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EFTA-ORGANER 
EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ 

UNDERKOMITÉ I FOR FRITT VAREBYTTE 

LEGEMIDLER 

LISTER OVER MARKEDSFØRINGSTILLATELSER GITT AV EØS-EFTA-STATENE I 

ANDRE HALVDEL AV 2020 

Til underretning for EØS-komiteen 

Under henvisning til EØS-komiteens beslutning nr. 74/1999 av 28. mai 1999 bes EØS-komiteen, på sitt 

møte 19. mars 2021, ta til underretning følgende lister over markedsføringstillatelser for legemidler for 

tidsrommet 1. juli–31. desember 2020: 

Vedlegg I Liste over nye markedsføringstillatelser 

Vedlegg II Liste over fornyede markedsføringstillatelser 

Vedlegg III Liste over utvidede markedsføringstillatelser 

Vedlegg IV Liste over tilbakekalte markedsføringstillatelser 

Vedlegg V Liste over suspenderte markedsføringstillatelser 

* * * * * *  

2021/EØS/52/01 
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VEDLEGG I 

Liste over nye markedsføringstillatelser 

Følgende markedsføringstillatelser er tildelt i EØS-EFTA-statene i tidsrommet 1. juli–31. desember 2020: 

EU-nummer Produkt Land 
Godkjennings-

dato 

EU/1/20/1476 Adakveo Island 6.11.2020 

EU/1/20/1476 Adakveo Norge 5.11.2020 

EU/1/20/1458 Apixaban Accord Island 10.8.2020 

EU/1/20/1458 Apixaban Accord Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1458 Apixaban Accord Norge 10.8.2020 

EU/1/20/1469 Arikayce liposomal Norge 2.11.2020 

EU/1/20/1469 Arikayce liposomal Island 5.11.2020 

EU/1/20/1475 Arsenic trioxide medac Island 14.10.2020 

EU/1/20/1475 Arsenic trioxide medac Norge 29.9.2020 

EU/1/20/1454 Aybintio Island 25.8.2020 

EU/120/1454 Aybintio Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1454 Aybintio Norge 25.8.2020 

EU/1/20/1473 AYVAKYT Island 14.10.2020 

EU/1/20/1473 Ayvakyt Norge 29.9.2020 

EU/1/17/1214 Bavencio Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1474 Blenrep Island 14.9.2020 

EU/1/20/1474 Blenrep Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1474 Blenrep Norge 2.9.2020 

EU/1/19/1403 
Budesonid/Formoterol Teva 

Pharma B.V. 
Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1448 Cabazitaxel Accord Island 3.9.2020 

EU/1/20/1448 Cabazitaxel Accord Norge 28.10.2020 

EU/1/20/1479 Calquence Island 10.11.2020 

EU/1/20/1479 Calquence Norge 11.11.2020 

EU/2/20/264 Circomax Myco Norge 16.12.2020 

EU/1/20/1528 Comirnaty Island 21.12.2020 

EU/1/20/1528 Comirnaty Norge 21.12.2020 

EU/1/20/1451 Daurismo Island 20.7.2020 

EU/1/20/1451 Daurismo Norge 3.7.2020 

EU/1/20/1438 Enerzair Breezhaler Island 21.7.2020 

EU/1/20/1438 Enerzair Breezhaler Norge 14.7.2020 

EU/2/20/262 Enteroporc Coli AC Norge 16.12.2020 

EU/1/20/1472 Equidacent Island 14.10.2020 

EU/1/20/1472 Equidacent Norge 29.9.2020 

EU/1/20/1489 Exparel liposomal Island 3.12.2020 

EU/1/20/1489 Exparel liposomal Norge 24.11.2020 

EU/1/20/1477 Fampridine Accord Island 15.10.2020 

EU/1/20/1477 Fampridine Accord Norge 1.10.2020 

EU/1/20/1450 Fingolimod Accord Island 20.7.2020 

EU/1/20/1450 Fingolimod Accord Norge 13.7.2020 

EU/1/20/1465 Gencebok Island 25.8.2020 

EU/1/20/1465 Gencebok Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1465 Gencebok Norge 2.9.2020 
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EU-nummer Produkt Land 
Godkjennings-

dato 

EU/1/20/1446 Hepcludex Island 12.8.2020 

EU/1/20/1446 Hepcludex Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1446 Hepcludex Norge 10.8.2020 

EU/1/20/1471 Idefirix Island 2.9.2020 

EU/1/20/1471 Idefirix Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1471 Idefirix Norge 8.9.2020 

EU/2/20/258 Increxxa Island 21.9.2020 

EU/2/20/256 Innovax-ND-ILT Island 16.10.2020 

EU/1/20/1447 Insulin aspart Sanofi Island 20.7.2020 

EU/1/20/144 Insulin aspart Sanofi Norge 3.7.2020 

EU/1/20/1480 Jyseleca Island 14.10.2020 

EU/1/20/1480 Jyseleca Norge 30.9.2020 

EU/1/20/1468 Kaftrio Island 25.8.2020 

EU/1/20/1468 Kaftrio Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1468 Kaftrio Norge 3.9.2020 

EU/1/20/1494 Leqvio Norge 15.12.2020 

EU/2/20/261 Librela Island 13.11.2020 

EU/1/20/1462 Livogiva Island 2.9.2020 

EU/1/20/1462 Livogiva Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1462 Livogiva Norge 7.9.2020 

EU/1/20/1483 MenQuadfi Island 2.12.2020 

EU/1/20/1483 MenQuadfi Norge 30.11.2020 

EU/1/20/1470 Methylthioninium chloride Cosmo Island 27.8.2020 

EU/1/20/1470 Methylthioninium chloride Cosmo Norge 3.9.2020 

EU/2/20/259 Mhyosphere PCV ID Island 14.10.2020 

EU/2/19/247 Mirataz Norge 11.8.2020 

EU/1/20/1445 Mvabea Island 21.7.2020 

EU/1/20/1445 Mvabea Norge 13.7.2020 

EU/2/20/265 Nobivac DP PLUS Norge 17.12.2020 

EU/1/20/1424 Nustendi Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1486 Nyvepria Island 3.12.2020 

EU/1/20/1486 Nyvepria Norge 24.11.2020 

EU/1/20/1485 Obiltoxaximab SFL Island 8.12.2020 

EU/1/20/1485 Obiltoxaximab SFL Norge 24.11.2020 

EU/2/20/260 OvuGel Island 8.12.2020 

EU/1/20/1496 Oxlumo Island 2.12.2020 

EU/1/20/1496 Oxlumo Norge 24.11.2020 

EU/1/20/1487 PHELINUN Island 3.12.2020 

EU/1/20/1487 PHELINUN Norge 2.12.2020 

EU/1/20/1497 Phesgo Norge 23.12.2020 

EU/1/20/1455 Piqray Island 11.8.2020 

EU/1/20/1455 Piqray Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1455 Piqray Norge 10.8.2020 

EU/1/20/1437 Pretomanid FGK Island 12.8.2020 

EU/1/20/1437 Pretomanid FGK Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1437 Pretomanid FGK Norge 10.8.2020 

EU/2/20/254 Prevexxion RN Island 10.8.2020 
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EU-nummer Produkt Land 
Godkjennings-

dato 

EU/2/20/254 Prevexxion RN Norge 10.8.2020 

EU/2/20/255 Prevexxion RN+HVT+IBD Island 27.7.2020 

EU/2/20/255 Prevexxion RN+HVT+IBD Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1463 Qutavina Island 2.9.2020 

EU/1/20/1463 Qutavina Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1463 Qutavina Norge 7.9.2020 

EU/1/20/1452 Reblozyl Island 20.7.2020 

EU/1/20/1452 Reblozyl Norge 3.7.2020 

EU/2/20/263 Rexxolide Norge 16.12.2020 

EU/1/20/1488 Rivaroxaban Accord Island 1.12.2020 

EU/1/20/1488 Rivaroxaban Accord Norge 2.12.2020 

EU/1/20/1460 Rozlytrek Island 12.8.2020 

EU/1/20/1460 Rozlytrek Norge 10.8.2020 

EU/1/20/1484 Supemtek Island 1.12.2020 

EU/1/20/1484 Supemtek Norge 24.11.2020 

EU/1/20/1492 Tecartus Norge 30.12.2020 

EU/1/20/1498 TRIXEO AEROSPHERE Norge 16.12.2020 

EU/2/20/257 Tulinovet Island 21.9.2020 

EU/2/20/257 Tulinovet Norge 8.12.2020 

EU/1/20/1459 Veklury Island 3.7.2020 

EU1/20/1459 Veklury Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1459 Veklury Norge 3.7.2020 

EU/1/20/1481 Vocabria Norge 30.12.2020 

EU/1/20/1457 Xenleta Island 11.8.2020 

EU/1/20/1457 Xenleta Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1457 Xenleta Norge 10.8.2020 

EU/1/20/1444 Zabdeno Island 21.7.2020 

EU/1/20/1444 Zabdeno Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1444 Zabdeno Norge 14.7.2020 

EU/1/20/1456 Zercepac Island 11.8.2020 

EU/1/20/1456 Zercepac Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1456 Zercepac Norge 10.8.2020 

EU/1/20/1440 Zimbus Breezhaler Island 21.7.2020 

EU/1/20/1440 Zimbus Breezhaler Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/20/1440 Zimbus Breezhaler Norge 13.7.2020 

EU/1/20/1478 ZYNRELEF Island 16.10.2020 

EU/1/20/1478 Zynrelef Norge 1.10.2020 

* * * * * *  
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VEDLEGG II 

Liste over fornyede markedsføringstillatelser 

Følgende markedsføringstillatelser er fornyet i EØS-EFTA-statene i tidsrommet 1. juli–31. desember 2020: 

EU-nummer Produkt Land 
Godkjennings-

dato 

EU/1/12/794 ADCETRIS Island 2.10.2020 

EU/1/12/794 ADCETRIS Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/12/794 ADCETRIS Norge 14.10.2020 

EU/1/15/1045 Aripiprazole Accord Island 15.10.2020 

EU/1/15/1045 Aripiprazole Accord Norge 9.10.2020 

EU/1/15/1029 Aripiprazole Sandoz Island 20.7.2020 

EU/1/15/1029 Aripiprazole Sandoz Norge 21.7.2020 

EU/1/15/1063 Armisarte Island 25.8.2020 

EU/1/15/1063 Armisarte Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1063 Armisarte Norge 28.8.2020 

EU/1/17/1214 Bavencio Island 10.8.2020 

EU/1/17/1214 Bavencio Norge 25.8.2020 

EU/1/15/1074 Benepali Island 7.12.2020 

EU/1/15/1074 Benepali Norge 26.11.2020 

EU/1/15/1073 Briviact Island 19.10.2020 

EU/1/15/1073 Briviact Norge 20.10.2020 

EU/2/15/183 Canigen L4 Island 26.8.2020 

EU/1/15/1055 CIAMBRA Island 11.8.2020 

EU/1/15/1055 Ciambra Norge 10.8.2020 

EU/1/15/1054 Cinacalcet Mylan Island 13.10.2020 

EU/1/15/1054 Cinacalcet Mylan Norge 1.10.2020 

EU/1/15/1048 Cotellic Island 17.7.2020 

EU/1/15/1048 Cotellic Norge 3.7.2020 

EU/1/15/1036 CRESEMBA Island 24.8.2020 

EU/1/15/1036 Cresemba Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1036 Cresemba Norge 28.8.2020 

EU/1/15/1028 Duloxetine Zentiva Island 24.8.2020 

EU/1/15/1028 Duloxetine Zentiva Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1028 Duloxetine Zentiva Norge 2.9.2020 

EU/1/15/1051 Ebymect Island 3.9.2020 

EU/1/15/1051 Ebymect Norge 7.9.2020 

EU/1/15/1052 Edistride Island 15.10.2020 

EU/1/15/1052 Edistride Norge 1.10.2020 

EU/1/15/1046 Elocta Island 25.8.2020 

EU/1/15/1046 Elocta Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1058 Entresto Island 20.7.2020 

EU/1/15/1058 Entresto Norge 3.7.2020 

EU/1/15/1069 Episalvan Island 13.10.2020 

EU/1/15/1069 Episalvan Norge 7.10.2020 

EU/1/15/1065 Eptifibatide Accord Island 15.10.2020 

EU/1/15/1065 Eptifibatide Accord Norge 8.10.2020 

EU/1/19/1392 Ervebo Island 21.9.2020 
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EU-nummer Produkt Land 
Godkjennings-

dato 

EU1/19/1392 Ervebo Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/19/1392 Ervebo Norge 21.9.2020 

EU/1/15/1075 Feraccru Island 10.12.2020 

EU/1/15/1075 Feraccru Norge 3.12.2020 

EU/2/15/185 Fortekor Plus Island 10.8.2020 

EU/2/15/185 Fortekor Plus Liechtenstein 31.8.2020 

EU/2/15/185 Fortekor Plus Norge 10.8.2020 

EU/1/15/1061 Genvoya Island 2.10.2020 

EU/1/15/1061 Genvoya Norge 29.9.2020 

EU/1/11/677 Gilenya Island 27.11.2020 

EU/1/11/677 Gilenya Norge 23.11.2020 

EU/1/15/1008 Hetlioz Island 20.7.2020 

EU/1/15/1008 Hetlioz Norge 13.7.2020 

EU/1/15/1064 Imlygic Island 7.12.2020 

EU/1/15/1064 Imlygic Norge 23.11.2020 

EU/2/15/193 Imrestor Island 16.10.2020 

EU/2/15/193 Imrestor Norge 9.10.2020 

EU/1/15/1040 Intuniv Island 17.7.2020 

EU/1/15/1040 Intuniv Norge 3.7.2020 

EU/1/11/676 Jevtana Norge 22.12.2020 

EU/1/15/1076 Kovaltry Island 13.10.2020 

EU/1/15/1076 Kovaltry Norge 7.10.2020 

EU/1/15/1060 Kyprolis Island 17.7.2020 

EU/1/15/1060 Kyprolis Norge 3.7.2020 

EU/1/15/1067 Lopinavir/Ritonavir Mylan Island 27.11.2020 

EU/1/15/1067 Lopinavir/Ritonavir Mylan Norge 24.11.2020 

EU/1/15/1078 Natpar Norge 17.8.2020 

EU/1/16/1094 Ninlaro Island 7.12.2020 

EU/2/15/186 Novaquin Island 24.7.2020 

EU/2/15/186 Novaquin Norge 10.8.2020 

EU/1/15/1043 Nucala Island 24.8.2020 

EU/1/15/1043 Nucala Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1043 Nucala Norge 19.8.2020 

EU/1/15/1035 Obizur Island 9.12.2020 

EU/1/15/1035 Obizur Norge 26.11.2020 

EU/1/15/1018 Omidria Island 10.8.2020 

EU/1/15/1018 Omidria Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1018 Omidria Norge 10.8.2020 

EU/1/15/1070 Oncaspar Island 7.12.2020 

EU/1/15/1070 Oncaspar Norge 26.11.2020 

EU/1/18/1345 Ondexxya Norge 13.8.2020 

EU/1/15/1059 Orkambi Island 7.12.2020 

EU/1/15/1059 Orkambi Norge 23.11.2020 

EU/1/15/1071 Pemetrexed Accord Island 6.11.2020 

EU1/15/1071 Pemetrexed Accord Norge 9.10.2020 

EU/1/15/1057 Pemetrexed Hospira Island 14.8.2020 

EU/1/15/1057 Pemetrexed Hospira Norge 21.8.2020 



12.8.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 52/7 

 1
2

.8
.2

0
2
1

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 5

2
/7

 

EU-nummer Produkt Land 
Godkjennings-

dato 

EU/1/15/1038 Pemetrexed medac Island 26.8.2020 

EU/1/15/1038 Pemetrexed medac Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1038 Pemetrexed medac Norge 3.9.2020 

EU/1/15/1037 Pemetrexed Sandoz Island 31.8.2020 

EU/1/15/1037 Pemetrexed Sandoz Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1037 Pemetrexed Sandoz Norge 3.9.2020 

EU/1/19/1388 Polivy Norge 17.12.2020 

EU/1/15/1056 Praxbind Island 11.8.2020 

EU/1/15/1056 Praxbind Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1056 Praxbind Norge 10.8.2020 

EU/1/15/1027 Pregabalin Accord Island 20.7.2020 

EU/1/15/1027 Pregabalin Accord Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1027 Pregabalin Accord Norge 14.7.2020 

EU/1/15/1011 Pregabalin Sandoz Island 17.7.2020 

EU/1/15/1011 Pregabalin Sandoz Norge 13.7.2020 

EU/1/15/1012 Pregabalin Sandoz GmbH Island 17.7.2020 

EU/1/15/1012 Pregabalin Sandoz GmbH Norge 13.7.2020 

EU/1/10/618 Prolia Norge 14.8.2020 

EU/1/16/1090 Rasagiline Mylan Island 9.12.2020 

EU/1/16/1090 Rasagiline Mylan Norge 26.11.2020 

EU/1/15/1062 Ravicti Island 27.8.2020 

EU/1/15/1062 Ravicti Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1062 Ravicti Norge 3.9.2020 

EU/1/15/1020 Raxone Island 14.8.2020 

EU/1/15/1020 Raxone Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1020 Raxone Norge 19.8.2020 

EU/2/15/191 Simparica Island 26.8.2020 

EU/2/15/191 Simparica Liechtenstein 31.8.2020 

EU/2/15/191 Simparica Norge 2.9.2020 

EU/1/15/1072 Spectrila Island 15.10.2020 

EU/1/15/1072 Spectrila Norge 29.9.2020 

EU/2/15/190 Suvaxyn Circo + MH RTU Island 21.9.2020 

EU/2/15/190 Suvaxyn Circo + MH RTU Liechtenstein 31.8.2020 

EU/2/15/190 Suvaxyn Circo + MH RTU Norge 29.9.2020 

EU/1/13/902 Translarna Island 11.8.2020 

EU/1/13/902 Translarna Norge 20.8.2020 

EU/2/15/184 UpCard Island 17.7.2020 

EU/2/15/184 UpCard Norge 3.7.2020 

EU/1/15/1083 Uptravi Norge 21.12.2020 

EU/1/15/1079 VAXELIS Island 13.10.2020 

EU/1/15/1079 Vaxelis Norge 15.10.2020 

EU/2/15/188 Vectormune ND Liechtenstein 31.8.2020 

EU/2/15/188 Vectormune ND Norge 29.7.2020 

EU/1/19/1385 VITRAKVI Island 28.8.2020 

EU/1/19/1385 VITRAKVI Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/19/1385 VITRAKVI Norge 7.9.2020 

EU/1/11/710 Votubia Island 10.8.2020 
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EU-nummer Produkt Land 
Godkjennings-

dato 

EU/1/11/710 Votubia Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/11/710 Votubia Norge 10.8.2020 

EU/1/10/646 VPRIV Island 10.8.2020 

EU/1/10/646 VPRIV Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/10/646 VPRIV Norge 10.8.2020 

EU/1/15/1042 Zalviso Island 15.10.2020 

EU/1/15/1042 Zalviso Norge 7.10.2020 

EU/1/16/1093 Zonisamide Mylan Norge 15.12.2020 

EU/2/15/189 Zycortal Island 27.8.2020 

EU/2/15/189 Zycortal Liechtenstein 31.8.2020 

EU/2/15/189 Zycortal Norge 3.9.2020 

* * * * * * 
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VEDLEGG III 

Liste over utvidede markedsføringstillatelser 

Følgende markedsføringstillatelser er utvidet i EØS-EFTA-statene i tidsrommet 1. juli–31. desember 2020: 

EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato 

EU/1/14/980/008-011 Cosentyx Island 9.12.2020 

EU/1/14/980/008-011 Cosentyx Norge 30.11.2020 

EU/1/16/1116/002 Epclusa Island 31.8.2020 

EU/1/16/1116/002 Epclusa Norge 3.9.2020 

EU/1/14/958/003-005 Harvoni Island 21.7.2020 

EU/1/14/958 Harvoni Norge 14.7.2020 

EU/1/16/1095/009 IDELVION Island 27.8.2020 

EU/1/16/1095/009 IDELVION Norge 3.9.2020 

EU/1/12/782/007 Kalydeco Island 9.12.2020 

EU/1/12/782 Kalydeco Norge 25.11.2020 

EU/1/15/1071/004-007 Pemetrexed Accord Island 8.12.2020 

EU/1/15/1071 Pemetrexed Accord Norge 16.11.2020 

EU/1/15/1057/004-006 Pemetrexed Hospira Island 15.10.2020 

EU/1/15/1057 Pemetrexed Hospira Norge 30.9.2020 

EU/1/14/934 Plegridy Norge 14.12.2020 

EU/1/15/1031/019-020 Praluent Island 24.8.2020 

EU/1/13/894/003-005 Sovaldi Island 20.7.2020 

EU/1/13/894 Sovaldi Norge 3.7.2020 

EU/1/06/359/007-018 Suboxone Island 21.7.2020 

EU/1/06/359/007-018 Suboxone Norge 17.7.2020 

EU/1/18/1306/002 Symkevi Island 9.12.2020 

EU/1/18/1306 Symkevi Norge 25.11.2020 

EU/1/14/956/011-016 Trulicity Island 9.12.2020 

EU/1/14/956/011-016 Trulicity Norge 2.12.2020 

EU/1/19/1371/002-003 Ultomiris Island 3.12.2020 

EU/1/19/1371/002-003 Ultomiris Norge 25.11.2020 

EU/1/14/943/005 Velphoro Island 27.11.2020 

EU/1/14/943/005 Velphoro Norge 23.11.2020 

* * * * * * 
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VEDLEGG IV 

Liste over tilbakekalte markedsføringstillatelser 

Følgende markedsføringstillatelser er tilbakekalt i EØS-EFTA-statene i tidsrommet 1. juli–31. desember 2020: 

EU-nummer Produkt Land 
Dato for 

tilbakekalling 

EU/1/18/1269 Alpivab Island 9.12.2020 

EU/1/18/1269 Alpivab Norge 10.12.2020 

EU/1/10/623 
Clopidogrel/Acetylsalicylic acid 

Zentiva 
Island 14.8.2020 

EU/1/18/1300 Duzallo Island 11.8.2020 

EU/1/18/1300 Duzallo Norge 10.9.2020 

EU/1/13/895 Kolbam Island 20.7.2020 

EU/1/13/895 Kolbam Norge 11.8.2020 

EU/1/00/149 Panretin Island 13.11.2020 

EU/1/19/1401 Qtrilmet Island 24.8.2020 

EU/1/19/1401 Qtrilmet Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/19/1401 Qtrilmet Norge 8.10.2020 

EU/1/20/1463 Qutavina Island 10.12.2020 

EU/1/20/1463 Qutavina Norge 18.12.2020 

EU/1/10/634 Ribavirin Mylan Island 5.11.2020 

EU/1/10/634 Ribavirin Mylan Norge 5.11.2020 

EU/1/07/388 Sebivo Island 27.11.2020 

EU/1/07/388 Sebivo Norge 23.11.2020 

EU/2/09/099 Suvaxyn PCV Island 24.7.2020 

EU/1/12/752 Vepacel Island 14.10.2020 

EU/1/12/752 Vepacel Norge 8.10.2020 

EU/1/96/009 Zerit Island 17.7.2020 

EU/1/96/009 Zerit Norge 8.7.2020 

EU/2/09/105 Zulvac 8 Bovis Island 12.11.2020 

EU/2/09/105 Zulvac 8 Bovis Norge 11.11.2020 

EU/1/15/1080 Zurampic Island 12.8.2020 

EU/1/15/1080 Zurampic Liechtenstein 31.8.2020 

EU/1/15/1080 Zurampic Norge 10.9.2020 

* * * * * * 
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VEDLEGG V 

Liste over suspenderte markedsføringstillatelser 

Følgende markedsføringstillatelser er suspendert i EØS-EFTA-statene i tidsrommet 1. juli–31. desember 2020: 

EU-nummer Produkt Land Suspensjonsdato 

EU/1/12/750 Esmya Island 26.8.2020 

EU/1/18/1309 Ulipristal Acetate Gedeon Richter 5 Island 26.8.2020 

* * * * * 
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UNDERKOMITÉ I FOR FRITT VAREBYTTE 

FARLIGE STOFFER 

LISTE OVER GODKJENNINGSBESLUTNINGER TRUFFET AV EØS-EFTA-STATENE I 

SAMSVAR MED ARTIKKEL 64 NR. 8 I FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (REACH) I 

ANDRE HALVDEL AV 2020 

Til underretning for EØS-komiteen 

Under henvisning til EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 av 14. mars 2008 bes EØS-komiteen, på sitt 

møte 19.3.2021, ta til underretning den følgende listen over godkjenningsbeslutninger truffet på grunnlag 

av artikkel 64 nr. 8 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) for tidsrommet 1. juli–31. desember 2020. 

* * * * * * 

  

2021/EØS/52/02 
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VEDLEGG 

Liste over godkjenningsbeslutninger 

Følgende godkjenningsbeslutninger er truffet av EØS-EFTA-statene i samsvar med artikkel 64 nr. 8 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 (REACH) for perioden 1. juli–31. desember 2020: 

Stoffnavn 

Kommisjonsbeslutning i 

henhold til artikkel 64 

nr. 8 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 

Land Beslutningsdato 

Kromtrioksid C(2020) 7104 Island 20.11.2020 

Kromtrioksid C(2020) 7104 Norge 10.11.2020 

Natriumdikromat C(2020) 5826 Island 21.9.2020 

Natriumdikromat C(2020) 5826 Liechtenstein 22.9.2020 

Natriumdikromat C(2020) 5826 Norge 25.9.2020 

Natriumdikromat C(2020) 6518 Island 14.10.2020 

Natriumdikromat C(2020) 6518 Liechtenstein 14.10.2020 

Natriumdikromat C(2020) 6518 Norge 29.10.2020 

Strontiumkromat C(2020) 6231 Island 30.9.2020 

Strontiumkromat C(2020) 6231 Liechtenstein 6.10.2020 

Strontiumkromat C(2020) 6231 Norge 25.9.2020 
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UNDERKOMITÉ I FOR FRITT VAREBYTTE 

FARLIGE STOFFER 

LISTE OVER GODKJENNINGSBESLUTNINGER TRUFFET AV EØS-EFTA-STATENE I 

SAMSVAR MED ARTIKKEL 44 NR. 5 I FORORDNING (EU) NR. 528/2012 I ANDRE 

HALVDEL AV 2020 

Til underretning for EØS-komiteen 

Under henvisning til EØS-komiteens beslutning nr. 225/2013 av 13. desember 2013 bes EØS-komiteen, 

på sitt møte 19.3.2021, ta til underretning den følgende listen over godkjenningsbeslutninger truffet på 

grunnlag av artikkel 44 nr. 5 i forordning (EU) nr. 528/2012 for tidsrommet 1. juli–31. desember 2020. 

* * * * * * 

  

2021/EØS/52/03 
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VEDLEGG 

Liste over godkjenningsbeslutninger 

Følgende godkjenningsbeslutninger er truffet av EØS-EFTA-statene i samsvar med artikkel 44 nr. 5 i forordning (EU) 

nr. 528/2012 for perioden 1. juli–31. desember 2020: 

Biocidproduktnavn 

Beslutning om EU-

godkjenning i henhold til 

artikkel 44 nr. 5 i 

forordning (EU) 

nr. 528/2012 

Land Beslutningsdato 

ClearKlens product based on IPA  32020R1147 Island 20.11.2020 

ClearKlens product based on IPA  32020R1147 Liechtenstein 16.11.2020 

ClearKlens product based on IPA  32020R1147 Norge 16.11.2020 

HYPRED’s octanoic acid based 

products 
32020R0579 Island 13.8.2020 

HYPRED’s octanoic acid based 

products 
32020R0579 Liechtenstein 20.7.2020 

HYPRED’s octanoic acid based 

products 
32020R0579 Norge 19.8.2020 

INSECTICIDES FOR HOME USE’ 32020R0704 Island 20.11.2020 

INSECTICIDES FOR HOME USE’ 32020R0704 Liechtenstein 22.9.2020 

INSECTICIDES FOR HOME USE’ 32020R0704 Norge 12.10.2020 

Iodine based products – CID LINES 

NV 
32020R1187 Island 17.12.2020 

Iodine based products – CID LINES 

NV 
32020R1187 Liechtenstein 30.11.2020 

Iodine based products – CID LINES 

NV 
32020R1187 Norge 8.12.2020 

SOPURCLEAN 32020R0580 Island 13.8.2020 

SOPURCLEAN 32020R0580 Liechtenstein 21.7.2020 

SOPURCLEAN 32020R0580 Norge 18.8.2020 
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EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 29. april 2021 

Sak nr. 86666 

Vedtak nr. 034/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Statsstøtte til utbygging av infrastruktur for alternative 

drivstoff 2021–2025 

Rettslig grunnlag Enova-programmer 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Miljø 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 200 millioner 

Støtteintensitet 40 % for store bedrifter, 50 % for mellomstore bedrifter 

og 60 % for små bedrifter 

Varighet Til 31. desember 2025 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Enova SF 

Brattørkaia 17A  

NO-7010 Trondheim  

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/52/04 

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

av 13. april 2021 

om anerkjennelse av sykdomsfri status for Norge med hensyn til Brucella melitensis hos småfe 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR – 

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, 

særlig artikkel 1 nr. 2 og artikkel 3 i avtalens protokoll 1, 

under henvisning til rettsakten nevnt i kapittel I del 4.1 nr. 2 i vedlegg I til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”), 

rådsdirektiv 91/68/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor 

Fellesskapet (”direktiv 91/68/EØF”), 

som endret og som tilpasset EØS-avtalen ved de spesifikke tilpasninger og de sektorvise tilpasninger 

omhandlet i avtalens vedlegg I, ved nr. 4 bokstav d) i protokoll 1 til EØS-avtalen, særlig artikkel 15 nr. 1 

og 2 og kapittel 1 del II nr. 1 i vedlegg A til direktiv 91/68/EØF, 

og ut fra følgende betraktninger: 

Ved brev av 25. november 2020 (dokument nr. 1166399) anmodet Mattilsynet EFTAs overvåkingsorgan 

(”Overvåkingsorganet”) om å anerkjenne Norge som offisielt fritt for Brucella melitensis hos norsk småfe 

(”anmodningen”). Anmodningen var ledsaget av en rapport fra Veterinærinstituttet som var framlagt for å 

godtgjøre fravær av Brucella melitensis hos sau og geit i samsvar med kravene i direktiv 91/68/EØF 

(dokument nr. 1166397). 

Ved e-post av 18. desember 2020 (dokument nr. 1171269) anmodet Overvåkingsorganet Mattilsynet om 

ytterligere opplysninger vedrørende anmodningens rettslige grunnlag. 

Landbruks- og matdepartementet (”departementet”) svarte på Overvåkingsorganets anmodning om 

ytterligere opplysninger ved brev av 5. januar 2021 (dokument nr. 1171267) og la ved et brev fra 

Mattilsynet datert 21. desember 2020 (dokument nr. 1171265) som angir at det rettslige grunnlaget for 

anmodningen er nr. 1 bokstav a), eller alternativt nr. 1 bokstav b) og c), i kapittel 1 del II i vedlegg A til 

direktiv 91/68/EØF. 

Kapittel I del II nr. 1 i vedlegg A til direktiv 91/68/EØF fastsetter at en medlemsstat kan erklæres offisielt 

fri for brucellose: 

”a) dersom minst 99,8% av driftsenhetene for sau og geit i medlemsstaten/regionen er offisielt fri for 

brucellose, 

eller 

b) dersom den oppfyller følgende vilkår: 

i) saue- og geitebrucellose skal ha vært meldepliktig i minst fem år, 

ii) det skal i minst fem år ikke offisielt ha vært konstatert noe tilfelle av saue- eller geitebrucellose, 

iii) vaksinasjon skal ha vært forbudt i minst tre år, og 

c) dersom disse vilkår er konstatert overholdt etter fremgangsmåten i artikkel 15, …” 

Overvåkingsorganet undersøkte, i nært samarbeid med Europakommisjonen, opplysningene framlagt av 

Norge, og fant at disse ikke ga grunnlag for å konkludere med at vilkårene fastsatt i kapittel 1 del II nr. 1 

bokstav a) i vedlegg A til direktiv 91/68/EØF var oppfylt. Overvåkingsorganet vurderte derfor om 

vilkårene fastsatt i kapittel 1 del II nr. 1 bokstav b) i vedlegg A til direktiv 91/68/EØF var oppfylt. 

Ved brev av 28. januar 2021 (dokument nr. 1172699) anmodet Overvåkingsorganet departementet om å 

bekrefte at vaksinasjon av småfe mot brucellose hadde vært forbudt i minst tre år i Norge.  

2021/EØS/52/05 



Nr. 52/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.8.2021 

 

Ved brev av 23. februar 2021 (dokument nr. 1182614) svarte departementet på Overvåkingsorganets 

anmodning om bekreftelse og la ved et brev fra Mattilsynet (dokument nr. 1182612) som bekreftet at 

vaksinasjon av småfe mot brucellose hadde vært forbudt i minst tre år i Norge. 

Overvåkingsorganet har, i nært samarbeid med Europakommisjonen, undersøkt all relevant 

dokumentasjon framlagt av Norge og anser, i lys av denne informasjonen, at vilkårene fastsatt i kapittel 1 

del II nr. 1 bokstav b) i vedlegg A til direktiv 91/68/EØF som må være oppfylt for at Norge skal kunne 

erklæres offisielt fritt for Brucella melitensis hos norsk småfe, er oppfylt. 

Ved sitt delegerte vedtak nr. 20/21/COL (dokument nr. 1174462) oversendte Overvåkingsorganet utkastet 

til vedtak til EFTAs komité for veterinære og plantesanitære forhold (”Komiteen”) i samsvar med artikkel 

15 og kapittel 1 del II nr. 1 bokstav c) i vedlegg A til direktiv 91/68/EØF. Komiteen godkjente utkastet til 

vedtak. Utkastet til vedtak er følgelig i samsvar med komiteens uttalelse – 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Sykdomsfri status for Norge med hensyn til Brucella melitensis hos småfe anerkjennes. 

Artikkel 2 

Dette vedtak trer i kraft den dagen det undertegnes. 

Artikkel 3 

Dette vedtak er rettet til Norge. 

Artikkel 4 

Dette vedtak har gyldighet i engelsk utgave.  

Utferdiget i Brussel. 

For EFTAs overvåkingsorgan, i samsvar med delegert vedtak nr. 130/20/COL, 

Högni S. Kristjánsson For Carsten Zatschler 

ansvarlig medlem av kollegiet medunderskriver som direktør for  

juridisk avdeling 
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

av 21. april 2021 

om godkjenning av sykdomsfri og vaksinefri status for og utryddelsesprogrammene i 

Norge og Island, eller visse soner eller segmenter i Norge og Island, med hensyn til visse 

listeførte sykdommer i samsvar med forordning (EU) 2016/429 og delegert forordning 

(EU) 2020/689 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR – 

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, 

særlig artikkel 1 nr. 2 og artikkel 3 i avtalens protokoll 1, 

under henvisning til rettsakten nevnt i kapittel I del 1.1 nr. 13 i vedlegg I til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”), europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 

av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på 

dyrehelseområdet (”forordning (EU) 2016/429”), som endret og som tilpasset EØS-avtalen ved nr. 4 

bokstav d) i EØS-avtalens protokoll 1 og de spesifikke og sektorvise tilpasninger omhandlet i vedlegg I til 

EØS-avtalen, særlig artikkel 31 nr. 3, artikkel 36 nr. 4 og artikkel 280, 

under henvisning til rettsakten nevnt i kapittel I del 1.1 nr. 13e i vedlegg I til EØS-avtalen, delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/687 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for forebygging og bekjempelse av visse listeførte 

sykdommer (”delegert forordning (EU) 2020/687”), som tilpasset EØS-avtalen ved de sektorvise 

tilpasninger omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen, særlig artikkel 112, 

under henvisning til rettsakten nevnt i kapittel I del 1.1 nr. 13h i vedlegg I til EØS-avtalen, delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til overvåkingsregler, utryddelsesprogrammer og sykdomsfri 

status for visse listeførte og nye sykdommer (”delegert forordning (EU) 2020/689”), som tilpasset ved 

nr. 4 bokstav d) i EØS-avtalens protokoll 1 og de sektorvise tilpasninger omhandlet i vedlegg I til EØS-

avtalen, særlig artikkel 84, 

og ut fra følgende betraktninger: 

Forordning (EU) 2016/429(1), delegert forordning (EU) 2020/687(2) og delegert forordning (EU) 

2020/689(3) er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg med virkning fra 17. april 2021. I samsvar med 

anvendelsesdatoen fastsatt i forordning (EU) 2016/429, delegert forordning (EU) 2020/687 og delegert 

forordning (EU) 2020/689 får disse forordningene anvendelse fra 21. april 2021. 

Forordning (EU) 2016/429 fastsetter en ny rettslig ramme for forebygging og bekjempelse av sykdommer 

som kan overføres til dyr eller mennesker. Særlig omhandler den godkjenning av sykdomsfri og 

vaksinefri status for og utryddelsesprogrammer i stater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

(”EØS-stater”), eller soner eller segmenter i disse statene, med hensyn til visse sykdommer oppført i 

artikkel 5 nr. 1 i forordningen for én eller flere relevante dyrearter. 

Artikkel 280 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter overgangstiltak for sykdomsfrie og vaksinefrie 

statuser (”statuser”) som ble godkjent før forordningen fikk anvendelse, i samsvar med direktiv 

  

(1) Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020. 

(2) Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 3/2021 av 5. februar 2021. 

(3) Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 4/2021 av 5. februar 2021. 

2021/EØS/52/06 
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64/432/EØF(4), direktiv 91/68/EØF(5), direktiv 2006/88/EF(6) eller direktiv 2009/158/EF(7), etter hva 

som er relevant (”det relevante tidligere direktivet”). Disse omtales i dette vedtak som ”eksisterende 

statuser”. 

Artikkel 84 nr. 1 i delegert forordning (EU) 2020/689 utfyller artikkel 280 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 2016/429 ved å fastsette at eksisterende statuser skal anses å være godkjent i samsvar med delegert 

forordning (EU) 2020/689 når den relevante eksisterende statusen ble godkjent før forordningens 

anvendelsesdato. 

EFTAs overvåkingsorgan (”Overvåkingsorganet”) har gjort flere vedtak om godkjenning av statuser for 

Norge og Island, eller for visse soner i Norge og Island, i samsvar med det relevante tidligere direktivet 

forut for gjennomføringen av delegert forordning (EU) 2020/689 (”de tidligere statusvedtakene”). 

De tidligere statusvedtakene omfatter vedtak gjort av Overvåkingsorganet etter EØS-regelverk som gikk 

forut for det relevante tidligere direktivet, der godkjenningskriteriene i dette regelverket tilsvarte 

godkjenningskriteriene i det relevante tidligere direktivet. Disse eksisterende statusene vedrører følgende 

listeførte sykdommer: 

- infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis hos storfe, sau og geit, 

- infeksjon med arter i Mycobacterium tuberculosis-komplekset (M. bovis, M. caprae, 

M. Tuberculosis) (”MTBC”), 

- enzootisk bovin leukose (”EBL”), 

- infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs vulvovaginitt (”IBR/IPV”), 

- infeksjon med pseudorabiesvirus (”ADV”), 

- infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon, 

- hemoragisk virusseptikemi (”VHS”), 

- infeksiøs hematopoietisk nekrose (”IHN”), 

- infeksjon med Marteilia refringens, 

- infeksjon med Bonamia ostreae. 

I henhold til artikkel 280 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 og artikkel 84 nr. 1 i delegert forordning (EU) 

2020/689 anses slike eksisterende statuser å være godkjent i samsvar med disse forordningene. Av 

klarhetshensyn oppheves de tidligere statusvedtakene ved dette vedtak, og statusene som anses å være 

godkjent, er oppført i vedlegget til dette vedtak. 

Norge og Island kan søke Overvåkingsorganet om godkjenning av sykdomsfri eller vaksinefri status for 

og utryddelsesprogrammer med hensyn til én eller flere listeførte sykdommer i samsvar med forordning 

(EU) 2016/429 og delegert forordning (EU) 2020/689 for én eller flere relevante dyrearter, for hele sitt 

territorium eller for bestemte soner eller segmenter, forutsatt at vilkårene fastsatt i forordning (EU) 

2016/429 er oppfylt. EØS-EFTA-staters søknader om sykdomsfri eller vaksinefri status eller utryddelses-

programmer kan, med forbehold om nødvendige endringer, godkjennes av Overvåkingsorganet når de 

relevante vilkår er oppfylt.  

  

(4) Rettsakten tidligere nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 4.1 nr. 1, rådsdirektiv 64/432/EØF av  

26. juni 1964 om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet, som endret og som 

tilpasset EØS-avtalen ved de spesifikke og sektorvise tilpasninger omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen. 

(5) Rettsakten tidligere nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 4.1 nr. 2, rådsdirektiv 91/68/EØF av  

28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor Fellesskapet, som endret og som 

tilpasset EØS-avtalen ved de spesifikke og sektorvise tilpasninger omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen. 

(6) Rettsakten tidligere nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 3.1 nr. 8a og del 8.1 nr. 4a, rådsdirektiv 

2006/88/EF av 24. oktober 2006 om dyrehelsekrav til akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og 

bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr, som endret og som tilpasset EØS-avtalen ved de sektorvise 

tilpasninger omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen. 

(7) Rettsakten tidligere nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 4.1 nr. 4a, rådsdirektiv 2009/158/EF av  

30. november 2009 om krav til dyrehelse for handel innenfor Fellesskapet med og import fra tredjestater av fjørfe 

og rugeegg, som endret og som tilpasset EØS-avtalen ved de spesifikke og sektorvise tilpasninger omhandlet i 

vedlegg I til EØS-avtalen. 
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Overvåkingsorganet må, i samsvar med artikkel 31 nr. 3, artikkel 36 nr. 4 og artikkel 266 nr. 2 i 

forordning (EU) 2016/429, legge fram alle utkast til vedtak om godkjenning av sykdomsfri og vaksinefri 

status eller godkjenning av utryddelsesprogrammer for Norge og Island, eller for bestemte soner eller 

segmenter i disse statene, med hensyn til visse listeførte sykdommer (”utkast til vedtak om godkjenning”) 

for EFTAs komité for veterinære og plantesanitære forhold (”Komiteen”). Komiteen er den relevante 

komité som er utpekt for å bistå Overvåkingsorganet med å utføre denne oppgaven i henhold til vedtak i 

EFTA-statenes faste komité nr. 4/2012/SC av 26. oktober 2012. 

Komiteen skal uttale seg om alle framlagte utkast til vedtak om godkjenning, i samsvar med framgangs-

måten med undersøkelseskomité omhandlet i artikkel 3 i vedtak i EFTA-statenes faste komité  

nr. 3/2012/SC av 26. oktober 2012. Dersom Komiteen godkjenner utkastet til vedtak om godkjenning, 

skal det respektive vedlegg til vedtaket endres slik at det omfatter de godkjente nye sykdomsfrie og 

vaksinefrie statusene eller utryddelsesprogrammene. 

Overvåkingsorganet har tidligere truffet vedtak nr. 67/95/COL, nr. 300/08/COL og nr. 265/12/COL om 

godkjenning av beredskapsplanene framlagt av Norge for bekjempelse av henholdsvis munn- og 

klovsyke, aviær influensa og listeførte eksotiske sykdommer hos vanndyr. Rettsaktene som fastsetter krav 

om godkjenning av de respektive beredskapsplanene, og som disse vedtakene var basert på, henholdsvis 

rådsdirektiv 90/423/EØF(8), rådsdirektiv 2005/94/EF(9) og direktiv 2006/88/EF(10), ble opphevet ved 

forordning (EU) 2016/429 og, utelukkende når det gjelder rådsdirektiv 2005/94/EF, ved delegert 

forordning (EU) 2020/687. Artikkel 43 og 44 i forordning (EU) 2016/429, som omhandler bered-

skapsplaner, krever ikke at EØS-stater legger fram beredskapsplaner for godkjenning, og krever heller 

ikke at de fastsetter overgangstiltak som muliggjør godkjenning av beredskapsplaner som ble godkjent før 

forordningen fikk anvendelse. Av klarhetshensyn oppheves derfor vedtak nr. 67/95/COL, nr. 300/08/COL 

og nr. 265/12/COL ved dette vedtak – 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

De sykdomsfrie og vaksinefrie statusene for og utryddelsesprogrammene i Norge og Island, og soner eller 

segmenter i Norge og Island, som er godkjent i samsvar med forordning (EU) 2016/429 og delegert 

forordning (EU) 2020/689, er oppført i vedlegget til dette vedtak. 

Artikkel 2 

Overvåkingsorganets tidligere vedtak på området, som angitt i fjerde og siste kolonne i tabellene i 

vedlegget til dette vedtak, oppheves herved. 

Artikkel 3 

Vedtak nr. 67/95/COL, nr. 300/08/COL og nr. 265/12/COL oppheves herved. 

Artikkel 4 

Dette vedtak trer i kraft den dagen det undertegnes. 

  

(8) Rettsakten tidligere nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 3.1 nr. 2, rådsdirektiv 90/423/EØF av  

26. juni 1990 om endring av direktiv 85/511/EØF om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og 

klovsyke, direktiv 64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet og 

direktiv 72/462/EØF om helseproblemer og dyrehelseproblemer ved innførsel av storfe og svin samt ferskt kjøtt 

og kjøttprodukter fra tredjestater, som tilpasset EØS-avtalen ved de sektorvise tilpasninger omhandlet i vedlegg I 

til EØS-avtalen. 

(9) Rettsakten tidligere nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 3.1 nr. 5a, rådsdirektiv 2005/94/EF av  

20. desember 2005 om fellesskapstiltak for bekjempelse av aviær influensa og om oppheving av direktiv 

92/40/EØF, som endret og som tilpasset EØS-avtalen ved de sektorvise tilpasninger omhandlet i vedlegg I til 

EØS-avtalen. 

(10) Nærmere bestemt artikkel 5 nr. 4 i rådsdirektiv 90/423/EØF, artikkel 62 nr. 4 i rådsdirektiv 2005/94/EF og 

artikkel 47 nr. 4 i direktiv 2006/88/EF. 
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Artikkel 5 

Dette vedtak er rettet til Norge og Island. 

Artikkel 6 

Dette vedtak har gyldighet i engelsk utgave. 

Utferdiget i Brussel. 

For EFTAs overvåkingsorgan 

Bente Angell-Hansen 

president 

Frank J. Büchel 

medlem av kollegiet 

Högni Kristjánsson 

ansvarlig medlem av kollegiet 

For Carsten Zatschler 

medunderskriver som direktør for  

juridisk avdeling 
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VEDLEGG 

Sykdomsfrie og vaksinefrie statuser for og utryddelsesprogrammer i Norge og Island eller soner eller segmenter i Norge og Island som er godkjent i samsvar med forordning (EU) 2016/429 og delegert 

forordning (EU) 2020/689 

I Norge: 

Sykdomsfri eller vaksinefri status Område: Hele territoriet eller sone Rettslig grunnlag Nr. på tidligere eller nytt vedtak i EFTAs 

overvåkingsorgan 

infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis 

og B. suis hos storfe 

Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav a) i) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

28/07/COL av 19. februar 2007 (tidligere 

vedtak opphevet) 

infeksjon med Brucella melitensis hos sau og 

geit 

Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav a) ii) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

029/21/COL av 13. april 2021 (tidligere vedtak 

opphevet) 

infeksjon med arter i Mycobacterium 

tuberculosis-komplekset (M. bovis, M.caprae 

og M. tuberculosis) (”MTBC”) 

Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav b) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

28/07/COL av 19. februar 2007 

(tidligere vedtak opphevet) 

enzootisk bovin leukose (”EBL”) Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav c) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

28/07/COL av 19. februar 2007 

(tidligere vedtak opphevet) 

infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs 

pustuløs vulvovaginitt (”IPV”) 

Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav d) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

159/10/COL av 21. april 2010 (tidligere vedtak 

opphevet) 

infeksjon med pseudorabiesvirus (”ADV”) Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav e) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

160/10/COL av 21. april 2010 (tidligere vedtak 

opphevet) 

infeksjon med Newcastle disease-virus uten 

vaksinasjon 

Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav g) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

221/96/COL av 4. desember 1996 (tidligere 

vedtak opphevet) 

infeksjon med Marteilia refringens Sone: hele Norges kystlinje, med unntak av 

kontrollområdet i Bømlo kommune i Hordaland fylke 

som er spesifikt beskrevet i § 2 i forskriften om 

kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose 

hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland (FOR-2017-

09-08-1377) 

Artikkel 84 nr. 1 bokstav l) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

18/18/COL av 9. februar 2018 (tidligere vedtak 

opphevet) 

infeksjon med Bonamia ostreae Sone: hele Norges kystlinje, med unntak av Aust-Agder 

fylke 

Artikkel 84 nr. 1 bokstav k) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

18/18/COL av 9. februar 2018 (tidligere vedtak 

opphevet) 
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infeksiøs hematopoietisk nekrose (”IHN”) Hele territoriet, med unntak av den norske delen av 

nedbørfeltet til Grense Jakobselv og Pasvikelva og 

elvene mellom disse, samt den tilhørende kystregionen 

(sone) 

Artikkel 84 nr. 1 bokstav i) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

264/12/COL av 5. juli 2012 (tidligere vedtak 

opphevet) 

hemoragisk virusseptikemi (”VHS”) Hele territoriet, med unntak av den norske delen av 

nedbørfeltet til Grense Jakobselv og Pasvikelva og 

elvene mellom disse, samt den tilhørende kystregionen 

(sone) 

Artikkel 84 nr. 1 bokstav h) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

264/12/COL av 5. juli 2012 (tidligere vedtak 

opphevet) 

 

Utryddelsesprogram Område: Hele territoriet, sone eller segment Rettslig grunnlag Nr. på vedtak i EFTAs overvåkingsorgan 

For tiden ingen oppføringer    

På Island: 

Sykdomsfri eller vaksinefri status Område: Hele territoriet eller sone Rettslig grunnlag Nr. på tidligere eller nytt vedtak i EFTAs 

overvåkingsorgan 

infeksiøs hematopoietisk nekrose (”IHN”) Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav i) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

227/04/COL av 9. september 2004 og  

36/16/COL av 9. februar 2016 (tidligere vedtak 

opphevet) 

 

Utryddelsesprogram Område: Hele territoriet, sone eller segment Rettslig grunnlag Nr. på vedtak i EFTAs overvåkingsorgan 

For tiden ingen oppføringer    
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DELEGERT VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

av 22. april 2021 

om godkjenning av sykdomsfri status for Norge med hensyn til rabiesvirus (RABV) og om 

endring av vedtak nr. 032/21/COL 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR – 

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, 

særlig artikkel 1 nr. 2 og artikkel 3 i avtalens protokoll 1, 

under henvisning til rettsakten nevnt i kapittel I del 1.1 nr. 13 i vedlegg I til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”), europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 

av 9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på 

dyrehelseområdet (”forordning (EU) 2016/429”), som endret og som tilpasset EØS-avtalen ved de 

spesifikke og sektorvise tilpasninger omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen, særlig artikkel 36 nr. 3 og 

artikkel 266 nr. 2, 

under henvisning til rettsakten nevnt i kapittel I del 1.1 nr. 13h i vedlegg I til EØS-avtalen, delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for innførsel til Unionen og forflytning og 

håndtering etter innførsel av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk 

opprinnelse (”delegert forordning (EU) 2020/689”), som tilpasset ved de spesifikke og sektorvise 

tilpasninger omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen, særlig artikkel 70 nr. 3, 

som tilpasset EØS-avtalen ved nr. 4 bokstav d) i EØS-avtalens protokoll 1, 

og ut fra følgende betraktninger: 

Forordning (EU) 2016/429 og delegert forordning (EU) 2020/689 er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg 

med virkning fra 17. april 2021. I samsvar med anvendelsesdatoen fastsatt i forordning (EU) 2016/429, 

delegert forordning (EU) 2020/687 og delegert forordning (EU) 2020/689 får disse forordningene 

anvendelse fra 21. april 2021. 

Forordning (EU) 2016/429 fastsetter en ny rettslig ramme for forebygging og bekjempelse av sykdommer 

som kan overføres til dyr eller mennesker. Særlig omhandler den godkjenning av sykdomsfri status for 

stater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS-stater”), eller soner i disse statene, med 

hensyn til visse sykdommer oppført i artikkel 5 nr. 1 i forordningen for én eller flere relevante dyrearter 

(”statuser”). 

De sykdomsfrie og vaksinefrie statusene for og utryddelsesprogrammene i Norge og Island og soner eller 

segmenter i Norge og Island som er godkjent i samsvar med forordning (EU) 2016/429 og delegert 

forordning (EU) 2020/689, er oppført i vedtak nr. 032/21/COL. 

For visse listeførte sykdommer, herunder infeksjon med rabiesvirus (RABV), fastsetter forordning (EU) 

2016/429 og delegert forordning (EU) 2020/689 for første gang regler for godkjenning av sykdomsfri 

status for medlemsstater eller soner eller segmenter i medlemsstater. 

Artikkel 36 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 fastsetter at søknader om sykdomsfri status for EØS-stater 

eller soner i EØS-stater med hensyn til visse listeførte sykdommer skal godkjennes når fravær av den 

aktuelle sykdommen er godtgjort gjennom historiske data og overvåkingsdata. 

I henhold til artikkel 39 bokstav a) iii) i forordning (EU) 2016/429 fastsetter artikkel 70 i delegert 

forordning (EU) 2020/689 kriteriene for anerkjennelse av sykdomsfri status for en EØS-stat eller en sone 

i en EØS-stat på grunnlag av historiske data og overvåkingsdata, herunder med hensyn til infeksjon med 

rabiesvirus (RABV). 

I henhold til artikkel 70 nr. 3 i forordning (EU) 2020/689 kan Overvåkingsorganet ”i en periode på to år 

fra denne forordningen får anvendelse, tildele sykdomsfri status til [Norge] eller soner med hensyn til:  

2021/EØS/52/07 
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a) infeksjon med rabiesvirus, dersom sykdommen var meldepliktig i henhold til artikkel 8 i direktiv 

64/432/EØF og nødvendig overvåking ble gjennomført i samsvar med artikkel 4 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF(1), og ingen tilfeller er blitt rapportert hos 

listeførte dyrearter i de siste to årene,”. 

Ved brev av 25. november 2020 (dokument nr. 1166401) innga Mattilsynet en søknad om godkjenning av 

sykdomsfri status for hele Norges territorium med hensyn til infeksjon med rabiesvirus (RABV). Denne 

søknaden var ledsaget av en rapport fra Veterinærinstituttet som var framlagt for å godtgjøre det 

historiske fraværet av infeksjon med rabiesvirus (RABV) i Norge (dokument nr. 1166395). 

Overvåkingsorganet har, i nært samarbeid med Europakommisjonen, undersøkt rapporten og anser, i lys 

av denne informasjonen, at vilkårene fastsatt i artikkel 36 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 og artikkel 70 

nr. 3 bokstav a) i forordning (EU) 2020/689 er oppfylt av Norge (dokument nr. 1190351). Norges status 

som fri for infeksjon med rabiesvirus (RABV) godkjennes derfor av Overvåkingsorganet ved dette 

vedtak, og vedlegget til vedtak nr. 032/21/COL endres tilsvarende. 

Ved sitt delegerte vedtak nr. 030/21/COL (dokument nr. 1194415) oversendte Overvåkingsorganet 

utkastet til vedtak til Komiteen i samsvar med artikkel 36 nr. 4 og artikkel 266 nr. 2 i forordning (EU) 

2016/429. Komiteen godkjente utkastet til vedtak. Utkastet til vedtak er følgelig i samsvar med komiteens 

uttalelse. 

Vedtak nr. 032/21/COL skal derfor endres tilsvarende –  

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Status som fri for infeksjon med rabiesvirus (RABV) godkjennes herved for hele Norges territorium. 

Vedlegget til vedtak nr. 032/21/COL erstattes herved med vedlegget til dette vedtak. 

Artikkel 2 

Dette vedtak trer i kraft den dagen det undertegnes. 

Artikkel 3 

Dette vedtak er rettet til Norge. 

Artikkel 4 

Dette vedtak har gyldighet i engelsk utgave.  

Utferdiget i Brussel 22. april 2021. 

For EFTAs overvåkingsorgan, i samsvar med delegeringsvedtak nr. 130/20/COL, 

Högni S. Kristjánsson For Carsten Zatschler 

ansvarlig medlem av kollegiet medunderskriver som direktør for  

juridisk avdeling 

 

  

(1) Rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 8a, europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/99/EF 

av 17. november 2003 om overvåking av zoonoser og visse zoonotiske smittestoffer, om endring av rådsvedtak 

90/424/EØF og om oppheving av rådsdirektiv 92/117/EØF, som endret og som tilpasset EØS-avtalen ved de 

sektorvise tilpasninger omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen. 
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VEDLEGG I 

Sykdomsfrie og vaksinefrie statuser for og utryddelsesprogrammer i Norge og Island eller soner eller segmenter i Norge og Island som er godkjent i samsvar med forordning (EU) 2016/429 og 

delegert forordning (EU) 2020/689 

I Norge: 

Sykdomsfri eller vaksinefri status Område: Hele territoriet eller sone Rettslig grunnlag Nr. på tidligere eller nytt vedtak i EFTAs 

overvåkingsorgan 

infeksjon med Brucella abortus, B. melitensis og  

B. suis hos storfe 

Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav a) i) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

28/07/COL av 19. februar 2007 (tidligere 

vedtak opphevet) 

infeksjon med Brucella melitensis hos sau og geit Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav a) ii) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

029/21/COL av 13. april 2021 (tidligere vedtak 

opphevet) 

infeksjon med arter i Mycobacterium tuberculosis-

komplekset (M. bovis, M.caprae og M. tuberculosis) 

(”MTBC”) 

Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav b) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

28/07/COL av 19. februar 2007 (tidligere 

vedtak opphevet) 

enzootisk bovin leukose (”EBL”) Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav c) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

28/07/COL av 19. februar 2007 (tidligere 

vedtak opphevet) 

infeksiøs bovin rhinotrakeitt / infeksiøs pustuløs 

vulvovaginitt (”IPV”) 

Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav d) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

159/10/COL av 21. april 2010 (tidligere vedtak 

opphevet) 

infeksjon med pseudorabiesvirus (”ADV”) Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav e) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

160/10/COL av 21. april 2010 (tidligere vedtak 

opphevet) 

infeksjon med Newcastle disease-virus uten 

vaksinasjon 

Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav g) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

221/96/COL av 4. desember 1996 (tidligere 

vedtak opphevet) 

Rabiesvirus (”RABV”) Hele territoriet Artikkel 36 nr. 4 i forordning (EU) 2016/429 og 

artikkel 70 nr. 3 bokstav a) i delegert forordning 

(EU) 2020/689 

033/21/COL av 22. april 2021 

infeksjon med Marteilia refringens Sone: hele Norges kystlinje, med unntak av 

kontrollområdet i Bømlo kommune i Hordaland 

fylke som er spesifikt beskrevet i § 2 i forskriften 

om kontrollområde for å bekjempe sykdommen 

Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, 

Hordaland (FOR-2017-09-08-1377) 

Artikkel 84 nr. 1 bokstav l) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

18/18/COL av 9. februar 2018 (tidligere 

vedtak opphevet) 
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infeksjon med Bonamia ostreae Sone: hele Norges kystlinje, med unntak av Aust-

Agder fylke 

Artikkel 84 nr. 1 bokstav k) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

18/18/COL av 9. februar 2018 (tidligere 

vedtak opphevet) 

infeksiøs hematopoietisk nekrose (”IHN”) Hele territoriet, med unntak av den norske delen av 

nedbørfeltet til Grense Jakobselv og Pasvikelva og 

elvene mellom disse, samt den tilhørende 

kystregionen (sone) 

Artikkel 84 nr. 1 bokstav i) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

264/12/COL av 5. juli 2012 (tidligere vedtak 

opphevet) 

hemoragisk virusseptikemi (”VHS”) Hele territoriet, med unntak av den norske delen av 

nedbørfeltet til Grense Jakobselv og Pasvikelva og 

elvene mellom disse, samt den tilhørende 

kystregionen (sone) 

Artikkel 84 nr. 1 bokstav h) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

264/12/COL av 5. juli 2012 (tidligere vedtak 

opphevet) 

 

Utryddelsesprogram Område: Hele territoriet, sone eller segment Rettslig grunnlag Nr. på vedtak i EFTAs overvåkingsorgan 

For tiden ingen oppføringer    

På Island: 

Sykdomsfri eller vaksinefri status Område: Hele territoriet eller sone Rettslig grunnlag Nr. på tidligere eller nytt vedtak i EFTAs 

overvåkingsorgan 

infeksiøs hematopoietisk nekrose (”IHN”) Hele territoriet Artikkel 84 nr. 1 bokstav i) i delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/689 

227/04/COL av 9. september 2004 og  

36/16/COL av 9. februar 2016 (tidligere vedtak 

opphevet) 

 

Utryddelsesprogram Område: Hele territoriet, sone eller segment Rettslig grunnlag Nr. på vedtak i EFTAs overvåkingsorgan 

For tiden ingen oppføringer    
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 6. mai 2021 

Sak nr. 86794 

Vedtak nr. 036/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Kompensasjonsordning for filmprodusenter i 

forbindelse med covid-19  

Rettslig grunnlag Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon  

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre at forstyrrelsene forårsaket av covid-19-utbruddet 

ikke undergraver filmprodusenters lønnsomhet og den 

framtidige filmproduksjonen 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 10 millioner  

Støtteintensitet Tilskudd på inntil 100 % av det anslåtte tapet av 

billettinntekter fra kinovisning fra 13. mars til  

30. september 2020 

Varighet 6. mai til 31. desember 2021 

Økonomiske sektorer Audiovisuell produksjon 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Norsk filminstitutt  

Postboks 482  

NO-0105 Oslo 

Norge 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

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

2021/EØS/52/08 

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

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 21. april 2021 

i sak E-2/20 

den norske stat v/Utlendingsnemnda (UNE) mot L  

(Direktiv 2004/38/EF – Fri bevegelighet og fritt opphold – Utvisning – Vern mot utvisning – Virkelig, 

umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel – Tvingende nødvendig av hensyn til den offentlige sikkerhet – 

Innreiseforbud – Søknader om å oppheve innreiseforbud – Vesentlig endring – Nødvendighet – 

Forholdsmessighet – Grunnleggende rettigheter – Retten til familieliv) 

I sak E-2/20, den norske stat v/Utlendingsnemnda (UNE) mot L – ANMODNING til EFTA-domstolen 

etter artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol 

fra Borgarting lagmannsrett 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, som tilpasset avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 

har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen og Bernd Hammermann 

(saksforberedende dommer), dommere, 21. april 2021 avsagt dom med følgende slutning:  

1. Varige innreiseforbud er i prinsippet ikke i strid med EØS-retten så lenge de oppfyller 

vilkårene fastsatt i 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 artikkel 27 og 28 og kan oppheves i samsvar med direktivet 

artikkel 32. Et utvisningstiltak må være basert på en individuell vurdering. Når det 

gjelder EØS-borgere som har oppholdt seg lovlig i vertsstaten i over ti år, kan utvisning 

bare vedtas etter direktiv 2004/38/EF artikkel 27 og 28 nr. 3 dersom det er tvingende 

nødvendig av hensyn til den offentlige sikkerhet, under omstendigheter hvor den berørte 

persons personlige atferd utgjør en spesielt alvorlig trussel der et utvisningsvedtak er 

nødvendig for å beskytte grunnleggende samfunnshensyn. Dette gjelder forutsatt at slik 

beskyttelse ikke kan oppnås med mindre inngripende virkemidler, og det tas hensyn til 

varigheten av EØS-borgerens opphold i vertsstaten og spesielt de alvorlige negative 

konsekvenser et slikt tiltak kan få for EØS-borgeren og hans/hennes familiemedlemmer 

som har blitt virkelig integrert i vertsstaten. Et eventuelt påfølgende innreiseforbud må 

være begrenset til det som er nødvendig for å ivareta det grunnleggende hensyn som 

utvisningen er ment å beskytte. Innreiseforbudet må overholde forholdsmessighets-

prinsippet. 

2. Sosial rehabilitering av en EØS-borger i den stat han/hun har blitt virkelig integrert i, er i 

samfunnets interesse generelt. God oppførsel hos vedkommende under soning og deretter i 

prøvetiden, sammen med andre bevis på reintegrasjon i samfunnet, reduserer faren for at 

det foreligger noen umiddelbar trussel mot den offentlige sikkerhet. I lys av prinsippene 

om forholdsmessighet, barnets beste og grunnleggende rettigheter er vedkommendes 

familie og barn, herunder stebarn, et viktig hensyn i vurderingen av nødvendigheten av et 

inngripende tiltak etter direktiv 2004/38/EF kapittel VI. Ved vurdering av nødvendigheten 

av en utvisning må alle alternativer til utvisning inngå i den samlede vurdering. 

3. En vesentlig endring etter direktiv 2004/38/EF artikkel 32 er en endring som fjerner 

begrunnelsen som lå til grunn for det opprinnelige vedtaket etter direktivet kapittel VI om 

å begrense bevegelsesfriheten med henvisning til vedkommendes atferd. Det kan ikke 

antas at det ikke vil finne sted en vesentlig endring i den personlige atferd, og hver søknad 

må behandles på individuelt grunnlag. Alle faktorer som kan bidra til å bevise en vesentlig 

endring i den personlige atferd, må tas i betraktning. Dette vil avhenge av arten av 

vedkommendes personlige atferd og av den samfunnstrussel atferden utgjorde. Ethvert 

bevis på at vedkommende har engasjert seg i positive og lovlige aktiviteter som gjør det 

usannsynlig at han/hun vil falle tilbake til den type aktiviteter som førte til utvisningen, 

2021/EØS/52/09 
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må tas i betraktning. Slike faktorer kan omfatte, men er ikke begrenset til, bevis på at 

personen har avstått fra å begå nye lovbrudd, bevis på reintegrasjon i vertssamfunnet og 

at personen har påbegynt og fastholder en stabil økonomisk aktivitet, resultatene av 

psykologiske vurderinger, troverdige uttrykk for anger, bevis på at han/hun engasjerer 

seg på en positiv og konstruktiv måte i samfunnet, og særlig EØS-borgerens sosiale 

rehabilitering i den stat han/hun har blitt virkelig integrert i. 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 5. mai 2021 

i sak E-8/20 

straffesak mot N 

(Frihet til å motta tjenester – Fri bevegelighet for arbeidstakere – Forordning (EØF) nr. 1408/71 – 

Forordning (EF) nr. 883/2004 – Rett til fortsatt å motta trygdeytelser i en annen EØS-stat – Ytelser ved 

sykdom – Opphold – Restriksjon av en grunnleggende frihet – Rettferdiggjøring) 

I sak E-8/20, straffesak mot N – ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom 

EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol fra Norges Høyesterett om 

tolkningen av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig artiklene 28 og 36, 

rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, 

selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av 

trygdeordninger og 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, har 

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

og Bernd Hammermann, dommere, 5. mai 2021 avsagt dom med følgende slutning:  

1. Svaret på det første og det tolvte spørsmål er at en ytelse som de arbeidsavklaringspenger 

hovedsaken gjelder, utgjør en ytelse ved sykdom etter artikkel 4 nr. 1 bokstav a i 

forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, 

selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet 

og artikkel 3 nr. 1 bokstav a i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av 

trygdeordninger. 

2. Svaret på det andre, tredje og fjerde spørsmål må bli at en situasjon slik som den 

hovedsaken gjelder, ikke faller inn under virkeområdet for artiklene 19 eller 22 i 

forordning (EØF) nr. 1408/71. Imidlertid medfører ikke denne konklusjon at nasjonale 

regler slik som i hovedsaken, unntas fra virkeområdet for bestemmelsene i EØS-avtalens 

hoveddel eller en annen rettsakt som er innlemmet i EØS-avtalen. 

3. Svaret på det femte, sjette, syvende og åttende spørsmål må bli at EØS-avtalen artikkel 36 

må tolkes slik at bestemmelsen utelukker lovgivning i en EØS-stat, slik som i hovedsaken, 

som gjør retten for medlemmer i trygdeordningen til å beholde kontantytelser ved 

sykdom etter artikkel 4 nr. 1 bokstav a i forordning (EØF) nr. 1408/71 i tilfelle av et 

opphold i en annen EØS-stat betinget av 

- et krav om at mottakeren av ytelser ved sykdom bare kan oppholde seg utenlands i en 

begrenset periode, som vanligvis ikke kan overskride fire uker per år, og 

- en ordning med forhåndsgodkjenning, som fastsetter at godkjenning skal nektes med 

mindre det kan godtgjøres at oppholdet i en annen EØS-stat er forenlig med gjennom-

føringen av fastsatte aktivitetsplikter og ikke hindrer den kompetente institusjons 

oppfølging og kontroll. 

4. I lys av svaret på det femte, sjette, syvende og åttende spørsmål er det ikke nødvendig å 

besvare det niende, tiende og ellevte spørsmål.  

5. Svaret på det trettende spørsmål må bli at uttrykket «oppholder seg» i artikkel 21 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 883/2004 må tolkes slik at det også omfatter kortvarige opphold i en 

annen EØS-stat som ikke utgjør «bosted» etter artikkel 1 bokstav j i samme forordning, 

slik som i hovedsaken. 

6. Svaret på det fjortende spørsmål må bli at artikkel 21 i forordning (EF) nr. 883/2004 må 

tolkes slik at den omfatter situasjoner der en medisinsk diagnose blir stilt under et 

opphold i en annen EØS-stat enn den kompetente EØS-stat, så vel som situasjoner der, 

slik som i hovedsaken, diagnosen er anerkjent av den kompetente institusjon før utreise.   

2021/EØS/52/10 
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7. Svaret på det femtende spørsmål må bli at artikkel 21 nr. 1 i forordning (EF) nr. 883/2004 

må tolkes slik at den utelukker vilkår om  

(i) at ytelsen kun kan gis i inntil fire uker per år utenfor Norge;  

(ii) at det må godtgjøres at utenlandsoppholdet er forenlig med aktivitetspliktene og 

ikke hindrer den kompetente institusjons oppfølging og kontroll; og  

(iii) at vedkommende må få tillatelse og overholde meldeplikten ved bruk av 

meldekort.  

Følgelig er det ikke nødvendig å foreta en ytterligere vurdering av slike vilkår opp mot 

andre bestemmelser i EØS-retten. 

8. Under henvisning til svaret gitt på det femtende spørsmål samt det femte, sjette, syvende 

og åttende spørsmål, er det ikke nødvendig å besvare det sekstende spørsmål. 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10216 – DFDS / HSF Logistics Group) 

1.  Kommisjonen mottok 2. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DFDS A/S (”DFDS”, Danmark) 

– HSF Distri Holding B.V., HSF Expeditie Holding B.V. og Frekrenij B.V. (sammen med sine respektive datterforetak, 

”HSF Logistics Group”, Nederland) 

DFDS overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele HSF Logistics Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DFDS driver et sjøtransportnett i Europa og leverer sjøfrakttjenester samt transport- og logistikkløsninger. 

– HSF Logistics Group leverer logistikktjenester, inkludert kjøletransport (ferske og fryste næringsmidler), kjølelagring 

og crossdocking, samt gjenbrukbar emballasje og tjenester knyttet til rengjøring av emballasje. 

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 321 av 

10.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10216 – DFDS / HSF Logistics 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”). 

2021/EØS/52/11 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10311 – Enel X / VWFL / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 30. juli 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Enel X S.r.l. (”Enel X”, Italia), kontrollert av Enel S.p.A. (”Enel”, Italia) 

– Volkswagen Finance Luxembourg S.A. (”VWFL”, Luxembourg), kontrollert av Volkswagen AG (”VWAG”, 

Tyskland) 

– Enel X Mobility HPC S.r.l. (”JV”, Italia) 

Enel X og VWFL 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: 

 Enel X: datterforetak av det italienske energikonsortiet Enel Group som er aktivt innen utvikling og levering av 

innovative produkter og løsninger som legger til rette for energiomstilling, inkludert e-mobilitet. 

 VWFL: datterforetak av det tyske kjøretøykonsortiet Volkswagen Group som tilbyr tjenester som finansiering, 

leasing, forsikring og innkjøp av forsikring i tilknytning til biler og nyttekjøretøyer. 

 JV: nystiftet foretak som skal investere i, eie, installere, drive og vedlikeholde et nettverk av allment tilgjengelige 

hurtigladestasjoner for elektriske kjøretøyer i Italia. 

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 321 av 

10.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10311 – Enel X / VWFL / JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/52/12 

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

(Sak M.10402 – Blackstone / GTCR / Campaign Parent) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Blackstone Group Inc. (”Blackstone”, USA) 

– GTCR, LLC (”GTCR”, USA)  

– Campaign Parent, LLC (”Campaign Parent”, USA), inkludert dets datterforetak Simplifi Holdings, Inc. (”Simplifi”, 

USA) og The Advantage Software Company, LLC (”Advantage”, USA) (samlet kalt ”målforetaket”) 

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

3 nr. 4 over hele Campaign Parent, som i dag er kontrollert alene av fond forvaltet av GTCR. Sammenslutningen 

gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: globalt kapitalforvaltnings- og verdipapirforetak. 

– GTCR: aktiv eierkapital-foretak med fokus på sektorene finansielle tjenester og finansteknologi, helse, teknologi, 

medier og telekommunikasjon og forretningsmessig tjenesteyting. 

– Campaign Parent: overordnet holdingforetak for to datterforetak, Simplifi og Advantage. 

– Simplifi: teknologiplattform som hjelper reklametilbydere å selge reklame på internett, inkludert på nettsteder og 

mobilnettsteder, i apper og på smart-TV-er. 

– Advantage: leverandør av bedriftsprogramvare utformet for reklamebyråer og markedsføringsselskaper. 

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 325 av 

13.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10402 – Blackstone / GTCR / Campaign Parent 

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/52/13 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10415 – Black Diamond / Specialty Chemicals International) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Black Diamond Capital Management L.L.C. (”Black Diamond”, USA) 

– Specialty Chemicals International B.V. (”Specialty Chemicals”, Nederland), kontrollert i fellesskap av 

Investindustrial V L.P. (Luxembourg) og Black Diamond 

Black Diamond overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Specialty 

Chemicals. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Black Diamond: investeringsrådgivningsfirma med fokus på fire investeringsområder: i) fond for kontrollerende 

investeringer i foretak i vanskeligheter / aktive eierfond, ii) hedgefond, iii) et lukket fond for ikke-kontrollerende 

investeringer i foretak i vanskeligheter og iv) pantsatte gjeldsforpliktelser. Black Diamond har i dag felles kontroll 

over Specialty Chemicals. 

– Specialty Chemicals: holdingforetak for Polynt-Reichhold, som er aktivt innen utvikling, produksjon og distribusjon 

av spesialkjemikalier og kjemikalier med høy ytelse, nærmere bestemt umettet polyesterharpiks, kjemiske 

mellomprodukter (anhydrider), beslektede varer (myknere) og spesialprodukter (varmeherdende forbindelser) og 

harpiks brukt i komposittmaterialer og overflatebehandlingsmidler. 

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 321 av 

10.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10415 – Black Diamond / Specialty Chemicals International 

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/52/14 

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

(Sak M.10420 – Brookfield / Digital Realty / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Project Holdings Three (DIFC) Limited, som tilhører konsernet Brookfield Asset Management Inc. (”Brookfield”, 

Canada)  

– Digital India, LLC, som tilhører konsernet Digital Realty Trust, Inc. (”Digital Realty”, USA) 

– Mercury Holdings SG Pte. Ltd. (”fellesforetaket”, Singapore) 

Brookfield og Digitial Realty overtar i fellesskap indirekte kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over fellesforetaket. Transaksjonen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet 

fellesforetak.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Brookfield: global kapitalforvalter med fokus på fast eiendom, infrastruktur, fornybar energi og aktiv eierkapital. 

– Digital Realty: eiendomsinvesteringsforvalter som eier, kjøper, utvikler og driver datasentre. 

– Fellesforetaket: kjøp, utvikling, bygging og drift av datasenterfasiliteter i India. 

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 325 av 

13.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10420 – Brookfield / Digital Realty / JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2021/EØS/52/15 

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

(Sak M.10425 – BCP Dornoch Parent / DexKo) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BCP Dornoch Parent Inc. (”BCP”, USA), kontrollert av Brookfield Asset Management Inc. (USA) 

– DexKo Global Holdings Inc. (”DexKo”, USA), kontrollert av KPS Capital Partners, LP (USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BCP er kontrollert av Brookfield Asset Management Inc., en global kapitalforvalter som tilbyr en rekke offentlige og 

private investeringsprodukter og -tjenester, med fokus på fast eiendom, infrastruktur, fornybar energi og aktiv 

eierkapital.  

– DexKo er en leverandør av styrings- og hjulopphengsteknologi, chassis og relaterte komponenter. DexKo selger 

aksler, chassis, hjuloppheng og relaterte komponenter samt andre komponenter til diverse tilhengerprodukter og andre 

sluttprodukter som kan taues. 

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 322 av 

11.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10425 – BCP Dornoch Parent / DexKo 

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/52/16 

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

(Sak M.10262 – Facebook/Kustomer) 

Kommisjonen besluttet 2. august 2021 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 314 av 6.8.2021. Merknadene 

sendes til Kommisjonen, med referanse M.10262 – Facebook/Kustomer, 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/52/17 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10122 – Mayr-Melnhof Karton / Kotkamills) 

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 32021M10122. 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.10157 – Aurubis / TSR Recycling / JV) 

Kommisjonen besluttet 21. april 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 32021M10157. 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/52/18 

2021/EØS/52/19 

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

(Sak M.10283 – MEF 4 / CDC / 3i EOPF Topco / NGM) 

Kommisjonen besluttet 29. juli 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 

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 32021M10283. 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.10299 – DBS / JPMC / Temasek / Techco JV) 

Kommisjonen besluttet 29. juli 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 32021M10299. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10305 – CDPQ/DWS/Ermewa) 

Kommisjonen besluttet 2. august 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 32021M10305. 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.10321 – DSV/Agility) 

Kommisjonen besluttet 28. juli 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 32021M10321. 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/52/22 

2021/EØS/52/23 

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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Statsstøtte SA.60165 (2021/C) – Portugal – Omstruktureringsstøtte til TAP SGPS 

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 16. juli 2021, gjengitt på det opprinnelige språket etter oppsummeringen i 

EUT C 317 av 6.8.2021, s. 13, 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 en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 13), 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/52/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.317.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.317.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.317.01.0013.01.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.48706 Tyskland DEUTSCHLAND 
Change of support to existing CHP 

plants (§ 13 KWKG) 

EUT C 306 av 

30.7.2021, s. 1 

SA.56826 Tyskland — 
2020 reform of support for 

cogeneration 

EUT C 306 av 

30.7.2021, s. 2 

SA.60939 Luxembourg 
LUXEMBOURG 

(GRAND-DUCHE) 

Régime d’aides en faveur du 

journalisme professionnel 

EUT C 306 av 

30.7.2021, s. 2 

SA.62194 Italia ITALIA 

Tax credit to attract investments for 

cinematographic and audiovisual works 

in Italy 

EUT C 306 av 

30.7.2021, s. 3 

SA.62406 Sverige SVERIGE 

Nedstängningsstöd (Compensation 

scheme for close downs and 

prohibitions due to COVID-19) 

EUT C 306 av 

30.7.2021, s. 4 

SA.62930 Tsjekkia — 

COVID-19 — CZ — New 

compensation bonus to self-employed 

persons and to partners in small limited 

liability companies 

EUT C 306 av 

30.7.2021, s. 4 

SA.63482 Irland IRELAND 
Ireland — Small Business Assistance 

Scheme for COVID (SBASC 

EUT C 306 av 

30.7.2021, s. 5 

SA.63695 Kypros — 

COVID-19 — Amendments to 

SA.57691,SA.59668, SA.61839, 

SA.62228 and SA.62397 

EUT C 306 av 

30.7.2021, s. 6 

SA.63721 Italia ITALIA 
Esonero contributivo per contratto di 

rioccupazione 

EUT C 306 av 

30.7.2021, s. 7 

SA.63926 Slovenia Slovenia 

Amendment to SA.57558 (2020/N) — 

Slovenia COVID-19: Additional 

intervention measures scheme (Short-

time work scheme, wage subsidies for 

June, cableways, agriculture land)) and 

SA.61920 2021/N) — Slovenia 

EUT C 306 av 

30.7.2021, s. 8 

SA.63932 Belgia VLAAMS GEWEST 

Besluit van de Vlaamse Regering over 

de compensatie van de 

omboekingskosten van evenementen 

ten gevolge van de 

coronavirusmaatregelen 

(Decision of the Flemish Government 

regarding the compensations of the 

rebooking costs of events due to the 

Covid-19 measures) 

EUT C 306 av 

30.7.2021, s. 8 

SA.48706 Tyskland — 
Mögliche Beihilfe zu Gunsten von 

RVV und Nordwasser GmbH 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 1 

SA.57137 Tyskland DEUTSCHLAND 

State aid scheme for modernisation of 

inland waterway fleet (Richtlinie zur 

Förderung der nachhaltigen 

Modernisierung von Binnenschiffen) 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 2 

SA.59021 Nederland — 
COVID-19 Planned aid in favour of 

InnoGenerics 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 2 

SA.59448 Ungarn Hungary 

Government Decision 1414/2020.  

(VII. 16.) on the Establishment of an 

aid scheme for single wagonload 

transport and the development of the 

related transport sector 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 3 

2021/EØS/52/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.306.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2021:306:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
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Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet 

på mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.60062 Tsjekkia — 

COVID-19: Aid for the extraordinary 

direct costs faced by Czech terrestrial 

television network operators 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 4 

SA.60775 Tyskland DEUTSCHLAND 

Publicly accessible charging 

infrastructure for electric vehicles in 

Germany 

(‘Förderrichtlinie Öffentlich 

zugängliche Ladeinfrastruktur für 

Elektrofahrzeuge in Deutschland’) 

(RRF) 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 5 

SA.61240 Portugal ACORES 
Portugal — COVID-19 Wage subsidies 

to preserve employment in the Azores 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 5 

SA.62999 Frankrike — 

COVID-19: Aid in the form of 

exemptions from social security 

contributions 

(‘Régime d'aides sous forme 

d'exonérations de cotisations sociales’) 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 6 

SA.63212 Hellas ELLADA 

Increased Special Purpose 

Compensation to enterprises affected 

by Covid-19, for the period of  

April 2021 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 7 

SA.63264 Irland IRELAND 
Ireland — Regional Enterprise 

Transition Scheme 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 8 

SA.63294 Slovakia — 

SA.63294 (2021/N) — Slovakia 

COVID-19: Temporary Framework aid 

for preserving employment and self-

employment (amendments to 

SA.56986) 

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 Dodatkov č. 1 a 2 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 8 

SA.63708 Østerrike — 
COVID-19:Fifth Amendment of the 

exiting aid scheme SA.56981 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 9 

SA.63896 Hellas ELLADA 

Financial Support Scheme for Local, 

Regional and National Newspapers and 

Magazines, Regional Media Service 

Providers and Radio Stations — EL 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 10 

SA.63984 Nederland NEDERLAND 

COVID-19: Fifth amendment of the 

direct grant scheme to support the fixed 

costs for enterprises affected by the 

COVID-19 outbreak (amendments to 

SA.57712, SA.59535, SA.60166, 

SA.62241, SA.63257) 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 11 

SA.64032 Danmark — 
COVID-19: Third amendment of 

compensation scheme SA.56774 

EUT C 317 av 

6.8.2021, s. 12 

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

competition/elojade/isef/index.cfm  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2021:317:TOC
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