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

2020/EES/56/01

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

20.5.2020

Málsnúmer

85199

Ákvörðun nr.

046/20/COL

EFTA-ríki

Noregur

Titill

COVID-19 áætlun um niðurgreidd lán til seljenda
pakkaferða

Lagastoð

Lagastoð aðstoðarkerfisins verður sú ákvörðun þingsins
sem heimilar áætlunina um niðurgreidd lán
Skilmálar og skilyrði einstakra lánssamninga sem ríkið
niðurgreiðir munu verða sett fram í bréfi um úthlutun
og skilmálaskrá sem ráðuneyti viðskipta, iðnaðar og
sjávarútvegs mun gefa út til Innovasjon Norge

Tegund aðstoðar

Aðstoðarkerfi

Markmið

Að: i) tryggja nægilegt framboð af lausafé fyrir
seljendur pakkaferða, ii) tryggja samkomulag um
endurgreiðslu eða bætur til pakkaferðalanga eins skjótt
og auðið er, og iii) viðhalda atvinnustarfsemi á meðan á
COVID-19 faraldrinum stendur og í kjölfar hans, með
niðurgreiðslu á lánsvöxtum.

Aðstoðarform

Niðurgreidd lán

Fjárveiting

2 milljarðar NOK

Gildistími

25.5.2020 – 15.9.2020

Atvinnugreinar

Pakkaferðir

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

Innovasjon Norge
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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EFTA-DÓMSTÓLLINN
DÓMUR DÓMSTÓLSINS

2020/EES/56/02

13. maí 2020
í máli E-4/19
Campbell
gegn
norska ríkinu, í fyrirsvari er Kærunefnd útlendingamála (Utlendingsnemnda – UNE)
(Frelsi launþega til flutninga – Tilskipun 2004/38/EB – Búseturéttur – Afleidd réttindi ríkisborgara
þriðju landa)
Hinn 13. maí 2020 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-4/19, Campbell gegn norska ríkinu, í fyrirsvari er
Kærunefnd útlendingamála (Utlendingsnemnda) – BEIÐNI frá Hæstarétti Noregs, skv. 34. gr.
samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, varðandi túlkun á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/38/EB frá 29. apríl 2004 um rétt borgara Sambandsins og aðstandenda
þeirra til frjálsrar farar og dvalar á yfirráðasvæði aðildarríkjanna, um breytingu á reglugerð (EBE)
nr. 1612/68 og niðurfellingu tilskipana 64/221/EBE, 68/360/EBE, 72/194/EBE, 73/148/EBE, 75/34/EBE,
75/35/EBE, 90/364/EBE, 90/365/EBE og 93/96/EBE, einkum b-lið 1. mgr. 7. gr., með hliðsjón af 2. mgr.
7. gr. tilskipunarinnar. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen, og Bernd
Hammermann (framsögumaður), og hljóða dómsorð sem hér segir:
1.

Þegar EES-borgari nýtir sér réttindi sem hann nýtur sem launþegi skv. 28. gr. EESsamningsins og hefur raunverulega búsetu í öðru EES-ríki og myndar með því eða
styrkir fjölskyldutengsl, ber krafan um skilvirkni þess réttar með sér að fjölskyldulíf
viðkomandi EES-borgara geti haldið áfram þegar hann snýr aftur til heimaríkisins.
Að því er varðar EES-borgara sem ekki hefur stundað atvinnu, gilda b-liður 1. mgr.
7. gr. og 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 2004/38/EB um þær aðstæður þar sem EES-borgari,
sem ekki hefur stundað atvinnu, snýr aftur til heimaríkisins ásamt fjölskyldumeðlimi,
eins og t.d. maka sem er ríkisborgari þriðja lands.

2.

Hver dvalartími EES-borgara í öðru EES-ríki en heimaríkinu, sem er í samræmi við
skilyrði ákvæða 1. mgr. og 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 2004/38/EB, þar sem EESborgarinn hefur myndað eða styrkt fjölskyldutengsl á þeim tíma með ríkisborgara
þriðja lands, stofnar afleiddan búseturétt ríkisborgara þriðja landsins þegar EESborgarinn snýr aftur til heimaríkisins. Túlka verður hugtakið búseta þannig að hæfileg
fjarvera tímabundið, hvort sem hún tengist atvinnu eða ekki, sé leyfileg ef lengd
fjarverunnar brýtur ekki í bága við eða er í ósamræmi við raunverulega búsetu. Er
þetta með fyrirvara um 35. gr. tilskipunar 2004/38/EB. Hins vegar, er það eitt út af
fyrir sig að EES-borgari komi sér vísvitandi í aðstæður sem leiða til afleidds
búseturéttar í öðru EES-ríki ekki nægilegur grundvöllur til þess að ályktað verði að
um sé að ræða misnotkun.
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Nr. 56/3

2020/EES/56/03

4. maí 2020
í máli E-6/19
Sakamál á hendur H og I
(Reglugerð (EB) nr. 561/2006 – Ákvæði m-liðar 1. mgr. 13. gr. – Sérhæfð ökutæki sem flytja peninga
og/eða verðmæti – Tómar ferðir – Fylgdarökutæki)
Hinn 4. maí 2020 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-6/19, Sakamál á hendur H og I – BEIÐNI frá
Áfrýjunarrétti Furstadæmisins (Fürstliches Obergericht), skv. 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna
um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, varðandi túlkun á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 561/2006 frá 15. mars 2006 um samhæfingu tiltekinna ákvæða félagsmálalöggjafarinnar er varða
flutninga á vegum og um breytingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 3821/85 og (EB) nr. 2135/98 og
niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3820/85. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti,
Per Christiansen (framsögumaður) og Bernd Hammermann, og hljóða dómsorð sem hér segir:
1.

a) Undantekningin um ferðir sérhæfðra ökutækja til flutninga á peningum og/eða
verðmætum skv. m-lið 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 561/2006 verður einnig
að gilda um tómar ferðir, þ.e. þær ferðir sem eru farnar fyrir fermingu og eftir
affermingu slíkra ökutækja.
b) Fylgdarökutæki fellur undir undanþáguna í m-lið 1. mgr. 13. gr. reglugerðar
(EB) nr. 561/2006 ef fylgdarökutækið myndar órjúfanlegan og nauðsynlegan hluta
af flutningi sérhæfða ökutækisins á peningum og/eða verðmætum.

2.

Hvorki má beita viðurlögum skv. 19. gr. reglugerðar (EB) nr. 561/2006, né eru þau
nauðsynleg eða í samræmi við meðalhóf, ef umræddar ferðir voru farnar á
sérhæfðum ökutækjum sem flytja peninga og/eða verðmæti á yfirráðasvæði
annarra EES-ríkja, ef viðkomandi EES-ríki hafa veitt undanþágu skv. m-lið
1. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB) nr. 561/2006, og öll sérstök skilyrði sem slíkar
undanþágur kunna að vera bundnar við eru uppfyllt, þar sem ekkert brot hefur átt
sér stað.

3.

Ekki er gerð sú krafa, skv. 5. mgr. 6. gr. reglugerðar (EB) nr. 561/2006, að
ökumaður sérhæfðs ökutækis sem flytur peninga og/eða verðmæti skrái allan þann
tíma sem notaður er með þeim hætti sem lýst er í e-lið 4. gr. reglugerðar (EB)
nr. 561/2006 og sem notaður er til þess að keyra slík ökutæki sem „aðra vinnu“, ef
EES-ríki hefur veitt undanþágu skv. m-lið 1. mgr. 13. gr. reglugerðar (EB)
nr. 561/2006.
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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/56/04

(mál M.9495 – Fortenova grupa/Poslovni sistemi Mercator)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 17. ágúst 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Fortenova grupa d.d. („Fortenova“, Króatíu), sem kom í stað Agrokor d.d.

–

Poslovni sistemi Mercator d.d. („Mercator“, Slóveníu).

Fortenova nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Mercator.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Fortenova: grunnstarfsemi þess felst í smásölu og heildsölu á nýlenduvörum og daglegum neytendavörum,
matvælaframleiðslu og afhendingu auk landbúnaðarstarfsemi á fyrra sölustigi.

–

Mercator: móðurfyrirtæki Mercator Group, en grunnstarfsemi þess felst í smásölu á neytendavörum.

3.

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.

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 280,
25.8.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9495 – Fortenova grupa/Poslovni sistemi Mercator
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)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja
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2020/EES/56/05

(mál M.9820 – Danfoss/Eaton Hydraulics)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 17. ágúst 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Danfoss A/S („Danfoss“, Danmörku).

–

Eaton Corporation PLC („Eaton“, Írlandi).

Danfoss nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hluta af Eaton („Eaton Hydraulics“).
Samruninn á sér stað með kaupum á birgðum og eignum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Danfoss: framleiðsla á íhlutum sem og högunartækni fyrir kælingu, loftkælingu, hitun, vélbúnaðarstýringu og
vökvaaflfræði sem nýtt er fyrir vélar sem notaðar eru utan vega. Danfoss annast einnig lausnir sem varða endurnýjanlega
orku.

–

Eaton Hydraulics: framleiðsla og sala á vökvaaflfræðilegum íhlutum og kerfum fyrir iðnaðarbúnað og farbúnað.

3.

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.

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 280,
25.8.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9820 – Danfoss/Eaton Hydraulics
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)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
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2020/EES/56/06

(mál M.9876 – TA Associates/Francisco Partners/Edifecs)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 13. ágúst 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Sjóði sem stýrt er af TA Associates Management L.P. („TA Associates“, Bandaríkjunum).

–

Sjóði sem stýrt er af Francisco Partners Management LP („Francisco Partners“, Bandaríkjunum).

–

Edifecs, Inc. („Edifecs“, Bandaríkjunum).

TA og Francisco Partners ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir
Edifecs.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

TA Associates: framtakssjóður sem fjárfestir í fimm grunngreinum, eða tækni, fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu
og neytenda- og fyrirtækjaþjónustu í Evrópu, Norður-Ameríku og Asíu.

–

Francisco Partners: fyrirtæki sem fjárfestir í hlutum í óskráðum fyrirtækjum, einkum tækni og starfsemi sem byggist á
tækni.

–

Edifecs: heilbrigðistæknifyrirtæki sem annast innviðalausnir sem miða að því að bæta rekstrarárangur með því að
hagræða í upplýsingaskiptum milli sjúkrahúsa og annarra heilbrigðisstofnana, jafnframt því að auðvelda fylgni við
reglur sem gilda um þessa starfsemi.

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 278,
24.8.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9876 – TA Associates/Francisco Partners/Edifecs
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/56/07

(mál M. 9883 – INEOS/BP Chemical Business)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 17. ágúst 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

INEOS Group („INEOS“, Bretlandi).

–

BP Chemicals Business (Bretlandi).

INEOS nær eitt yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir allri starfsemi BP Chemicals.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

INEOS: framleiðsla um allan heim á efnum unnum úr jarðolíu, sérnotaíðefnum og olíuafurðum.

–

BP Chemicals Business: asetýl-starfsemi, arómatastarfsemi og leyfisveitingarstarfsemi sem tengist þeim, ásamt
tilteknum öðrum eignum BP Group.

3.

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.

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 280,
25.8.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9883 – INEOS/BP Chemical Business
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)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
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2020/EES/56/08

(mál M.9925 – Lactalis Nestlé produits frais/Certain assets of Parmalat)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 19. ágúst 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

B.S.A. (Frakklandi).

–

Nestlé S.A. (Sviss).

–

Lactalis Nestlé produits frais „LNPF“ (Frakklandi).

B.S.A. og Nestlé ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
yfir hluta af LNPF.
Samruninn á sér stað með kaupum á eignum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

B.S.A.: móðurfyrirtæki Lactalis-samstæðunnar sem fæst við framleiðslu og markaðssetningu á mjólk og
mjólkurvörum.

–

Nestlé S.A.: móðurfyrirtæki alþjóðlegrar samsteypu sem aðallega er með starfsemi í matvælaiðnaði. Nestlé fæst
einkum við framleiðslu, markaðssetningu og sölu á fjölbreyttu úrvali af matvælum og drykkjarvörum, m.a.
mjólkurvörum.

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 hin fyrirhuguðu viðskipti.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 284,
28.8.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9925 – Lactalis Nestlé produits frais/Certain assets of Parmalat
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/56/09

(mál M.9930 – LGP/TPG/WellSky)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 18. ágúst 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Leonard Green & Partners, L.P. („LGP“, Bandaríkjunum).

–

TPG Capital („TPG“, Bandaríkjunum).

–

WellSky Corporation („WellSky“, Bandaríkjunum).

LPG og TPG ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
yfir WellSky. Sem stendur fer TPG alfarið með yfirráð yfir WellSky.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

LGP: fjárfestingafyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum eignum í fyrirtækjum sem veita þjónustu við neytendur,
fyrirtækjaþjónustu og heilbrigðisþjónustu, auk smásölu, dreifingar og iðnstarfsemi.

–

TPG: fjárfestingafyrirtæki sem stýrir framtakssjóðum sem fjárfesta í ýmiss konar fyrirtækjum með yfirtökum og
endurskipulagningu fyrirtækja.

–

WellSky: afhending á sérnotahugbúnaði fyrir heilsugæslu (e. Software as a Service, „SaaS“ og öðrum
hugbúnaðarvettvangi) til þess að stýra klínískum, fjárhagslegum og stjórnunarlegum vinnuferlum. Á EES-svæðinu
markaðssetur WellSky einungis hugbúnaðarlausnir sem varða lyfjastýringar- og lyfjameðferðarstýringarhugbúnað.

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 280,
25.8.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9930 – LGP/TPG/WellSky
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/56/10

(mál M.9931 – Stirling Square Capital Partners/TA Associates/DOCU Nordic Group)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 20. ágúst 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

SSCP Fourth Fund (Jersey), sem stýrt er af Stirling Square Capital Partners Jersey AIFM Limited („SSCP“, Jersey).

–

TA Associates Management L.P. („TA Associates“, Bandaríkjunum).

–

SSCP BYGG TopCo AB („DOCU Nordic Group“, Svíþjóð), sem einvörðungu lýtur yfirráðum SSCP.

SSCP Fourth Fund og TA ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr.
samrunareglugerðarinnar, yfir DOCU Nordic Group.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

SSCP Fourth Fund: fjárfestingasjóður sem leitast við að fjárfesta, eiga, vakta og raungera ráðandi hluti í fyrirtækjum
með yfirtökum, kaupum, vaxtarfjármagni og öðrum viðskiptum með hlutafé í Evrópu.

–

TA Associates: fyrirtæki sem fjárfestir í eignarhlutum í óskráðum fyrirtækjum, með áherslu á tiltekna geira í fimm
atvinnuvegum – tækni, heilbrigðisþjónustu, fjármálaþjónustu, neytenda- og viðskiptaþjónustu.

–

DOCU Nordic Group: annast markaðsgagna- og markaðsupplýsingaþjónustu við fyrirtæki í byggingariðnaði á
Norðurlöndum, auk fasteigna- og heilbrigðisþjónustugeirans.

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 hin fyrirhuguðu viðskipti.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 283,
27.8.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9931 – Stirling Square Capital Partners/TA Associates/DOCU Nordic Group
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/56/11

(mál M.9439 – Warner Bros/Universal/Home Entertainment/JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 6. apríl 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
32020M9439. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/56/12

(mál M.9759 – Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant Acquiring business))
Framkvæmdastjórnin ákvað 26. 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
32020M9759. 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/56/13

(mál M.9839 – VGRD/Auto Wichert Assets)
Framkvæmdastjórnin ákvað 17. 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
32020M9839. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/56/14

(mál M.9862 – Fiege/Reiner Kurzhals/Cornelius Brosche/Remondis/WDL)
Framkvæmdastjórnin ákvað 3. 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 þýsku 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
32020M9862. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/56/15

(mál M.9867 – Allianz/BBVA Allianz Seguros y Reaseguros)
Framkvæmdastjórnin ákvað 13. ágúst 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
32020M9867. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/56/16

(mál M.9868 – Raytheon Technologies Corporation/Saudi Arabian Oil Company/
Middle East Cyber Services JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 10. 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
32020M9868. 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/56/17

(mál M.9874 – Tokyo Century Corporation/Nippon Telegraph and Telephone Corporation/JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 6. 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
32020M9874. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.
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Ríkisaðstoð – Frakkland

Nr. 56/15

2020/EES/56/18

SA.49207 (2019/C, áður-NN, áður-PN, áður-N) – Frakkland – Sjóflutningaþjónusta
til Korsíku frá 2019
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Frakklandi, með bréfi dags. 28. febrúar 2020, birt á fullgiltu
tungumáli í Stjtíð. ESB C 260, 7.8.2020, bls. 20, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn á ofangreindum
ráðstöfunum 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 260,
7.8.2020, bls. 20), og skal þeim beint til:
European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfsími + 32 22964104
Athugasemdum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Frakklandi. Þeim, sem leggja fram
athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

Nr. 56/16
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins

2020/EES/56/19

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við

Málsnúmer

SA.42270
(2016/NN)

SA.54887
(2020/N)

Aðildarríki

Landsvæði

Spánn

Króatía

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

Ceuta y Melilla,
Canarias, Baleares

Actividad de producción de energía
eléctrica y el procedimiento de
despacho en los sistemas eléctricos de
los territorios no peninsulares

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 1

Hrvatska

Zakon o obnovljivim izvorima
energije i visokoučinkovitoj
kogeneraciji (‘Narodne novine’, br.
100/15, 123/16, 131/17 i 111/18;
dalje: ZOIEiVUK)

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 2

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 2

SA.56125
(2020/N)

Svíþjóð

–

Prolongation and modification of
SA.49893 (2018/N) — Tax
exemption for non-food based biogas
and bio-propane in heat generation

SA.57075
(2020/N)

Malta

–

COVID-19 R&D Fund

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 3

SA.57274
(2020/N)

Niðurlönd

Fryslân

Loan to ice skating arena Thialf

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 4
Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 5

SA.57325
(2020/N)

Þýskaland

–

Verlängerung der ‘Richtlinie zur
Senkung der Lohnnebenkosten in der
Seeschifffahrt für das
Bewilligungsjahr 2021’

SA.57643
(2020/N)

Eistland

–

COVID-19: Aid to companies active
in international maritime passenger
transport

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 5

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 6

SA.57654
(2020/N)

Kýpur

Cyprus

COVID-19: (A) SUBSIDY SCHEME
FOR MICRO AND SMALL
ENTERPRISES AND SELFEMPLOYED PERSONS. (B)
INTEREST RATE SUBSIDY
SCHEME FOR NEW BUSINESS
LOANS.

SA.57724
(2020/N)

Slóvenía

Slovenia

COVID-19 Framework scheme for
state aid in the form of soft loans

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 7

SA.57740
(2020/N)

Lettland

Latvia

COVID 19: Reduction of the lease
payments for lessees of publiclyowned property

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 7

SA.57749
(2020/N)

Danmörk

–

Amendment to the aid scheme
SA.56708 (2020/N) — Danish
guarantee scheme for SMEs affected
by COVID-19

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 8

SA.57766
(2020/N)

Niðurlönd

Nederland

COVID-19: Amendments to
SA.57107 (2020/N) – Subsidised
interest rates scheme

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 9

SA.57781
(2020/N)

Svíþjóð

–

Ändring av det svenska press- och
mediestödet

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 10

Vlaams Gewest

Besluit van de Vlaamse Regering tot
toekenning van steun aan de sociaaltoeristische sector en het Iedereen
verdient vakantiefonds tot beperking
van de negatieve economische impact
die voortvloeit uit de dringende
maatregelen van de Nationale
Veiligheidsraad om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 in te
dijken (concept)

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 1

SA.57797
(2020/N)

Belgía
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Málsnúmer

SA.57829
(2020/N)

Aðildarríki

Landsvæði

Slóvakía

Nr. 56/17

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

Bratislavský,
Stredné Slovensko,
Východné
Slovensko, Západné
Slovensko

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú
pomoc na podporu výskumu a vývoja
relevantného pre COVID-19

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 1

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 13

SA.57833
(2020/N)

Danmörk

Danmark

Amendment to the aid scheme
SA.56808 (2020/N) – Liquidity
guarantee scheme under the
Temporary Framework for State aid
measures to support the economy in
the current COVID-19 outbrea

SA.57850
(2020/N)

Niðurlönd

Nederland

COVID-19: Subsidised interest rates
for loans

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 13

Stjtíð. ESB C 245,
17.7.2020, bls. 14

SA.57958
(2020/N)

Finnland

–

SA. 57958 (2020/N) — COVID-19
— Modification of schemes
SA.56995, SA.57059, SA.57221 and
SA.5723

SA.48260
(2017/NN)

Ítalía

Italia

Regimi di aiuti a favore del registro
marittimo internazionale italiano

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 1

SA.50872
(2020/NN)

Spánn

–

HAC – Compensación por servicio
postal universal.

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 2

SA.55760
(2020/N)

Danmörk

Danmark

Udvidelse af sømandsfradraget til
forsknings- og
havundersøgelsesskibe.

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 2

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 3

SA.56071
(2019/N)

Frakkland

–

Renouvellement de l’autorisation de
l’extension des activités de SFILCAFFIL au financement des crédits à
l’exportation

SA.56141
(2020/N)

Pólland

–

Fourth prolongation of the resolution
scheme for cooperative banks and
small commercial banks

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 4

SA.56908
(2020/N)

Svíþjóð

–

Prolongation and modification of
biogas scheme for motor fuel in
Sweden

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 4

SA.57102
(2020/N)

Tékkland

–

COVID-19 – Wage subsidies in
Czechia

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 5

SA.57409
(2020/N)

Lettland

–

LATVIA – COVID 19 –
Recapitalisation Fund

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 6

SA.57607
(2020/N)

Frakkland

–

COVID 19: Garantie de l’État en
soutien à l’assurance-crédit

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 6

SA.57614
(2020/N)

Tékkland

–

CZ measure COVID19 – Sport

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 7

–

Second amendment of the scheme
SA.56981 (2020/N) — Austrian
guarantee scheme on bridge loans
under the Temporary Framework for
State aid measures to support the
economy in the current COVID-19
outbreak

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 8

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 9

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 10

SA.57640
(2020/N)

Austurríki

SA.57646
(2020/N)

Búlgaría

–

COVID-19 – Prolongation and
modification of SA.56905 (2020/N) –
Employment scheme for preserving
jobs in most affected sectors

SA.57695
(2020/N)

Frakkland

France

Covid-19: Régime d''aides sous la
forme de prêts publics subordonnés
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Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

SA.57708
(2020/N)

Lúxemborg

–

COVID 19 Reinsurance of short term
credit and surety risks

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 10

SA.57759
(2020/N)

Búlgaría

–

Bulgaria – COVID-19 – Short-Term
Employment Support in Response to
the COVID-19 Pandemic

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 11

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 12

SA.57897
(2020/N)

Niðurlönd

–

Decree of the Minister of Health,
Welfare and Sport encouraging
activities that contribute to the
sustainable implementation and
securing of e-health applications that
facilitate remote care and support to
clients at home

SA.57919
(2020/N)

Danmörk

Danmark

COVID 19: Limited amounts of aid
scheme for self employed

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 13

SA.57930
(2020/N)

Danmörk

Danmark

Temporary targeted compensation
scheme for companies affected by
COVID-19 prohibitions (bans and
cancelled events)

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 13

SA.57931
(2020/N)

Danmörk

Danmark

Limited amounts of aid scheme for
undertakings under restrictive
measures (prohibition lifted from 8
June or later)

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 14

Malta

Support to entrepreneurs affected by
the spread of COVID-19 (rent and
electricity payments of business
premises)

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 15

–

COVID-19 – Extension of State aid
measures (1) support to SMEs loan
obligations (SA.56839), and (2)
Capped business loans portfolio
guarantees for new working capital
loans (SA.57048 amending
SA.56857)

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 15

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 16

SA.58006
(2020/N)

SA.58007
(2020/N)

Malta

Grikkland

SA.58037
(2020/N)

Slóvenía

–

COVID-19: Amendment to the
scheme SA.57558 – Additional
intervention measures scheme (Shorttime work scheme, wage subsidies for
June, cableways, agriculture land)

SA.58043
(2020/N)

Írland

–

COVID19: Sustaining Enterprise
Scheme – modifications of SA.57036;
SA.57509 and SA.57453

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 17

SA.58050
(2020/N)

Búlgaría

Bulgaria

State aid for tour operators

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 18

SA.58072
(2020/N)

Lettland

Latvia

COVID:19 – Aid to performers of
economic activities in the tourism
sector

Stjtíð. ESB C 260,
7.8.2020, bls. 18

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls.1

SA.55869
(2019/N)

Frakkland

France

Dispositif ‘IR-PME’ de réduction
d’impôt sur le revenu (IR) pour la
souscription au capital de PME —
Souscription de parts de fonds
communs de placement dans
l’innovation (FCPI) et de fonds
d’investissement de proximité (FIP)

SA.56809
(2020/N)

Finnland

–

Aid to Finnair

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 2

SA.56812
(2020/N)

Svíþjóð

–

Kreditgarantier till flygföretag med
anledning av coronaviruset

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 2
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Aðildarríki

Landsvæði

SA.57066
(2020/N)

Litháen

SA.57289
(2020/N)

Nr. 56/19

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

Lithuania

The Incentive ‘Partial Loan Interest
Compensation for those performing
road freight transport activities’

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 3

Ítalía

–

COVID-19: Capital-strengthening
measures for medium-sized
companies

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 4

SA.57398
(2020/N)

Frakkland

–

Plan d'aides à la Modernisation et à
l'Innovation de la flotte fluviale pour
la période 2018-2022

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 5

SA.57452
(2020/N)

Pólland

–

Polish anti-crisis measures – COVID19 – guarantees on factoring

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 5

SA.57494
(2020/N)

Portúgal

Madeira

Covid-19 – Direct grant and loan
guarantee scheme – Autonomous
Region of Madeira

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 6

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 7

SA.57520
(2020/N)

Austurríki

Oesterreich

COVID-19: Garantien für große
Unternehmen auf Basis
Garantiegesetz 1977 durch die
Austria Wirtschaftsservice GmbH
(aws)

SA.57659
(2020/N)

Spánn

–

ES – COVID 19 – Recapitalisation
fund

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 8

SA.57741
(2020/N)

Þýskaland

–

COVID-19: Aid in the form of
guarantees on vouchers issued for
package tours

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 8

SA.57817
(2020/N)

Rúmenía

–

Romania – COVID-19 – Oradea
airport support scheme to airlines

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 9

SA.57869
(2020/N)

Belgía

–

COVID-19 – Loan guarantee scheme
in response to the COVID-19 crisis

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 10

Danmark

Covid-19: Temporary targeted
compensation scheme for
undertakings affected by closure of
borders and travel restrictions

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 10

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 11

SA.57932
(2020/N)

Danmörk

SA.57989
(2020/N)

Frakkland

–

Amendement de la décision
SA.56709 (2020/N) – France –
COVID-19: Plan de sécurisation du
financement des entreprises

SA.58021
(2020/N)

Þýskaland

–

COVID-19: Second amendment of
federal frameworks for (a) small
amounts of aid and (b) subsidised
loans

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 12

–

COVID-19: Modifications to State
aid measures SA.56919; SA.56819;
SA.57056; SA.57057; SA.57083;
SA.57132; SA.57173; SA.57187;
SA.57188; SA.57246 and SA.57605

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 13

Ellada

COVID-19 – Amendment to
SA.57263 Repayable Advance
Scheme for enterpises affected by the
COVID-19 outbreak

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 13

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls.14

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 15

SA.58045
(2020/N)

SA.58047
(2020/N)

Belgía

Grikkland

SA.58067
(2020/N)

Ungverjaland

Hungary

Amendment No 3 to SA.57064
(2020/N) – Hungary – COVID-19:
Grants, guarantee and subsidised
interest measures

SA.58078
(2020/N)

Bretland

–

Amendment to UK Temporary
Framework Measure to reflect 3rd
Commission amendment
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SA.58081
(2020/N)

Aðildarríki

Belgía

Landsvæði

27.8.2020

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

Vlaams Gewest

Besluit van de Vlaamse Regering tot
instellen van een terugbetaalbaar
voorschot ter ondersteuning van de
opstart van de evenementensector
(Decision of the Flemish Government
regarding a repayable advance in
support of the restart of the event
sector.)

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 16

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 17

SA.58104
(2020/N)

Lettland

Latvia

Limited amounts of aid (direct grant
scheme) to support the employer's
mandatory State social security
contributions for undertakings whose
exporting activities are affected by
COVID-19 outbreak

SA.58108
(2020/N)

Frakkland

Mayotte, Guyane

Covid-19: Amendment to the scheme
SA.57754 – ‘Modification du
dispositif d'activité partielle ad hoc’

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 17

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 18

SA.58124
(2020/N)

Grikkland

Ellada

COVID-19 – Amendment to
SA.57165 Wage subsidies to selfemployed affected by the COVID-19
outbreak

SA.58128
(2020/N)

Króatía

–

COVID 19: Modification to State aid
measures SA.56877, SA.56957,
SA.57175 and SA.57711

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 19

Frakkland

–

Covid-19: Modification to State aid
measures SA.56709, SA.56985,
SA.56868, SA.57219, SA.57367 and
SA.57695

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 20

SA.58165
(2020/N)

Belgía

Region Wallonne,
Vlaams Gewest,
Reg.BruxellesCap./Brussels
Hfdst.Gew.

Exonération de la contribution
annuelle obligatoire en faveur de
l'AFSCA et destinée à financer les
contrôles des établissements, à charge
des entreprises du secteur HORECA
et du commerce de détail alimentaire
ambulant.

Stjtíð. ESB C 269,
14.8.2020, bls. 20

SA.55201
(2019/N)

Þýskaland

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein: Förderung von
Ladeinfrastruktur für
Elektrofahrzeuge

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 1

Deutschland

Bund: Gemeinschaftsaufgabe GAK
Maßnahmengruppe 5 F. Förderung
von Maßnahmen zur Bewältigung
durch Extremwetter verursachten
Folgen im Wald

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 2

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 2

SA.58137
(2020/N)

SA.56482
(2020/N)

Þýskaland

SA.56483
(2020/N)

Þýskaland

Bayern

Bayern: Sonderprojekt ‘Klimawald’ –
Ausrichtung der Bewirtschaftung der
Bayerischen Staatsforsten an den
Leistungen für den Klimaschutz

SA.56635
(2020/N)

Pólland

–

Tenth prolongation of the Credit
Unions Orderly Liquidation Scheme

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 3

SA.57031
(2020/N)

Niðurlönd

Oost-Nederland,
Zuid-Nederland

NL_LNV_AGRO Subsidieregeling
sanering varkenshouderij (verhoging
budget)

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 4

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 5

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 5

SA.57262
(2020/N)

Grikkland

—

Prolongation of the Greek State
Guarantee Scheme for banks
1.6.2020- 30.11.2020 (Art. 2 of Law
3723/2008)

SA.57352
(2020/N)

Danmörk

–

Covid-19 compensation scheme to
travel operators for losses incurred by
cancellations
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SA.57379
(2020/N)

Þýskaland

SA.57406
(2020/N)
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Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

Bayern

Bayern: Satzung über die Gewährung
von Beihilfen der Bayerischen
Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung)

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 6

Portúgal

Madeira

Indemnização aos produtores
agrícolas afectados pelos temporais
de fevereiro e março de 2018

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 7

SA.57408
(2020/N)

Rúmenía

–

COVID-19: Framework scheme for
State aid in the form of subsidised
loans and guarantees on loans

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 7

SA.57572
(2020/N)

Rúmenía

Romania

COVID-19: Amendment of SA.56895
(2020/N) – Romania – Support
scheme for SMEs

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 8

SA.57644
(2020/N)

Þýskaland

–

Covid 19 – German airport scheme

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 9

SA.57675
(2020/N)

Þýskaland

–

COVID-19 – scheme for regional and
local public passenger transport

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 10

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 10

SA.57891
(2020/N)

Ítalía

Italia

DIRECT GRANTS (set under the
Temporary Framework for State aid
measures to support the economy in
the current COIVD-19 outbreak,
hereinafter, the ‘Temporary
Framework’) TO ITALIAN
COMPANIES, IN PARTICULAR
SMES, ENGAGING IN
INTERNATIONAL ACTIVITIES
AND OPERATIONS
INTRODUCED BY ARTICLE 72,
PARA 1, LETTER D), OF LAW
DECREE OF MARCH 17, 2020, NO.
18, CONVERTED WITH
AMENDMENTS INTO LAW OF
APRIL 24, 2020, NO. 27
FOLLOWING THE AMENDMENT
MADE BY ARTICLE 48, PARA 1,
LETTER A), N. 2), OF LAW
DECREE OF MAY 19, 2020 NO. 34

SA.57920
(2020/N)

Danmörk

Danmark

COVID 19: Limited amounts of aid
scheme for self-employed and
freelancers related to large events and
seasonal work

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 11

Austurríki

Oesterreich

Maßnahme zur Minderung von
Schäden von wirtschaftlich tätigen
Einheiten im Bereich bzw. im
mehrheitlichen Eigentum von NonProfit-Organisationen im
Zusammenhang mit der COVID-19
Krise

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 12

Slóvakía

Bratislavský,
Západné Slovensko,
Stredné Slovensko,
Východné
Slovensko

Schéma štátnej pomoci na podporu
inovatívnych podnikov s
obmedzeným prístupom k úverovému
financovaniu zdrojmi EŠIF v
súvislosti s nákazou COVID-19 –
SIH.

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 13

–

Modification of: SA.57338 – COVID19 Aid for commercial shops,
SA.57304 – Luxembourgish
solidarity fund for undertakings
affected by the COVID-19 outbreak,
SA.57305 – COVID-19: Luxembourg
Investment aid for certain sectors, and
SA.56742 – Scheme for enterprises in
temporary financial difficulties due to
COVID-19

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 14

SA.57928
(2020/N)

SA.58054
(2020/N)

SA.58061
(2020/N)

Lúxemborg
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Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 15

SA.58062
(2020/N)

Lúxemborg

–

Amendment to SA.57305
Luxembourg, COVID-19:
Luxembourg Investment aid for
certain sector

SA.58063
(2020/N)

Lúxemborg

Luxembourg
(Grand-Duche)

SA.56742 Luxembourg, Scheme for
enterprises in temporary financial
difficulties due to COVID-19

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 15

SA.58096
(2020/N)

Spánn

Espana

COVID-19: Amendments to
SA.56803 – Guarantee scheme

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 16

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 17

SA.58136
(2020/N)

Króatía

–

Amendment of scheme SA.57711
(2020/N) – State aid Scheme to
support the maritime, transport,
transport infrastructure, tourism, and
related sectors impacted by the
COVID-19 outbreak

SA.58202
(2020/N)

Ungverjaland

Hungary

COVID-19 related research,
development and production support
scheme

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 17

Hungary

Amendment of the scheme SA.57285
(2020/N) as amended by SA.58065
(2020/N) concerning COVID-19:
Grant Scheme related to the
Széchenyi Card Programme

Stjtíð. ESB C 277,
21.8.2020, bls. 18

SA.58288
(2020/N)

Ungverjaland

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á: http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/index.cfm
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur
flugþjónustu í Bandalaginu

Nr. 56/23

2020/EES/56/20

Breytingar á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug

Aðildarríki

Bretland (1)

Flugleiðir

Kirkwall til North Ronaldsay og Papa Westray
Kirkwall til Eday, Sanday, Stronsay og Westray

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða

30. desember 1997 (Kirkwall til North Ronaldsay og
Papa Westray), 19. desember 2001 (Kirkwall til Eday,
Sanday, Stronsay og Westray)

Gildistökudagur breytinga

1. apríl 2021

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns
viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða
almannaþjónustukvöðina

Nánari upplýsingar veitir:
Orkney Islands Council
Council Offices
School Place
Kirkwall
KW15 1NY
UNITED KINGDOM
Viðtakandi: Ms Rosemary Colsell
Procurement Manager
Netfang: procurement@orkney.gov.uk og einnig í
gegnum eftirfarandi auglýsingagátt
www.publiccontractsscotland.gov.uk

(1)

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr
Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu (Stjtíð. ESB L 29, 31.1.2020, bls. 7) („útgöngusamningur“),
gildir reglugerð (EB) nr. 1008/2008 um og í Breska konungsríkinu á umbreytingatímabilinu og hefur sömu
réttaráhrif og í Evrópusambandinu og aðildarríkjum þess.

Nr. 56/24

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur
flugþjónustu í Bandalaginu

27.8.2020

2020/EES/56/21

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir

Aðildarríki

Bretland (1)

Flugleið

Orkneyjar, Meginland (Kirkwall) og eyjarnar Papa
Westray, North Ronaldsay, Westray, Sanday, Stronsay
og Eday

Samningstími

1. apríl 2021 – 31. mars 2025

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum

20. október 2020

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar,
ásamt hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/
eða skjölum sem varða opinbera útboðið og
almannaþjónustukvöðina

Orkney Islands Council
Council Offices
School Place
Kirkwall
KW15 1NY
UNITED KINGDOM
Viðtakandi: Ms Rosemary Colsell
Procurement Manager
Netfang: procurement@orkney.gov.uk og einnig í
gegnum eftirfarandi auglýsingagátt
www.publiccontractsscotland.gov.uk

(1)

Í samræmi við samninginn um útgöngu Sameinaða konungsríkisins Stóra-Bretlands og Norður-Írlands úr
Evrópusambandinu og Kjarnorkubandalagi Evrópu (Stjtíð. ESB L 29, 31.1.2020, bls. 7) („útgöngusamningur“),
gildir reglugerð (EB) nr. 1008/2008 um og í Breska konungsríkinu á umbreytingatímabilinu og hefur sömu
réttaráhrif og í Evrópusambandinu og aðildarríkjum þess.

27.8.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur
flugþjónustu í Bandalaginu
Almannaþjónustukvaðir sem lagðar eru á í tengslum við áætlunarflug

Aðildarríki

Ítalía

Flugleiðir

Crotone – Rome Fiumicino, báðar leiðir
Crotone – Turin, báðar leiðir
Crotone – Venice, báðar leiðir

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða

1. febrúar 2021

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns
viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem
varða almannaþjónustukvöðina

Nánari upplýsingar veitir:
Ministry of Infrastructure and Transport
Department of Transport, Navigation, General Affairs
and Human Resources
Directorate-General for Airports and Air Transport
Via Giuseppe Caraci, 36
00157 Roma
ITALIA
Bréfsími +39 0641583690
National Civil Aviation Authority (ENAC)
Air transport development and licensing department
Viale Castro Pretorio, 118
00185 Roma
ITALIA
Bréfsími +39 0644596515
Vefsetur:
Netfang:

http://www.mit.gov.it
http://www.enac.gov.it
dg.ta@pec.mit.gov
osp@enac.gov.it
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