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EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA
ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA

2020/EES/46/01

frá 1. apríl 2020
um hundruðustu og sjöttu breytingu á málsmeðferðar- og efnisreglum á sviði ríkisaðstoðar
þar sem viðaukanum við leiðbeiningarreglur um skammtímaútflutningslánatryggingar er
skipt út fyrir nýjan viðauka
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA (ESA) HEFUR,

með vísan til:
samningsins um Evrópska efnahagssvæðið („EES-samningsins“), einkum 61. til 63. gr. og bókunar 26,
samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls („samningsins um
eftirlitsstofnun og dómstól“), einkum 24. gr. og b-liðar 2. mgr. 5. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
Skv. 24. gr. samnings um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls ber Eftirlitsstofnun EFTA að framfylgja
ákvæðum EES-samningsins um ríkisaðstoð.
Skv. b-lið 2. mgr. 5. gr. samningsins um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls ber ESA að gefa út
tilkynningar eða leiðbeiningar um málefni á sviði EES-samningsins ef samningurinn eða samningurinn
um eftirlitsstofnun og dómstól kveður skýrt á um það, eða eftirlitsstofnunin álítur það nauðsynlegt.
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins („framkvæmdastjórnin“) samþykkti hinn 27. mars 2020
orðsendingu um breytingu á viðaukanum við orðsendinguna til aðildarríkjanna um beitingu 107. gr. og
108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins að því er varðar skammtímaútflutningslánatryggingar („orðsendingin“). (1)
Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt tímabundinn ramma (2) vegna COVID-19 faraldursins til þess að
styðja efnahagsumsvif innan Evrópusambandsins, sem gerir aðildarríkjunum kleift að grípa til
viðbótarstuðningsaðgerða og nýta sveigjanleika núverandi ríkisaðstoðarreglna til fulls. Hvað skammtímaútflutningslánatryggingar varðar eykur ramminn sveigjanleikann enn frekar með því að staðfesta
tímabundið, að tiltekin áhætta sé ómarkaðshæf þar sem skortur sé á skammtímaútflutningslánatryggingum, í
samræmi við d-lið 18. gr. orðsendingarinnar. Þessi sveigjanleiki nægir mögulega ekki til þess að mæta þeim
erfiðleikum, sem fyrirtæki glíma við eins og sakir standa og líklegt er að þau standi andspænis á næstunni,
með hraði. Þess í stað þarf skjótari viðbrögð til þess að milda neikvæð áhrif þess að einkareknir
vátryggjendur drógu sig skyndilega í hlé á markaðinum fyrir skammtímaútflutningslánatryggingar. Að teknu
tilliti til niðurstöðu opins samráðs, auk vísbendinga almennt um áhrif þeirrar röskunar sem fylgir COVID-19
á efnahagsumsvif innan Sambandsins í heild, telur framkvæmdastjórnin að á einkamarkaði ríki almennt
skortur á skammtímaútflutningslánatryggingu í nægilegum mæli svo unnt sé að mæta fjárhagslega
réttlætanlegri áhættu af útflutningi til landa sem nú eru flokkuð með markaðshæfa áhættu. Á sama tíma, í
ljósi fyrirliggjandi upplýsinga um framtíðarþróun COVID-19 faraldursins, gæti það gerst að einkareknir
vátryggjendur tækju að auka áhættuskuldbindingar sínar vegna skammtímaútflutningslánatrygginga á ný,
fyrir eins árs tímabilið sem kveðið er á um í 36. gr. orðsendingarinnar.
Í því ljósi hefur framkvæmdastjórnin ákveðið að líta á alla viðskiptaáhættu og pólitíska áhættu sem fylgir
útflutningi til ríkja sem tilgreind eru í viðaukanum við orðsendinguna sem ómarkaðshæfa tímabundið, eða
til 31. desember 2020, í samræmi við gildistíma tímabundna rammans. Framkvæmdastjórnin mun, í
samræmi við 36. gr. orðsendingarinnar, meta hvort framlengja eigi hina tímabundnu undanþágu, þremur
mánuðum fyrir lok ársins 2020.
(1)
(2)

Stjtíð. ESB, C 101I, 28.3.2020, bls. 1.
Orðsending framkvæmdastjórnarinnar – Tímabundinn rammi um ríkisaðstoð til stuðnings hagkerfinu vegna
yfirstandandi COVID-19-faraldurs frá 19. mars 2020 (Stjtíð. ESB C 91I, 20.3.2020, bls. 1–9).
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Þessi breyting á orðsendingunni hefur einnig þýðingu að því er varðar Evrópska efnahagssvæðið.
Tryggja ber samræmda beitingu á EES-reglum um ríkisaðstoð hvarvetna á Evrópska efnahagssvæðinu, í
samræmi við einsleitnimarkmiðið sem sett er fram í 1. gr. EES-samningsins.
Samkvæmt ákvæðum II. liðar undir fyrirsögninni „ALMENNT“ á bls. 11 í XV. viðauka við EESsamninginn ber ESA, að höfðu samráði við framkvæmdastjórn ESB, að samþykkja lagagerðir sem
samsvara þeim sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt.
Eftirlitsstofnun EFTA hefur leitað samráðs við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.
Leitað hefur verið samráðs við stjórnvöld í EFTA-ríkjunum.
TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.
Málsmeðferðar- og efnisreglum á sviði ríkisaðstoðar verður breytt með því að skipta út núverandi viðauka
við leiðbeiningarreglurnar um skammtímaútflutningslánatryggingar fyrir nýjan viðauka. Nýi viðaukinn
fylgir þessari ákvörðun og er óaðskiljanlegur hluti hennar.
2. gr.
Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörðunar.
Ákvörðun tekin í Brussel, 1. apríl 2020
Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA
Bente Angell-Hansen

Frank J. Büchel

Högni Kristjánsson

Forseti

Stjórnarmaður

Stjórnarmaður

Stjórnarmaður sem fer með
málaflokkinn
Carsten Zatschler
Meðáritar sem deildarstjóri
Lagaskrifstofu
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VIÐAUKI (3)

Lönd með markaðshæfa áhættu
Eftirlitsstofnun EFTA telur alla viðskiptaáhættu og pólitíska áhættu sem fylgir útflutningi til ríkja sem
tilgreind eru hér á eftir tímabundið ómarkaðshæfa, til 31. desember 2020.
Belgía

Kýpur

Slóvenía

Búlgaría

Lettland

Slóvakía

Tékkland

Liechtenstein

Finnland

Danmörk

Litháen

Svíþjóð

Þýskaland

Lúxemborg

Bretland

Eistland

Ungverjaland

Ástralía

Írland

Malta

Kanada

Grikkland

Holland

Ísland

Spánn

Austurríki

Japan

Frakkland

Pólland

Nýja Sjáland

Króatía

Portúgal

Noregur

Ítalía

Rúmenía

Sviss
Bandaríkin

(3)

Skipt út með ákvörðun nr. 030/20/COL.
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Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

2. apríl 2020

Málsnúmer

85041

Ákvörðun nr.

031/20/COL

EFTA-ríki

Noregur

Landsvæði

Allt yfirráðasvæði Noregs

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega)

Breyting á COVID-19-ábyrgðarkerfi fyrir lítil og
meðalstór fyrirtæki (tekur einnig til stórra fyrirtækja)

Lagastoð

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 490 frá
27. mars 2020 (Forskrift om endring i forskrift
27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning
for lån til små og mellomstore bedrifter)

Tegund aðstoðar

Aðstoðarkerfi

Markmið

Tryggja aðgang stórra fyrirtækja, sem skyndilega glíma
við lausafjárskort vegna COVID-19 faraldursins, að
lausafé

Aðstoðarform

Opinber ábyrgð

Fjárveiting

50 milljarðar NOK (aðstoðarkerfið ásamt breytingum)

Gildistími

26. mars 2020 – 1. júní 2020

Atvinnugreinar

Allar atvinnugreinar

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

GIEK, The Norwegian Export Credit Guarantee
Agency
Pb 1763 Vika, N-0122 Oslo, Norway

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar
EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.
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2020/EES/46/03

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

3. apríl 2020

Málsnúmer

84931

Ákvörðun nr.

032/20/COL

EFTA-ríki

Noregur

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega)

COVID-19 tryggingarkerfi vegna menningarviðburða
sem hefur verið frestað eða aflýst

Lagastoð

Reglugerð um tímabundið tryggingarkerfi fyrir
skipuleggjendur í menningargeiranum vegna viðburða
sem hefur verið aflýst, vegna lokana, eða viðburða sem
hefur verið frestað vegna COVID-19 faraldursins
(Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for
arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging
eller utsettelse av arrangementer som følge av covid19-utbruddet)

Tegund aðstoðar

Aðstoðarkerfi

Markmið

Markmið aðstoðarkerfisins er að bæta tap eða
viðbótarkostnað sem fellur til vegna menningarviðburða
sem hefur verið frestað eða aflýst til þess að hefta
útbreiðslu COVID-19 veirunnar

Aðstoðarform

Styrkir

Fjárveiting

300 milljónir NOK

Aðstoðarhlutfall

100%

Gildistími

14. apríl til 31. maí 2020

Atvinnugreinar

Menningarlíf

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

Arts Council Norway
Postboks 4808 Nydalen,
0422 Oslo, Norway

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar
EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.
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2020/EES/46/04

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

3. apríl 2020

Málsnúmer

84974

Ákvörðun nr.

033/20/COL

EFTA-ríki

Noregur

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega)

COVID-19 tryggingarkerfi vegna íþróttaviðburða eða
sjálfboðaliðastarfs sem hefur verið frestað eða aflýst

Lagastoð

Reglugerð um tímabundið tryggingarkerfi fyrir
skipuleggjendur íþróttaviðburða og sjálfboðaliðastarfs
sem hefur verið aflýst, vegna lokana, eða viðburða sem
hefur verið frestað vegna COVID-19 faraldursins
(Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for
arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved
avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer
som følge av covid-19-utbruddet)

Tegund aðstoðar

Aðstoðarkerfi

Markmið

Markmið aðstoðarkerfisins er að bæta tap eða
viðbótarkostnað sem fellur til íþróttaviðburða eða
sjálfboðaliðastarfs sem hefur verið frestað eða aflýst til
þess að hefta útbreiðslu COVID-19 veirunnar

Aðstoðarform

Styrkir

Fjárveiting

700 milljónir NOK

Aðstoðarhlutfall

100%

Gildistími

14. apríl til 31. maí 2020

Atvinnugreinar

Íþróttir og sjálfboðaliðastarf

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

The Norwegian Gaming and Foundation Authority
P.O.Box 800,
NO-6805 Førde, Norway

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar
EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.
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TILKYNNINGAR
Boðun almenns skiptafundar, mál nr. 05 KO.2016.672
Gjaldþrota fyrirtæki:

Gable Insurance AG in Konkurs,
Alvierweg 2, 9490 Vaduz;
í fyrirsvari er: Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG,
Am Schrägen Weg 2,
9490 Vaduz, Liechtenstein

vegna máls:

gjaldþrotaskipti

2020/EES/46/05

Skiptafundur (framhald) er hér með boðaður
miðvikudaginn 30. september 2020, kl. 9 að morgni, í dómsal 6
í dómstól Furstadæmisins, Fürstliches Landgericht, Abteilung 05, Spaniagasse 1, 9490 Vaduz,
Liechtenstein.
Kröfuhafar, sem lýsa kröfum sínum eftir þennan dag, verða að taka á sig hvers kyns viðbótarkostnað
sem af því kann að hljótast og geta ekki lengur andmælt áður samþykktum kröfum.
Fürstliches Landgericht
Vaduz, 28. apríl 2020

Martina Schöpf-Herberstein, Mag. iur.
Dómari við dómstól Furstadæmisins.
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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/46/06

(mál M.9826 – Mitsubishi Chemical Holdings/Ube Industries/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 25. júní 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Mitsubishi Chemical Holdings Corporation („MCHC“, Japan).

–

Ube Industries, Ltd („Ube“, Japan).

–

JV (sameiginlegt félag) (Japan).

MCHC og Ube ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir JV.
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

MCHC: japanskt fyrirtæki sem annast íðefnaframleiðslu og fæst einkum við vörur með sérstaka virkni, iðnaðarefni og
búnað fyrir heilbrigðisþjónustu, m.a. raflausnir fyrir litíumjóna-rafgeyma.

–

Ube: japanskt fyrirtæki sem starfar um allan heim og fæst einkum við þrenns konar starfsemi: íðefni, byggingarefni
og vélbúnað.

–

JV: mun sameina starfsemi MCHC og Ube við framleiðslu og sölu á raflausnum fyrir litíumjóna-rafgeyma og mun
annast framleiðslu og sölu á raflausnum fyrir litíumjóna-rafgeyma um allan heim.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 221,
6.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9826 – Mitsubishi Chemical Holdings/Ube Industries/JV
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

9.7.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 46/9

2020/EES/46/07

(mál M.9880 – Permira/Warburg/Tilney/Smith & Williamson)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 26. júní 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Permira Holdings Limited („Permira“, Guernsey).

–

Warburg Pincus LLC („Warburg Pincus“, Bandaríkjunum).

–

Tilney Group Limited („Tilney“, Bretlandi), sem endanlega er undir yfirráðum Permira Holdings Limited („Permira“,
Guernsey).

–

Smith & Williamson Holdings Limited („Smith & Williamson“, Bretlandi).

Permira og Warburg Pincus ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Smith & Williamson og Tilney. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Permira: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum hlutabréfum og annast fjárfestingarstýringarþjónustu fyrir fjölda
fjárfestingarsjóða.

–

Warburg Pincus: fjárfestir í óskráðum hlutabréfum sem starfar um allan heim og er með höfuðstöðvar í New York.
Eignarsafnsfélög Warburg Pincus fást við starfsemi í ýmsum greinum, m.a. orku, fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu,
iðnaðar- og fyrirtækjaþjónustu, tækni, fjölmiðlun og fjarskipti.

–

Tilney: sjálfstætt fjárvörslufyrirtæki sem er með höfuðstöðvar í Lundúnum og skrifstofur víða í Bretlandi. Það fæst
einkum við fjárhagsáætlanir, fjárfestingarstýringu og ráðgjafarþjónustu í þágu einkaaðila.

–

Smith & Williamson: sjálfstætt fjármálaþjónustu- og fagþjónustufyrirtæki með höfuðstöðvar í Lundúnum og
skrifstofur víðs vegar í Bretlandi og á Írlandi. Smith & Williamson annast faglega þjónustu, fjármálaþjónustu og
fjárfestingarstýringarþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 223,
7.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9880 – Permira/Warburg/Tilney/Smith & Wiliamson
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/46/08

(mál M.9888 – SEGRO/PSPIB/SELP/Target Portfolio)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 2. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

SEGRO plc („SEGRO“, Bretlandi).

–

Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada).

–

Target Portfolio (eignasafn sem er andlag viðskiptanna) (Spáni).

SEGRO og PSPIB ná í sameiningu óbeinum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir
Target Portfolio í gegnum SEGRO European Logistics Partnership S.a.r.l („SELP“, Lúxemborg).
Samruninn á sér stað með kaupum á eignum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

SEGRO: eignarhald, eignastýring og þróun nútímavöruhúsa og húsa undir léttiðnað sem eru staðsett í nágrenni við
stór þéttbýlissvæði og helstu samgönguæðar í fjölda ríkja ESB.

–

PSPIB: fjárfesting nettóframlaga í lífeyrissjóði opinbera geirans í Kanada, kanadíska heraflans, konunglegu kanadísku
riddaralögreglunnar og kanadíska varaliðsins. PSPIB stýrir fjölbreyttu, alþjóðlegu eignasafni, sem m.a. er samsett úr
hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum verðbréfum með föstum vöxtum, og fjárfestingum í framtakssjóðum,
fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og einkaskuldum.

–

Target Portfolio samanstendur af átta eignum á Spáni sem eru staðsettar í: i) Terrassa, Barcelona, ii) Palaus, Barcelona,
iii) Viladecans, Barcelona, iv) Villaverde, Madríd, v) Paracuellos, Madríd, vi) San Fernando, Madríd, vii) Cerdanyola,
Barcelona og viii) Polinya, Barcelona. Eignirnar í San Fernando, Cerdanyola og Polinya eru verslunarhúsnæði en aðrar
eignir eru ósnert land.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.
Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu
framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt
reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2).

4.

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að
hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 226,
9.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9888 – SEGRO/PSPIB/SELP/Target Portfolio
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/46/09

(mál M.9316 – Peab/YIT’s paving and mineral aggregates business)
Framkvæmdastjórnin ákvað 26. mars 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9316. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/46/10

(mál M.9450 – PPG/TIL/JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 31. október 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32019M9450. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/46/11

(mál M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/
Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades)
Framkvæmdastjórnin ákvað 20. desember 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32019M9582. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/46/12

(mál M.9601 – Czech Media Invest/Rockaway/Brasinex Bohemia)
Framkvæmdastjórnin ákvað 25. júní 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á tékknesku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver
eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9601. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/46/13

(mál M.9641 – SNAM/FSI/OLT)
Framkvæmdastjórnin ákvað 11. febrúar 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9641. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/46/14

(mál M.9690 – Savencia/Compagnie des Fromages et Richesmonts)
Framkvæmdastjórnin ákvað 11. mars 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver
eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9690. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)
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2020/EES/46/15

(mál M.9834 – IRPC/JPP/Mytex)
Framkvæmdastjórnin ákvað 2. júní 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9834. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/46/16

(mál M.9841 – CDP Equity/Ansaldo Energia)
Framkvæmdastjórnin ákvað 25. júní 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9841. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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Nr. 46/15

2020/EES/46/17

(mál M.9842 – Hitachi Chemical Company/Fiamm Energy Technology)
Framkvæmdastjórnin ákvað 24. júní 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9842. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/46/18

(mál M.9859 – Alcopa Coordination Center/Beran Central Europe/Alcomotive)
Framkvæmdastjórnin ákvað 25. júní 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum
samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi
við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er
eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru.
Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt:
–

Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur
vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri,
dagsetningu og atvinnugrein.

–

Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri
32020M9859. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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2020/EES/46/19

frá 27. september 2017
um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins
og 53. gr. EES-samningsins
(mál AT.39824 – Trucks)
Hinn 27. september 2017 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur samkvæmt 101. gr.
sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr.
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og meginefni
ákvörðunarinnar (Stjtíð. ESB C 216, 30.6.2020, bls. 9), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra
hagsmuna fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín.

(1)

Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. Reglugerðinni hefur verið breytt með reglugerð (EB) nr. 411/2004 (Stjtíð. ESB
L 68, 6.3.2004, bls. 1).
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Nr. 46/17

2020/EES/46/20

frá 11. desember 2018
þar sem lýst er yfir að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum og framkvæmd
EES-samningsins
(mál M.8909 – KME/MKM)
Hinn 11. desember 2018 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð
ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum
1. mgr. 8. gr. þeirrar reglugerðar. Ákvörðunina í heild sinni, á upprunalegu, fullgiltu tungumáli málsins,
að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi
slóð: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

Nr. 46/18

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar

9.7.2020

2020/EES/46/21

frá 16. maí 2019
um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins
og 53. gr. EES-samningsins
(mál AT.40135 – Forex-Essex Express)
Hinn 16. maí 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og meginefni ákvörðunarinnar
(Stjtíð. ESB C 219, 3.7.2020, bls. 8), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna
fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín.

(1)

Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1.
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins

2020/EES/46/22

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

SA.55190
(2019/N)

Þýskaland

Brandenburg

Brandenburg: Ausgleich von durch
geschützte Arten verursachte Schäden
in Teichwirtschaften

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 1.

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 2.

SA.56301
(2020/N)

Ítalía

Bolzano-Bozen

Criteri e modalità per la concessione
di aiuti per misure di prevenzione dei
danni da fauna e per il ripristino del
potenziale produttivo agricolo
danneggiato

SA.56310
(2020/NN)

Lettland

Latvia

Darbības atbalsts koģenerācijas
stacijai AS ‘Latvenergo’ Rīgas TEC-2

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 2.

SA.57021
(2020/N)

Ítalía

—

RegimeQuadro — COVID 19

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 3.

SA.57049
(2020/N)

Portúgal

Acores

COVID19 — TF measure to preserve
employment on the Azores Islands I

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 4.

SA.57050
(2020/N)

Portúgal

Acores

COVID19 — TF measure to preserve
employment on the Azores Islands II

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 5.

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 5.

SA.57106
(2020/N)

Danmörk

Danmark

Bekendtgørelse om en
kompensationsordning for
medievirksomheders tabte
annonceindtægter i forbindelse med
COVID-19

SA.57112
(2020/N)

Danmörk

—

Covid-19 — Portfolio guarantee on
trade credit insurance

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 6.

—

Loan guarantee scheme for maritime
enterprises under the Temporary
Framework for State aid measures to
support the economy in the current
COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 7.

—

Polish anti-crisis measures — direct
grants, repayable advances, tax and
payments advantages, tax deferrals
and wage subsidies schemes related to
COVID-19 (measure 7)

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 7.

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 8.

SA.57192
(2020/N)

SA.57282
(2020/N)

Finnland

Pólland

SA.57283
(2020/N)

Búlgaría

Bulgaria

Call for Proposals BG16RFOP0022.073 ‘Supporting micro and small
enterprises to overcome the economic
impact of the COVID-19 pandemic’

SA.57284
(2020/N)

Finnland

Manner-Suomi,
Aaland

Finnish damage compensation scheme
for restaurants due to the COVID-19
outbreak

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 9.

SA.57299
(2020/N)

Frakkland

—

Modification du régime cadre
temporaire au soutien des entreprises
dans la crise du Covid 19 SA 56985

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 10.

SA.57303
(2020/N)

Litháen

—

COVID-19: Amendment to SA.56980
(2020/N) — Loans to undertakings
most affected by COVID-19

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 11.

SA.57304
(2020/N)

Lúxemborg

—

Luxembourgish solidarity fund for
undertakings affected by the COVID19 outbreak

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 11.
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Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

SA.57306
(2020/N)

Pólland

—

COVID-19: Financial shield for large
enterprises: Liquidity loans

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 12.

SA.57338
(2020/N)

Lúxemborg

—

COVID-19 Luxembourg — Aid for
commercial shops

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 13.

Hungary

Amendment to the aid scheme
SA.57064 (2020/N) — Hungary —
COVID-19: Grants, guarantee and
subsidised interest measures

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 14.

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 14.

SA.57376
(2020/N)

Ungverjaland

SA.57403
(2020/N)

Eistland

Estonia

COVID-19: Support for rent
payments for trade and service
operators negatively affected by
coronavirus outbreak

SA.57423
(2020/N)

Lettland

Latvia

COVID-19: Grants for the benefit of
tourism operators

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 15.

SA.57439
(2020/N)

Ítalía

Italia

COVID-19- Interessi
sull’anticipazione delle somme dovute
agli agricoltori nell'ambito dei regimi
di sostegno previsti dalla PAC

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 16.

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 17.

SA.57446
(2020/N)

Ungverjaland

—

Amendment to SA.57121 (2020/N) —
Loan guarantee scheme under the
Temporary Framework for State aid
measures to support the economy in
the current COVID-19 outbreak

SA.57464
(2020/N)

Tékkland

—

CZ aid measure ‘COVID — Rent’

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 17.

SA.57475
(2020/N)

Tékkland

—

Opex 2020 — Loan Principal
Reduction

Stjtíð. ESB C 198,
12.6.2020, bls. 18

SA.53615
(2020/N)

Ítalía

Genova

Interventi a favore della città di
Genova

Stjtíð. ESB C 206,
19.6.2020, bls. 1.

NordrheinWestfalen

Nordrhein-Westfalen — Richtlinien
über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung der
Waldbewirtschaftung in
forstwirtschaftlichen
Zusammenschlüssen

Stjtíð. ESB C 206,
19.6.2020, bls. 2.

Stjtíð. ESB C 206,
19.6.2020, bls. 3.

SA.53790
(2019/N)

Þýskaland

SA.54581
(2019/N)

Rúmenía

Romania

Programul de investiții pentru
înființarea centrelor de colectare
și/sau prelucrare a laptelui în zona
montană

SA.55302
(2019/N)

Þýskaland

Saarland

Betriebsbeihilfen für den Flughafen
Saarbrücken

Stjtíð. ESB C 206,
19.6.2020, bls. 4.

Stjtíð. ESB C 206,
19.6.2020, bls. 4.

SA.55522
(2019/N)

Tékkland

Moravskoslezko

GLOBAL NETWORKS s.r.o,
‘Odstranění staré ekologické zátěže v
lokalitě bývalé rafinerie OSTRAMO v
Ostravě — 2. etapa’

SA.56407
(2020/N)

Tékkland

—

Compensation from Forest Act and
Services to Forest owners

Stjtíð. ESB C 206,
19.6.2020, bls. 5.

SA.57164
(2020/N)

Danmörk

—

Denmark — Covid-19 — Loan
scheme for early stage and companies
in the venture segment

Stjtíð. ESB C 206,
19.6.2020, bls. 6.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Málsnúmer

SA.57367
(2020/N)

Aðildarríki

Frakkland

Landsvæði

Nr. 46/21

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

—

Aid for COVID-19 relevant R&D
projects, investment into relevant
testing and upscaling infrastructures,
and investment into COVID-19
relevant production capacities.

Stjtíð. ESB C 206,
19.6.2020, bls. 7.

Stjtíð. ESB C 206,
19.6.2020, bls. 8.

SA.57453
(2020/N)

Írland

—

Scheme to facilitate COVID-19
relevant research and development, to
support construction and upgrade of
testing and upscaling facilities of
COVID-19 relevant products and to
support investments into the
production of COVID-19 relevant
products

SA.57514
(2020/N)

Litháen

Lithuania

Temporary State Aid to bovine animal
producers and milk producers facing
economic difficulties caused by the
outbreak of Covid-19

Stjtíð. ESB C 206,
19.6.2020, bls. 9.

Stjtíð. ESB C 206,
19.6.2020, bls. 9.

SA.57552
(2020/N)

Niðurlönd

Nederland

NL_LNV_AGRO_Regeling
tegemoetkoming land- en
tuinbouwondernemers COVID19_Wijziging SA.57217

SA.38145
(2014/FC)

Lettland

—

Alleged illegal State aid for Ryanair

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 1.

SA.52489
(2018/FC)

Danmörk

—

Alleged State aid to PostNord
Logistics

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 2.

SA.54537
(2020/NN)

Niðurlönd

—

Prohibition of coal for the production
of electricity in the Netherlands

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 2.

SA.54911
(2019/N)

Bretland

United Kingdom

Waterborne Freight Grant

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 3.

SA.55891
(2019/N)

Danmörk

Danmark

Operating aid scheme for electricity
generated by incinerating biomass in
existing and fully depreciated biomass
plants in Denmark

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 4.

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 5.

SA.56365
(2020/N)

Frakkland

—

Financement pour la constitution de
réserves de substitution pour
l’irrigation et d'équipements fixes
d’irrigation associés dans le cadre de
projets de territoires de la région
Centre-Val de Loire

SA.56599
(2020/N)

Grikkland

—

Modification of the Superfast
Broadband (SFBB) Project — EL

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 6.

SA.56795
(2020/N)

Danmörk

—

Compensation for the damage caused
by the COVID-19 outbreak to
Scandinavian Airlines

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 7.

SA.56868
(2020/N-2)

Frakkland

—

COVID-19: Garanties des
préfinancements des entreprises
françaises exportatrices

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 8.

SA.57053
(2020/N)

Írland

—

11th prolongation of the Credit Union
restructuring and stabilisation scheme

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 8.

—

COVID19 — Sweden —
Compensation for the damage caused
by the COVID-19 outbreak to
Scandinavian Airlines

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 9.

SA.57061
(2020/N)

Svíþjóð
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Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

SA.57095
(2020/N)

Niðurlönd

SA.57246
(2020/N)

9.7.2020

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

—

Netherlands — COVID-19: Portfolio
guarantee on trade credit insurance

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 10.

Belgía

Vlaams Gewest

COVID-19: Second Flemish
subordinated loan scheme for startups, scale-ups and SMEs

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 11.

SA.57252
(2020/N)

Ítalía

Friuli-Venezia
Giulia

Modifications to ‘Regime Quadro
Covid-19’

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 12.

SA.57397
(2020/N)

Holland

—

Dutch temporary guarantee scheme
for small bank loans for medium sized
and small enterprises due to the
COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 13.

SA.57399
(2020/N)

Svíþjóð

—

Statligt stöd för utgivning av tryckta
allmänna nyhetstidningar med
anledning av spridningen av covid-19.

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 13.

SA.57511
(2020/N)

Kýpur

—

Covid-19 — CY — Waiver of
interests and penalties for late
payment of VAT

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 14.

Lúxemborg

—

Règlement grand-ducal portant
introduction d’une aide sous forme
d’avance remboursable et d’une aide
sous forme de subside nonremboursable à la production
audiovisuelle dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19.

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 15.

SA.57599
(2020/N)

Slóvakía

Bratislavský,
Západné
Slovensko, Stredné
Slovensko,
Východné
Slovensko

Schéma štátnej pomoci na podporu
ekonomiky v súvislosti s vypuknutím
ochorenia COVID-19 — Dotácia na
nájomné

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 16.

SA.57625
(2020/N)

Ítalía

Italia

Fondo di garanzia per le PMI

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 17.

SA.57530
(2020/N)

SA.57665
(2020/N)

Incentive Financial Instrument
‘Individual Guarantees for
Contractual Obligations of Tour
Operators’
Litháen

Lithuania

Incentive Financial Instrument ‘Loans
to Tourism Service Providers and
Business Entities Providing Public
Catering Services’

Stjtíð. ESB C 220,
3.7.2020, bls. 17.

