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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 9. juli 2020 

Sak nr. 85366 

Vedtak nr. 087/20/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel Midlertidig mediestøtteordning i forbindelse med covid-

19 

Rettslig grunnlag Lov nr. 37/2020 om endring av lov nr. 38/2011 om 

medier og forskrift nr. 670/2020  

Type tiltak Støtteordning  

Formål Formålet med tiltaket er å gjøre det lettere for private 

medieforetak på Island å opprettholde driften og å bøte 

på de midlertidige finansielle vanskelighetene sektoren 

er påført som følge av covid-19.  

Budsjett ISK 400 millioner 

Varighet 9. juli 2020 til 1. september 2020 

Økonomiske sektorer Mediesektoren 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Ministry of Education, Science and Culture  

Sölvhólsgata 4 

IS-101 Reykjavík 

Island  

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/68/01 

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 9. juli 2020 

Sak nr. 85361 

Vedtak nr. 088/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Midlertidige endringer i tilskuddsordningen for 

sysselsetting av sjøfolk 

Rettslig grunnlag Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til 

sjøs og forskrift om tilskudd til sysselsetting av 

arbeidstakere til sjøs 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Redusere kostnadene for skipsrederier som sysselsetter 

sjøfolk fra Norge og andre EØS-land  

Støttens form Skatte- og trygderefusjoner 

Budsjett Økning på NOK 75 millioner 

Varighet Fjerde termin 2020, som innbefatter juli og august 2020 

Økonomiske sektorer Sjøtransport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Sjøfartsdirektoratet 

Postboks 2222 

NO-5509 Haugesund 

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/68/02 

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 10. juli 2020  

Sak nr. 85191 

Vedtak nr. 089/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Endring og fornyelse av garantiordningen for 

flyselskaper i forbindelse med covid-19  

Rettslig grunnlag Stortingsvedtaket som hjemler garantiordningen, i 

samsvar med vilkår foreslått av departementet 

Type tiltak Støtteordning  

Formål Formålet med garantiordningen er å bøte på 

likviditetsmangelen luftfartsselskapene står overfor, og 

sikre at forstyrrelser forårsaket av covid-19-utbruddet 

ikke undergraver luftfartsselskapenes lønnsomhet. 

Støttens form Statlige garantier  

Budsjett Anslått til NOK 6 milliarder 

Varighet 31. oktober 2020 

Økonomiske sektorer Luftfartsnæringen 

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/68/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

av 15. juli 2020 

om 107. endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet ved endring 

og forlengelse av visse retningslinjer for statsstøtte 

EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) har – 

under henvisning til 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”), særlig artikkel 61–63 og 

protokoll 26, 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (”overvåkings- og 

domstolsavtalen”), særlig artikkel 24 og artikkel 5 nr. 2 bokstav b), og  

protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen (”protokoll 3”), særlig del I artikkel 1 nr. 1, 

og ut fra følgende betraktninger: 

I henhold til overvåkings- og domstolsavtalens artikkel 24 skal ESA håndheve EØS-avtalens 

bestemmelser om statsstøtte. 

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåkings- og domstolsavtalen skal ESA utferdige meldinger 

eller retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen eller overvåkings- og 

domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller ESA anser det nødvendig.  

Følgende retningslinjer for statsstøtte vedtatt av ESA som del av initiativet til modernisering av statsstøtte 

utløper ved utgangen av 2020: 

a) Retningslinjer for regional statsstøtte 2014–2020(1), 

b) Retningslinjer for statsstøtte for å fremme risikokapitalinvesteringer(2), 

c) Retningslinjer for statsstøtte for miljøvern og energi 2014–2020(3), 

d) Retningslinjer for analyse av forenligheten med EØS-avtalens virkemåte av statsstøtte som har 

til formål å sikre at viktige prosjekter av felles europeisk betydning kan realiseres(4), 

e) Retningslinjer for kortsiktig eksportkredittforsikring(5), 

f) Retningslinjer for krise- og omstruktureringsstøtte til ikke-økonomiske foretak i 

vanskeligheter(6). 

I forbindelse med Green Deal- og Digital Agenda-initiativene har Europakommisjonen (”Kommisjonen”) 

allerede kunngjort at den har til hensikt å revidere en rekke retningslinjer innen utgangen av 2021.   

  

(1)  EUT L 166 av 5.6.2014, s. 44, og EØS-tillegget nr. 33 av 5.6.2014, s. 1, endret ved ESAs vedtak nr. 302/14/COL, 

EUT L 15 av 22.1.2015, s. 103, og EØS-tillegget nr. 4 av 22.1.2015, s. 1. 

(2)  EUT L 354 av 11.12.2014, s. 62, og EØS-tillegget nr. 74 av 11.12.2014, s. 1, endret ved ESAs vedtak 

nr. 302/14/COL, EUT L 15 av 22.1.2015, s. 103, og EØS-tillegget nr. 4 av 22.1.2015, s. 1. 

(3)  EUT L 131 av 28.5.2015, s. 1, og EØS-tillegget nr. 30 av 28.5.2015, s. 1. 

(4)  EUT L 39 av 16.2.2017, s. 49, og EØS-tillegget nr. 11 av 16.2.2017, s. 1. 

(5)  EUT L 343 av 19.12.2013, s. 54, og EØS-tillegget nr. 71 av 19.12.2013, s. 1, vedtatt på nytt ved ESAs vedtak 

nr. 4/19/COL, EUT L 163 av 20.6.2019, s. 110, og EØS-tillegget nr. 48 av 20.6.2019, s. 1, endret ved ESAs 

vedtak nr. 030/20/COL, EUT L 220 av 9.7.2020, s. 8, og EØS-tillegget nr. 46 av 9.7.2020, s. 1. 

(6)  EUT L 271 av 16.10.2015, s. 35, og EØS-tillegget nr. 62 av 15.10.2015, s. 1. 

2020/EØS/68/04 
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Kommisjonen vedtok 2. juli 2020 en melding om forlengelse av og endringer i retningslinjene for 

regional statsstøtte 2014–2020, retningslinjene for statsstøtte for å fremme risikokapitalinvesteringer, 

retningslinjene for statsstøtte for miljøvern og energi 2014–2020, retningslinjene for krise- og 

omstruktureringsstøtte til ikke-økonomiske foretak i vanskeligheter, meldingen som fastsetter kriterier for 

analyse av forenligheten med det indre marked av statsstøtte som har til formål å sikre at viktige 

prosjekter av felles europeisk betydning kan realiseres, kommisjonsmeldingen ”Rammeregler for 

statsstøtte til forskning og utvikling og innovasjon” og meldingen fra Kommisjonen til medlemsstatene 

om anvendelsen av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på kortsiktig 

eksportkredittforsikring(7). 

For å sikre forutsigbarhet og rettssikkerhet i påvente av en framtidig oppdatering av statsstøttereglene 

anså Kommisjonen det som hensiktsmessig å forlenge anvendelsesperioden for retningslinjene sine som 

tilsvarer ESAs retningslinjer oppført i bokstav a) til e) over, til utgangen av 2021. Kommisjonen forlenget 

anvendelsesperioden for retningslinjene som tilsvarer dem som er oppført i bokstav f), retningslinjene for 

krise- og omstruktureringsstøtte til ikke-økonomiske foretak i vanskeligheter, til utgangen av 2023. 

Forlengelsen av anvendelsesperioden for disse reglene vil gjøre det mulig for Kommisjonen å fullføre 

evalueringen av disse reglene og andre statsstøtteregler som er vedtatt som del av initiativet til 

modernisering av statsstøtte. Evalueringen av disse reglene, i form av en egnethetssjekk (“fitness check”), 

ble igangsatt av Kommisjonen 7. januar 2019. På grunnlag av resultatene av denne evalueringen vil 

Kommisjonen kunne avgjøre om reglene skal forlenges ytterligere eller oppdateres.  

I betraktning av de økonomiske og finansielle konsekvensene covid-19-utbruddet kan medføre for 

foretak, anså Kommisjonen at det også var nødvendig å gjøre midlertidige tilpasninger i visse 

retningslinjer for statsstøtte. Særlig innenfor rammen av retningslinjene for regional statsstøtte 2014–

2020, retningslinjene for statsstøtte for miljøvern og energi 2014–2020, meldingen som fastsetter kriterier 

for analyse av forenligheten med det indre marked av statsstøtte som har til formål å sikre at viktige 

prosjekter av felles europeisk betydning kan realiseres, og rammereglene for statsstøtte til forskning og 

utvikling og innovasjon(8) bør foretak som ikke var i vanskeligheter per 31. desember 2019, men som ble 

foretak i vanskeligheter etter 31. desember 2019, være berettiget til støtte i henhold til disse 

retningslinjene fram til 30. juni 2021.  

Med hensyn til retningslinjene for statsstøtte for miljøvern og energi 2014–2020 kan det kraftige fallet i 

strømprisene som covid-19-utbruddet har forårsaket, føre til situasjoner der foretaks elektrisitetsintensitet 

blir lavere. Dette kan igjen føre til at foretak ikke lenger er berettiget etter avsnitt 3.7.2 (målrettede 

reduksjoner av finansieringsstøtte for energi fra fornybare kilder) når vedlegg 4 anvendes for å beregne 

bruttoproduktet og elektrisitetsintensiteten på foretaksnivået. Kommisjonen anså derfor at beregnings-

metodene som skal brukes, bør tilpasses for å ta tilbørlig hensyn til dette.  

Disse endringene i og forlengelsene av Kommisjonens meldinger er også relevante for Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde. 

Det må sikres ensartet anvendelse av statsstøttereglene for EØS i hele Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde, i tråd med målet om ensartethet fastsatt i EØS-avtalens artikkel 1.  

I henhold til avsnitt II under overskriften ”GENERELT” på side 11 i vedlegg XV til EØS-avtalen skal 

ESA, etter samråd med Kommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem Kommisjonen vedtar.  

Det er holdt samråd med Kommisjonen. 

Det er holdt samråd med EØS-EFTA-statene – 

GJORT DETTE VEDTAK:  

  

(7)  EUT C 224 av 8.7.2020, s. 2. 

(8)  Som tilsvarer ESAs retningslinjer for forskning, utvikling og innovasjon, EUT L 209 av 6.8.2015, s. 17, og EØS-

tillegget nr. 44 av 6.8.2015, s. 1. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-evaluation-fitness-checks.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
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Artikkel 1  

De materielle regler på statsstøtteområdet skal endres som følger:  

1) Retningslinjene for regional statsstøtte 2014–2020 endres som følger: 

a) I nr. 18 skal nytt punktum lyde: 

”Disse retningslinjene skal imidlertid gjelde for foretak som ikke var i vanskeligheter per 

31. desember 2019, men som ble foretak i vanskeligheter i perioden fra 1. januar 2020 til 

30. juni 2021.” 

b) Etter nr. 156 skal nye bokstaver lyde:  

”a)  I betraktning av at de nasjonale regionale støttekartenes gyldighet utløper  

31. desember 2020, oppfordres EØS-EFTA-statene til å underrette Overvåkingsorganet 

innen 15. september 2020 om hvorvidt de har til hensikt å forlenge gyldigheten av sine 

nasjonale regionale støttekart.  

b)  Etter at forlengelsen av de nasjonale regionale støttekartene til 31. desember 2021 er 

godkjent, kan EØS-EFTA-statene beslutte å forlenge eksisterende ordninger som er godkjent 

på grunnlag av disse retningslinjene. Enhver forlengelse av slike ordninger skal meldes til 

Overvåkingsorganet i god tid før utløpsdatoen.” 

2) I retningslinjene for statsstøtte for å fremme risikokapitalinvesteringer skal nr. 174 lyde: 

”174. Overvåkingsorganet vil anvende prinsippene i disse retningslinjene ved vurdering av 

forenligheten med det indre marked av all risikokapitalstøtte som skal tildeles fra 1. juli 2014 til 

31. desember 2021.”  

3) Retningslinjene for statsstøtte for miljøvern og energi 2014–2020 endres som følger: 

a) I nr. 11 skal nytt punktum lyde: 

”Disse retningslinjene skal imidlertid gjelde for foretak som ikke var i vanskeligheter per 

31. desember 2019, men som ble foretak i vanskeligheter i perioden fra 1. januar 2020 til 

30. juni 2021.” 

b) Nr. 103 skal lyde:   

”103. Disse retningslinjene gjelder for perioden frem til 31. desember 2021. De bør imidlertid 

legge grunnen for å oppnå målene fastsatt innenfor 2030-rammen. Det er særlig forventet at 

etablerte fornybare energikilder i perioden mellom 2020 og 2030 vil bli konkurransedyktige i 

kraftnettet, noe som innebærer at subsidier og unntak fra balanseringsansvar bør fases ut 

gjennom gradvis reduksjon. Disse retningslinjene er forenlige med dette målet og vil sikre 

overgangen til kostnadseffektiv levering gjennom markedsbaserte ordninger.” 

c) Nr. 237 skal lyde:  

”237. Disse retningslinjene får anvendelse fra 1. juli 2014 og erstatter retningslinjene for 

statsstøtte til miljøvern som ble kunngjort 10. juni 2010(9). De får anvendelse til og med 

31. desember 2021.” 

d) Vedlegg 4 endres som følger: 

i)  Nr. 2 skal lyde: 

”2. Med henblikk på anvendelse av avsnitt 3.7.2 kan EØS-EFTA-statene bruke:   

  

(9)  EUT L 144 av 10.6.2010, s. 1, og EØS-tillegget nr. 29 av 10.6.2010, s. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014XC0628(01)
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a)  det aritmetiske gjennomsnittet for de tre siste årene som det foreligger brutto-

produktdata for, 

b)  det aritmetiske gjennomsnittet for to år som er valgt ut blant de tre siste årene som det 

foreligger bruttoproduktdata for, forutsatt at denne metoden anvendes på samme måte 

for alle støttemottakere.  

Overvåkingsorganet anser at det å gå fra en beregning ved bruk av metode a) til en beregning 

ved bruk av metode b) ikke utgjør en meldepliktig endring.” 

ii)  Nr. 5 skal lyde:  

”5. For beregning av et foretaks elektrisitetsforbruk skal det anvendes referanseverdier for 

elektrisitetsforbrukseffektivitet i sektoren, der slike er tilgjengelig. Dersom de ikke er 

tilgjengelig, kan EØS-EFTA-statene bruke:  

a)  det aritmetiske gjennomsnittet for de tre siste årene som det foreligger data for, 

b)  det aritmetiske gjennomsnittet for to år som er valgt ut blant de tre siste årene som det 

foreligger data for, forutsatt at denne metoden anvendes på samme måte for alle 

støttemottakere.  

Overvåkingsorganet anser at det å gå fra en beregning ved bruk av metode a) til en 

beregning ved bruk av metode b) ikke utgjør en meldepliktig endring.” 

4) I retningslinjene for krise- og omstruktureringsstøtte til ikke-økonomiske foretak i 

vanskeligheter skal nr. 135 lyde: 

”135. Overvåkingsorganet vil anvende disse retningslinjene fra 10. september 2014 til 

31. desember 2023.” 

5) Retningslinjene for analyse av forenligheten med EØS-avtalens virkemåte av statsstøtte som har 

til formål å sikre at viktige prosjekter av felles europeisk betydning kan realiseres, endres som 

følger: 

a) I nr. 10 bokstav a) skal nytt punktum lyde: 

”Disse retningslinjene skal imidlertid gjelde for foretak som ikke var i vanskeligheter per 

31. desember 2019, men som ble foretak i vanskeligheter i perioden fra 1. januar 2020 til 

30. juni 2021.” 

b) Nr. 50 skal lyde: 

”50. Disse retningslinjene vil bli anvendt fra 27. april 2016 til 31. desember 2021.” 

6) I retningslinjene for kortsiktig eksportkredittforsikring skal nr. 40 lyde: 

”40. Med henblikk på behovet for kontinuitet og rettssikkerhet i behandlingen av statsstøtte på 

området kortsiktig eksportkredittforsikring anses det som hensiktsmessig å anvende de 

nåværende retningslinjene til og med 31. desember 2021. Dette vil tilpasse retningslinjenes 

utløpsdato til de som gjelder for flertallet av retningslinjene for statsstøtte i henhold til 

programmet for modernisering av statsstøtte.” 

7) I nr. 10 i rammereglene for statsstøtte til forskning og utvikling og innovasjon skal nytt 

punktum lyde: 

”Disse retningslinjene skal imidlertid gjelde for foretak som ikke var i vanskeligheter per 

31. desember 2019, men som ble foretak i vanskeligheter i perioden fra 1. januar 2020 til 

30. juni 2021.” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.249.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2014:198:TOC
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Artikkel 2 

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet. 

For EFTAs overvåkingsorgan 

Bente Angell-Hansen 

president 

ansvarlig medlem av kollegiet 

Frank J. Büchel 

medlem av kollegiet 

Högni Kristjánsson 

medlem av kollegiet 

For Carsten Zatschler 

medunderskriver som direktør  
for juridisk avdeling 
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 16. juli 2020 

Sak nr. 85350 

Vedtak nr. 091/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Endringer i og forlengelse av kompensasjonsordningen 

for arrangører i kultursektoren ved avlysning eller 

utsettelse av arrangementer som følge av covid-19-

utbruddet 

Rettslig grunnlag Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for 

arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging eller 

utsettelse av arrangementer som følge av covid-19-

utbruddet, med endring 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere for kvalifiserte tap som oppstår som følge 

av at arrangementer i kultursektoren avlyses helt eller 

delvis eller utsettes for å bekjempe spredningen av 

covid-19-viruset 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett Økning på NOK 950 millioner (samlet budsjett for 

ordningen: NOK 1,25 milliarder) 

Varighet Til 30. september 

Økonomiske sektorer Kultur 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Norsk kulturråd 

Postboks 4808 Nydalen  

NO-0030 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/68/05 

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 16. juli 2020 

Sak nr. 85354 

Vedtak nr. 092/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Endringer i og forlengelse av kompensasjonsordningen 

for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved 

avlysning av angementer som følge av covid-19-

utbruddet 

Rettslig grunnlag Den nasjonale rettslige rammen for ordningen er fastsatt 

i forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for 

frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19-

utbruddet. 

Type tiltak Støtteordning 

Formål (1) Formålet med ordningen er å kompensere for 

kvalifiserte tap som oppstår som følge av at 

arrangementer i frivillighets- eller idrettssektoren 

avlyses eller utsettes for å bekjempe spredningen av 

covid-19-viruset. 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 1,87 milliarder 

Varighet Til 15.9.2020 

Økonomiske sektorer Frivillighets- og idrettssektoren 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Lotteri- og stiftelsestilsynet 

Postboks 800  

NO-6805 Førde 

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/68/06 

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

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9748 – KKR / Dentix Health Corporation) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Europakommisjonen mottok 4.2.2020 melding(1) i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(2) (”fusjonsforordningen”) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Partene underrettet 14.2.2020 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

  

(1)  EUT C 48 av 12.2.2020, s. 22, og EØS-tillegget nr. 9 av 13.2.2020, s. 9. 

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

2020/EØS/68/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9677 – DIC / BASF Colors & Effects) 

1.  Kommisjonen mottok 16. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DIC Corporation (”DIC”, Japan) 

– BASF Colors & Effects (”BCE”, Tyskland), kontrollert av BASF SE 

DIC overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele BCE. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 15. mai 2020, men meldingen ble senere 

trukket tilbake 23. juni 2020. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DIC: produksjon og salg av trykkfarger, organiske pigmenter og syntetisk harpiks. Når det gjelder pigmenter og andre 

fargestoffer, driver DIC hovedsakelig virksomhet gjennom sitt heleide datterselskap Sun Chemical Corporation. 

– BCE: produksjon og salg av pigmenter og andre fargestoffer. 

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.  

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 358 av 

26.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9677 – DIC / BASF Colors & Effects 

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”). 

2020/EØS/68/08 

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

(Sak M.9835 – Bertelsmann / Schweizerische Post / Cinfoni) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bertelsmann SE & Co. KGaA (”Bertelsmann”, Tyskland) 

– Die Schweizerische Post AG (”Schweizerische Post”, Sveits) 

– Cinfoni AG (”Cinfoni”, Sveits) 

Bertelsmann og Schweizerische Post overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Cinfoni. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bertelsmann er et globalt medie- og tjenesteforetak som er aktivt innen fjernsyn, trykte medier, musikkindustri, 

utdanning og andre tjenester, herunder logistikktjenester, finansiering og finansielle data. 

– Schweizerische Post er det sveitsiske offentlige postvesenet, som også er aktivt innen levering av finansielle tjenester. 

– Cinfoni planlegger å levere en internasjonal løsning som muliggjør registrering, identifisering og utveksling samt 

gjenbruk av ”kjenn-din-kunde”-data (”KYC”), data knyttet til bekjempelse av hvitvasking av penger (”AML”) og 

andre grunnleggende lovgivningsrelaterte data (for eksempel MiFID II- og FATCA-data). 

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 358 av 

26.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9835 – Bertelsmann / Schweizerische Post / Cinfoni 

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/68/09 

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

(Sak M.9882 – SAZKA Group / ÖBAG / Casinos Austria) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SAZKA Group a.s. (”SAZKA Group”, Tsjekkia), som tilhører KKCG Group 

– Österreichische Beteiligungs Aktiengesellschaft (”ÖBAG”, Østerrike), som er eid av den østerrikske stat 

– Casinos Austria Aktiengesellschaft (”CASAG”, Østerrike), som kontrolleres av SAZKA Group alene 

SAZKA Group og ÖBAG overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over CASAG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SAZKA Group er morforetaket i et europeisk lotterikonsern. Det er primært et holdingforetak, men leverer også 

rådgivningstjenester knyttet til spillvirksomhet. Datterforetakene tilbyr lotteri-, spill- og veddemålstjenester (i tillegg 

til andre tjenester) i Tsjekkia, Hellas, Kypros og Italia. 

– ÖBAG er et uavhengig statseid holdingforetak som forvalter 11 statlige investeringer og hovedsakelig er aktivt innen 

i) forvaltning av aktiv deltakelse, ii) kjøp av eierandeler i eksisterende investeringer og i andre foretak, iii) tiltak for å 

fremme utviklingen av Østerrike som økonomisk lokalitet, iv) forvaltning av ekstern deltakelse og v) styring av 

privatiseringsprosesser. 

– CASAG er aktivt innen spillsektoren i Østerrike gjennom drift av i) kasinoer, ii) lotterier, iii) spilleautomater, iv) 

sportstipping og v) nettbaserte spill. I tillegg driver CASAG, via datterforetak, kasinoer i Australia, Belgia, Danmark, 

Egypt, Liechtenstein, Tyskland, Ungarn, Palestina og Sveits og en spilleautomatvirksomhet i Nord-Makedonia. 

CASAG er før transaksjonen kontrollert av SAZKA Group alene. 

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 365 av 

29.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9882 – SAZKA Group / ÖBAG / Casinos Austria 

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/68/10 

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


29.10.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 68/15 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9911 – Voith/PCSH/TSA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Voith Austria GmbH (”Voith”, Østerrike), en del av Voith GmbH & Co. KGaA (”Voith Group”, Tyskland) 

– PCS Holding AG (”PCSH”, Sveits) 

– Traktionssysteme Austria GmbH (”TSA”, Østerrike) 

Voith og PCSH overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele TSA. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Voith Group er aktivt innen følgende sektorer: produksjon og salg av maskiner til papirframstilling, vannkraftanlegg, 

kraftoverførings- og styringsteknologi for nyttekjøretøyer, busser, landbruks- og byggemaskiner, rullende materiell og 

anvendelser innen skipsfart og industri, herunder industrisektorer som kjemisk og petrokjemisk industri, olje- og 

gassindustri, gruveindustri og jern- og stålindustri. Voith Group er også aktivt innen automatisering og IT for 

mekanisk verkstedindustri og anleggsteknikk. 

– PCSH er, gjennom sine eierinteresser, aktivt innen rullende materiell og spesialkjøretøyer for kommune- og 

landbrukssektoren.  

– TSA produserer særlig elektriske trekkmotorer og generatorer. 

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 362 av 

28.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9911 – Voith/PCSH/TSA 

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/68/11 

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

(Sak M.9935 – Altor Fund Manager / Stena / Gunnebo) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Stena Adactum AB (”Stena”, Sverige) 

– Altor Fund Manager AB (”Altor”, Sverige) 

– Gunnebo AB (publ) (”Gunnebo”, Sverige) 

Altor, gjennom Altor Fund V, og Stena overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele Gunnebo. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 28. september 2020.   

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Stena: del av Stena AB, som er aktivt over hele verden innen områder som drift av tankfartøyer og ferger, chartring 

av fartøyer og offshoreboring. Stena AB er et av tre morforetak i Stena-konsernet, som også består av Stena Sessan 

AB og Stena Metall AB, alle etablert i Sverige. 

– Altor: aktiv eierkapital-foretak som, gjennom fondene det forvalter, fokuserer på blant annet investeringer og 

avhendinger i midtsegmentet av det nordiske markedet og investeringer i det tyskspråklige markedet (DACH). Altor 

Fund V, som forvaltes av Altor, er en del av Altors gruppe av aktive eierfond som fokuserer på investering i og 

videreutvikling av mellomstore foretak.  

– Gunnebo: leverandør av sikkerhetsprodukter og -tjenester, inkludert kontanthåndterings-, alarm- og adgangs-

kontrollsystemer, adgangssikkerhet, pengeskap og hvelv samt rådgivning og tjenester relatert til sikkerhet. Gunnebo har 

virksomhet over hele verden og i mer enn 25 land. Innen EØS er Gunnebo hovedsakelig aktivt i Danmark, Frankrike, 

Tyskland, Ungarn, Italia, Spania, Sverige, Nederland, Tsjekkia, Polen og Det forente kongerike. 

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 358 av 

26.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9935 – Altor Fund Manager / Stena / Gunnebo 

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/68/12 

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


29.10.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 68/17 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9976 – Silver Lake Partners / ENGIE / Hall Des Lumieres JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Endeavor Operating Company, LLC (”Endeavor”, USA), som i siste instans er kontrollert av Silver Lake Partners 

(”Silver Lake”, USA) 

– Culturespaces USA, Inc (”Culturespaces”, USA), som i siste instans er kontrollert av ENGIE SA (”ENGIE”, 

Frankrike)  

– et nystiftet fellesforetak (“JV”, USA) 

Endeavor og Culturespaces 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: 

– Endeavor: representasjon av talenter, kommersiell markedsføring og påvirkningsmarkedsføring, merkevarestrategier, 

aktivering og lisensiering, medieproduksjon og -distribusjon og arrangementsplanlegging.  

– Culturespaces: drift av kulturinstitusjoner, herunder museer og kunstsentre, historiske monumenter, hager og 

samlinger og digitale kunstsentre. 

– JV: JV skal etablere og drive et digitalt kunstsenter i New York City, USA. Fellesforetakets hovedaktiviteter vil 

omfatte visning av omsluttende digitale kulturelle utstillinger basert på kunst og/eller musikk. Fellesforetakets øvrige 

aktiviteter vil omfatte bruk av senteret til private arrangementer på kveldstid, digitale video- og musikkopplevelser, 

digitale tematiske utstillinger og salg av avledede produkter, snacks og drikkevarer. 

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 365 av 

29.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9976 – Silver Lake Partners / ENGIE / Hall Des Lumieres 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/68/13 

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


Nr. 68/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.10.2020 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10000 – PreZero International / SUEZ Nordic) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PreZero International GmbH (”PreZero”, Tyskland), som tilhører Schwarz Group (Tyskland) 

– SUEZ Nordic AB (”SUEZ Nordic”, Sverige), som tilhører SUEZ Group (Frankrike) 

PreZero overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele SUEZ Nordic. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PreZero leverer avfallshåndterings- og gjenvinningstjenester og har virksomhet i Østerrike, Belgia, Tyskland, Italia, 

Nederland, Polen og USA, mens Schwarz Group også er aktivt innen detaljsalg av forbruksvarer i Sverige gjennom 

sin kjede av Lidl- og Kaufland-butikker. 

– SUEZ Nordic innbefatter SUEZ Groups avfallshåndteringsvirksomhet i Sverige og er aktivt innen innsamling, 

forbehandling, sortering, gjenvinning og deponering av avfall samt handel med avfall og råvarer. 

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 366 av 

30.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10000 – PreZero International / SUEZ Nordic 

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/68/14 

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


29.10.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 68/19 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9483 – Engie/Powerlines) 

Kommisjonen besluttet 20. 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 32019M9483. 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.9592 – Freudenberg/L&B) 

Kommisjonen besluttet 17. 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) 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 32020M9592. 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. 

2020/EØS/68/15 

2020/EØS/68/16 

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


Nr. 68/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.10.2020 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9716 – AMS/OSRAM) 

Kommisjonen besluttet 6. 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 32020M9716. 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.9898 – Archer-Daniels-Midland / Marfrig Global Foods / PlantPlus Foods JV) 

Kommisjonen besluttet 31. august 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 32020M9898. 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. 

2020/EØS/68/17 

2020/EØS/68/18 

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


29.10.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 68/21 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9904 – SCUK / Volvo / Volvo Car Financial Services JV) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32020M9904. 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.9928 – QuattroR/HGM/Burgo) 

Kommisjonen besluttet 9. 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 32020M9928. 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. 

2020/EØS/68/19 

2020/EØS/68/20 

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


Nr. 68/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.10.2020 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9941 – Private Theory Luxco / ARC Group) 

Kommisjonen besluttet 15. 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 32020M9941. 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.9957 – Advent International / Otto / Hermes Parcelnet / Hermes Germany) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32020M9957. 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. 

2020/EØS/68/21 

2020/EØS/68/22 

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


29.10.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 68/23 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9965 – ECP ControlCo / First Sentier Investors / Terra-Gen Power Holdings II) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 32020M9965. 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.9966 – EQT/Colisée) 

Kommisjonen besluttet 15. 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 32020M9966. 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. 

2020/EØS/68/23 

2020/EØS/68/24 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Nr. 68/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.10.2020 

 

Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. november 2020  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004  

av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for 

tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 312 av 21.9.2020, s. 3, og EØS-tillegget nr. 61 av 24.9.2020, 

s. 13. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.11.2020 – -0,35  -0,35  0,00 -0,35  0,46 -0,35  0,13  -0,35  -0,35  

1.10.2020 31.10.2020 -0,26  -0,26  0,00 -0,26  0,46 -0,26  0,18  -0,26  -0,26  

1.9.2020 30.9.2020 -0,17  -0,17  0,00 -0,17  0,46  -0,17  0,22 -0,17  -0,17  

1.8.2020 31.8.2020 -0,11  -0,11  0,00 -0,11  0,62  -0,11  0,22  -0,11  -0,11  

1.7.2020 31.7.2020 -0,15  -0,15  0,00 -0,15  1,13  -0,15  0,14  -0,15  -0,15  

1.6.2020 30.6.2020 -0,22  -0,22  0,00 -0,22  1,77  -0,22  0,05  -0,22  -0,22  

1.5.2020 31.5.2020 -0,31 -0,31 0,00 -0,31 2,25 -0,31 -0,05 -0,31 -0,31 

1.4.2020 30.4.2020 -0,31 -0,31 0,00 -0,31 2,25 -0,31 -0,05 -0,31 -0,31 

1.3.2020 31.3.2020 -0,31 -0,31 0,00 -0,31 2,25 -0,31 -0,05  -0,31 -0,31 

1.2.2020 29.2.2020 -0,31 -0,31 0,00 -0,31 2,25 -0,31 -0,07  -0,31 -0,31 

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  0,00  -0,31  2,25  -0,31  -0,12  -0,31  -0,31  

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.11.2020 – -0,35  -0,35  -0,35  0,22 0,72 -0,35  -0,35  -0,35  -0,35  

1.10.2020 31.10.2020 -0,26  -0,26  -0,26  0,22 0,72  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  

1.9.2020 30.9.2020 -0,17  -0,17  -0,17  0,22 0,93 -0,17  -0,17  -0,17  -0,17  

1.8.2020 31.8.2020 -0,11  -0,11  -0,11  0,22  0,93 -0,11  -0,11  -0,11  -0,11  

1.7.2020 31.7.2020 -0,15  -0,15  -0,15  0,26 0,93  -0,15  -0,15  -0,15  -0,15  

1.6.2020 30.6.2020 -0,22  -0,22  -0,22  0,26 0,78  -0,22  -0,22  -0,22  -0,22  

1.5.2020 31.5.2020 -0,31 -0,31 -0,31 0,26 0,52  -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 

1.4.2020 30.4.2020 -0,31 -0,31 -0,31 0,26 0,40  -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 

1.3.2020 31.3.2020 -0,31 -0,31 -0,31 0,26 0,30 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 

1.2.2020 29.2.2020 -0,31 -0,31 -0,31 0,26 0,30 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26  0,30  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.11.2020 – -0,35  -0,35  -0,35  0,29 -0,35  2,54 0,05  -0,35  -0,35  0,27  

1.10.2020 31.10.2020 -0,26  -0,26  -0,26  0,29  -0,26  2,54 0,12  -0,26  -0,26  0,38  

1.9.2020 30.9.2020 -0,17  -0,17  -0,17  0,44  -0,17  2,54 0,20  -0,17  -0,17  0,51  

1.8.2020 31.8.2020 -0,11  -0,11  -0,11  0,61  -0,11  2,54  0,32 -0,11  -0,11  0,75 

1.7.2020 31.7.2020 -0,15  -0,15  -0,15  0,98  -0,15  3,21 0,32 -0,15  -0,15  0,75  

1.6.2020 30.6.2020 -0,22  -0,22  -0,22  1,35  -0,22  3,21 0,32  -0,22  -0,22  0,94 

1.5.2020 31.5.2020 -0,31 -0,31 -0,31 1,84 -0,31 3,21 0,26 -0,31 -0,31 0,94 

1.4.2020 30.4.2020 -0,31 -0,31 -0,31 1,84 -0,31 3,21 0,26 -0,31 -0,31 0,94 

1.3.2020 31.3.2020 -0,31 -0,31 -0,31 1,84 -0,31 3,21 0,26  -0,31 -0,31 0,94 

1.2.2020 29.2.2020 -0,31 -0,31 -0,31 1,84 -0,31 3,21 0,18  -0,31 -0,31 0,94 

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84  -0,31  3,21  0,11  -0,31  -0,31  0,94  

 

2020/EØS/68/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:312:TOC
https://www.efta.int/Publications/EEA-Supplement-Official-Journal-European-Union-1329
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53630 (2019/FC) – Påstått støtte til Ladbrokes i tilknytning til  

virtuelle veddemål 

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 2. september 2020, gjengitt på det opprinnelige språket etter 

oppsummeringen i EUT C 355 av 23.10.2020, s. 6, underrettet Belgia 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 støtte. 

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

offentliggjort (EUT C 355 av 23.10.2020, s. 6), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2020/EØS/68/26 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.355.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.355.01.0006.01.ENG
Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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