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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av  

Trygderetten i saken O mot Arbeids- og velferdsdirektoratet 

(Sak E-13/20) 

Trygderetten har ved brev av 9. september 2020, mottatt ved domstolens kontor 10. september 2020, 

rettet en anmodning til EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse i saken O mot Arbeids- og velferds-

direktoratet, med følgende spørsmål: 

1) Er det forenlig med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 883/2004, herunder artikkel 5(b). at 

det i tilfeller hvor verken artikkel 64, 65 eller 65a kommer til anvendelse stilles·som vilkår for 

rett til en kontantytelse ved arbeidsløshet at den arbeidsløse må oppholde seg i den kompetente 

stat? 

2) Kommer EØS-avtalen artikkel 36 til anvendelse ved midlertidige opphold i en annen EØS-stat 

som beskrevet i denne saken? 

3) Utgjør et vilkår som nevnt i spørsmål 1 en restriksjon av bevegelsesfriheten etter EØS-avtalen 

artikkel 31 eller 36? 

4) Hvis ja, kan restriksjonen rettferdiggjøres på grunnlag av at 

- opphold i den kompetente stat gir den arbeidsløse bedre incentiv og mulighet til å søke og 

finne en jobb? 

- opphold i den kompetente stat sikrer at den arbeidsløse er tilgjengelig for arbeids-

formidlingen, slik at denne (arbeidsformidlingen) kan kontrollere om den arbeidsløse 

oppfyller vilkårene for arbeidsløshetsytelsen?  

- opphold i den kompetente stat gir arbeidsformidlingen bedre muligheter til å vurdere om 

den arbeidsløse får egnet oppfølging? 

- oppholdskrav sikrer den sosiale trygdeordningens økonomiske likevekt? 

5) Hvis vilkåret kan rettferdiggjøres, er det forenlig med EØS-avtalen artikkel 31 og 36 at en 

person som har oppholdt seg i en annen EØS-stat enn den kompetente stat uten å oppfylle en 

plikt til å opplyse den kompetente institusjonen om oppholdet, kan bli pålagt å tilbakeføre 

ytelsen som derved er ulovlig ervervet etter nasjonal rett? Er det i så fall forenlig med EØS-

avtalen artikkel 31 og 36 at vedkommende ilegges et rentetillegg på 10 prosent? 

6) Hvis svaret på spørsmål 3 er nei, kommer direktiv 2004/38/EF artikkel 4, 6 eller 7 til 

anvendelse i en situasjon hvor en arbeidsløs person oppholder seg midlertidig i en annen EØS-

stat? Hvis artikkel 4, 6 eller 7 kommer til anvendelse og kan påberopes overfor hjemstaten, 

stilles tilsvarende spørsmål som spørsmål 3 til 5 så langt de passer.  

2021/EØS/2/01 



Nr. 2/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9857 – Volvo/Daimler/JV) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Daimler Truck AG (”Daimler”, Tyskland), som tilhører Daimler-konsernet 

– Aktiebolaget Volvo (”Volvo”, Sverige) 

– Daimler Truck Fuel Cell GmbH (”JV”, Tyskland), som i dag tilhører Daimler-konsernet 

Volvo og Daimler 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: 

– Volvo er et multinasjonalt produksjonsforetak med hovedkontor i Gøteborg, Sverige. Gjennom sine eierinteresser i 

Volvo Group er Volvo aktivt globalt innen blant annet produksjon og salg av vei- og terrenggående lastebiler, busser 

og anleggsmaskiner samt motorer til veigående kjøretøyer og til marine og industrielle formål. 

– Daimler, med hovedkontor i Stuttgart, Tyskland, leder en forretningsenhet i Daimler-konsernet som fokuserer på 

produksjon og salg av lastebiler og busser. Daimler-konsernet er aktivt globalt innen utvikling, produksjon og 

distribusjon av kjøretøyprodukter, hovedsakelig personbiler, lastebiler, varebiler og busser.  

– JV er i dag et tysk heleid datterforetak i Daimler-konsernet der Daimler vil samle sin pågående virksomhet knyttet til 

brenselceller. JV vil være aktivt innen utvikling, produksjon og salg av brenselcellesystemer samt relaterte 

ettersalgstjenester. Bruksområdet for brenselcelleteknologien vil hovedsakelig være tunge lastebiler. 

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 8 av 

11.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9857 – Volvo/Daimler/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”). 

2021/EØS/2/02 

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

(Sak M.9945 – Siemens Healthineers AG / Varian Medical Systems) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Siemens Healthineers AG (”Siemens Healthineers”, Tyskland), kontrollert av Siemens AG (Tyskland) 

– Varian Medical Systems, Inc. (”Varian”, USA) 

Siemens Healthineers overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Varian. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Siemens Healthineers er et aksjeselskap som har hovedkontor i Erlangen (Tyskland) og er notert på børsen i Frankfurt. 

Siemens Healthineers leverer helserelaterte løsninger og tjenester over hele verden innenfor tre virksomhets-

segmenter: i) bildediagnostikk, ii) laboratoriediagnostikk og iii) avansert terapi. 

– Siemens AG er et teknologiselskap med hovedkontor i München (Tyskland). Siemens har virksomhet over hele 

verden og fokuserer på områder som automatisering og digitalisering i foredlings- og produksjonsindustrien, 

intelligent infrastruktur for bygninger og distribuerte energisystemer, smarte mobilitetsløsninger for jernbane og vei 

og medisinsk teknologi og digitale helsetjenester. 

– Varian er et allmennaksjeselskap som har hovedkontor i Palo Alto (USA) og er notert på børsen i New York. Varian 

er en global leverandør av medisinsk utstyr og programvareløsninger for behandling av kreft og andre sykdommer 

med stråleterapi og andre avanserte behandlingsformer.  

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 8 av 

11.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9945 – Siemens Healthineers / Varian Medical Systems 

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/2/03 

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

(Sak M.10082 – CPPIB / TPG / The Torstein Hagen Interest  

In Possession Settlement / Viking) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Canada Pension Plan Investment Board (”CPPIB”, Canada) 

– TPG Capital (”TPG”, USA)  

– The Torstein Hagen Interest in Possession Settlement (“trusten”, Caymanøyene)  

– Viking Holdings Ltd (”Viking”, Bermuda), kontrollert av trusten 

CPPIB, TPG og trusten overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Viking. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPPIB er et globalt investeringsforvaltningsforetak som investerer kapital som det får overført fra Canada Pension 

Plan. Det investerer hovedsakelig i aksjer i børsnoterte og ikke-børsnoterte skaper, fast eiendom, infrastruktur, 

kredittinvesteringer og verdipapirer med fast avkastning. 

– TPG er et privat investeringsforetak som forvalter en gruppe fond som investerer i en rekke forskjellige foretak 

gjennom oppkjøp og omstrukturering. 

– Trusten har ingen inntektsbringende virksomhet utenom virksomheten til Viking. 

– Viking tilbyr sjø- og elvecruisereiser over hele verden, inkludert Europa. 

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 12 av 

12.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10082 – CPPIB / TPG / The Torstein Hagen Interest In Possession Settlement / Viking 

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/2/04 

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

(Sak M.10084 – ACP / Marubeni / Toho Gas / GGND) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. januar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Allianz Capital Partners GmbH (”ACP”, Tyskland), som tilhører Allianz Group 

– Marubeni Corporation (”Marubeni”, Japan) 

– Toho Gas Co. Ltd. (”Toho Gas”, Japan) 

– Galp Gás Natural Distribuição, S.A. (”GGND”, Portugal) 

ACP, Marubeni og Toho Gas overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele GGND. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ACP er hovedsakelig aktivt innen investeringer i aktiv eierkapital, infrastruktur og fornybar energi. 

– Marubeni driver handel globalt innen en rekke bransjer, blant annet innen energi og energirelaterte prosjekter. 

– Toho Gas leverer hovedsakelig naturgass og relaterte tjenester i Japan. 

– GGND er hovedsakelig aktivt innen distribusjon og detaljsalg av naturgass i Portugal.  

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 16 av 

15.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10084 – ACP / Marubeni / Toho Gas / GGND 

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/2/05 

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

(Sak M.10085 – Clearlake Capital Group / Siris Capital Group / Endurance / Web.com) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. januar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Clearlake Capital Group, L.P. (”Clearlake”, USA) 

– Siris Capital Group, LLC (”Siris”, USA) 

– Endurance International Group Holdings, Inc. (”Endurance”, USA), et porteføljeforetak kontrollert av Clearlake  

– Web.com Group Inc. (”Web.com”, USA), et porteføljeforetak kontrollert av Siris 

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

nr. 4 over Web.com og Endurance, inkludert delen av Endurances virksomhet som drives under merkevaren Constant 

Contact, som vil bli skilt ut og lagt inn under et nytt felleskontrollert holdingforetak stiftet under navnet CC Holdco. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Clearlake: privat investeringsforetak med en portefølje av foretak som er aktive innen programvare og 

teknologibaserte tjenester, energi og industri samt næringsmidler og konsumgoder. 

– Siris: privat investeringsforetak som søker å investere i foretak innen sektorene data, teknologi, teknologibasert 

forretningsmessig tjenesteyting og telekommunikasjon. 

– Endurance: porteføljeforetak kontrollert av Clearlake som er notert på NASDAQ-børsen, og som hjelper små og 

mellomstore bedrifter med tilstedeværelse på internett, e-postmarkedsføring og andre nettbaserte forretningsløsninger. 

– Web.com: porteføljeforetak kontrollert av Siris som yter tjenester knyttet til registrering av domenenavn og 

webutvikling. 

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 15 av 

14.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10085 – Clearlake Capital Group / Siris Capital Group / Endurance / Web.com  

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/2/06 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Innledning av behandling 

(Sak M.9829 – Aon / Willis Towers Watson) 

Kommisjonen besluttet 21. desember 2020 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde 

fastslått at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med 

det felles marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den 

meldte foretakssammenslutningen og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er 

hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-

sammenslutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 5 av 7.1.2021, s. 8. Merknadene 

sendes til Kommisjonen, med referanse M.9829 – Aon / Willis Towers Watson, per faks 

(+32 229 64301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende 

adresse: 

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/2/07 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.005.01.0008.01.ENG
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9383 – ZF/Wabco) 

Kommisjonen besluttet 23. januar 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 32020M9383. 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.9408 – Assa Abloy / Agta Record) 

Kommisjonen besluttet 27. februar 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 32020M9408. 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. 

2021/EØS/2/08 

2021/EØS/2/09 

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

(Sak M.9474 – Faurecia/Michelin/Symbio/JV) 

Kommisjonen besluttet 12. 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 32019M9474. 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.9669 – PPF Group / Central European Media Enterprises) 

Kommisjonen besluttet 6. 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 32020M9669. 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. 

2021/EØS/2/10 

2021/EØS/2/11 

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

(Sak M.9757 – Providence/VOO/Brutélé) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 

fransk 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 32020M9757. 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.9848 – CMI / Rockaway / MR MC / Gjirafa Tech) 

Kommisjonen besluttet 22. desember 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 32020M9848. 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. 

2021/EØS/2/12 

2021/EØS/2/13 

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

(Sak M.9907 – Exclusive Networks / Veracomp Business) 

Kommisjonen besluttet 26. november 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 32020M9907. 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.9982 – Ford/GFT) 

Kommisjonen besluttet 23. desember 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 32020M9982. 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. 

2021/EØS/2/14 

2021/EØS/2/15 

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

(Sak M.9983 – Magna / GFT Bordeaux) 

Kommisjonen besluttet 22. desember 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 32020M9983. 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.9985 – GardaWorld/G4S) 

Kommisjonen besluttet 30. november 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 32020M9985. 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. 

2021/EØS/2/16 

2021/EØS/2/17 

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

(Sak M.9993 – Allianz/Noble) 

Kommisjonen besluttet 21. desember 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 32020M9993. 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.10014 – LGP / Centerbridge / Community Psychiatry) 

Kommisjonen besluttet 14. desember 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 32020M10014. 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. 

2021/EØS/2/18 

2021/EØS/2/19 

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

(Sak M.10029 – ABN AMRO Bank / ODDO BHF / JV) 

Kommisjonen besluttet 17. desember 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 32020M10029. 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.10035 – Burnam Parties / Kroenke Parties / SMG / Cascade Investment /  

StorageMart) 

Kommisjonen besluttet 21. desember 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 32020M10035. 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. 

2021/EØS/2/20 

2021/EØS/2/21 

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

(Sak M.10042 – Vista Equity Partners / Francisco Partners Management /  

SmartBear Software) 

Kommisjonen besluttet 16. desember 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 32020M10042. 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.10052 – Eni / UFG (Assets)) 

Kommisjonen besluttet 17. desember 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 32020M10052. 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. 

2021/EØS/2/22 

2021/EØS/2/23 

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

(Sak M.10055 – MIRA / Romanian assets of CEZ) 

Kommisjonen besluttet 23. desember 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 32020M10055. 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.10057 – Schlumberger / CEA / Genvia JV) 

Kommisjonen besluttet 21. desember 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 

fransk 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 32020M10057. 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. 

2021/EØS/2/24 

2021/EØS/2/25 

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

(Sak M.10058 – Porsche/Transnet/JV) 

Kommisjonen besluttet 21. desember 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 32020M10058. 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.10063 – Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company / Hitachi Capital) 

Kommisjonen besluttet 21. desember 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 32020M10063. 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. 

2021/EØS/2/26 

2021/EØS/2/27 

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

(Sak M.10065 – Advent / Nielsen Global Connect) 

Kommisjonen besluttet 21. desember 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 32020M10065. 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.10069 – HDI Assicurazioni / Amissima Assicurazioni) 

Kommisjonen besluttet 18. desember 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 

italiensk 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 32020M10069. 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. 

2021/EØS/2/28 

2021/EØS/2/29 

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


14.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/19 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10071 – De Agostini Group / Foodiverse / Alnut) 

Kommisjonen besluttet 16. desember 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 32020M10071. 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.10089 – Phillips 66 / Fortress Investment Group / Pester Marketing) 

Kommisjonen besluttet 23. desember 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 32020M10089. 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. 

2021/EØS/2/30 

2021/EØS/2/31 

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. 2/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

Kommisjonskunngjøring om anvendelsen av avsnitt 2.3 og 3.3 i vedlegg IX  

til forordning (EU) 2017/745 og forordning (EU) 2017/746 med hensyn til  

meldte organers revisjoner som gjennomføres i forbindelse med vurdering av 

kvalitetsstyringssystemer 

Forordning (EU) 2017/745(1) (”forordningen om medisinsk utstyr”) og forordning (EU) 2017/746(2) 

(”forordningen om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk”) fastsetter, i sine respektive vedlegg IX 

kapittel I avsnitt 2.3 og 3.3, krav knyttet til et kvalitetsstyringssystem som skal anvendes av produsenter 

før utstyr bringes i omsetning og/eller tas i bruk, i samsvar med bestemmelsene fastsatt i artikkel 52 i 

forordningen om medisinsk utstyr og artikkel 48 i forordningen om medisinsk utstyr til in vitro-

diagnostikk.  

Disse kravene er gjenstand for samsvarsvurderingen som skal gjennomføres av tredjepartsorganer utpekt i 

henhold til forordningene om medisinsk utstyr (”meldte organer”). Artikkel 44 nr. 2 i forordningen om 

medisinsk utstyr og artikkel 40 nr. 2 i forordningen om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk fastsetter 

at de nasjonale myndighetene med ansvar for meldte organer skal føre tilsyn med de meldte organene som 

er etablert på deres territorium, samt disses datterforetak og underleverandører, for å sikre at de hele tiden 

oppfyller kravene og forpliktelsene fastsatt i forordningene om medisinsk utstyr. 

Medlemsstater, meldte organer og andre interessenter har informert Kommisjonen om at reise- og 

karantenerestriksjoner som er innført i forbindelse med covid-19-pandemien både i medlemsstatene og i 

land utenfor EU, i betydelig grad har påvirket meldte organers evne til å gjennomføre stedlige revisjoner i 

lokalene til produsenter og i lokalene til disses leverandører og/eller underleverandører. De aktuelle 

epidemiologiske indikatorene for covid-19 i EU og verden for øvrig og prognosene på kort sikt gjør i 

tillegg situasjonen mer alvorlig og øker behovet for å treffe midlertidige ekstraordinære tiltak i særtilfeller 

der meldte organers manglende evne til å gjennomføre stedlige revisjoner kan øke risikoen for mangel på 

kritisk utstyr. Både industrien og meldte organer har etterlyst muligheten til å iverksette midlertidige 

ekstraordinære tiltak, inkludert fjernrevisjoner, i tilknytning til stedlige revisjoner som skal gjennomføres 

av meldte organer på grunnlag av forordningene om medisinsk utstyr. 

I EUT C 8 av 11.1.2021, s. 8, oppfordrer Kommisjonen alle medlemsstater til systematisk å melde fra om 

bruk av midlertidige ekstraordinære tiltak og legge fram informasjon om 

1. tiltak iverksatt av de enkelte meldte organene (med angivelse av det meldte organet og de aktuelle 

utstyrstypene og produsentene) for å gjennomføre samsvarsvurderinger som ikke oppfyller kravene om 

stedlige revisjoner, også i tilfelle av tilsynsvurdering, inkludert opplysninger som berettiger bruken av 

slike tiltak, og 

2. perioden der meldte organers utstedelse av sertifikater etter det ovenstående vil være basert på 

prosedyrer som ikke oppfyller kravene om stedlige revisjoner. 

  

(1)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av 

direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av 

rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 5.5.2017, s. 1). 

(2)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk 

og om oppheving av direktiv 98/79/EF og kommisjonsbeslutning 2010/227/EU (EUT L 117 av 5.5.2017, s. 176). 

2021/EØS/2/32 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.008.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2017:117:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2017:117:TOC
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Statsstøtte – Polen 

Statsstøtte SA.53903 (2020/C) (tidl. 2019/NN) – Regional investeringsstøtte til LG Chem 2 – LIP 

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 11. august 2020, gjengitt på det opprinnelige språket etter 

oppsummeringen i EUT C 7 av 8.1.2021, s. 23, underrettet Polen om at den har besluttet å innlede 

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

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten til LG Chem som Kommisjonen vil innlede 

undersøkelse av, innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT 

C 7 av 8.1.2021, s. 23), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2021/EØS/2/33 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.007.01.0023.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.007.01.0023.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.007.01.0023.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til artikkel 107 og 108 i traktaten om  

Den europeiske unions virkemåte 

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse 

Støttenr. Medlemsstat Region Støtteordningens tittel (og/eller navnet 

på mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.54780 

(2020/N) 

Det forente 

kongerike 
Scotland Scottish National Investment Bank 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 1 

SA.57371 

(2020/N) 
Østerrike — 

COVID-19 — Amendments to the 

existing aid scheme for the provision of 

rail freight services in certain forms of 

production and temporary support for 

rail freight and passenger transport 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 2 

SA.57590 

(2020/N) 
Tsjekkia 

Jihozápad, 

Severozápad, 

Strední Cechy, 

Jihovýchod, 

Moravskoslezko, 

Strední Morava, 

Severovýchod 

IPO Fund 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 2 

SA.58188 

(2020/N) 
Tyskland — 

Ermäßigung der Luftverkehrsteuer für 

Inselflugverkehre mit bestimmten 

Nordseeinseln 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 3 

SA.58489 

(2020/N) 
Slovakia — 

Štátna pomoc SA.37447 (2013/N) — 

Slovenská republika — Mapa 

regionálnej pomoci na roky 2014 — 

2020 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 4 

SA.58531 

(2020/N) 
Romania — 

Romania — Covid-19 — State aid 

scheme for commercial trade credit risk 

guarantee 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 5 

SA.58555 

(2020/N) 
Hellas — 

COVID-19 temporary primary 

residence protection scheme 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 5 

SA.58640 

(2020/N) 
Østerrike — 

COVID-19; Ausweitung der 

Liquiditätshilfen 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 6 

SA.58819 

(2020/N) 
Irland — 

Proposed Prolongation of the 

Restructuring and Stabilisation Scheme 

for the Credit Union Sector in Ireland 

under the Credit Union and Co-

operation with Overseas Regulators Act 

2012 from 1 Νovember 2020 to 

30 April 2021 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 7 

SA.58823 

(2020/N) 

Det forente 

kongerike 
— 

COVID-19 Temporary Framework for 

UK authorities 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 8 

SA.59113 

(2020/N) 
Belgia — 

Prolongation of approved measures 

under the Temporary Framework for 

State aid measures to support the 

economy in the current COVID-19 

outbreak 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 8 

SA.59408 

(2020/N) 
Tyskland — 

Amendment of the Covid-19 airport 

scheme 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 9 

SA.59514 

(2020/N) 

Det forente 

kongerike 
— 

Coronavirus Business Interruption Loan 

Scheme (CBILS) Guarantee 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 10 

SA.59515 

(2020/N) 

Det forente 

kongerike 
— 

Coronavirus Business Interruption Loan 

Scheme (CBILS) Grant 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 10 

SA.59568 

(2020/N) 
Luxembourg — 

COVID-19 — Luxembourg — Scheme 

for R&D aid and investment aid for the 

production of COVID-19 relevant 

products (Modification of SA.56954) 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 11 

2021/EØS/2/34 
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Støttenr. Medlemsstat Region Støtteordningens tittel (og/eller navnet 

på mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.59569 

(2020/N) 
Luxembourg 

Luxembourg 

(Grand-Duche) 

Amendment to the scheme SA.56805 

on loan guarantee scheme under the 

Temporary Framework to support the 

economy in the current COVID-19 

outbreak 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 12 

SA.59637 

(2020/N) 
Danmark — 

Covid-19: Portfolio guarantee on trade 

credit insurance (Amendment) 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 13 

SA.59743 

(2020/N) 
Tyskland — 

Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge (Funding Guidelines 

for Electric Vehicle Charging 

Infrastructure in Germany) 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 13 

SA.59744 

(2020/N) 
Portugal — 

COVID-19 — Prolongation of the 

existing aid scheme SA.57494 in 

accordance with the fourth amendment 

of the Temporary Framework 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 14 

SA.59755 

(2020/N) 
Italia Italia 

FUND REFERRED TO IN 

ARTICLE 182, PARAGRAPH 1, OF 

DECREE LAW 19 MAY 2020, No. 34, 

with amendents for travel agencies and 

tour operators. 

EUT C 439 av 

18.12.2020, s. 15 

SA.55695 

(2020/N) 
Sverige — 

Prolongation of the tax exemptions for 

pure and high blended liquid biofuels in 

Sweden 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 1 

SA.57507 

(2020/N) 
Danmark — 

Aid scheme for onshore wind turbines 

with test or demonstration purpose in 

Denmark for 2020 to 2022 outside the 

two national centers for large wind 

turbines. 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 2 

SA.57515 

(2020/N) 
Italia — 

COVID-19 — Italian bank liquidity 

support scheme 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 2 

SA.58035 

(2020/N) 
Danmark — Charging stations for electric vehicles 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 3 

SA.58157 

(2020/N) 
Danmark Danmark 

Limited amounts of aid under 

section 3.1. in the Temporary 

Framework to Danish airports and 

airlines which land in and depart from 

Denmark 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 4 

SA.58838 

(2020/N) 
Frankrike France 

Crédit d'impôt en faveur de la création 

de jeux vidéo –modification 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 5 

SA.58990 

(2020/N) 
Italia — 

Internal tax credit for the production of 

cinematographic works — IT 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 5 

SA.58991 

(2020/N) 
Italia — 

Internal tax credit for the production of 

audiovisual works — IT 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 6 

SA.59196 

(2020/N) 
Spania — 

COVID-19: Third Amendment to 

SA.56851 — Umbrella Scheme 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 7 

SA.59271 

(2020/N) 
Slovenia — 

Promotion of publishing industry in 

Slovenia-Prolongation-SI 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 8 

SA.59280 

(2020/N) 
Slovakia 

Bratislavský, 

Západné Slovensko, 

Stredné Slovensko, 

Východné 

Slovensko 

Schéma štátnej pomoci pre dočasnú 

pomoc na podporu udržania 

zamestnanosti a podporu samostatne 

zárobkovo činných osôb v období 

situácie spôsobenej nákazou  

COVID-19 v znení Dodatku č. 1 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 8 

SA.59340 

(2020/N) 
Tsjekkia — 

COVID-19- Aid for sport entities and 

organisations-CZ 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 10 
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Støttenr. Medlemsstat Region Støtteordningens tittel (og/eller navnet 

på mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.59353 

(2020/N) 
Tsjekkia — 

COVID-19- Aid for professional league 

sport clubs-CZ 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 10 

SA.59477 

(2020/N) 
Ungarn Hungary 

COVID-19: Scheme for the protection 

of the economy during the second state 

of emergency 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 11 

SA.59650 

(2020/N) 
Latvia Latvia 

Amendments to the aid scheme 

SA.58072 COVID:19 — Aid to 

performers of economic activities in the 

tourism sector 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 12 

SA.59719 

(2020/N) 
Irland — 

COVID-19 Ireland-Based Inbound 

Tourism Agents Business Continuity 

Scheme 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 13 

SA.59722 

(2020/N) 
Frankrike — 

Covid-19: Modification des régimes 

d’aides d’État SA.56709, SA.56868, 

SA.56985, SA.57367, SA.57695, 

SA.57754 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 13 

SA.59738 

(2020/N) 
Frankrike — 

COVID-19: modification de SA.57219 

(2020/N) — COVID-19: Garanties des 

cautions 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 14 

SA.59798 

(2020/N) 
Romania — 

COVID-19: Amendment to the existing 

aid scheme SA.57408 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 15 

SA.59806 

(2020/N) 
Ungarn — 

COVID-19: Fifth amendment to 

SA.57064 (2020/N) — Grants, 

guarantee and subsidised interest 

measures 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 16 

SA.59809 

(2020/N) 
Slovakia — 

Schéma štátnej pomoci na podporu 

ekonomiky v súvislosti s vypuknutím 

ochorenia COVID-19 — Dotácia na 

nájomné 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 16 

SA.59863 

(2020/N) 
Sverige — 

COVID19 — SV — Ordinance on 

temporarily amended shipping aid 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 17 

SA.59925 

(2020/N) 
Nederland — 

COVID-19: Amendment of various 

existing aid schemes in accordance with 

the fourth amendment of the Temporary 

Framework 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 18 

SA.59967 

(2020/N) 
Slovenia Slovenia 

Amendment to the COVID-19 

Liquidity guarantee scheme and rent 

relief 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 19 

SA.60088 

(2020/N) 
Irland — 

COVID-19: Prolongation(s) to 

SA.58214, SA.57453, SA.57036, 

SA.57465, SA.58387, SA.58562, 

SA.58955 and SA.57509 (amended by 

SA.58043, SA.58320, and SA.58618) 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 20 

SA.60095 

(2020/N) 
Frankrike — 

Covid-19: Amendment to the scheme 

SA.57754 — Modulation géographique 

du taux d'activité partielle et d'activité 

partielle de longue durée 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 21 

SA.60321 

(2020/N) 
Østerrike Oesterreich 

Verlängerung SA.57928(2020/N): der 

Maßnahme von Schäden von 

wirtschaftlich tätigen Einheiten im 

Bereich bzw. im mehrheitlichen 

Eigentum von Non-Profit-

Organisationen im Zusammenhang mit 

der COVID-19 Krise 

EUT C 7 av 

8.1.2021, s. 21 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på: http://ec.europa.eu/competition/ 

elojade/isef/index.cfm  
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