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EFTA-ORGANER 
EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ 

Endringer i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av  

et overvåkingsorgan og en domstol 

Avtalen om endring av protokoll 9 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkings-

organ og en domstol, undertegnet i Brussel 18. november 2020, trådte i kraft 22. desember 2020 og får 

anvendelse fra 1. januar 2021.  

Denne avtalen og den oppdaterte konsoliderte versjonen av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse 

av et overvåkingsorgan og en domstol er nå publisert på EFTA-sekretariatets nettsted og kan finnes på 

følgende nettsider: 

https://www.efta.int/Agreement-Annexes-and-Protocols-2477 

og 

https://www.efta.int/legal-texts/the-surveillance-and-court-agreement/amendments-protocol-9 

2021/EØS/42/01 

https://www.efta.int/Agreement-Annexes-and-Protocols-2477
https://www.efta.int/legal-texts/the-surveillance-and-court-agreement/amendments-protocol-9
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EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 10. mars 2021 

Sak nr. 86460 

Vedtak nr. 016/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Hele Norges territorium 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endringer i tilskuddsordningen for foretak med stort 

omsetningsfall i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med 

stort omsetningsfall etter august 2020 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere for skader foretak er blitt påført som følge 

av covid-19-utbruddet, for å sikre sysselsetting og en 

raskere gjenreisning av økonomien etter krisen 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett Før endringen var den anslåtte maksimale 

budsjettmessige virkningen for perioden fra  

1. september 2020 til 28. februar 2021  

NOK 5 milliarder. Dette kommer i tillegg til en  

anslått maksimal budsjettmessig virkning på  

NOK 30 milliarder for perioden fra 1. mars til  

31. august 2020. 

Norske myndigheter anslår at endringen av 

justeringsfaktoren som anvendes for januar og  

februar 2021, vil resultere i at den anslåtte 

budsjettmessige virkningen øker med  

NOK 125 millioner. 

Støtteintensitet 100 % 

Varighet Den forlengede ordningen dekker tap fra  

1. september 2020 til og med 28. februar 2021. 

Økonomiske sektorer Alle sektorer, med unntak for selskaper som driver 

virksomhet innen utvinning og produksjon av 

petroleum, selskaper som driver virksomhet innen 

produksjon, overføring, distribusjon av og handel med 

elektrisk kraft, finansinstitusjoner og selskaper som har 

investeringsvirksomhet som hovedformål, private 

barnehager og luftfartsselskaper 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Brønnøysundregistrene 

Postboks 900 

NO-8910 Brønnøysund 

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/42/02 

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

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 9. februar 2021 

i sak E-1/20 

Kerim mot den norske stat v/Utlendingsnemnda 

(fri bevegelighet – direktiv 2004/38/EF – misbruk – omgåelsesekteskap – avledede rettigheter for 

tredjelandsborgere) 

I sak E-1/20, Kerim mot den norske stat v/Utlendingsnemnda – ANMODNING til EFTA-domstolen etter 

artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol fra 

Norges Høyesterett om tolkningen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om 

unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes 

territorium, om endring av forordning (EØF) nr. 1612/68 og om oppheving av direktiv 64/221/EØF, 

68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 

93/96/EØF, særlig artikkel 7 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 7 nr. 2 og artikkel 35, har EFTA-

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

Bernd Hammermann, dommere, 9. februar 2021 avsagt dom med følgende slutning:  

1. For å fastslå om det foreligger et omgåelsesekteskap etter artikkel 35 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/38/EF av 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemed-

lemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium, i tilfelle 

hvor det er rimelig tvil om det aktuelle ekteskapet faktisk er ekte, er det nødvendig at de 

nasjonale myndigheter, etter en konkret vurdering i den enkelte sak, finner at minst én av 

ektefellene inngikk ekteskapet hovedsakelig for at tredjelandsborgeren urettmessig skulle 

oppnå retten til fri bevegelighet og opphold, heller enn for å etablere et reelt ekteskap.  

2. For å kunne fastslå om man står overfor et omgåelsesekteskap etter artikkel 35 i direktiv 

2004/38, i tilfelle hvor det er rimelig tvil om det aktuelle ekteskapet faktisk er ekte, må de 

faktiske forhold bringes på det rene og vurderes i sin helhet, noe som innebærer at en 

EØS-borgers subjektive hensikt med å inngå ekteskap med en tredjelandsborger må tas i 

betraktning. 

2021/EØS/42/03 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 25. februar 2021 

i sak E-5/20 

SMA SA og Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics mot 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein 

(statens erstatningsansvar – direktiv 2009/138/EF – tilsynsplikter – forsikringskrav –  

forsikringstakere og begunstigede) 

I sak E-5/20, SMA SA og Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics mot 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein – ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i avtalen 

mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol fra Fyrstedømmet 

Liechtensteins Høyesterett (Fürstlicher Oberster Gerichtshof) om tolkningen av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen 

forsikring og gjenforsikring (Solvens II), særlig artikkel 27 og 28, og dets forgjengere direktiv 

73/239/EØF, direktiv 88/357/EØF og direktiv 92/49/EØF, har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll 

Hreinsson, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Bernd Hammermann, dommere, 

25. februar 2021 avsagt dom med følgende slutning:  

Verken artikkel 27 og 28 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av  

25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II), direktiv 73/239/EØF, direktiv 88/357/EØF eller direktiv 

92/49/EØF gir noen uttrykkelige rettigheter til markedsaktører som påberoper seg å 

være kreditorer i et forsikringsforetak under omstendigheter som dem hovedsaken 

gjelder, og direktivene kan ikke gi grunnlag for et erstatningskrav mot en 

tilsynsmyndighet etter prinsippet om statlig erstatningsansvar. 

2021/EØS/42/04 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9854 – KHS/Ferrum) 

Kommisjonen mottok 17. mai 2021 melding(1) i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til 

artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2) (fusjonsforordningen) om en planlagt foretaks-

sammenslutning. 

Partene underrettet 15. juni 2021 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

  

(1)  EUT C 199 av 27.5.2021, s. 12. 

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

2021/EØS/42/05 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10070 – Eurofiber/Proximus/JV) 

1.  Kommisjonen mottok 18. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Eurofiber NV (”Eurofiber”, Belgia) 

– Proximus NV (”Proximus”, Belgia) 

– Fellesforetaket (”JV”, Belgia) 

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

artikkel 3 nr. 4 over det nystiftede fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Eurofiber: drift av elektroniske kommunikasjonstjenester og nettverk i Nederland, Belgia, Frankrike og Tyskland, 

med særlig fokus på tjenester knyttet til konnektivitet og fibernett til bedriftskunder og tjenesteytere. 

– Proximus: operatør av fasttelefoni- og mobilnett og leverandør av elektroniske kommunikasjonstjenester til privat- og 

bedriftskunder i Belgia, både på engros- og detaljnivå. 

– JV: utrulling og drift av et finmasket passivt, åpent, punkt-til-punkt FTTx-nett i visse deler av regionen Vallonia i 

Belgia. JV vil utelukkende være aktivt i engrosmarkedet. 

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 247 av 

25.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10070 – Eurofiber/Proximus/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/42/06 

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

(Sak M.10158 – IHS Markit / CME Group / JV) 

1.  Kommisjonen mottok 15. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– IHS Markit Ltd (”IHSM”, Storbritannia)  

– CME Group (”CME”, USA) 

– Parthenon Ltd (”Parthenon”, Bermuda) 

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

over et nystiftet fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– IHSM: internasjonal leverandør av informasjon, analyse, erfaring og løsninger til større industrier, finansmarkeder og 

offentlige myndigheter over hele verden. IHSM tilbyr pris- og referansedata, finansielle indekser, verdipapir-

identifikatorer, verdsettings- og handelstjenester og datafeeder/dataforvaltningsløsninger. 

– CME: globalt risikostyringsselskap basert i USA. CME eier og driver flere børser (Chicago Mercantile Exchange, 

Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) og Commodity Exchange (COMEX)) 

og leverer andre handelstjenester og clearing-tjenester knyttet til en rekke aktivatyper, blant annet råvarer, 

aksjeindekser, valuta, rentederivater og kryptovaluta. 

– Parthenon: tjenester innen behandling av handler og handels-/porteføljeoptimalisering knyttet til en rekke 

aktivaklasser, nærmere bestemt IHSMs virksomhet innen OTC-derivater og behandling av valutahandler (kjent som 

MarkitSERV) og CMEs virksomheter innen optimalisering av OTC-derivater (Traiana, TriOptima og Reset). 

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 244 av 

22.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10158 – IHS Markit / CME Group / 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/42/07 

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

(Sak M.10188 – Illumina/GRAIL) 

1.  Kommisjonen mottok 16. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 22 i 

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

Meldingen berører følgende foretak: 

– Illumina, Inc. (”Illumina”, USA) 

– GRAIL, Inc. (”GRAIL”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Foretakssammenslutningen er henvist til Kommisjonen av Autorité de la Concurrence (konkurransemyndigheten i 

Frankrike) i henhold til fusjonsforordningens artikkel 22 nr. 3. Belgia, Hellas, Island, Nederland og Norge sluttet seg 

senere til henvisningen. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Illumina: globalt genomikkselskap som primært utvikler, produserer og kommersialiserer neste generasjons 

sekvenseringssystemer (”NGS”) for genetisk og genomisk analyse. 

– GRAIL: helsetjenesteselskap som fokuserer på utvikling av teknologier for testing og påvisning av kreft basert på 

NGS. GRAIL har også startet en innledende, begrenset kommersialisering av Galleri-testen sin i USA. 

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 247 av 

25.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10188 – Illumina/GRAIL 

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/42/08 

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


24.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10206 – Mayr-Melnhof Karton / International Paper (Poland)) 

1.  Kommisjonen mottok 14. juni 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: 

– Mayr-Melnhof Cartonboard International GmbH (Østerrike), som tilhører konsernet Mayr-Melnhof Karton AG 

(”MM”, Østerrike) 

– International Paper (Poland) Holding Sp.z.o.o. (sammen med dets datterselskaper, ”IP Poland”, Polen) 

MM overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele IP Poland. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MM: produksjon av papp- og emballasjeprodukter, særlig brettbare esker, og, i begrenset omfang, mekanisk masse. 

– IP Poland: produksjon av ubestrøket trefritt papir, papp til brettbare esker, gråpapir og papirmasse. 

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 244 av 

22.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10206 – Mayr-Melnhof Karton / International Paper (Poland) 

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/42/09 

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


Nr. 42/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.6.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10250 – Accor / Keys / Hotel Portfolio) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Keys REIM (”Keys”, Frankrike), som i siste instans er kontrollert av BPCE-konsernet (”BPCE”, Frankrike) 

– Accor SA (”Accor”, Frankrike) 

– Hotel Portfolio (Frankrike) 

Keys, gjennom et nystiftet fellesforetak (LeaseCo, Frankrike), og Accor, gjennom et nystiftet fellesforetak (ManCo, 

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

over Hotel Portfolio. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak samt ved avtale.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Keys: kapitalforvaltningsselskap som er spesialisert innen kjøp og forvaltning av fast eiendom, og som i siste instans 

er kontrollert av det franske bankkonsernet BPCE. Eiendommene Keys forvalter, er i hovedsak beliggende i 

Frankrike. 

– Accor: hotellkonsern som er notert på børsen NYSE Euronext Paris. Accor er hovedsakelig aktivt innen 

hotellbransjen som hotellforvalter og franchisegiver i Europa, Asia, Midtøsten, Afrika og Nord-, Mellom- og Sør-

Amerika. Accor driver også en kasinovirksomhet av svært begrenset omfang. 

– Hotel Portfolio: 17 hoteller i drift og 6 planlagte hoteller, for det meste i det øvre midtsegmentet og luksussegmentet, 

i Østerrike (Wien), Danmark (København), Tyskland (Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München), 

Frankrike (Bordeaux, Hossegor, Lyon, Marseille, Paris), Italia (Firenze) og Sveits. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt. 

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004. 

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 241 av 

21.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10250 – Accor / Keys / Hotel Portfolio 

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/42/10 

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


24.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10252 – Transgourmet Group / General Markets Food Iberica) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– General Markets Food Ibérica Group (”GM Food”, Spania), kontrollert av Bright Food Group (Kina) 

– Transgourmet Holding AG (”Transgourmet”, Sveits), kontrollert av Coop-Gruppe Genossenschaft (Sveits) 

Transgourmet overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele GM Food. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GM Food: distribusjon av dagligvarer og relaterte varer til detaljister som supermarkeder og til tjenesteytere i 

næringsmiddelsektoren (restauranter, hoteller og cateringfirmaer), hovedsakelig i Spania. 

– Transgourmet: innkjøp og engroslevering av dagligvarer i flere land i og utenfor EU og, gjennom Bell Food Group, 

produksjon av bearbeidede kjøttprodukter, krydder/smaksingredienser og en rekke dagligvareprodukter. 

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 245 av 

24.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10252 – Transgourmet Group / General Markets Food Iberica 

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/42/11 

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


Nr. 42/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.6.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10263 – Ardian / Deli Home) 

1.  Kommisjonen mottok 16. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ardian France SA (”Ardian”, Frankrike) 

– Deli Home Holding B.V. (”Deli Home”, Nederland) 

Ardian overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1) bokstav b) over hele Deli Home. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ardian: forvaltning av aktiv eierkapital. 

– Deli Home: produksjon og levering av tømmerbaserte boligutbedringsprodukter til detaljister, byggevareutsalg og 

nettbaserte markedsplasser. 

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 245 av 

24.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10263 – Ardian / Deli Home 

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/42/12 

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


24.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10264 – SoftBank / Altor Fund Manager / Iyuno) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SoftBank Group (”SoftBank”, Japan) 

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

– Iyuno Sweden Holding I AB (”Iyuno”, Sverige) 

SoftBank og Altor Fund Manager overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over Iyuno, som i dag er kontrollert av Altor Fund Manager alene. Sammenslutningen gjennomføres ved 

kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SoftBank er morselskapet til en global portefølje av datterselskaper og tilknyttede foretak som er involvert i avansert 

telekommunikasjon, internettjenester, tingenes internett, robotteknikk og levering av teknologi knyttet til ren energi.  

– Altor Fund Manager er forvalteren for en gruppe aktive eierfond, deriblant Altor Fund IV, som er Altor-fondet som 

har investert i Iyuno. Altor Fund IV er et aktivt eierfond som fokuserer på investeringer i midtsegmentet av det 

nordiske markedet. 

– Iyuno er et globalt underholdningsteknologi- og medielokaliseringsselskap. Iyuno leverer dubbing, teksting og 

medieteknologitjenester på over 100 språk til medie- og underholdningsindustrien. Selskapet driver et verdens-

omspennende nettverk av opptaksstudioer som består av 67 heleide lokale fasiliteter i 34 land i Europa, Asia og Nord- 

og Sør-Amerika.  

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 241 av 

21.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10264 – SoftBank / Altor Fund Manager / Iyuno 

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/42/13 

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


Nr. 42/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.6.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10302 – Standard Industries / Grace) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Standard Industries Holding Inc. (”Standard Industries”, USA) 

– W. R. Grace & Co. (“Grace”, USA) 

Standard Industries overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Grace. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Standard Industries er et globalt holdingselskap med eierinteresser i byggematerialindustrien. Standard Industries er 

hovedsakelig aktivt innen produksjon og salg av taktekkingsprodukter til næringsbygg og boliger samt andre 

byggevarer.  

– Grace er aktivt globalt innen produksjon og salg av diverse spesialkjemikalier og spesialmaterialer.  

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 244 av 

22.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10302 – Standard Industries / Grace 

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/42/14 

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


24.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10318 – Apollo Management / Verizon Media Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Investeringsfond forvaltet av foretak tilknyttet Apollo Management, L.P. (”Apollo Management”, USA) 

– Verizon Media Netherlands B.V. (Nederland) og Oath Inc. (USA) samt visse datterselskaper (samlet kalt ”Verizon 

Media Group”) 

Apollo overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Verizon Media Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo Management: porteføljeinvesteringer. 

– Verizon Media Group: virksomhet innen media og teknologi. 

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 245 av 

24.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10318 – Apollo Management / Verizon Media 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/42/15 

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


Nr. 42/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.6.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10333 – B&C KB / Atlas Flexibles) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– B&C KB Holding GmbH (”B&C Group”, Østerrike) 

– Atlas Flexibles GmbH (”Atlas Flexibles”, Tyskland) 

B&C Group overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Atlas Flexibles. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– B&C Group: investering i en rekke selskaper i tråd med langsiktige strategiske hensyn. 

– Atlas Flexibles: produksjon og salg av fleksible emballasjeprodukter samt handel med råstoff til bruk i produksjonen 

av disse. 

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 247 av 

25.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10333 – B&C KB / Atlas Flexibles 

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/42/16 

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


24.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/17 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9936 – Imabari Shipbuilding / JFE / IHI / Japan Marine United) 

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 32020M9936. 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.10203 – PSA / Felbermayr / PSA Breakbulk / Coil Terminal) 

Kommisjonen besluttet 11. juni 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 32021M10203. 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/42/17 

2021/EØS/42/18 

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

(Sak M.10221 – PLD / NBIM / Target Assets) 

Kommisjonen besluttet 14. juni 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 32021M10221. 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.10270 – SMO PSA / CDC / Swissterminal / Euro Rhein Ports JV) 

Kommisjonen besluttet 9. juni 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 32021M10270. 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/42/19 

2021/EØS/42/20 

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

(Sak M.10275 – SMFL / Yanmar / Yanmar Credit) 

Kommisjonen besluttet 11. juni 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 32021M10275. 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.10281 – Astorg/Cobepa/Corsearch) 

Kommisjonen besluttet 10. juni 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 32021M10281. 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/42/21 

2021/EØS/42/22 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Statsstøtte – Portugal 

SA.62043 C/2021 (tidl. 2021/N) – Omstruktureringsstøtte til SATA 

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 30. april 2021, gjengitt på det opprinnelige språket etter oppsummeringen i 

EUT C 223 av 11.6.2021, s. 37, underrettet Portugal 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 én måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 223 av 

11.6.2021, s. 37), til: 

European Commission 

Directorate-General Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2021/EØS/42/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.223.01.0037.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.223.01.0037.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.223.01.0037.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Vedtak om å avslutte prosedyre for formell undersøkelse etter tilbaketrekking  

fra medlemsstatens side 

Statsstøtte – Polen 

(Artikkel 107–109 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte) 

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 108 nr. 2 i TEUV 

Tilbaketrekking av melding 

Statsstøtte SA.51502 – (2019/C)/(2018/N) – Reduksjon av avgiften knyttet til kapasitetsmekanismen 

for energiintensive brukere 

Kommisjonen har vedtatt å avslutte prosedyren for formell undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i 

TEUV som ble innledet 15. april 2019(1) med hensyn til ovennevnte tiltak, ettersom Polen 4. februar 2021 

trakk tilbake meldingen og ikke vil gå videre med dette støtteprosjektet. 

  

(1)  EUT C 200 av 14.6.2019, s. 9. 

2021/EØS/42/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:200:TOC
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte  

og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. juni 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 139 av 20.4.2021, s. 4, og EØS-tillegget nr. 31 av 29.4.2021, 

s. 12. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.6.2021 – -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.5.2021 31.5.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.4.2021 30.4.2021 -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 

1.6.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.5.2021 31.5.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.4.2021 30.4.2021 -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 

1.6.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01 -0,45 -0,45 0,15  

1.5.2021 31.5.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01  -0,45 -0,45 0,11 

1.4.2021 30.4.2021 -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/42/25 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
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Kommisjonskunngjøring 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 Menorca–Madrid 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. november 2021 til 30. april 2022 og fra  

1. november 2022 til 30. april 2023 

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

(EUT C 234 av 17.6.2021, s. 3) 

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 

Tlf.: +34 915977837 

Faks: +34 915978643 

E-post: osp.dgac@mitma.es 

 

2021/EØS/42/26 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.234.01.0003.01.ENG
mailto:osp.dgac@mitma.es
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Rettelse til kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for  

drift av lufttrafikk i Fellesskapet – Anbudsinnbydelser i forbindelse med  

forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

(EØS-tillegget nr. 41 av 17. juni 2021) 

På side 23, under overskriften ”Frist for innsending av søknader og anbud”, erstattes ”4. august 2021,  

kl. 17.00 lokal tid i Paris (Frankrike)” med ”18. august 2021, kl. 17.00 lokal tid i Paris (Frankrike)”. 

2021/EØS/42/27 
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