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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av  

Oslo tingrett 18. november 2020 i saken Q m.fl. mot den norske stat 

(Sak E-16/20) 

Oslo tingrett har 18. november 2020 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved domstolens 

kontor 18. november 2020, om en rådgivende uttalelse i saken Q m.fl. mot den norske stat, med følgende 

spørsmål: 

1. EU-domstolen har fastslått at artikkel 21 TEUV og direktiv 2004/38/EF gir oppholdsrett i 

en vertsstat for et mindreårig barn som er borger av en annen EU-stat og som oppfyller 

vilkårene i artikkel 7(1)(b), og at «de samme bestemmelsene» gir oppholdsrett til en 

forelder som er barnets forsørger i vertsstaten, jf. for eksempel sak C-86/12 Alokpa 

avsnitt 29. Samtidig har EU-domstolen fastslått at en slik forelder faller utenfor 

direktivets personkrets i henhold til artikkel 3(1), jf. Alokpa avsnitt 24-26. 

I en slik situasjon som beskrevet ovenfor, kan forelderens oppholdsrett bygge på 

direktivet alene eller i lys av EØS-avtalen, eller forutsetter en slik rett at direktivet 

anvendes sammen med artikkel 21 TEUV, eventuelt at direktivet tolkes utvidende i lys av 

artikkel 21 TEUV?  

2. Direktiv 2004/38/EF artikkel 12(3) gir rett til videre opphold til EØS-borgerens barn som 

er opptatt ved godkjent utdanningsinstitusjon og personen som har foreldreansvar for 

barnet dersom EØS-borgeren forlater landet. Kan særkullsbarn av ektefellen til EØS-

borgeren, som fikk oppholdsrett med EØS-borgeren som referanseperson, også utlede en 

slik rett etter direktivet alene eller i lys av EØS-avtalen? Er dette også tilfellet dersom 

EØS-borgeren forut for utreise har søkt om skilsmisse fra forelderen til særkullsbarnet? 

3. Hvis svaret på spørsmål 2 er ja, er dette også situasjonen dersom ekteskapet til barnets far 

eller mor var et misbruk etter artikkel 35 i direktiv 2004/38/EF, men ble oppfattet som 

reelt for EØS-borgeren og barnet? 

2021/EØS/24/01 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 10. desember 2020 

i forente saker E-11/19 og E-12/19 

Adpublisher AG mot J og K 

(forordning (EU) 2016/679 – personvern – rett til å inngi klage til en tilsynsmyndighet – rett til et effektivt 

rettsmiddel overfor en tilsynsmyndighet – anonymitet – kostnader påløpt i klagesak) 

I forente saker E-11/19 og E-12/19, Adpublisher AG mot J og K – ANMODNINGER til EFTA-

domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en 

domstol fra Beschwerdekommission für Verwaltungsangelegenheiten (klagenemnd for forvaltningssaker i 

Liechtenstein) om tolkningen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 

om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av 

slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) – har EFTA-

domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president (saksforberedende dommer), Per Christiansen og 

Bernd Hammermann, dommere, 10. desember 2020 avsagt dom med følgende slutning:  

1. Verken europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av 

fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling 

av slike opplysninger eller noen annen bestemmelse i EØS-retten er til hinder for at en 

klagers personopplysninger kan utleveres ved klagebehandling under artikkel 77 i nevnte 

forordning eller en rettslig prøving under artikkel 78 nr. 1 i nevnte forordning. 

Spørsmålet om hemmeligholdelse av en klagers personopplysninger må vurderes i lys av 

prinsippene for behandling av personopplysninger i artikkel 5 og 6 i forordning (EU) 

2016/679. Hemmeligholdelse bør ikke innvilges dersom dette vil være til hinder for 

oppfyllelsen av forpliktelsene fastsatt i forordning (EU) 2016/679 eller for utøvelsen av 

retten til effektive rettsmidler og rettferdig rettergang fastsatt i artikkel 58 nr. 4 og den 

grunnleggende rett til et effektivt rettsmiddel.  

2. Der en registrert blir part i en sak i henhold til artikkel 78 nr. 1 som følge av at en 

behandlingsansvarlig har klaget på et vedtak fra tilsynsmyndigheten, og der nasjonal rett 

gir en registrert denne status automatisk, følger det av artikkel 77 nr. 1 og artikkel 57  

nr. 3 i forordning (EU) 2016/679 at den registrerte ikke kan gjøres ansvarlig for noen 

kostnader som er påløpt i forbindelse med saken. 

2021/EØS/24/02 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 10. desember 2020 

i sak E-13/19 

Hraðbraut ehf. mot mennta- og menningarmálaráðuneytið, Verzlunarskóli Íslands ses., 

Tækniskólinn ehf. og Menntaskóli Borgarfjarðar ehf. 

(offentlige innkjøp – direktiv 2014/24/EU – kontrakt om offentlig tjenesteyting –  

EØS-avtalens artikkel 37 – begrepet ”tjenester” – videregående utdanning) 

I sak E-13/19, Hraðbraut ehf. mot mennta- og menningarmálaráðuneytið, Verzlunarskóli Íslands ses., 

Tækniskólinn ehf. og Menntaskóli Borgarfjarðar ehf. – ANMODNING til EFTA-domstolen framsatt av 

den islandske klagekomité for offentlige anskaffelser (Kærunefnd útboðsmála) i medhold av artikkel 34 i 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol om fortolkningen av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om 

oppheving av direktiv 2004/18/EF, særlig artikkel 2 nr. 1 punkt 9 og artikkel 74 – har EFTA-domstolen, 

sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Bernd 

Hammermann, dommere, 10. desember 2020 avsagt dom med følgende slutning:  

Kontrakter med egenskaper som dem som er beskrevet i anmodningen, hvis formål ikke er å 

yte tjenester i henhold til direktiv 2014/24/EU, utgjør ikke kontrakter om offentlig 

tjenesteyting i henhold til artikkel 2 nr. 1 punkt 9 i nevnte direktiv. 

2021/EØS/24/03 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10164 – CVC / Stark Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”, Luxembourg)  

– STARK Group A/S (”Stark”, Danmark) 

CVC overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Stark. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC med datterforetak forvalter investeringsfond og -plattformer og eier i første rekke Ahlsell AB, som driver 

virksomhet innen detaljsalg og distribusjon av installasjonsprodukter knyttet til oppvarming, ventilasjon og 

luftkondisjonering, elektrisitet, verktøyer og forsyninger samt byggematerialer. 

– Stark driver virksomhet innen detaljsalg og distribusjon av byggematerialer i Danmark, Finland, Tyskland, Norge og 

Sverige. 

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 113 av 

31.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10164 – CVC / Stark Group 

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/24/04 

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

(Sak M.10173 – Luminus / Essent Belgium) 

1.  Kommisjonen mottok 23. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Luminus S.A. (”Luminus”, Belgia), kontrollert av EDF S.A. (”EDF”, Frankrike) 

– Essent Belgium NV (”Essent Belgium”, Belgia), et datterselskap av E.ON S.E. (”E.ON”, Tyskland) 

Luminus overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Essent Belgium. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Luminus: produksjon og forsyning av elektrisitet samt forsyning av gass i Belgia. 

– Essent Belgium: detaljforsyning av elektrisitet og gass til små industrielle og kommersielle kunder og til privatkunder 

i Belgia. 

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 113 av 

31.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10173 – Luminus / Essent Belgium 

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/24/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9585 – Outotec / Metso (Mineral Business)) 

Kommisjonen besluttet 13. mai 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 32020M9585. 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.10099 – Arch/Kelso/Warburg/Watford) 

Kommisjonen besluttet 17. mars 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 32021M10099. 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/24/06 

2021/EØS/24/07 

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.10121 – Platinum Equity Group / Ingram Micro) 

Kommisjonen besluttet 18. mars 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 32021M10121. 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.10135 – Nordic Capital / Astorg Asset Management / Cytel) 

Kommisjonen besluttet 16. februar 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 32021M10135. 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/24/08 

2021/EØS/24/09 

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.10156 – TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target) 

Kommisjonen besluttet 18. mars 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 32021M10156. 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.10179 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft / KiK Textilien und Non-Food) 

Kommisjonen besluttet 18. mars 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 

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

tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10179. 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/24/10 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10192 – Linde/Hyosung/JVs) 

Kommisjonen besluttet 18. mars 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 32021M10192. 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/24/12 
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Statsstøtte – Romania 

Statsstøtte SA.59974 (2020/N) (tidl. SA.58053 (2020/PN)) 

Omstrukturering av Complexul Energetic Oltenia SA (CE Oltenia) 

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 5. februar 2021, gjengitt på det opprinnelige språket etter oppsummeringen 

i EUT C 94 av 19.3.2021, s. 10, underrettet Romania 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 som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 94 av 19.3.2021,  

s. 10), til: 

European Commission 

Directorate-General Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2021/EØS/24/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.094.01.0010.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.094.01.0010.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.094.01.0010.01.ENG
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. april 2021  

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

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

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

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

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

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

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

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

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 59 av 19.2.2021, s. 7, og EØS-tillegget nr. 12 av 25.2.2021, 

s. 25. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.4.2021 – -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,04  -0,45 -0,45 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,05  -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,06 -0,45 -0,45 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.4.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

 

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

1.4.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 -0,02 -0,45 -0,45 0,11 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15  -0,45 2,07 -0,02 -0,45 -0,45 0,11  

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,19 -0,45 2,07 -0,02 -0,45 -0,45 0,12 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,23 -0,45 2,07 0,00 -0,45 -0,45 0,15 

 

2021/EØS/24/14 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:059:TOC
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

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

Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Spania 

Berørt flyrute Menorca–Madrid 

Datoen da flyruter som omfattes av forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste, igjen åpnes for Fellesskapets 

luftfartsselskaper 

1.5.2021 

For henvendelser om teksten til og eventuell annen 

informasjon og/eller dokumentasjon om 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 

Tlf.: +34 915977837 

Faks: +34 915978643 

E-post: osp.dgac@mitma.es 

Flyrutene som omfattes av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste, kan drives på grunnlag av fri 

konkurranse fra 1. mai 2021. Dersom ingen luftfartsselskaper framlegger en trafikkplan som er i samsvar 

med forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, vil adgangen fra 1. november 2021 til 30. april 2022 

begrenses til et enkelt luftfartsselskap gjennom en tilsvarende offentlig anbudskonkurranse i samsvar med 

artikkel 16 nr. 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(1). 

  

(1)  EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3. 

2021/EØS/24/15 
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Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/455 av 15. mars 2021 om  

endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1326 

VEDLEGG I  

Vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1326 endres i samsvar med vedlegg I til denne beslutningen. 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 55035:2017 

Elektromagnetisk kompatibilitet for multimediautstyr - Immunitetskrav CISPR 35:2016 (Modifisert) 

EN 55035:2017/A11:2020 

2. EN IEC 60947-5-2:2020 

Lavspennings koblings- og kontrollutstyr - Del 5-2: Kontrollkretsutstyr og bryterelementer - Nærhetsbrytere 

IEC 60947-5-2:2019 

VEDLEGG II  

Vedlegg II til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1326 endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutningen. 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 55024:2010 

Informasjonsteknologisk utstyr - Immunitetsegenskaper - Grenseverdier og målemetoder 

CISPR 24:2010 

16.9.2022  

2. EN 55035:2017 

Elektromagnetisk kompatibilitet for multimediautstyr - Immunitetskrav CISPR 35:2016 

(Modifisert) 

16.3.2021 

3. EN 55103-2:2009 

Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiliestandard for audio, video, audiovisuelle 

og underholdnings-lyskontrollapparater for profesjonell bruk - Del 2: Immunitet  

28.7.2022  

4. EN 60947-5-2:2007 

Lavspennings koblings- og kontrollutstyr - Del 5-2: Kontrollkretsutstyr og 

bryterelementer - Nærhetsbrytere IEC 60947-5-2:2007 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012  

16.9.2022  

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 89 av 16.3.2021, s. 17. 

2021/EØS/24/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.089.01.0017.01.ENG
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