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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 25. mai 2020 

Sak nr. 85210 

Vedtak nr. 048/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Forlengelse av garantiordning i forbindelse med  

covid-19 

Rettslig grunnlag Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til 

lov om statlig garantiordning for lån til små og 

mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490  

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre tilgang til likviditet for foretak som står overfor 

en akutt likviditetsmangel som følge av covid-19-

utbruddet 

Støttens form Statlige garantier 

Budsjett NOK 50 milliarder (for ordningen som endret) 

Varighet 26. mars 2020 til 31. desember 2020 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten GIEK, Garantiinstituttet for eksportkreditt  

Postboks 1763 Vika 

NO-0122 Oslo, 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/. 

2020/EØS/65/01 

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 6. juli 2020 

Sak nr. 85283 

Vedtak nr. 084/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Tilskuddsordning for likviditetsstøtte til foretak i 

reiselivsnæringen i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Brev fra Nærings- og fiskeridepartementet om 

tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2020 og 

retningslinjene for tilskudd til likviditetsstyrking  

som muliggjør omstilling og gjenåpning av 

reiselivsnæringen (NOK 250 millioner) datert  

3. juli 2020  

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre tilgang til likviditet for foretak i reiselivsnæringen 

som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge 

av covid-19-utbruddets innvirkning på økonomien 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 250 millioner 

Varighet 6.7.2020–31.12.2020 

Økonomiske sektorer Reiselivsnæringen (NACE 49, 50, 51, 55, 56, 77, 79, 

90, 91 og 93)  

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Innovasjon Norge 

Akersgata 13 

NO-0104 Oslo, 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/. 

2020/EØS/65/02 

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 6. juli 2020 

Sak nr. 85104 

Vedtak nr. 086/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Ordning for å kompensere for omsetningsfall i 

mediesektoren i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for 

redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av 

covid-19-utbruddet 

Type tiltak Støtteordning 

Formål (1) Formålet med tiltaket er å kompensere for 

omsetningsfall mottakerne har hatt som følge av covid-

19-utbruddet. Tiltaket skal sikre at norske redaktørstyrte 

medier kan opprettholde sin virksomhet. 

Budsjett NOK 300 millioner 

Varighet 8.7.2020–30.9.2020 

Økonomiske sektorer Mediesektoren 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Medietilsynet 

Nygata 4 

NO-1607 Fredrikstad, 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/. 

2020/EØS/65/03 

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


Nr. 65/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.10.2020 

 

 

EFTA-DOMSTOLEN 

Søksmål anlagt 28. august 2020 av Telenor ASA og Telenor Norge AS mot  

EFTAs overvåkingsorgan 

(Sak E-12/20) 

Et søksmål mot EFTAs overvåkingsorgan ble 28. august 2020 anlagt for EFTA-domstolen av Telenor 

ASA og Telenor Norge AS, representert ved advokat Siri Teigum, Advokatfirmaet Thommessen AS, 

Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo, Norge. 

Saksøkerne har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

 oppheve vedtaket av 29. juni 2020 i sak nr. 71480 Telenor i sin helhet, 

 subsidiært oppheve vedtaket delvis, det vil si med hensyn til to eller én av de omtvistede 

enkeltovertredelser, 

 subsidiært oppheve vedtaket delvis med hensyn til tjenesteleverandører hva angår 2011 og 

2012, 

 subsidiært oppheve eller redusere bøtene saksøkerne er ilagt, ved å utøve Domstolens fulle 

domsmyndighet, og 

 pålegge ESA å betale saksøkernes saksomkostninger. 

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden: 

 Telenor ASA er en global telekommunikasjonsoperatør som tilbyr tjenester i de nordiske 

landene og i Asia. Telenor Norge AS, som driver virksomhet i det norske marked for 

telekommunikasjonstjenester, er et datterforetak av Telenor ASA. Vedtaket holder Telenor 

ASA og Telenor Norge AS (heretter samlet kalt Telenor eller saksøker) solidarisk 

ansvarlig for bøtene som er ilagt. 

 EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) fattet 29. juni 2020 et vedtak i sak nr. 71480 

(”vedtaket”) som konkluderte med at Telenor hadde overtrådt EØS-avtalen artikkel 54 ved 

å tilby urimelige priser som ikke gjorde det mulig for like effektive konkurrenter som er 

avhengig av engrostilgang og -originering i Telenors offentlige mobiltelefonnett i Norge, å 

speile de frittstående mobile bredbåndstjenester som Telenor Norge AS tilbød til 

forbrukere i Norge, uten å pådra seg tap, herunder engrosprisene for nasjonal gjesting-

operatører som Network Norway (”NwN”) ble tilbudt fra 1. august 2008 til 31. august 2010, 

engrosprisene for virtuelle nettverksoperatører som Ventelo ble tilbudt fra 1. januar 2008 til 

30. november 2010, og engrosprisene for tjenesteleverandører som ble tilbudt fra  

1. januar 2008 til 31. desember 2012. 

 ESA ila Telenor tre separate bøter på henholdsvis EUR 32 562 000 (knyttet til NwN), EUR 

27 783 000 (knyttet til Ventelo) og EUR 51 606 000 (knyttet til tjenesteleverandører), 

totalt EUR 111 951 000, og påla Telenor å bringe slike handlinger til opphør umiddelbart 

dersom dette ikke allerede var gjort. I tillegg påla ESA Telenor å avstå fra å gjenta slik 

opptreden og å avstå fra enhver opptreden som har tilsvarende formål eller virkning.  

 Ifølge saksøker gir vedtaket ikke grunnlag for å fastslå at det foreligger en overtredelse av 

EØS-avtalen artikkel 54 jf. artikkel 1. 

 Saksøker anfører at vedtaket tar utgangspunkt i en definisjon av detaljmarkedet som er 

urettmessig og uten presedens, og som ikke understøttes av analyser av dette marked. 

Saksøker framholder at ESA feilaktig baserer sin marginvurdering og virkningsanalyse på 

dette uforholdsmessig snevre marked. Som følge av dette unnlot ESA å ta hensyn til måten 

konkurranse faktisk fant sted på i markedet. Ved fastsettelse av boten fulgte ESA 

imidlertid en ekspansiv tilnærming der store tall for engrosomsetning utenfor dette marked 

ble talt med, og der Telenors inntekt i det senere omsetningsledd ble talt trippelt. Saksøker 

anfører at dette ledet til en bot som er helt uforholdsmessig og i strid med ESAs egne 

retningslinjer. 

2020/EØS/65/04 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9861 – Unilabs/Medbase/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Unilabs Holding AB (”Unilabs”, Sverige) 

– Medbase AG (”Medbase”, Sveits) 

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

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (”JV”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Unilabs: levering av tjenester i forbindelse med biomedisinske tester, medisinsk bildebehandling, reproduksjons-

medisin og legemiddelutvikling i en rekke europeiske land. 

– Medbase: levering av medisinske tjenester og behandlingstjenester utelukkende i Sveits. 

– JV: levering av tjenester innen medisinsk laboratoriediagnostikk utelukkende i Sveits og hovedsakelig i den østre 

delen av Sveits. 

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 342 av 

14.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9861 – Unilabs/Medbase/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. 

2020/EØS/65/05 

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

(Sak M.9875 – BGL BNP Paribas / POST Luxembourg / i-Hub) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BGL BNP Paribas (”BGL”, Luxembourg), som tilhører BNP Paribas-konsernet (Frankrike) 

– POST Luxembourg (”POST”, Luxembourg) 

– i-Hub S.A. (”i-Hub”, Luxembourg), som i dag er kontrollert av POST alene 

BGL og POST overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over i-Hub. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BGL: kredittinstitusjon som leverer en rekke banktjenester i Luxembourg, herunder forbrukerbanktjenester, 

internasjonale finansielle tjenester og banktjenester til foretakskunder og institusjoner. 

– POST: leverandør av post-, telekommunikasjons-, IKT- og banktjenester i Luxembourg. POST er i sin helhet eid av 

den luxembourgske stat. 

– i-Hub: leverandør av støttetjenester som omfatter en lagringsplattform der foretak kan få hjelp til å gjennomføre 

”kjenn-din-kunde”-kontroller (”KYC”) for å overholde krav forbundet med bekjempelse av hvitvasking av penger. 

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 338 av 

12.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9875 – BGL BNP Paribas / POST Luxembourg / i-Hub 

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. 

2020/EØS/65/06 

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

(Sak M.9927 – MVM/iCR) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (”MVM”, Ungarn) 

– innogy Česká republika a.s. (”iCR”, Tsjekkia) 

MVM overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele iCR. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MVM er et statseid vertikalt integrert energikonsern med en portefølje som dekker hele det ungarske energisystemet. 

MVM er involvert i varmeproduksjon, handel med elektrisitet, handel med og lagring av gass, drift av 

transmisjonsnett, engros- og detaljforsyning av gass og elektrisitet, fjernvarme og telekommunikasjonstjenester. 

– iCR er aktivt innen detaljsalg av elektrisitet og gass i Tsjekkia, kombinert med produksjon, engrossalg og distribusjon 

og noe annen virksomhet utenfor kjerneområdet. 

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 340 av 

13.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9927 – MVM/iCR 

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. 

2020/EØS/65/07 

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

(Sak M.9940 – AAUK2 / MUL / Ballyhoura Wind / CCWFL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Arjun Alliance UK 2 LP (”AAUK2”, Det forente kongerike), som i siste instans er kontrollert av AIP Holdings 

Limited 

– Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (”MUL”, Japan) 

– Ballyhoura Wind Limited (”Ballyhoura Wind”, Irland) 

– CCWFL Limited (”CCWFL”, Irland) 

AAUK2 og MUL overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Ballyhoura Wind og CCWFL gjennom opprettelse av et spesialforetak, AAUK2 MUL HoldCo. Sammenslutningen 

gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AAUK2: kommandittselskap etablert i april 2020 som i siste instans er kontrollert av AIP Holdings, et uavhengig 

foretak innen forvaltning av infrastruktureiendeler som fokuserer på å inngå partnerskap med institusjonelle 

investorer for å få tilgang til direkte infrastrukturinvesteringer innen områder som regulerte forsyningstjenester, 

energi og fornybare energikilder og transport. 

– MUL: et allsidig tjenestekonsern basert i Japan, med virksomhet knyttet til leasing og finans, utleie, handel med brukt 

utstyr, kjøpsfinansiering, kapitalforvaltningstjenester, konsulenttjenester, luftfart, fast eiendom, logistikk, miljø og 

energi, helsetjenester, infrastruktur og investering. 

– Ballyhoura Wind: eier av den landbaserte vindmølleparken Ballyhoura Wind beliggende i grevskapet Cork i Irland. 

– CCWFL: eier av den landbaserte vindmølleparken Slievecallan beliggende i grevskapet Clare i Irland. 

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 338 av 

12.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9940 – AAUK2 / MUL / Ballyhoura Wind / CCWFL 

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. 

2020/EØS/65/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9953 – CalSTRS / Altitude Group / AI THD) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 5. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Golden VinzClortho (”GVC”, USA), kontrollert av CalSTRS (USA) 

– Altitude Infrastructure Holding (”AIH”, Frankrike), kontrollert av Altitude SAS, det kontrollerende foretaket i 

Altitude Group (Frankrike) 

– Altitude Infrastructure THD (”AI THD”, Frankrike) 

GVC og AIH overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over AI THD. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GVC: investeringsfond kontrollert av CalSTRS, en passiv egenkapitalinvestor og et amerikansk pensjonsfond som 

leverer pensjons-, uføre- og etterlatteytelser til offentlig ansatte lærere i California, fra førskole til enkelte høyere 

utdanningsinstitusjoner (community college). 

– AIH: holdingforetaket til Altitude Groups virksomhet innen levering av telekommunikasjonstjenester på engrosnivå. 

– AI THD: fransk foretak som er aktivt innen utbygging av fibernett i Frankrike. 

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 338 av 

12.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9953 – CalSTRS / Altitude Group / AI THD 

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. 

2020/EØS/65/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9954 – Sumitomo/AAR/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sumitomo Corporation (”Sumitomo”, Japan) 

– AAR CORP. (”AAR”, USA) 

– AAR Sumisho Aviation Services LLC (”JV”, USA) 

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

nr. 4 over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sumitomo: handels- og investeringsforetak som er aktivt innen flere ulike sektorer, bl.a. handel med metallprodukter, 

transport og bygging av systemer, miljø og infrastruktur, media, nettverks- og livsstilsprodukter, mineralressurser, 

energi, kjemikalier og elektronikk. 

– AAR: leverandør av en rekke forskjellige produkter og tjenester til luftfartsnæringen og til statlige kunder og 

forsvarskunder over hele verden, gjennom to virksomhetssegmenter: i) luftfartstjenester og ii) ekspedisjonstjenester. 

– JV: fellesforetaket vil distribuere luftfartøydeler og tilby løsninger for håndtering av luftfartslogistikk til den japanske 

forsvarssektoren og distribuere luftfartøydeler fra japanske produsenter av originalt utstyr til det globale 

ettermarkedet. 

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 342 av 

14.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9954 – Sumitomo/AAR/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. 

2020/EØS/65/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9979 – Brookfield/Simon/JCPenney) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Brookfield Asset Management Inc. (”Brookfield”, Canada) 

– Simon Property Group, Inc. (”Simon”, USA) 

– J.C. Penney Company Inc. (”JCPenney”, USA) 

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

3 nr. 4 over JCPenney. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva foretatt av et nystiftet foretak som kontrolleres i fellesskap av 

Brookfield og Simon. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Brookfield: global kapitalforvaltning, inklusive en rekke offentlige og private investeringsprodukter og -tjenester med 

fokus på fast eiendom, infrastruktur, fornybar energi og aktiv eierkapital. 

– Simon: investering i fast eiendom, herunder eierskap, utbygging og forvaltning av eksklusive detaljhandels-, 

restaurant- og underholdningsdestinasjoner og fasiliteter for blandet bruk som hovedsakelig består av kjøpesentre, 

Premium Outlets® og The Mills®. 

– JCPenney: foretak som er aktivt innen detaljsalg av klær, sko, tilbehør, eksklusive smykker og motesmykker, 

skjønnhetsprodukter og møbler gjennom sine varehus og et nettsted i USA, og som i tillegg leverer en rekke tjenester 

fra sine varehus. 

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 340 av 

13.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9979 – Brookfield/Simon/JCPenney 

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. 

2020/EØS/65/11 

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

(Sak M.9986 – KPS Capital Partners / Garrett Motion) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KPS Capital Partners, LP (”KPS”, USA) 

– Garrett Motion, Inc. (”Garrett”, USA)  

KPS overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Garrett. Sammenslutningen 

gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KPS: forvaltning av en rekke fond som investerer i produksjons- og industriforetak innen ulike sektorer, blant annet 

basisprodukter, forbrukermerkevarer, helse- og luksusprodukter, kjøretøydeler, kapitalutstyr og generell produksjon. 

– Garrett: utforming, produksjon og salg av turboladere, boosting-teknologi og teknologi for tilkoblede kjøretøyer til 

produsenter av originalutstyr og ettermarkedet. 

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 338 av 

12.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9986 – KPS Capital Partners / Garrett Motion 

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. 

2020/EØS/65/12 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9994 – Alcentra / Brait / New Look Retail Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 8. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Alcentra Limited (”Alcentra”, Det forente kongerike)   

– Brait Societas Europaea (”Brait”, Malta)  

– New Look Retail Holdings Limited (”New Look”, Jersey)  

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

nr. 4 over New Look.   

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Alcentra: globalt kapitalforvaltningsforetak som fokuserer på selskapsgjeld med høy risiko.  

– Brait: offentlig investeringsforetak som i hovedsak investerer i unoterte foretak som er aktive i den generelle 

forbrukersektoren.  

– New Look: motedetaljist som driver virksomhet både på internett og gjennom en kjede av butikker primært 

beliggende i Det forente kongerike og Irland. 

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 343 av 

15.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9994 – Alcentra / Brait / New Look Retail Holdings  

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. 

2020/EØS/65/13 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9379 – Umicore / Cattierite Holdings Coöperatief) 

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 

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 32019M9379. 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.9517 – Mylan/Upjohn) 

Kommisjonen besluttet 22. april 2020 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) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 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 32020M9517. 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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9736 – Lone Star / BASF Construction Chemicals (EB) business) 

Kommisjonen besluttet 27. juli 2020 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 32020M9736. 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.9756 – Nouryon / CP Kelco) 

Kommisjonen besluttet 23. juni 2020 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 32020M9756. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9796 – Uniqa / AXA (Insurance, Asset Management and Pensions - Czechia, 

Poland and Slovakia)) 

Kommisjonen besluttet 29. juli 2020 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 32020M9796. 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.9891 – Hayfin Capital Management / Frans Bonhomme Group) 

Kommisjonen besluttet 1. september 2020 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 32020M9891. 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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9895 – KKR / Waves UK Divestco) 

Kommisjonen besluttet 16. september 2020 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 32020M9895. 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.9932 – Kaufland / SCP Real Digital Assets) 

Kommisjonen besluttet 24. september 2020 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 32020M9932. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9933 – Apollo Capital Management / Chyronhego) 

Kommisjonen besluttet 28. september 2020 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 32020M9933. 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.9951 – PSPIB / Tishman Speyer / Espace Lumière) 

Kommisjonen besluttet 5. oktober 2020 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 32020M9951. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Sammendrag av Europakommisjonens beslutninger om tillatelse til  

markedsføring for bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og 

godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(offentliggjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006)(1) 

Følgende beslutning er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer Ytterligere 

opplysninger 

Natriumdikromat 

EF-nr. 234-190-3, 

CAS-nr. 10588-01-9 

K(2020) 6518 30. september 

2020 

REACH/20/14/0 EUT C 331 av 

7.10.2020, s. 10 

Beslutningen finnes på Europakommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/ 

reach/about/index_en.htm 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 
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