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EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA
Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum

2020/EES/49/01

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

17. apríl 2020

Málsnúmer

85047

Ákvörðun nr.

039/20/COL

EFTA-ríki

Noregur

Landsvæði

Allt yfirráðasvæði Noregs

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega)

COVID-19 styrkjakerfi fyrir fyrirtæki sem standa
frammi fyrir umtalsverðu tekjutapi vegna COVID-19
faraldursins

Lagastoð

Lög um tímabundið styrkjakerfi fyrir fyrirtæki sem hafa
orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi

Tegund aðstoðar

Aðstoðarkerfi

Markmið

Bæta fyrirtækjum tjón vegna COVID-19 faraldursins til
þess að standa vörð um atvinnu og tryggja hraðari
efnahagsbata þegar krísan er yfirstaðin

Aðstoðarform

Styrkir

Fjárveiting

50 milljarðar NOK, áætlað

Aðstoðarhlutfall

100%

Gildistími

Kerfið tekur til taps á tímabilinu 1. mars 2020 til
31. maí 2020

Atvinnugreinar

Allir atvinnuvegir nema fyrirtæki sem fást við vinnslu
og framleiðslu á jarðolíu, auk framleiðslu, flutnings,
dreifingar og viðskipta með orku, sem og
fjármálastofnanir, einkareknir leikskólar og
flugrekendur

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

The Norwegian Tax Administration
Postboks 9200, Grønland, 0134 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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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum

23.7.2020

2020/EES/49/02

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

20. apríl 2020

Málsnúmer

85036

Ákvörðun nr.

040/20/COL

EFTA-ríki

Ísland

Landsvæði

Allt yfirráðasvæði Íslands

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega)

Tímabundið COVID-19 tryggingarkerfi

Lagastoð

Lög nr. 25/2020 um breytingar á lögum nr. 121/1997
um ríkisábyrgðir

Tegund aðstoðar

Aðstoðarkerfi

Markmið

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

Aðstoðarform

Opinber ábyrgð

Fjárveiting

50 milljarðar ISK

Gildistími

20. apríl 2020 – 31. desember 2020

Atvinnugreinar

Allar atvinnugreinar

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

Fjármála- og efnahagsráðuneytið
Arnarhvoli við Lindargötu,
101 Reykjavík, Iceland

Fullgildan texta ákvörðunarinnar er að finna á vef Eftirlitsstofnunar EFTA: http://www.eftasurv.int/stateaid/state-aid-register/decisions/
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Nr. 49/3

2020/EES/49/03

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

27. apríl 2020

Málsnúmer

85071

Ákvörðun nr.

043/20/COL

EFTA-ríki

Noregur

Titill

COVID-19-styrkjakerfi fyrir vistkerfi nýsköpunar

Lagastoð

Bréf um viðbótarfjárheimildir 2020 frá viðskipta-,
iðnaðar- og sjávarútvegsráðuneytinu, dags.
5. apríl 2020, og leiðbeiningarreglur vegna styrkja til
nýsköpunarumhverfis (MNOK50) dags. 23. apríl 2020

Tegund aðstoðar

Aðstoðarkerfi

Markmið

(1)

Aðgangur að lausafé fyrir fyrirtæki í vistkerfi
nýsköpunar sem skyndilega standa frammi fyrir
lausafjárskorti vegna áhrifa COVID-19 faraldursins á
efnahagslífið, með beinum styrkjum

Aðstoðarform

Styrkir

Fjárveiting

50 milljónir NOK, áætlað

Gildistími

27. apríl 2020 – 31. desember 2020

Atvinnugreinar

Sprotafyrirtæki

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

Innovation Norway
Akersgata 13,
0104 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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Auglýsing frá norskum stjórnvöldum

23.7.2020

2020/EES/49/04

viðvíkjandi tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um
skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni
Auglýst eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu á norska landgrunninu –
Úthlutun leyfa á fyrirframskilgreindum svæðum árið 2020

Norska olíu- og orkumálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu, í samræmi við
ákvæði a-liðar 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði
fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni.
Vinnsluleyfi verða aðeins veitt hlutafélögum sem eru skráð í Noregi eða öðru ríki sem er aðili að
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningnum), eða einstaklingum sem eiga lögheimili í
ríki sem er aðili að EES-samningnum.
Fyrirtæki, sem eru ekki þegar leyfishafar á norska landgrunninu geta fengið vinnsluleyfi ef þau uppfylla
fyrirfram skilyrði fyrir slíku leyfi á norska landgrunninu.
Ráðuneytið mun gæta jafnræðis milli fyrirtækja óháð því hvort þau sækja um sjálfstætt eða sem hluti
fyrirtækjahóps. Umsækjendur, sem leggja fram sjálfstæða umsókn, og umsækjendur, sem tilheyra hópi
sem leggur fram sameiginlega umsókn, teljast allir umsækjendur um vinnsluleyfi. Ráðuneytið áskilur sér
rétt til að setja saman leyfishópa á grundvelli hópumsókna og sjálfstæðra umsókna, m.a. að víkja
umsækjendum úr umsóknarhópi og bæta við sjálfstæðum umsækjendum, og skipa slíkum hópum
rekstraraðila.
Þegar úthlutað er sameiginlegu vinnsluleyfi er hlutaðeigandi leyfishöfum skylt að gera með sér samning
um olíuvinnslu, m. a. rekstrarsamning og bókhaldssamning. Ef vinnsluleyfi er skipt eftir jarðlögum er
viðkomandi leyfishöfum einnig skylt að gera með sér sérstakan rekstrarsamning sem setur reglur um
tengsl þeirra að þessu leyti.
Við undirritun þessara samninga verður til sameiginlegt fyrirtæki leyfishafa og skal eignarhlutur hvers
þeirra um sig jafnan vera sama hlutfall og hlutur þeirra í vinnsluleyfinu.
Leyfisgögnin verða fyrst og fremst byggð á samsvarandi gögnum frá úthlutun á þegar afmörkuðum
svæðum 2019. Stefnt er að því að kynna mögulegum umsækjendum helstu breytingar á reglunum áður en
sótt er um.
Viðmið við úthlutun vinnsluleyfa
Svo stuðla megi að góðri auðlindanýtingu og skjótri og skilvirkri olíuleit og olíuvinnslu á norska
landgrunninu, meðal annars með tilliti til samsetningar leyfishópa, verða eftirtalin viðmið lögð til
grundvallar við úthlutun aðildar að vinnsluleyfum og við skipun rekstraraðila:
a)

Þekking umsækjanda á jarðfræði landsvæðisins sem um ræðir og hvernig leyfishafar hyggjast haga
skilvirkri olíuleit.

b)

Tæknileg sérþekking umsækjanda á viðkomandi sviði og hvernig sú þekking getur stuðlað að
hagkvæmri olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á landsvæðinu sem um ræðir.

c)

Reynsla umsækjanda af starfsemi á norska landgrunninu eða reynsla af samsvarandi starfsemi annars
staðar.

d)

Að umsækjandi hafi fjárhagslegt bolmagn til að stunda olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á
landsvæðinu sem um ræðir.
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e)

Ef umsækjandi er eða hefur verið aðili að vinnsluleyfi, er ráðuneytinu heimilt að taka tillit til hvers
kyns óskilvirkni eða skorts á ábyrgð sem umsækjandi hefur orðið uppvís að sem leyfishafi. Einnig
kunna sjónarmið sem varða þjóðaröryggi að liggja til grundvallar ef ráðuneytið telur að slík
sjónarmið hafi þýðingu.

f)

Meginreglan er sú að sameiginlegu fyrirtæki er veitt vinnsluleyfi ef að minnsta kosti einn leyfishafa
hefur borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili eða hefur reynslu af
samsvarandi starfsemi utan norska landgrunnsins.

g)

Að meginreglu til er tveimur eða fleiri leyfishöfum veitt vinnsluleyfi ef að minnsta kosti einn þeirra
hefur reynslu sem greint er frá í lið f).

h)

Rekstraraðili, skipaður í tengslum við vinnsluleyfi í Barentshafi, verður að hafa borað að minnsta
kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili eða hafa samsvarandi reynslu af starfsemi
utan norska landgrunnsins.

i)

Rekstraraðili, skipaður í tengslum við vinnsluleyfi á djúpslóð, og að minnsta kosti einn leyfishafi til
viðbótar, verður að hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili
eða hafa samsvarandi reynslu af starfsemi utan norska landgrunnsins. Að minnsta kosti einn
handhafa vinnsluleyfis verður að hafa borað á djúpslóð sem rekstraraðili.

j)

Rekstraraðili, skipaður í tengslum við vinnsluleyfi, þar sem könnunarborun fer fram undir miklum
þrýstingi og/eða við háan hita (HPHT), og að minnsta kosti einn annar leyfishafi til viðbótar verður að
hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili, eða hafa samsvarandi
reynslu af starfsemi utan norska landgrunnsins. Einn handhafa vinnsluleyfisins að minnsta kosti verður
að hafa borað holu undir miklum þrýstingi og/eða við háan hita sem rekstraraðili.

Leitarsvæði sem eru laus til umsóknar
Tekið verður við umsóknum um aðild að vinnsluleyfum fyrir leitarsvæði á afmarkaða svæðinu sem ekki
hefur verið úthlutað áður, eins og sjá má á kortum sem Olíustofnunin hefur birt. Einnig er unnt að sækja
um spildu á afmarkaða svæðinu sem fyrri leyfishafar hafa skilað eftir að auglýsingin var birt í samræmi
við uppfærð kort á gagnvirkri Factmaps-síðu norsku Olíustofnunarinnar sem er að finna á vefsetri hennar.
Sérhvert vinnsluleyfi getur tekið til eins eða fleiri leitarsvæða eða hluta af leitarsvæði eða leitarsvæðum.
Umsækjendur eru beðnir um að afmarka umsóknardrögin við svæði sem þeir hafa gert leitarkort af.
Texta auglýsingarinnar í heild, ásamt nákvæmum kortum af lausum svæðum, er að finna á vefsíðu
Olíustofnunar www.npd.no/apa2020.
Senda ber umsóknir um leyfi til olíuvinnslu rafrænt, t.d. í gegnum L2S, til:
Olje- og energidepartementet
P.O. Postboks 8148
Dep. N-0033 Oslo
NORWAY
Senda ber rafrænt afrit, t.d. í gegnum L2S, til:
Norwegian Petroleum Directorate
P.O. Box 600
4003 Stavanger,
NORWAY
Umsóknarfrestur: 12 á hádegi, 22. september 2020.
Fyrirhugað er að leyfum til olíuvinnslu á fyrirframskilgreindum svæðum á norska landgrunninu árið 2020
verði úthlutað á fyrsta fjórðungi ársins 2021.
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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/49/05

(mál M.9787 – Česká spořitelna/Československá obchodní banka/Komerční banka/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 10. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Česká spořitelna, a.s. (CS, Tékklandi), sem tilheyrir Erste Group Bank AG (Austurríki),

–

Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB, Tékklandi), sem tilheyrir KBC Group (Belgíu),

–

Komerční banka, a.s. (KB, Tékklandi), sem tilheyrir Société Générale Group (Frakklandi).

CS, ČSOB og KB ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („JV“, Tékklandi).
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

CS: bankafyrirtæki sem starfar í Tékklandi og veitir banka- og fjármálaþjónustu til einstaklinga, lítilla og meðalstórra
fyrirtækja, sveitarfélaga og annarra opinberra fyrirtækja og einnig til fjölþjóðlegra fyrirtækja og fjármálastofnana.

–

ČSOB: bankafyrirtæki sem starfar í Tékklandi. ČSOB býður bankaafurðir og þjónustu til allra viðskiptamannahópa,
þ.e. einstaklinga, lítilla og meðalstórra fyrirtækja og stórfyrirtækja og stofnana.

–

KB: bankafyrirtæki sem starfar í Tékklandi og á Evrópska efnahagssvæðinu og veitir margskonar þjónustu fyrir
einstaklinga, fyrirtæki og fjárfestingarbanka.

–

Sameiginlega fyrirtækið mun veita þjónustu á sviði rafrænna skilríkja í Tékklandi.

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 238,
20.7.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9787 – Česká spořitelna/Československá obchodní banka/Komerční banka/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.
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 49/7

2020/EES/49/06

(mál M.9858 – Bosch Group/ELCO Group/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 16. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)
nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar.
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Bosch Thermotechnick GmbH („Bosch TT“, Þýskalandi), hluti af Bosch Group sem lýtur endanlegum yfirráðum
Robert Bosch GmbH,

–

Electra Consumer Products Ldt („ECP“, Ísrael), hluti af ELCO Group sem lýtur endanlegum yfirráðum Elco Ltd.,

–

Electra Industries Ldt. (Ísrael).

Bosch TT og ECP ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Electra
Industries Ldt. í heild.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Bosch TT: framleiðir orkunýtnar kyndingarvörur og lausnir sem varða heitt vatn.

–

ECP: framleiðsla og dreifing á rafeindavörum fyrir almenning, fjarskiptaþjónusta og fjárfestingar í fasteignum.

–

Electra Industries Ldt.: þróun, framleiðsla og sala á loftræstikerfum fyrir íbúðarhús og aukahlutum, vatnsgeymum
fyrir loftræstikerfi, varmadælum og íhlutum.

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 62,
25.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9858 – Bosch Group/ELCO Group/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.
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2020/EES/49/07

(mál M.9867 – Allianz/BBVA Allianz Seguros y Reaseguros)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 15. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Allianz SE („Allianz“, Þýskalandi).

–

BBVA Allianz Seguros y Reaseguros, S.A. („BASR“, Spáni), sem lýtur yfirráðum BBVA Seguros S.A., de Seguros y
Reaseguros („BBVA“, Spáni)

Allianz nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir BASR í heild.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Allianz: Allianz samsteypan veitir fjármálaþjónustu á um heim allan, einkum í tengslum við líf- og vátryggingar og
eignastýringu.

–

BASR: Helsta fyrirtæki BBVA sem stundar sölu á almennum vátryggingum, þó ekki líftryggingum og heilsutryggingum,
á Spáni og einnig núverandi heimilistryggingar BBVA í Portúgal.

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 62,
25.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9867 – Allianz/BBVA Allianz Seguros y Reaseguros
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/49/08

(mál M.9885 – HAL Investments/De Drie Eiken)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 10. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

HAL Investments B.V. („HAL“, evrópskt dótturfélag HAL Holding N.V., Curaçao, sem stundar fjárfestingar í
Evrópu).

–

De Drie Eiken N.V. (eignarhaldsfélag í eigu Van Wijnen group, Hollandi).

HAL nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir De Drie Eiken/Van Wijnen
group.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

HAL: fjárfestingar í margvíslegum atvinnugreinum, m.a. í skipaútgerð, geymslutönkum, fjölmiðlum, fjármálaþjónustu,
smásölu, skrifstofuhúsgögnum, timbri og byggingarvörum og límtré til skrauts.

–

Drie Eiken/Van Wijnen group: verkefnaþróun, reisa íbúðarhús og hús til annarra nota, standsetning og svæðisþróun,
einkum í Hollandi.

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 62,
25.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9885 – HAL Investments/De Drie Eiken
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/49/09

(mál M.9903 – Softbank Group/Mizuho Financial Group/One Tap BUY)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 14. júlí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

SoftBank Corp. („SoftBank“) (Japan), dótturfélag Softbank Group Corp.

–

Mizuho Securities Co., Ltd. („Mizuho“) (Japan), dótturfélag Mizuho Financial Group.

–

One Tap BUY Co., Ltd. („OTB“) (Japan), sem lýtur að yfirráðum SoftBank.

SoftBank og Mizuho ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir OTB.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

SoftBank er dótturfélag SoftBank Group Corp., sem starfar á sviði háþróaðra fjarskipta, internetþjónustu, internets
hlutanna, þjarkatækni og hreinnar orku.

–

Mizuho er dótturfélag Mizuho Financial Group Inc., sem býður fjármála- og stefnumörkunarþjónustu, m.a.
bankaþjónustu, fjárvörslusjóðs- og eignastýringu, útgáfu kreditkorta, einkabankaþjónustu og áhættufjármagn.

–

OTB býður app fyrir farsíma sem gerir fjárfestum búsettum í Japan kleift að stunda viðskipti með verðbréf (hlutabréf
skráð í Bandaríkjunum og japanska kauphallarsjóði) þegar þeir eru á ferðinni.

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 62,
25.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9903 – Softbank Group/Mizuho Financial Group/One Tap BUY
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/49/10

(mál M.9815 – Advent/Cinven/thyssenkrupp Elevator)
Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 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
32020M9815. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/49/11

(mál M.9872 – Atlas/Permasteelisa)
Framkvæmdastjórnin ákvað 15. júlí 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
32020M9872. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

Nr. 49/12

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ríkisaðstoð – Spánn

23.7.2020

2020/EES/49/12

Mál SA.33909 (2013/C, áður 2013/NN, áður 2011/CP) – Meint aðstoð í þágu Ryanair og
annarra flugrekenda á flugvöllunum Girona og Reus
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum á Spáni, með bréfi dags. 17. febrúar 2020, birt á fullgiltu
tungumáli í Stjtíð. ESB, C 235, 5.6.2020, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í
samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.
Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur
tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í Stjtíð. ESB (C 235,
17.7.2020, bls. 13). Póstáritunin er:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22961242
Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdum verður komið á framfæri við stjórnvöld á Spáni. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, er
heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins

2020/EES/49/13

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

Bretland

Eastern Scotland,
South Western
Scotland, North
Eastern Scotland,
Highlands And
Islands

SA.54912
(2020/N)

Bus Emission Abatement Retrofit
Fund Phase 3 (also known as
BEAR3)

Stjtíð. ESB C 228,
10.7.2020, bls. 1

SA.56403
(2020/N)

Rúmenía

—

State aid scheme regarding CO2
certificates in Romania

Stjtíð. ESB C 228,
10.7.2020, bls. 2

Stjtíð. ESB C 228,
10.7.2020, bls. 2

SA.57002
(2020/N)

Ítalía

Marche

Aiuti a compagnie aeree per
l’avviamento di nuove rotte di
collegamento con l’aeroporto di
Ancona nelle Marche.

SA.57008
(2020/N)

Litháen

Lithuania

COVID-19 — Aid Fund for
Business

Stjtíð. ESB C 228,
10.7.2020, bls. 3

SA.57369
(2020/N)

Portúgal

—

COVID 19 — Aid to TAP

Stjtíð. ESB C 228,
10.7.2020, bls. 4

Stjtíð. ESB C 228,
10.7.2020, bls. 5

SA.57519
(2020/N)

Pólland

—

Poland: R&D aid for Covid-19
relevant research and development,
investment aid for the construction
and upgrade of relevant testing and
upscaling infrastructures, and
investment aid for investments into
production facilities for the
production of Covid-19 relevant
products.

SA.57554
(2020/N)

Niðurlönd

—

Compensation Scheme Special
Transport for Special Groups due to
the COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 228,
10.7.2020, bls. 5

SA.57711
(2020/N)

Króatía

Kontinentalna
Hrvatska, Jadranska
Hrvatska

State aid Scheme to support the
maritime, transport, transport
infrastructure, tourism and related
sectors impacted by the COVID-19
outbreak

Stjtíð. ESB C 228,
10.7.2020, bls. 6

SA.57754
(2020/N)

Frakkland

France

Covid-19: Ad Hoc Short-Term
Work Scheme

Stjtíð. ESB C 228,
10.7.2020, bls. 7

SA.57305
(2020/N)

Lúxemborg

—

COVID-19: Luxembourg
Investment aid for certain sectors

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.2020, bls. 1

SA.57405
(2020/N)

Frakkland

France

COVID 19: Aide sous forme de
garantie de prêts au profit du groupe
Novares

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.2020, bls. 2

Ítalía

—

COVID-19 — Tax exemptions and
tax credits adopted as a
consequence of the economic crisis
caused by COVID-19

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.2020, bls. 2

Slóvakía

Bratislavský, Stredné
Slovensko, Východné
Slovensko, Západné
Slovensko

Covid-19 Government Resources
Higher Level Liquidity Needs
Support State Aid Scheme —
Eximbanka

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.2020, bls. 3

SA.57429
(2020/N)

SA.57483
(2020/N)
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Málsnúmer

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

Slóvakía

Bratislavský, Stredné
Slovensko, Východné
Slovensko, Západné
Slovensk

Covid-19 Government Resources
Basic Level Liquidity Needs
Support State Aid Scheme — SIH

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.2020, bls. 4

SA.57485
(2020/N)

Slóvakía

Stredné Slovensko,
Bratislavský,
Západné Slovensko,
Východné Slovensko

Covid-19 ESIF Basic Level
Liquidity Needs Support State Aid
Scheme — SIH

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.2020, bls. 5

SA.57574
(2020/N)

Malta

Malta

Bond subscription facility By the
Malta Development Bank

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.2020, bls. 6

SA.57595
(2020/N)

Króatía

Hrvatska

State Aid Programme of the
Ministry of Culture to Support the
Economy in the Current COVID-19
Outbreak

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.2020, bls. 6

SA.57617
(2020/N)

Bretland

—

COVID-19 Temporary Framework
for Gibraltar Authorities

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.2020, bls. 7

SA.57655
(2020/N)

Lettland

Latvia

Guarantees for large and mediumsized undertakings affected by the
COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.2020, bls. 8

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.2020, bls. 9

SA.57484
(2020/N)

Aðildarríki

Landsvæði

23.7.2020

SA.57691
(2020/N)

Kýpur

Cyprus

Incentive Scheme towards Airlines
for addressing the effects of
COVID-19 on the connectivity of
Cyprus and the development of the
aviation sector.

SA.57710
(2020/N)

Svíþjóð

Sverige

Compensation for damages suffered
by passenger ferries due to
COVID-19

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.2020, bls. 9

SA.57752
(2020/N)

Ítalía

—

COVID-19- Italy, Grants to small
businesses and self-employed

Stjtíð. ESB C 236,
17.7.20, bls. 10

SA.57762
(2020/N)

Kýpur

Cyprus

Direct Support Scheme for the Press
(newspapers) to address the Effects
of the Pandemic of COVID-19

Stjtíð. ESB C 236,
23.4.2020, bls.11

SA.57767
(2020/N)

Ungverjaland

Hungary

COVID-19: Scheme to provide
payroll related exemptions in the
aviation industry

Stjtíð. ESB C 236,
23.4.2020, bls.11

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á: http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/index.cfm

