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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Offentlige fridager i 2020: EØS-EFTA-statene og EØS-institusjonene 

 
Island Liechtenstein Norge 

EFTAs 

overvåkings  

organ 

EFTA-

domstolen 

Onsdag 1. januar X X X X X 

Torsdag 2. januar  
 

X 
 

X X 

Fredag 3. januar    X  

Mandag 6. januar  X    

Mandag 24. februar     X 

Tirsdag 25. februar  X    

Torsdag 19. mars  X    

Torsdag 9. april  X 
 

X X X 

Fredag 10. april  X X X X X 

Mandag 13. april X X X X X 

Torsdag 23. april X     

Fredag 1. mai  X X X X X 

Mandag 11. mai     X 

Torsdag 21. mai X X X X X 

Fredag 22. mai    X X 

Mandag 1. juni  X X X X X 

Torsdag 11. juni  X    

Onsdag 17. juni X     

Tirsdag 23. juni     X 

Mandag 3. august X 
  

  

Mandag 31. august     X 

Tirsdag 8. september  X    

Mandag 2. november  
   

X X 

Tirsdag 8. desember  X    

Torsdag 24. desember X X  X X 

Fredag 25. desember X X X X X 

Mandag 28. desember     X X 

Tirsdag 29. desember    X X 

Onsdag 30. desember    X X 

Torsdag 31. desember X X 
 

X X 

Offentlige fridager som faller på en lørdag eller søndag, er ikke oppført. 

2019/EØS/97/01 
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Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 

EFTAs overvåkingsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 1: 

Vedtaksdato 10. september 2019 

Sak nr. 83877 

Vedtak nr. 064/19/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Voldgiftsdom mellom Landsvirkjun og Elkem 

Rettslig grunnlag Femte endring til kraftavtalen inngått i 1976 mellom 

Landsvirkjun og Elkem 

Type tiltak Ikke statsstøtte 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsted: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2019/EØS/97/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 19. september 2019  

Sak nr. 83960 

Vedtak nr. 065/19/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Ukjent. Valgt ut ved anbud.  

Rettslig grunnlag Anbudskontrakt  

Type tiltak Ekstraordinær støtte  

Formål Bredbåndsinfrastruktur 

Støtteform Direkte tilskudd  

Støtteandel Opptil 100 %  

Økonomiske sektorer Bredbånd, internasjonale elektroniske 

tilkoblingstjenester  

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

Nygård 1, Lillesand, Norge  

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsted: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2019/EØS/97/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9521 – Bamesa / Sumitomo / Steel Centre Europe) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bamesa Aceros S.L. (”Bamesa”, Spania), kontrollert av ARMASFI S.L. 

– Sumitomo Corporation (”Sumitomo”, Japan)  

– Steel Centre Europe s.r.o. (”SCE”, Den tsjekkiske republikk) 

Bamesa og Sumitomo overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

SCE. Før overføringen var Sumitomo allerede en aksjeeier i SCE. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bamesa: distribusjon av stål via stålsentraler. 

– Sumitomo: handel med metallprodukter, transport og byggesystemer, miljø og infrastruktur, kjemikalier og elektronikk, 

media, livsstils- og nettverkstilknyttede varer, mineralressurser samt energi og biovitenskap. 

– SCE: distribusjon av stål gjennom stålsentraler, hovedsakelig i Den tsjekkiske republikk. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 414 av 

10.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9521 – Bamesa / Sumitomo / Steel Centre Europe 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/97/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9559 – Telefónica / Prosegur / Prosegur Alarmas España) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Telefónica S.A. (”Telefónica”, Spania) 

– Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (”PCS”, Spania) 

– Prosegur Alarmas España, S.L.U. (”Prosegur Alarmas”, Spania), som tilhører konsernet PCS 

Telefónica og PCS overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over hele Prosegur Alarmas. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Telefónica: global teleoperatør og mobilnettleverandør som driver virksomhet under en rekke merkenavn, deriblant 

Movistar, O2 og Vivo. Telefónica er et 100 % offentlig eid foretak registrert på børsen i Madrid, New York, Lima og 

Buenos Aires. 

– PCS: leverer sikkerhetstjenester til foretak, husholdninger og virksomheter. Virksomheten er fordelt på tre forretnings-

områder: alarmer, sikkerhet og kontanter. 

– Prosegur Alarmas: aktiv innen levering av tjenester knyttet til installasjon av alarmer og tilkobling til alarmsentre i 

Spania. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 412 av 

9.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9559 – Telefónica / Prosegur / Prosegur Alarmas España 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/97/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 97/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.12.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9586 – SEGRO / PSPIB / 7R Projekt 5) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 29. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SEGRO plc (”SEGRO”, Det forente kongerike) 

– Public Sector Pension Investment Board (”PSPIB”, Canada)  

– 7R Projekt 5 sp z o.o. (”Målforetaket”, Polen)  

SEGRO og PSPIB overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Målforetaket. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SEGRO: eierskap, kapitalforvaltning og utvikling av moderne lagerlokaler og anlegg for lettindustri i en rekke EU-

land. 

– PSPIB: investering av nettobidrag til den kanadiske offentlige sektorens pensjonsfond. PSIB forvalter en variert 

portefølje som omfatter aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning, samt investeringer i 

risikokapital, fast eiendom, infrastruktur, naturressurser og privatgjeld. 

– Målforetaket: eier en eiendom til logistikkformål beliggende i Plots 37/10, i Rokcińska Street, Łódź, Polen. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 412 av 

9.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9586 – SEGRO / PSPIB / 7R Projekt 5 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/97/06 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9602 – Banco Santander / Allianz Popular) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 4. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Banco Santander, S.A. (”Banco Santander”, Spania) 

– Allianz Popular, S.L. (”Allianz Popular”, Spania) 

Banco Santander overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Allianz Popular. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Santander: hovedsakelig aktiv innen banktjenester til privatkunder, finanstjenester og forsikring. 

– Allianz Popular: forsikring, pensjonsfond og aktivaforvaltning i Spania. Foretaket er i dag kontrollert i fellesskap av 

Banco Santander og Allianz Europe, et datterselskap til Allianz SE (”Allianz”). 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 419 av 

12.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9602 – Banco Santander / Allianz Popular 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/97/07 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9629 – Faurecia/SAS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Faurecia Automotive GmbH (”Faurecia”, Tyskland), et datterselskap til Faurecia S.A. (Frankrike) og i siste instans 

kontrollert av Peugeot S.A. (Frankrike), morselskapet i PSA-konsernet 

– SAS Autosystemtechnik GmbH & Co. KG (”SAS”, Tyskland), i dag kontrollert i fellesskap av Faurecia og 

Continental Automotive GmbH (”Continental”, Tyskland) 

Faurecia overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket SAS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Faurecia: Faurecia er et datterselskap til Faurecia S.A., en fransk leverandør av kjøretøyer aktiv innen utvikling, 

produksjon og levering av deler til personbiler og nyttekjøretøyer. Peugeot S.A. er en fransk bilprodusent. 

– SAS: SAS er et foretak som er spesialisert på montering av førerkabinmoduler til personbiler og nyttekjøretøyer, og 

som er kontrollert i fellesskap av Faurecia og Continental, som også er leverandør av deler til kjøretøyer. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 416 av 

11.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9629 – Faurecia/SAS 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/97/08 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


12.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 97/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9635 – BNP Paribas / Ageas / Koninklijke Belgische Touring Club / Optimile) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 4. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BNP Paribas Fortis NV/SA (”BNPPF”, Belgia) 

– AG Insurance NV/SA, kontrollert av Ageas SA/NV (”AGI”, Belgia) 

– Koninklijke Belgische Touring Club VZW (”Touring”, Belgia) 

– Optimile NV (”Optimile”, Belgia) 

BNPPF, AGI og Touring overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Optimile.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BNPPF: datterforetak til BNP Paribas Group i Belgia. Tilbyr en omfattende pakke av bank- og finanstjenester til 

privatkunder, profesjonelle, små og mellomstore bedrifter, offentlige organisasjoner osv. Datterforetaket Arval BNP 

spesialiserer seg på leasing av kjøretøyer og tilbyr foretakskunder tilpassede løsninger for optimal personalmobilitet. 

– AGI: er et datterforetak til Ageas og et forsikringsselskap med flere kundekanaler aktivt i Belgia. Leverer livs- og 

skadeforsikringsprodukter og tilleggspensjonstjenester. Det eier Interparking, en parkeringsoperatør som er aktiv i ni 

europeiske land, inkludert Belgia.  

– Touring: levering av vei- og reiseassistansetjenester, korttidsleasing, lånebiler og salg av biler, reparasjon og bytte av 

bilvinduer, teknisk inspeksjon av kjøretøyer og reiseforsikringer. Det tilbyr også applikasjonen easy Way, for 

multimodal mobilitet B2B2C. 

– Optimile: hovedsakelig aktiv i Belgia der det utvikler og selger programvare knyttet til mobilitet, herunder en 

merkeløs multimodal B2B-applikasjon, en multimodal B2C-applikasjon for mobilitet (Mobiflow) og merkeløse back 

office-plattformer for operatører av leieprogrammer beregnet på mobilitetsoperatører, som operatører av ladestasjoner 

og taxioperatører. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 416 av 

11.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9635 – BNP Paribas / Ageas / Koninklijke Belgische Touring Club / Optimile 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/97/09 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 97/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.12.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9636 – American Securities / Lindsay Goldberg / AECOM Management Services) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– American Securities LLC (”American Securities”, USA) 

– Goldberg, Lindsay & Co. LLC (”Lindsay Goldberg”, USA) 

– AECOM E&C Holdings, Inc., Maverick Newco LLC and AECOM International Holdings (UK) Limited (samlet kalt 

”AECOM Management Services”, USA) 

American Securities og Lindsay Goldberg overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele AECOM Management Services. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– American Securities: privat egenkapitalforetak aktiv innen en rekke industriområder, herunder forretningstjenester, 

forbruker, helse, industri og teknologi. 

– Lindsay Goldberg: investeringsrådgivning til private egenkapitalfond i en rekke industrisektorer.  

– AECOM Management Services: global leverandør av profesjonelle tjenester til myndigheter og tilknyttede enheter 

aktive i forsvarsindustrien. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 420 av 

13.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9636 – American Securities / Lindsay Goldberg / AECOM Management Services 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/97/10 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


12.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 97/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9653 – Pon Tyre Group / Gilde Fund V / Gundlach Automotive Corporation) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 29. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Pon Tyre Group B.V. (Nederland), som tilhører konsernet Pon (”Pon”) 

– Gilde Fund V (Nederland), forvaltet av Gilde V Management B.V. (Nederland) 

– Gundlach Automotive Corporation (Tyskland), i dag kontrollert alene av Gilde Fund V. 

Pon og Gilde Fund V overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over hele Gundlach Automotive Corporation. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Pon Tyre Group B.V.: Pon Tyre Group B.V. er en del av Pon-konsernet. Pon er aktiv på fire ulike forretningsområder: 

Automotive, herunder distribusjon av dekk, Pon Bike, Equipment & Power Systems og Industrial Mobility 

– Gilde Fund V: Gilde Fund V er et privat egenkapitalforetak som er aktivt innen rådgivning til, forvaltning av og 

investeringer i foretak i mellommarkedet. 

– Gundlach Automotive Corporation: er hovedsakelig aktiv innen distribusjon av dekk, felger, monterte hjul, sensorer 

for overvåking av dekktrykk og tilknyttede tjenester og tilbyr hjulprogrammer og monteringstjenester til produsenter 

av originalutstyr. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 412 av 

9.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9653 – Pon Tyre Group / Gilde Fund V / Gundlach Automotive Corporation 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/97/11 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 97/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.12.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9678 – Keppel Infrastructure / MET Capital / MET) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. (”Keppel Infrastructure”, Singapore) 

– MET Capital Partners AG (”MET Capital”, Sveits) 

– MET Holding AG (”MET”, Sveits), kontrollert av MET Capital 

Keppel Infrastructure og MET Capital overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele MET. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Keppel Infrastructure: kontrollerer en gruppe selskaper som er aktive innen energi og miljøinfrastruktur. 

– MET Capital: har deltakerinteresser i enheter innen energisektoren. 

– MET: et integrert europeisk energiforetak med hovedkontor i Sveits og et bredt spekter av aktiviteter gjennom sine 

datterselskaper innen naturgass, flytende naturgass / flytende petroleumsgass, kraft og olje, med fokus på engrossalg 

av en rekke varer, handel og salg samt energiinfrastruktur og industrielle aktiva.  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 419 av 

12.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9678 – Keppel Infrastructure / MET Capital / MET 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/97/12 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


12.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 97/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9694 – Hermes/Iridium/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 29. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hermes GPE LLP (”Hermes”, Det forente kongerike) 

– Iridium Conceciones de Infrastructuras S.A. (”Iridium”, Spania), som tilhører ACS Group (”ACS”, Spania) 

– JV (Spania), inkludert: 

– Eix Diagonal Concessionària de la Generalitat de Catalunya (”Eix Diagonal”, Spania) 

– Autovía del Pirineo S.A. (”A-21”, Spania) 

– Autovía de los Pinares, S.A. (”Aupisa”, Spania) 

– Concesionaria Santiago-Brión S.A. (”Santiago-Brión”, Spania) 

– Reus-Alcover Concesionària de la Generalitat de Catalunya S.A. (”Reus-Alcover”, Spania) 

– Autovía de la Mancha S.A. (”Aumancha”, Spania) 

– Inversora de la Autovía de la Mancha S.A. (”Inversora”, Spania) 

Hermes og Iridium overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over hele JV, som vil forvalte konsesjoner for bompengemotorveier (som Eix-Diagonal, A-21, Aupisa, Santiago-

Brión, Reus-Alcover, Aumancha og Inversora, samlet kalt ”konsesjoner for bompengemotorveier”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hermes: ledende spesialistinvestor i globale private markeder som spesialiserer seg på å utvikle skreddersydde og 

allsidige risikokapitalporteføljer og infrastrukturporteføljer på vegne av klienter.  

– Iridium: er en del av det spanske byggekonsernet ACS og er aktiv innen utvikling, forvaltning og vedlikehold av 

konsesjoner. 

– JV: aktiv innen forvaltning av konsesjoner i transportsektoren, vil forvalte konsesjonene for bompengemotorveiene. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 414 av 

10.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9694 – Hermes/Iridium/JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/97/13 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 97/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.12.2019 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9387 – Allied Irish Banks / First Data Corporation / Semeral) 

Kommisjonen besluttet 23. oktober 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9387. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9432 – Allianz Holdings / Legal and General Insurance) 

Kommisjonen besluttet 26. september 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9432. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2019/EØS/97/15 

2019/EØS/97/14 
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12.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 97/15 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9501 – I Squared Capital Advisors / PEMA) 

Kommisjonen besluttet 18. oktober 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9501. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9512 – EQT / Colony Capital / Zayo) 

Kommisjonen besluttet 22. november 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9512. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2019/EØS/97/16 

2019/EØS/97/17 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9538 – Broadcom / Symantec Enterprise Security Business) 

Kommisjonen besluttet 30. oktober 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9538. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9540 – Permira/Cambrex) 

Kommisjonen besluttet 27. november 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9540. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2019/EØS/97/18 

2019/EØS/97/19 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9557 – Swisscom / AMAG Group / Zürich Insurance Group / autoSense) 

Kommisjonen besluttet 25. november 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

tysk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort 

tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9557. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9567 – PGGM / Macquarie / Genesee & Wyoming Australia) 

Kommisjonen besluttet 28. november 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9567. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2019/EØS/97/20 

2019/EØS/97/21 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9611 – Pavilion Energy / Iberdrola Group (European LNG Asset Portfolio)) 

Kommisjonen besluttet 27. november 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9611. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2019/EØS/97/22 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Statsstøtte – Polen 

Statsstøtte SA.51987 (2018/N) – Fjernvarmenett – Tarnobrzeg, SA.52084 (2018/N) – 

Fjernvarmenett – Ropczyce, SA 52238 (2018/N) – Fjernvarmenett – Lesko, SA.54236 

(2019/N) – Fjernvarmenett – Dębica og SA.55273 (2019/N) – Fjernvarmenett – Ustrzyki 

Dolne 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 25. oktober 2018 underrettet Polen om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 

ble offentliggjort (EUT C 411 av 6.12.2019, s. 6), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Polen. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, 

kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2019/EØS/97/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.411.01.0006.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/38/2019 

innenfor rammen av Erasmus+-programmet 

Hovedtiltak 3: Støtte til politiske reformer 

Europeiske politiske forsøk på områdene utdanning og opplæring ledet av offentlige 

myndigheter på høyt nivå 

Europeiske politiske forsøk er grenseoverskridende forsøk ledet av offentlige myndigheter på høyt nivå 

fra programstatene. De går ut på å teste de politiske tiltakenes relevans, effektivitet, mulige innvirkning 

og skalerbarhet gjennom parallelle feltforsøk i ulike land basert på en delvis eksperimentell tilnærming og 

felles evalueringsprotokoller. Ved å kombinere strategisk ledelse, solide metoder og en sterk europeisk 

dimensjon gjør de gjensidig læring mulig og støtter evidensbasert politikk på europeisk nivå. 

De spesifikke målene for denne innbydelsen er å: 

 fremme overnasjonalt samarbeid og gjensidig læring blant offentlige myndigheter på høyeste 

institusjonsnivå fra søkerstatene for å fremme systemforbedring og innovasjon på området 

utdanning og opplæring, 

 styrke innsamling og analyse av konkret dokumentasjon for å sørge for en vellykket 

gjennomføring av innovative tiltak, 

 forenkle de innovative tiltakenes overførbarhet og mulighet for trinnvis opptrapping. 

Hovedtemaene i denne innbydelsen er: 

DEL 1 

 digital utdanning og kompetanse 

 undervisning og lærere 

DEL 2 

 finansieringsmekanismer for kompetanseheving og omskolering, herunder ordninger som ligner 

på systemet for individuell læring 

 politikk og framgangsmåter som støtter validering av ikke-formell og uformell læring gjennom 

effektiv veiledning 

Ytterligere opplysninger om godkjente aktiviteter og prosjektets varighet, forventede resultater, 

tildelingskriterier og tilgjengelig budsjett finnes i EUT C 410 av 6.12.2019, s. 11. 

Hvem kan søke? 

Søkere som anses berettiget til å svare på denne innbydelsen, er: 

a) Offentlige myndigheter (departementer eller tilsvarende) som er ansvarlige for utdanning og 

opplæring på høyeste nivå i den relevante sammenhengen (nasjonalt eller desentralisert). Offentlige 

myndigheter som har ansvar for andre sektorer enn utdanning og opplæring (f.eks. sysselsetting, 

ungdom, finans, sosiale spørsmål, innenrikssaker, justis, helse osv.), kan søke om de viser at de har en 

bestemt kompetanse på området som forsøkene skal utføres på.  

2019/EØS/97/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.410.01.0011.01.ENG


12.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 97/21 

 1
2

.1
2

.2
0
1

9
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 9

7
/2

1
 

b) Offentlige eller private organisasjoner som er aktive på området utdanning eller opplæring eller andre 

relevante områder. 

c) Offentlige eller private organisasjoner eller institusjoner som bedriver sektoroverskridende virksomhet 

knyttet til utdanning eller opplæring innen andre sosioøkonomiske sektorer (f.eks. ikke-statlige 

organisasjoner, informasjons- eller veiledningstjenester, offentlige myndigheter, byråer eller tjenester 

med ansvar for utdanning, opplæring, ungdomssaker, sysselsetting, sosiale saker, innenrikssaker, 

juridiske spørsmål, kvalitetssikring, anerkjennelse og/eller validering, yrkesveiledning, handelskammere, 

foretaks- og arbeidsmarkedsparter, bransjeorganisasjoner, organisasjoner i det sivile samfunnet, 

kulturorganisasjoner eller idrettsorganisasjoner, vurderingsenheter eller forskningsenheter, medier osv.). 

Nasjonale kontorer eller andre strukturer og nettverk i Erasmus+-programmet, som mottar støtte fra 

Kommisjonen i samsvar med Erasmus+-programmets rettslige grunnlag, kan ikke delta. Juridiske 

personer som organiserer nasjonale Erasmus+-kontorer eller ovennevnte strukturer og nettverk, er 

imidlertid ansett som søkerberettiget. 

Søkere må være juridiske personer etablert i én av følgende programstater: 

 Medlemsstatene i Den europeiske union, 

 EØS-EFTA-statene: Island, Liechtenstein og Norge 

 EUs kandidatstater: Nord-Makedonia, Tyrkia og Serbia. 

For britiske søkere: Vær oppmerksom på at kriteriene for støtteberettigelse må være oppfylt for hele 

tildelingsperioden. Dersom Det forente kongerike trer ut av EU i løpet av tildelingsperioden uten å ha 

inngått en avtale med EU som særskilt sikrer at britiske søkere fortsatt vil være støtteberettigede, vil disse 

enten ikke lenger motta EU-støtte (men kan fortsatt delta dersom det er mulig), eller bli pålagt å forlate 

prosjektet i henhold til artikkel II.17 i støtteavtalen. 

Frist og framgangsmåte for innsending av forslag  

Søknadsfrist: 

 Foreløpige forslag: 21. april 2020 – kl. 17.00 (lokal tid Brussel) 

 Endelige forslag: 24. september 2020 – kl. 17.00 (lokal tid Brussel) 

Søkere oppfordres til å sette seg godt inn i all informasjon om innbydelsen til å sende inn forslag 

EACEA/38/2019 og om framgangsmåte for innsending av søknad og bes bruke de obligatoriske 

dokumentene som finnes på: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en — Call reference EACEA/38/2019 

Søknad og vedlegg skal sendes inn elektronisk ved hjelp av det elektroniske søknadsskjemaet.  

E-postadresse for henvendelser: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en%20—%20Call%20reference%20EACEA/38/2019
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
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Informasjon framlagt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 annet  

ledd i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 om en  

informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og regler for  

informasjonssamfunnstjenester(1) 

Statistikk over tekniske forskrifter som er meldt inn i 2018 i samsvar med  

framgangsmåte for melding i direktiv (EU) 2015/1535 

I. Tabell som viser de ulike typene reaksjoner rettet mot EU-medlemsstatene med hensyn til utkast 

som er meldt inn av medlemsstatene.  

Medlemsstat 
Antall 

meldinger 

Kommentarer(1) 
Utførlige 

uttalelser(2) 

Forslag til EU-

regelverk 

Medlems-

statene 

Kommi-

sjonen 

EFTA-

stater(3), 

Den tyrkiske 

republikk(4) 

Medlems-

statene 

Kommi-

sjonen 
6 nr. 3(5) 6 nr. 4(6) 

Østerrike 68 1 25 0 0 0 0 0 

Belgia 42 6 14 1 12 1 0 1 

Bulgaria 18 4 5 0 3 4 1 0 

Kroatia 7 1 2 0 0 1 0 0 

Kypros 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tsjekkia 46 3 23 0 2 1 0 0 

Danmark 26 2 2 0 0 0 0 0 

Estland 14 2 6 0 0 1 0 0 

Finland 48 0 25 0 0 2 0 0 

Frankrike 48 5 14 0 3 2 1 0 

Tyskland 54 1 7 0 0 0 0 0 

Hellas 14 13 13 0 0 10 0 0 

Ungarn 9 2 1 0 0 1 0 0 

Irland 2 8 1 0 3 0 0 0 

Italia 23 1 8 0 1 2 0 0 

Latvia 7 2 1 0 1 0 0 0 

Litauen 15 1 5 0 0 2 0 0 

Luxembourg 2 0 1 0 0 0 0 0 

Malta 14 3 11 0 1 1 0 0 

Nederland 32 1 2 0 0 0 0 0 

Polen 28 4 7 0 3 0 0 0 

Portugal 2 1 1 0 0 1 0 0 

Romania 8 1 1 0 4 1 0 0 

Slovakia 15 7 4 0 2 1 0 0 

Slovenia 7 1 4 0 1 2 0 0 

Spania 30 4 13 0 1 6 1 0 

Sverige 54 1 14 0 1 1 0 0 

Det forente 

kongerike 
33 2 7 0 0 0 0 0 

EU samlet  666 77 217 1 38 40 3 1 

  

(1) EUT L 241 av 17.9.2015, s. 1. Heretter kalt ”direktivet”. 

2019/EØS/97/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2015:241:TOC
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(1) Direktivets artikkel 5 nr. 2. 

(2) Direktivets artikkel 6 nr. 2. 

(3) I henhold til avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal de EFTA-statene som er avtaleparter til nevnte avtale, 

anvende europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om informasjonsprosedyre for standarder og tekniske 

forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester, med nødvendige tilpasninger, i samsvar med vedlegg II kapittel XIX nr. 

1 og vedlegg XI nr. 5i, og kan derfor inngi kommentarer til utkast meldt av Den europeiske unions medlemsstater. Sveits kan også 

inngi slike kommentarer på grunnlag av en uformell avtale om utveksling av opplysninger på området tekniske forskrifter. 

(4) Framgangsmåte for melding i henhold til direktivet ble utvidet til å gjelde Tyrkia i assosieringsavtalen som ble inngått med nevnte 

land (Assosieringsavtale mellom Det europeiske økonomiske fellesskap og Tyrkia (EUT P 217, 1964, s. 3687) og vedtak 1/95 og 

2/97 i EF-Tyrkias assosieringsråd). 

(5) I henhold til direktivets artikkel 6 nr. 3 skal medlemsstatene utsette vedtakelsen av et meldt forslag (unntatt forslag til teknisk 

forskrift knyttet til informasjonssamfunnstjenester) i tolv måneder regnet fra den dagen Kommisjonen mottar meldingen, dersom 

Kommisjonen gjør kjent at den har til hensikt å foreslå eller vedta et direktiv eller en forordning eller gjøre et vedtak på det 

aktuelle området. 

(6) I henhold til direktivets artikkel 6 nr. 4 skal medlemsstatene utsette vedtakelsen av et meldt forslag i tolv måneder regnet fra den 

dagen Kommisjonen mottar meldingen, dersom Kommisjonen gjør kjent at den har fastslått at forslaget gjelder et emne som 

omfattes av et forslag til direktiv, forordning eller vedtak som er forelagt Europaparlamentet og Rådet. 
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II. Tabell som viser fordeling per sektor for utkast som er meldt inn av EU-medlemsstatene  

Sektor AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SL ES SW UK Samlet 

Informasjonssamfunnstjenester 0 3 1 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 5 0 1 0 0 2 4 0 0 2 1 1 2 0 34 

Landbruk 26 6 5 3 0 8 3 2 1 15 2 12 5 1 5 2 4 0 2 5 9 1 2 1 3 11 6 6 146 

Kjemikalier 2 1 0 0 0 1 2 2 3 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 28 

Byggesektoren 28 14 8 0 0 3 1 3 23 2 17 0 0 1 4 0 3 0 0 10 2 0 1 2 1 5 4 7 139 

Utstyr til husholdnings- og 

fritidsbruk 
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 0 7 8 1 34 

Energi, mineraler, tre 1 1 0 0 0 0 6 0 0 1 9 1 0 0 1 0 0 1 0 6 2 0 0 4 0 1 2 3 39 

Miljø 0 3 0 1 0 0 4 2 1 3 1 0 0 0 5 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 28 

Varer og diverse produkter 7 6 2 1 0 0 0 2 0 5 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 2 0 2 2 1 0 5 1 44 

Helse, medisinsk utstyr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Mekanikk 3 3 0 2 0 29 3 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 1 2 1 1 1 0 57 

Legemidler og kosmetikk 0 0 1 0 0 4 0 0 1 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 5 24 

Telekommunikasjon 0 4 0 0 0 0 0 0 3 3 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 30 

Transport 1 1 0 0 0 0 7 1 15 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 13 7 61 

Samlet per medlemsstat 68 42 18 7 0 46 26 14 48 48 54 14 9 2 23 7 15 2 14 32 28 2 8 15 7 30 54 33 666 
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III. Tabell som viser antall kommentarer fra Europakommisjonen på vegne av Den europeiske union 

med hensyn til utkast som er meldt inn av Island, Liechtenstein, Norge(1) og Sveits(2). 

Land Meldinger Kommentarer fra EU(1) 

Island 1 1 

Liechtenstein 3 1 

Norge 13 4 

Sveits 4 1 

Samlet 21 7 

(1) Den eneste form for reaksjon som er mulig fra Den europeiske unions side etter avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (se tabell I fotnote 3 og fotnote 2 under), er muligheten til å gi kommentarer (artikkel 8 nr. 2 i direktiv 

98/34/EF, innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIX nr. 1). Samme type reaksjon kan utstedes med hensyn til meldinger 

fra Sveits på bakgrunn av den uformelle avtalen mellom EU og nevnte land (se tabell 1 fotnote 3 samt fotnote 3 under). 

IV. Tabell som viser fordeling per sektor for utkast som er meldt inn av Island, Norge, Liechtenstein og 

Sveits  

Sektor Island Liechtenstein Norge Sveits Samlet 

Landbruk 0 1 4 0 5 

Utstyr til husholdnings- og fritidsbruk 1 0 2 0 3 

Miljø 0 1 2 0 3 

Helse, medisinsk utstyr 0 1 0 3 4 

Telekommunikasjon 0 0 0 1 1 

Transport 0 0 4 0 4 

Byggesektoren 0 0 1 0 1 

Samlet per land 1 3 13 4 21 

V. Tabell som viser utkast meldt inn av Tyrkia samt kommentarer fra Europakommisjonen på vegne av 

Den europeiske union i tilknytning til disse utkastene  

Tyrkia Meldinger Kommentarer fra EU 

Samlet 26 2 

VI. Tabell som viser fordeling per sektor for utkast som er meldt inn av Tyrkia  

Sektor Tyrkia 

Byggesektoren 16 

Varer og diverse produkter 3 

Transport 6 

Miljø 1 

Samlet 26 
  

  

(1) EFTA-stater som er parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (se tabell I fotnote 3), skal 

i henhold til denne avtalen melde forslag til tekniske forskrifter til Kommisjonen. 

(2) På grunnlag av en uformell avtale om utveksling av opplysninger på området tekniske forskrifter (se tabell I 

fotnote 3) inngir Sveits også sine forslag til tekniske forskrifter til Kommisjonen. 
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VII. Statistikk over pågående overtredelsesprosedyrer i 2018 som er innledet på bakgrunn av artikkel 258 

i TEUV for manglende overholdelse av bestemmelsene i direktiv (EU) 2015/1535  

Land 
Antall overtredelser som pågår og er 

innledet i 2018 

EU samlet 0 
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til artikkel 107 og 108 i traktaten  

om Den europeiske unions virkemåte  

Tilfeller der Kommisjonen ikke gjør innsigelse eller tiltaket ikke utgjør statsstøtte 

Støttenr. Medlems-

stat 

Region Støtteordningens tittel (og/eller navnet 

på mottakeren): 

Nærmere 

opplysninger 

SA.54949 

(2019/N) 

Slovenia – A) podpora električni energiji, 

proizvedeni iz obnovljivih virov 

energije in v soproizvodnji ter 

B) podpora elektro-intenzivnim 

podjetjem v obliki znižanih 

prispevkov v podporno shemo za 

električno energijo 

EUT C 345 av 

11.10.2019, s. 1 

SA.52367 

(2019/NN) 

Belgia Vlaams-Gewest 

– 

The cap on the gross value added for 

funding of support for electricity from 

renewable sources for electricity-

intensive users 

EUT C 354 av 

18.10.2019, s. 1 

SA.52898 

(2019/N) 

Nederland – Financiële maatregel om goederen-

vervoer per spoor te stimuleren 

EUT C 354 av 

18.10.2019, s. 2 

SA.53376 

(2019/N) 

Italia Italia 

– 

Misura di sostegno agli utenti finali per 

l’acquisto di apparecchiature idonee 

alla trasmissione di programmi 

televisivi in tecnologie avanzate a 

seguito della liberazione della banda 

700 MHz 

EUT C 354 av 

18.10.2019, s. 2 

SA.53850 

(2019/N) 

Polen Poland 

– 

Compensation for indirect emission 

costs in Poland 

EUT C 354 av 

18.10.2019, s. 3 

SA.54807 

(2019/N) 

Danmark – Prolongation of the winding-up scheme 

for small banks 

EUT C 354 av 

18.10.2019, s. 4 

SA.53192 

(2019/EV) 

Italia Italia 

Artikkel 107 nr. 3 

bokstav a) og c) 

Ikke-støttede 

områder 

Finanziamenti per l’acquisto di nuovi 

macchinari, impianti e attrezzature da 

parte delle piccole e medie imprese. 

EUT C 381 av 

8.11.2019, s. 1 

SA.51983 

(2019/N) 

Kroatia – Krk LNG Terminal/Croatia EUT C 381 av 

8.11.2019, s. 2 

SA.48220 

(2017/NN) 

Hellas Ipeiros 

Artikkel 107 nr. 3 

bokstav a) 

ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Γ1’ ΦΑΣΗ 

EUT C 381 av 

8.11.2019, s. 3 

SA.40926 

(2019/N) 

Romania Galati 

– 

Galați multimodal platform – removing 

major bottlenecks by substantially 

upgrading existing infrastructure and 

bridging missing links for the „Rhine 

Danube / Alpine Core Network 

Corridor” from the perspective of state 

aid provisions 

EUT C 381 av 

8.11.2019, s. 3 

SA.54734 

(2019/N) 

Polen – Ninth prolongation of the Credit Unions 

Orderly Liquidation Scheme 

EUT C 381 av 

8.11.2019, s. 4 

SA.53074 

(2019/N) 

Litauen – Klaipėda LNG terminal EUT C 381 av 

8.11.2019, s. 5 

2019/EØS/97/26 
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Støttenr. Medlems-

stat 

Region Støtteordningens tittel (og/eller navnet 

på mottakeren): 

Nærmere 

opplysninger 

SA.53564 

(2019/N) 

Slovakia Slovak Republic 

– 

Kompenzácia podnikom za platbu za 

tarifu TPS (z položky OZE) 

EUT C 381 av 

8.11.2019, s. 6 

SA.52224 

(2019/N) 

Østerrike Kärnten 

– 

Austria – Broadband project in 

Carinthia 

EUT C 381 av 

8.11.2019, s. 7 

SA.54490 

(2019/N) 

Italia Emilia-Romagna 

– 

INTERVENTI PER IL TRASPORTO 

FERROVIARIO DELLE MERCI 

EUT C 381 av 

8.11.2019, s. 7 

SA.35179 

(2015/NN) 

Tsjekkia – Promotion of electricity from secondary 

energy sources 

EUT C 388 av 

15.11.2019, s. 1 

SA.53519 

(2019/N) 

Hellas – Hellenic Asset Protection Scheme 

(‘Hercules’) 

EUT C 388 av 

15.11.2019, s. 2 

SA.48492 

(2019/NN) 

Italia Italia 

– 

Poste Italiane S.P.A. EUT C 388 av 

15.11.2019, s. 3 

SA.53554 

(2019/N) 

Frankrike – Renouvellement de la garantie de 

refinancement de Dexia au-delà du 

31 décembre 2021 

EUT C 388 av 

15.11.2019, s. 3 

SA.53592 

(2019/N) 

Belgia – Renouvellement de la garantie de 

refinancement de Dexia au-delà du 

31 décembre 2021 

EUT C 388 av 

15.11.2019, s. 4 

SA.54557 

(2019/N) 

Det forente 

kongerike 

United Kingdom 

– 

Funding and remit of the British 

Business Bank 2020-2024 

EUT C 388 av 

15.11.2019, s. 5 

SA.53717 

(2019/N) 

Tyskland – Betriebsbeihilfen, Flughafen Rostock-

Laage-Güstrow, 2019–2024 

EUT C 388 av 

15.11.2019, s. 6 

SA.55230 

(2019/N) 

Tyskland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von 

mit Selbstzündungsmotor angetriebenen 

Nutzfahrzeugen mit einer zulässigen 

Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen 

(schwere Kommunalfahrzeuge) der 

Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V 

und EEV oder Euro 3, 4 und 5 

EUT C 396 av 

22.11.2019, s. 1 

SA.55232 

(2019/N) 

Tyskland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von 

mit Selbstzündungsmotor angetriebenen, 

im gewerblichen oder kommunalen 

Einsatz befindlichen leichten Hand-

werker- und Lieferfahrzeugen der 

Klassen M1, M2, N1 und N2 mit einer 

zulässigen Gesamtmasse von 2,8 Tonnen 

bis zu 3,5 Tonnen der Schadstoffklassen 

Euro 3, 4 und 5 oder Euro I, II, III, IV, V 

und EEV mit Stickoxidminder-

ungssystemen 

EUT C 396 av 

22.11.2019, s. 2 

SA.55232 

(2019/N) 

Tyskland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung 

von mit Selbstzündungsmotor 

angetriebenen gewerblichen schweren 

Handwerker- und Lieferfahrzeugen der 

Klassen M1, M2, N1 und N2 mit einer 

zulässigen Gesamtmasse von 3,5 

Tonnen bis zu 7,5 Tonnen der 

Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V 

und EEV oder Euro 3, 4 und 5 mit 

Stickoxidminderungssystemen 

EUT C 396 av 

22.11.2019, s. 3 
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Støttenr. Medlems-

stat 

Region Støtteordningens tittel (og/eller navnet 

på mottakeren): 

Nærmere 

opplysninger 

SA.53520 

(2019/N) 

Hellas – Primary Residence Protection Scheme EUT C 396 av 

22.11.2019, s. 4 

SA.52687 

(2018/N) 

Slovakia Západné 

Slovensko 

– 

Indigenous coal in Slovakia EUT C 396 av 

22.11.2019, s. 5 

SA.54463 

(2019/N) 

Polen – Third prolongation of the resolution 

scheme for cooperative banks and small 

commercial banks 

EUT C 411 av 

6.12.2019, s. 1 

SA.55100 

(2019/N) 

Polen Pomorskie 

– 

Aid for the construction of the 

municipal waste thermal treatment plant 

in Gdańsk 

EUT C 411 av 

6.12.2019, s. 2 

SA.51297 

(2019/N) 

Frankrike France 

– 

Prolongation et modification du Régime 

d’aide d’Etat no SA.31305 – Finan-

cement de mesures supplémentaires de 

PPRT 

EUT C 411 av 

6.12.2019, s. 3 
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