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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 3. desember 2020 

Sak nr. 85929 

Vedtak nr. 142/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endring i ordningen for tilskudd til arrangører av 

pakkereiser i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Det rettslige grunnlaget for tiltaket er stortingsvedtaket 

som hjemler tiltaket, i samsvar med forslaget fra 

Nærings- og fiskeridepartementet. 

Type tiltak Tilskuddsordning 

Formål Formålet med tiltaket er å: i) sikre fortsatt tilgang til 

tilstrekkelig likviditet for arrangører av pakkereiser, for å 

motvirke skaden berørte foretak er blitt påført, ii) sikre at 

tilbakebetalinger og refusjoner til pakkereisekunder blir 

utført så raskt som mulig, og iii) bidra til kontinuitet i 

den økonomiske aktiviteten under og etter covid-19-

utbruddet.  

Budsjett NOK 195 millioner 

Varighet 26.6.2020 til 31.12.2020 

Økonomiske sektorer Pakkereisebransjen 

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/. 

2021/EØS/16/01 

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 3. desember 2020 

Sak nr. 85815 

Vedtak nr. 143/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endringer i og forlengelse av tilskuddsordningen for 

likviditetsstøtte til foretak i reiselivsnæringen i 

forbindelse med covid-19  

Rettslig grunnlag Det nasjonale rettslige grunnlaget er et stortingsvedtak 

som hjemler endringene og forlengelsen, og et 

bevilgningsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet til 

Innovasjon Norge der retningslinjene for tilskuddene og 

forvaltningen av ordningen er beskrevet. 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre tilgang til likviditet for foretak som står overfor en 

akutt likviditetsmangel som følge av covid-19-utbruddets 

innvirkning på økonomien. Kostnader forbundet med 

planlagte aktiviteter vil utgjøre grunnlaget for tilskuddet. 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 550 millioner 

Støtteandel Opptil 80 % av støtteberettigede kostnader kan dekkes 

for små og mellomstore bedrifter. Opptil 70 % av 

støtteberettigede kostnader kan dekkes for store 

bedrifter. Kostnader for materielle og immaterielle aktiva 

som er nødvendig for prosjektgjennomføring, kan bare 

dekkes med opptil 20 %. 

Varighet 3.12.2020–30.6.2021  

Økonomiske sektorer NACE 49, 50, 51, 55, 56, 74.903, 77, 79, 82.3, 90, 91 og 

93 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Innovasjon Norge 

Akersgata 13 

Pb. 448 Sentrum 

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/. 

2021/EØS/16/02 

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9938 – Kingspan Group / Trimo) 

1.  Kommisjonen mottok 3. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kingspan Holding Netherlands B.V. (Nederland), kontrollert av Kingspan Group plc 

– Trimo, arhitekturne rešitve, d.o.o. (Slovenia), kontrollert av European Architectural Systems S.à r.l. 

Kingspan Holding Netherlands B.V. overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over hele Trimo, arhitekturne rešitve, d.o.o. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Kingspan Holding Netherlands B.V.: produksjon av sandwichpaneler, isolasjon og belysnings- og ventilasjons-

løsninger samt vann-, energi-, data- og gulvteknologi. 

– Trimo, arhitekturne rešitve, d.o.o.: hovedsakelig produksjon av sandwichpaneler med mineralull. 

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 82 av 

11.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9938 – Kingspan Group / Trimo 

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”). 

2021/EØS/16/03 

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

(Sak M.10039 – Kronospan Holdings / M. Kaindl) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kronospan Holdings P.L.C. (”Kronospan”, Tyskland), kontrollert av Peter Kaindl 

– M. Kaindl OG. (”M. Kaindl”, Østerrike), i dag kontrollert i fellesskap av Peter Kaindl og Ines Benes-Kaindl 

Kronospan overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele M. Kaindl. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Kronospan er aktivt over hele verden innen produksjon, bearbeiding og salg av trebaserte plater. 

– M. Kaindl er aktivt på markedene for trebaserte materialer, inkludert ubehandlede og overflatebehandlede sponplater, 

ubehandlede og overflatebehandlede MDF-plater, HDF-plater, laminatgulv, komponenter og dekorlaminat. 

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 83 av 

12.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10039 – Kronospan Holdings / M. Kaindl 

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. 

2021/EØS/16/04 

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

(Sak M.10043 – CDC/PBB/CAPVERIANT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 4. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CAPVERIANT GmbH (”CAPVERIANT”, Tyskland)  

– Deutsche Pfandbriefbank AG (”PBB”, Tyskland) 

– Caisse des dépôts et des consignations (”CDC”, Frankrike)  

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

over CAPVERIANT. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CAPVERIANT: en digital plattform som kobler sammen offentlige foretak som trenger finansiering, og långivere 

som tilbyr lån og obligasjoner. Plattformen ble lansert av PBB i det tyske markedet i 2018 og i det franske markedet i 

2019. Den tilbyr også enkelte tilleggstjenester.  

– PBB: holdingselskapet i PBB-konsernet, som er aktivt innen finans- og banksektoren og særlig innen finansierings-

tjenester rettet mot næringseiendom og offentlig sektor. PBB tilbyr i hovedsak utlånstjenester.  

– CDC: fransk offentlig institusjon med egen juridisk status som sammen med sine datterforetak utgjør en offentlig 

foretaksgruppe som skal fremme allmenne interesser og landets økonomiske utvikling. CDC utfører oppdrag av 

allmenn interesse til støtte for den franske statens og franske lokale myndigheters offentlige politikk. Virksomheten 

fordeler seg på to hovedområder: i) offentlig tjeneste / virksomhet av allmenn interesse og ii) virksomhet i det åpne 

markedet. 

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 83 av 

12.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10043 – CDC/PBB/CAPVERIANT  

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. 

2021/EØS/16/05 

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

(Sak M.10090 – Abu Dhabi Developmental Holding Company /  

Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings / Louis Dreyfus) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 1. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC (”ADQ”, De forente arabiske emirater) 

– Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings N.V. (”LDCEH”, Nederland), kontrollert av Akira Holding 

Foundation 

– Louis Dreyfus Company B.V. (”LDC”, Nederland), som i dag er kontrollert av LDCEH 

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

nr. 4 over LDC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ADQ: holdingselskap med investeringer innen en rekke sektorer, inkludert næringsmidler og landbruk, finansielle 

tjenester, industri, logistikk og transport. 

– LDCEH: finansielt holdingselskap.  

– LDC: holdingselskapet i Louis Dreyfus Company-konsernet, som er aktivt innen handel med og bearbeiding av 

landbruksvarer og har virksomhet i hele verdikjeden (innkjøp, produksjon, bearbeiding, raffinering, lagring, transport, 

forskning, handel, tilpasning, distribusjon). 

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 80 av 

9.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10090 – Abu Dhabi Developmental Holding Company / Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings / Louis 

Dreyfus 

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. 

2021/EØS/16/06 

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

(Sak M.10119 – Deme Concessions / CDC / Occitania Region / Port-La Nouvelle) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Europakommisjonen mottok 5. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Deme Concessions NV (”Deme Concessions”, Belgia) 

– Caisse des Dépôts et des Consignations (”CDC”, Frankrike) 

– Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée (”regionen Occitanie”, Frankrike) 

– Port-La Nouvelle (”Port-La Nouvelle”, Frankrike), en kommersiell havn som tilhører regionen Occitanie 

Deme Concessions (gjennom investeringsselskapet Nou Vela), CDC og regionen Occitanie overtar i fellesskap kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over driften av den kommersielle havnen Port-La Nouvelle, 

gjennom et offentlig-privat partnerskap med ett enkelt formål (”société d’économie mixte à opération unique”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved en konsesjonskontrakt om offentlige tjenester. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Deme Concessions: forvaltning av konsesjoner, særlig innen maritim infrastruktur. 

– CDC: offentlige lån og investeringer samt forvaltning av private midler som offentlige myndigheter ønsker å gi særlig 

beskyttelse. 

– regionen Occitanie: fransk regional myndighet som eier den kommersielle havnen Port-La Nouvelle. 

– Port-La Nouvelle: kommersiell havn som tilhører regionen Occitanie, og som i dag forvaltes av handels- og 

industrikammeret i Aude. 

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 83 av 

12.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10119 – Deme Concessions / CDC / Occitania Region / Port-La Nouvelle 

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. 

2021/EØS/16/07 

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

(Sak M.10180 – BH Holding / TEDi) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 1. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– B.H. Holding GmbH (”BH Holding”, Tyskland), kontrollert av Benjamin Heinig 

– TEDi GmbH & Co. KG (”TEDi”, Tyskland), i dag kontrollert i fellesskap av BH Holding og Tengelmann 

Warenhandelsgesellschaft KG (”Tengelmann”, Tyskland) 

BH Holding overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele TEDi. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BH Holding innehar og forvalter investeringer i forskjellige foretak. Benjamin Heinig, en fysisk person og den eneste 

aksjeeieren i B.H. Holding, eier indirekte 100 % av aksjene i Woolworth GmbH, en kjede med over 400 butikker i 

Tyskland som driver virksomhet innen detaljsalg av varer som ikke er næringsmidler. 

– TEDi er aktivt innen detaljsalg av varer som ikke er næringsmidler, i Tsjekkia, Tyskland, Spania, Kroatia, Italia, 

Østerrike, Polen, Slovenia og Slovakia. Produktutvalget TEDi tilbyr, inkluderer husholdningsvarer og forbruksvarer. 

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 78 av 

8.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10180 – BH Holding / TEDi 

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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9776 – Worldline/Ingenico) 

Kommisjonen besluttet 30. 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) 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 forretnings-

hemmeligheter 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 32020M9776. 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.9981 – Bain Capital / Ahlstrom-Munksjö) 

Kommisjonen besluttet 8. januar 2021 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 32021M9981. 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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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av  

lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste  

med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Spania 

Berørt rute La Gomera–Tenerife Norte / La Gomera–Gran Canaria 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. august 2021 til 31. juli 2024 

Frist for innsending av anbud To måneder etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 76 av 5.3.2021, s. 16) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og 

eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

Spania 

E-post: osp.dgac@mitma.es 
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Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/377 av 2. mars 2021 om  

endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/436 

VEDLEGG I 

Vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/436 endres i samsvar med vedlegg I til denne beslutningen. 

Nr. Standardens referanse Type 

1. EN ISO 3743-2:2019 

Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder basert på måling av lydtrykk - Tekniske 

metoder for små flyttbare kilder i etterklangsfelt - Del 2: Metoder for spesielle klangrom (ISO 

3743-2:2018) 

B 

2. EN ISO 11203:2009 

Akustikk - Støy fra maskiner og utstyr - Bestemmelse av emisjonslydtrykknivåer fra 

lydeffektnivåer ved en arbeidstakers plass og ved andre angitte plasser (ISO 11203:1995) 

EN ISO 11203:2009/A1:2020  

B 

3. EN ISO 13851:2019 

Maskinsikkerhet - Tohånds betjening - Funksjonelle aspekter og prinsipper for konstruksjon (ISO 

13851:2019) 

B 

4. EN ISO 13854:2019 

Maskinsikkerhet - Minsteavstander for å unngå knusing av kroppsdeler (ISO 13854:2017) 

B 

5. EN ISO 13857:2019 

Maskinsikkerhet - Sikre avstander til faresoner for øvre og nedre kroppsdeler (ISO 13857:2019) 

B 

6. EN 1612:2019 

Plast- og gummibearbeiding - Reaksjonsmoldingmaskiner og anlegg - Sikkerhetskrav 

C 

7. EN ISO 3691-1:2015 

Industritrucker - Sikkerhetskrav og verifikasjon - Del 1: Motoriserte industritrucker, andre enn 

førerløse trucker med variabel rekkevidde og lastbærende trucker (ISO 3691-1:2011) 

EN ISO 3691-1:2015/AC:2016  

EN ISO 3691-1:2015/A1:2020  

C 

8. EN ISO 3691-5:2015 

Industritrucker – Sikkerhetskrav og verifikasjon – Del 5: Manuelt drevne trucker (ISO 3691-

5:2014) 

EN ISO 3691-5:2015/A1:2020  

C 

9. EN ISO 4254-11:2010 

Landbruksmaskiner - Sikkerhet - Del 11: Selvopptakende halmpresser (ISO 4254-11:2010) 

EN ISO 4254-11:2010/A1:2020  

C 

10. EN ISO 5010:2019 

Masseforflytningsmaskiner- Hjulgående maskiner - Manøvreringskrav (ISO 5010:2019) 

C 

11. EN ISO 7096:2020 

Masseforflytningsmaskiner - Laboratoriebedømmelse av vibrasjoner i førersetet (ISO 7096:2020) 

C 

12. EN 12301:2019 

Maskiner for plast- og gummibearbeiding - Kalandere - Sikkerhetskrav 

C 

13. EN 12965:2019 

Traktorer og maskiner for jord- og skogbruk - Drivakslinger med kraftuttak (PTO) og deres vern - 

Sikkerhet 

C 

2021/EØS/16/12 
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14. EN 13525:2020 

Skogbruksmaskiner - Treflismaskiner - Sikkerhet 

C 

15. EN ISO 19085-9:2020 

Trebearbeidingsmaskiner - Sikkerhet - Del 9: Sirkelsagbenker (med og uten glidende bord) (ISO 

19085-9:2019) 

C 

16. EN ISO 19085-11:2020 

Trebearbeidingsmaskiner - Sikkerhet - Del 11: Kombinerte maskiner (ISO 19085-11:2020) 

C 

17. EN ISO 19085-13:2020 

Trebearbeidingsmaskiner - Sikkerhet - Del 13: Flerbladet kløvsag med manuell innlasting og/eller 

lossing (ISO 19085-13:2020) 

C 

18. EN ISO 19225:2017 

Maskiner for gruvedrift - Mobile utvinningsmaskiner i stuff - Sikkerhetskrav for 

trommelkuttemaskiner og høvelsystemer (ISO 19225:2017) 

EN ISO 19225:2017/A1:2019  

C 

19. EN ISO 19432-1:2020 

Maskiner og utstyr for bygge- og anleggsvirksomhet - Bærbare, håndholdte kappemaskiner drevet 

med forbrenningsmotor - Del 1: Sikkerhetskrav for kappemaskiner med sentermonterte roterende 

kappeskiver (ISO 19432-1:2020) 

C 

20. EN ISO 20361:2019 

Væskepumper og pumpeenheter - Regler for støyprøving - Nøyaktighetsgrad 2 og 3 (ISO 

20361:2019) 

EN ISO 20361:2019/A11:2020  

C 

21. EN ISO 21904-1:2020 

Helse og sikkerhet ved sveising og beslektede metoder - Utstyr for innfanging og separasjon av 

sveiserøyk - Del 1: Generelle krav (ISO 21904-1:2020) 

C 

22. EN 62745:2017 

Maskinsikkerhet - Krav til kabelfrie kontrollsystemer for maskiner IEC 62745:2017 

EN 62745:2017/A11:2020  

B 

23. EN 50636-2-107:2015 

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater - Del 2-107: Spesielle krav til batteridrevne 

plenklipperroboter IEC 60335-2-107:2012 (Modifisert) 

EN 50636-2-107:2015/A1:2018  

EN 50636-2-107:2015/A2:2020  

C 

24. EN 62841-2-11:2016 

Elektrisk håndverktøy, transportabelt verktøy og gress- og hagemaskiner - Del 2-11: Spesielle 

sikkerhetskrav til håndholdte bajonettsager og figursager IEC 62841-2-11:2015 (Modifisert) 

EN 62841-2-11:2016/A1:2020  

C 

25. EN 62841-3-4:2016 

Elektrisk håndverktøy, transportabelt verktøy og gress- og hagemaskiner Sikkerhet - Del 3-4: Krav 

til transportable benkslipere IEC 62841-3-4:2016 (Modifisert) 

EN 62841-3-4:2016/A11:2017  

EN 62841-3-4:2016/A12:2020  

EN 62841-3-4:2016/A1:2020  

C 

26. EN IEC 62841-3-9:2020 

Elektrisk motordrevet håndholdt verktøy, transportable verktøy, pluss plen- og hagemaskiner - 

sikkerhet - Del 3-9: spesielle sikkerhetskrav til transportable gjæresager IEC 62841-3-9:2020 

EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020  

C 

27. EN 62841-4-1:2020 

Elektrisk håndverktøy, transportabelt verktøy og gress- og hagemaskiner - Del 4-1: Spesielle krav 

til motorsager IEC 62841-4-1:2017 (Modifisert) 

C 
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VEDLEGG II 

Vedlegg III til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/436 endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutningen. 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1 
EN 349:1993+A1:2008 

Maskinsikkerhet - Minsteavstander for å unngå knusing av kroppsdeler 
3.9.2022 

2 

EN 574:1996+A1:2008 

Maskinsikkerhet - Tohånds betjening - Funksjonelle aspekter - Prinsipper for 

konstruksjon 

3.9.2022 

3 

EN ISO 11203:2009 

Akustikk - Støy fra maskiner og utstyr - Bestemmelse av emisjonslydtrykknivåer fra 

lydeffektnivåer ved en arbeidstakers plass og ved andre angitte plasser (ISO 11203:1995) 

3.9.2022 

4 

EN ISO 13857:2008 

Maskinsikkerhet - Sikre avstander til faresoner for de nedre kroppsdeler (ISO 

13857:2008) 

3.9.2022 

5 
EN 940:2009+A1:2012 

Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner - Kombinerte trebearbeidingsmaskiner 
3.9.2022 

6 

EN 1612-1:1997+A1:2008 

Maskiner for gummi- og plastbearbeiding - Presstøpemaskiner - Del 1: Sikkerhetskrav 

for doserings- og blandemaskiner 

3.9.2022 

7 

EN 1870-4:2012 

Sikkkerhet ved trebearbeidingsmaskiner - Sirkelsager - Del 4: Flerbladet kløvsag med 

manuell innlasting og/eller lossing 

3.9.2022 

8 

EN 1870-19:2013 

Sikkerhet ved trebearbeidingsmaskiner - Sirkelsager - Del 19: Bensirkelsager (med og 

uten glidende bord) og byggesager 

3.9.2022 

9 

EN ISO 3691-1:2015,  

Industritrucker - Sikkerhetskrav og verifikasjon - Del 1: Motoriserte industritrucker, 

andre enn førerløse trucker med variabel rekkevidde og lastbærende trucker  

(ISO 3691-1:2011) 

EN ISO 3691-1:2015/AC:2016 

3.9.2022 

10 

EN ISO 3691-5:2015 

Industritrucker – Sikkerhetskrav og verifikasjon – Del 5: Manuelt drevne trucker  

(ISO 3691-5:2014) 

3.9.2022 

11 

EN ISO 4254-11:2010 

Landbruksmaskiner - Sikkerhet - Del 11: Selvopptakende halmpresser  

(ISO 4254-11:2010) 

3.9.2022 

12 

EN ISO 7096:2008,  

Masseforflytningsmaskiner - Laboratoriebedømmelse av vibrasjoner i førersetet  

(ISO 7096:2000) 

EN ISO 7096:2008/AC:2009 

3.9.2022 

13 
EN 12301:2000+A1:2008 

Maskiner for plast- og gummibearbeiding - Valsemaskiner (kalandre) - Sikkerhetskrav 
3.9.2022 

14 

EN 12643:2014 

Masseforflytningsmaskiner - Maskiner med gummidekk - Manøvreringskrav  

(ISO 5010:1992 modifisert) 

3.9.2022 

15 

EN 12965:2003+A2:2009 

Traktorer og maskiner for jord- og skogbruk - Drivakslinger med kraftuttak (PTO) og 

deres vern - Sikkerhet 

3.9.2022 
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16 

EN ISO 15012-4:2016 

Helse og sikkerhet ved sveising og beslektede metoder - Utstyr for innfanging og 

separasjon av sveiserøyk - Del 4: Generelle krav (ISO 15012-4:2016) 

3.9.2022 

17 

EN ISO 19225:2017 

Maskiner for gruvedrift - Mobile utvinningsmaskiner i stuff - Sikkerhetskrav for 

trommelkuttemaskiner og høvelsystemer (ISO 19225:2017) 

3.9.2022 

18 

EN ISO 19432:2012 

Maskiner og utstyr for byggevirksomhet - Bærbare, håndholdte kappemaskiner drevet 

med forbrenningsmotor - Sikkerhetskrav (ISO 19432:2012) 

3.9.2022 

19 

EN ISO 20361:2015 

Væskepumper og pumpeenheter - Regler for støyprøving - Nøyaktighetsgrad 2 og 3 (ISO 

20361:2015) 

3.9.2022 

20 

EN 50636-2-107:2015,  

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater - Del 2-107: Spesielle krav til 

batteridrevne plenklipperroboter 

EN 50636-2-107:2015/A1:2018 

3.9.2022 

21 

EN 60745-2-13:2009,  

Håndholdt motordrevet verktøy - Sikkerhet - Del 2-13: Spesielle sikkerhetskrav til 

kjedesager 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010 

3.9.2022 

22 

EN 62841-2-11:2016 

Elektrisk håndverktøy, transportabelt verktøy og gress- og hagemaskiner - Del 2-11: 

Spesielle sikkerhetskrav til håndholdte bajonettsager og figursager 

3.9.2022 

23 

EN 62841-3-4:2016,  

Elektrisk håndverktøy, transportabelt verktøy og gress- og hagemaskiner Sikkerhet - Del 

3-4: Krav til transportable benkslipere 

EN 62841-3-4:2016/A11:2017 

3.9.2022 

24 

EN 62841-3-9:2015,  

Elektrisk motordrevet håndholdt verktøy, transportable verktøy, pluss plen- og 

hagemaskiner - sikkerhet - Del 3-9: spesielle sikkerhetskrav til transportable gjæresager 

EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09,  

EN 62841-3-9:2015/A11:2017 

3.9.2022 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 72 av 3.3.2021, s. 12. 
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