
 

 

N
O

R
S

K
 u

tg
a

v
e 

 

EØS-tillegget 
til Den europeiske 
unions tidende 

ISSN 1022-9310 

Nr. 61 

28. årgang 

23.9.2021 

 

 I EØS-ORGANER  

 1. EØS-komiteen  

 II EFTA-ORGANER  

 1. EFTA-statenes faste komité  

 2. EFTAs overvåkingsorgan  

 3. EFTA-domstolen  

 III EU-ORGANER  

 1. Kommisjonen  

2021/EØS/61/01  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10338 – Galileo/M6/JV) – Sak 

som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  ...........................................................  1 

2021/EØS/61/02  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10347 – Synthos / Trinseo 

(synthetic rubber business))  ..................................................................................................  2 

2021/EØS/61/03  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10375 – ArcelorMittal /  

Condesa Tubos) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  ......................  3 

2021/EØS/61/04  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10401 – SAMI / Dussur /  

FGA / SAMI Figeac Aero Manufacturing JV) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet 

framgangsmåte  ......................................................................................................................  4 

2021/EØS/61/05  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10427 – KKR/Telefonica/ 

Infraco) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  ...................................  5 

2021/EØS/61/06  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10442 – Advent International / 

Sobi) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  .......................................  6 

2021/EØS/61/07  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10453 – Blackstone/Francisco/ 

Dynamo) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  .................................  7 

2021/EØS/61/08  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.10059 – SK hynix / Intel’s NAND and SSD business)  ............................................  8 



 

 

2021/EØS/61/09  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.10206 – Mayr-Melnhof Karton / International Paper (Poland))  ...............................  8 

2021/EØS/61/10  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.10232 – Brose/Sitech)  ..............................................................................................  9 

2021/EØS/61/11  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.10261 – USTC / CM Biomass Partners)  ..................................................................  9 

2021/EØS/61/12  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.10380 – Hg/TA/Insightsoftware)  .............................................................................  10 

2021/EØS/61/13  Informasjon om harmoniserte standarder som vedrører EFTA-statene, i henhold til 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/845 av 26. mai 2021 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1202 med hensyn til selvantennelsesegenskaper for 

støvavsetninger   ....................................................................................................................  11 

2021/EØS/61/14  Informasjon om harmoniserte standarder som vedrører EFTA-statene, i henhold til 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/867 av 28. mai 2021 om 

harmoniserte standarder for leketøy utarbeidet til støtte for europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2009/48/EF  ........................................................................................................  12 

2021/EØS/61/15  Informasjon om harmoniserte standarder som vedrører EFTA-statene, i henhold til 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/913 av 3. juni 2021 om harmoniserte 

standarder for husholdningsoppvaskmaskiner utarbeidet til støtte for forordning (EU) 

2019/2022 og delegert forordning (EU) 2019/2017  ..............................................................  13 

2021/EØS/61/16  Informasjon om harmoniserte standarder som vedrører EFTA-statene, i henhold til 

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/936 av 3. juni 2021 om harmoniserte 

standarder for husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-

tørketromler utarbeidet til støtte for forordning (EU) 2019/2023 og delegert forordning 

(EU) 2019/2014  ....................................................................................................................  15 



23.9.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/1 

 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10338 – Galileo/M6/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Europakommisjonen mottok 13. september 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om 

en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Galileo Global Education (”Galileo”, Frankrike) 

– M6 Group (”M6”, Frankrike) 

– JV (”målforetaket”, Frankrike)  

Galileo og M6 overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over målforetaket, 

et selvstendig fungerende fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Galileo er et privat konsern som er aktivt innen høyere utdanning og yrkesrettet opplæring over hele verden, men 

primært i EØS. 

– M6 driver virksomhet, direkte og gjennom datterselskaper, innen ulike deler av den audiovisuelle verdikjeden og 

innen produksjon og kjøp av audiovisuelle rettigheter, redigering, markedsføring og distribusjon av audiovisuelle 

medietjenester, markedsføring av reklameplass, varehandel osv., hovedsakelig i Frankrike. 

– Målforetaket er et selvstendig fungerende fellesforetak som tilbyr nettbaserte kurs (digital læring) som kan lede til 

sertifisering eller ikke, hovedsakelig innen områder som kokekunst, skjønnhet, fast eiendom, personlige tjenester, 

ledelse, salg, bedriftsetablering, digital kompetanse, sosiale nettverk og koding, gjør-det-selv, helse og paramedisin, 

utelukkende i Frankrike.  

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 387 av 

24.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10338 – Galileo/M6/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/61/01 

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

(Sak M.10347 – Synthos / Trinseo (synthetic rubber business)) 

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

nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Synthos S.A. (Polen), kontrollert av Black Forest SICAV-SIF S.A. (Luxembourg) 

– Trinseo S.A. (Luxembourg) sin virksomhet innen syntetisk gummi (”målvirksomheten”) 

Synthos S.A. overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en del av Trinseo S.A. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Synthos S.A. er et privateid aksjeselskap med hovedkontor i Oświęcim, Polen, som hovedsakelig er aktivt innen 

produksjon og distribusjon av et bredt spekter av kjemiske produkter. 

– Målvirksomheten er primært aktiv innen produksjon og salg av syntetisk gummi, nærmere bestemt styren-

butadiengummi.  

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 387 av 

24.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10347 – Synthos / Trinseo (synthetic rubber business) 

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/61/02 

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

(Sak M.10375 – ArcelorMittal / Condesa Tubos) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. september 2021 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 

nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ArcelorMittal Aceralia Basque Holding, S.L. (”ArcelorMittal”, Spania), et datterselskap av ArcelorMittal, S.A. 

(”ArcelorMittal Group”, Luxembourg) 

– Condesa Tubos, S.L. (”Condesa Tubos”, Spania) 

ArcelorMittal overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Condesa Tubos. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ArcelorMittal og ArcelorMittal Group: utvinning, produksjon og distribusjon av forskjellige stålprodukter til 

kjøretøy-, bygge-, energi-, emballasje-, apparat-, gruve- og biproduktindustrien. 

– Condesa Tubos: produksjon av forskjellige typer små sveisede karbonstålrør ved tre anlegg i Spania og ett anlegg i 

Tyskland. 

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 384 av 

22.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10375 – ArcelorMittal / Condesa Tubos 

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/61/03 

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

(Sak M.10401 – SAMI / Dussur / FGA / SAMI Figeac Aero Manufacturing JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Saudi Arabian Military Industries Company (”SAMI”, Saudi-Arabia), som tilhører Public Investment Fund (”PIF”, 

Saudi-Arabia) 

– Saudi Arabian Industrial Investments Company (”Dussur”, Saudi-Arabia), som kontrolleres i fellesskap av PIF og 

Saudi Arabian Oil Company (”Saudi Aramco”, Saudi-Arabia) 

– Figeac Aéro S.A. (”FGA”, Frankrike)  

– SAMI Figeac Aero Manufacturing LLC (”målforetaket”, Saudi-Arabia) 

SAMI, Dussur og FGA overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SAMI: militært foretak som investerer i produksjon av nyskapende militære produkter, og som leverer tjenester 

gjennom sine forretningsenheter for luftfart, landsystemer, våpen og missiler, forsvarselektronikk og nye teknologier. 

– Dussur: foretak for strategiske industriinvesteringer. 

– FGA: globalt romfartsforetak som er spesialisert innen maskinbearbeiding av strukturelle deler, motordeler og 

presisjonsdeler av lette legeringer og harde metaller samt delmontasjer. 

– Målforetaket: nystiftet fellesforetak som har til formål å utvikle en kommersielt levedyktig virksomhet gjennom å 

etablere et anlegg for produksjon av presisjonskomponenter av metall til luftfartøyer i Saudi-Arabia. 

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 387 av 

24.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10401 – SAMI / Dussur / FGA / SAMI Figeac Aero Manufacturing 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/61/04 

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

(Sak M.10427 – KKR/Telefonica/Infraco) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. september 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– Telefónica, S.A. (”Telefónica”, Spania) 

– InfraCo (Colombia), et foretak som ennå ikke er stiftet, og som skal drive Telefónica Colombias fibernett i Colombia. 

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

nr. 4 over InfraCo. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt verdipapirforetak som tilbyr forvaltning av alternative aktiva og kapitalmarkeds- og forsikrings-

løsninger. 

– Telefónica: globalt telekommunikasjonsforetak som er operatør av fasttelefoninett og mobilnett og tilbyr 

mobiltelefoni-, fasttelefoni-, internett- og fjernsynstjenester under en rekke merkenavn. 

– InfraCo: drift og utbygging av fibernettinfrastruktur for levering av telekommunikasjonstjenester i grossistleddet i 

Colombia. 

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 383 av 

21.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10427 – KKR/Telefonica/Infraco 

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/61/05 

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

(Sak M.10442 – Advent International / Sobi) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. september 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent International Corporation (”Advent”, USA) 

– Swedish Orphan Biovitrum AB (”Sobi”, Sverige) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 2. september 2021. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent er en aktiv eierkapital-investor basert i Boston, USA, som fokuserer på erverv av eierinteresser og forvaltning 

av investeringsfond innen sektorer som helsetjenester, industri, teknologi, detaljhandel, forbruksvarer og fritid, 

forretningsmessig tjenesteyting og finansielle tjenester. 

– Sobi har hovedkontor i Stockholm, Sverige, og er notert på Nasdaq-børsen i Stockholm. Sobi er en originalprodusent 

av legemidler som fokuserer på behandling av sjeldne sykdommer, særlig hematologiske og immunologiske 

behandlinger. 

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 384 av 

22.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10442 – Advent International / Sobi 

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/61/06 

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

(Sak M.10453 – Blackstone/Francisco/Dynamo) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Francisco Partners Management, L.P. (”Francisco Partners”, USA) 

– Dynamo Software Group (”Dynamo”, USA) 

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

og artikkel 3 nr. 4 over Dynamo. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: forvaltning av investeringer i en rekke aktivaklasser, inkludert aktiv eierkapital, fast eiendom, statsgjeld, 

børsnoterte aksjer, vekstkapital, opportunistisk kreditt med høy risiko, realaktiva og sekundære fond. 

– Francisco Partners: investering i aktiv eierkapital, med fokus utelukkende på teknologi og teknologibaserte 

virksomheter. 

– Dynamo: programvare til selskaper som forvalter alternative aktiva, og levering av en skybasert løsning som hjelper 

investorer og forvaltere av alternative aktiva å vedlikeholde investorrelasjoner gjennom innsending av 

samsvarsdokumenter, kartlegging av berørte parter og kontoutskrifter. 

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 387 av 

24.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10453 – Blackstone/Francisco/Dynamo 

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/61/07 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10059 – SK hynix / Intel’s NAND and SSD business) 

Kommisjonen besluttet 20. mai 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 32021M10059. 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.10206 – Mayr-Melnhof Karton / International Paper (Poland)) 

Kommisjonen besluttet 19. september 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 32021M10206. 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.10232 – Brose/Sitech) 

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 

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

tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10232. 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.10261 – USTC / CM Biomass Partners) 

Kommisjonen besluttet 1. september 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 32021M10261. 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.10380 – Hg/TA/Insightsoftware) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32021M10380. 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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Informasjon om harmoniserte standarder som vedrører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/845 av 26. mai 2021 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1202 med hensyn til selvantennelsesegenskaper  

for støvavsetninger 

2014/34/EU – Utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (ATEX) 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 15188:2020 

Bestemmelse av selvantennelsesegenskaper for støvavsetninger 

VEDLEGG II (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 15188:2007 

Bestemmelse av selvantennelsesegenskaper for støvavsetninger 

27.11.2022  

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 186 av 27.5.2021, s. 28. 

2021/EØS/61/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.186.01.0028.01.ENG


Nr. 61/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.9.2021 

 

 

Informasjon om harmoniserte standarder som vedrører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/867 av 28. mai 2021 om  

harmoniserte standarder for leketøy utarbeidet til støtte for europaparlaments- og  

rådsdirektiv 2009/48/EF 

2009/48/EF – Sikkerhetskrav til leketøy 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 71-7:2014+A3:2020 

Sikkerhet for leketøy - Del 7: Fingermaling - Krav og prøvingsmetoder 

2. EN IEC 62115:2020 

Elektrisk leketøy - Sikkerhet IEC 62115:2017 

EN IEC 62115:2020/A11:2020  

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 71-12:2016 

Sikkerhet for leketøy - Del 12: N-nitrosaminer og N-nitrosamindannende stoffer  

Merknad: Grenseverdiene i bokstav a) i tabell 2 i punkt 4.2 i standard ”EN 71-12:2016 Sikkerhet for leketøy 

- Del 12: N-nitrosaminer og N-nitrosamindannende stoffer” er lavere enn grenseverdiene angitt i punkt 8 i 

del III av vedlegg II til direktiv 2009/48/EF. Nærmere bestemt er disse verdiene som følger: 

Stoffnavn Standard EN 71-12:2016 Direktiv 2009/48/EF 

N-nitrosaminer 0,01 mg/kg 0,05 mg/kg 

N-nitrosamindannende stoffer 0,1 mg/kg 1 mg/kg 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 62115:2005 

Elektrisk leketøy - Sikkerhet IEC 62115:2003 (Modifisert) + A1:2004 

EN 62115:2005/A2:2011  

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011  

EN 62115:2005/A11:2012  

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013  

EN 62115:2005/A12:2015  

15.11.2012  

2. EN 71-12:2013 

Sikkerhet for leketøy - Del 12: N-nitrosaminer og N-nitrosamindannende stoffer 

28.11.2021  

3. EN 71-7:2014+A2:2018 

Sikkerhet for leketøy - Del 7: Fingermaling - Krav og prøvingsmetoder 

28.11.2021  

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 190 av 31.5.2021, s. 96. 

2021/EØS/61/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.190.01.0096.01.ENG
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Informasjon om harmoniserte standarder som vedrører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/913 av 3. juni 2021 om  

harmoniserte standarder for husholdningsoppvaskmaskiner utarbeidet til  

støtte for forordning (EU) 2019/2022 og delegert forordning (EU) 2019/2017 

2019/2022 – Miljøvennlig utforming – Husholdningsoppvaskmaskiner 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

*** 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 60436:2020 

Elektriske oppvaskmaskiner til husholdningsbruk - Prøvingsmetoder for måling av ytelse IEC 60436:2015 

(Modifisert) 

EN 60436:2020/AC:2020-06  

EN 60436:2020/A11:2020 

Begrensninger: 

a) For formålene med bestemmelsen ”2 Normative references” får følgende versjoner av harmoniserte 

standarder anvendelse: 

i) EN 50564:2011 

ii) EN 50643:2018, endret ved EN 50643:2018/A1:2020 

iii) EN 60704-2-3:2019 

iv) EN 60704-2-3:2019, endret ved EN 60704-2-3:2019/A11:2019 

v) EN 60705:2015, endret ved EN 60705:2015/A2:2018 

vi) EN 60734:2012 

vii) ISO 607:1980 

b) Denne offentliggjøringen omfatter ikke kolonnen ”Remarks/Notes*” i tabell ZZB.1.  

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

*** 

2019/2017 – Energimerking – Husholdningsoppvaskmaskiner 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

*** 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 60436:2020 

Elektriske oppvaskmaskiner til husholdningsbruk - Prøvingsmetoder for måling av ytelse IEC 60436:2015 

(Modifisert) 

EN 60436:2020/AC:2020-06  

EN 60436:2020/A11:2020  

Begrensninger: 

a) For formålene med bestemmelsen ”2 Normative references” får følgende versjoner av harmoniserte 

standarder anvendelse: 

viii) EN 50564:2011 

ix) EN 50643:2018, endret ved EN 50643:2018/A1:2020 

x) EN 60704-2-3:2019 

xi) EN 60704-2-3:2019, endret ved EN 60704-2-3:2019/A11:2019 

2021/EØS/61/15 
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xii) EN 60705:2015, endret ved EN 60705:2015/A2:2018 

xiii) EN 60734:2012 

xiv) ISO 607:1980 

b) Denne offentliggjøringen omfatter ikke kolonnen ”Remarks/Notes*” i tabell ZZA.1.  

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

*** 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 199 av 7.6.2021, s. 13. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/913/oj
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Informasjon om harmoniserte standarder som vedrører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/936 av 3. juni 2021 om  

harmoniserte standarder for husholdningsvaskemaskiner og kombinerte 

husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler utarbeidet til støtte for forordning  

(EU) 2019/2023 og delegert forordning (EU) 2019/2014 

2019/2023 – Miljøvennlig utforming – Husholdningsvaskemaskiner 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

*** 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 60456:2016 

Vaskemaskiner for husholdningsbruk - Målemetoder for ytelse IEC 60456:2010 (Modifisert) 

EN 60456:2016/A11:2020  

Begrensning: Denne offentliggjøringen omfatter ikke følgende deler av standarden: 

a) punkt ZA.4.9 og ZA.4.10, 

b) kolonnen ”Remarks/Notes*” i tabell ZZB.1. 

2. EN IEC 62512:2020 

Elektriske vaskemaskiner med tørkefunksjon for husholdningsbruk - Målemetoder for ytelse IEC 

62512:2012 (Modifisert) 

EN IEC 62512:2020/A11:2020  

Begrensning: Denne offentliggjøringen omfatter ikke følgende deler av standarden: 

a) punkt ZA.4.9 og ZA.4.10, 

b) kolonnen ”Remarks/Notes*” i tabell ZZB.1. 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

*** 

2019/2014 – Energimerking – Husholdningsvaskemaskiner 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

*** 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 60456:2016 

Vaskemaskiner for husholdningsbruk - Målemetoder for ytelse IEC 60456:2010 (Modifisert) 

EN 60456:2016/A11:2020  

Begrensning: Denne offentliggjøringen omfatter ikke følgende deler av standarden: 

a) punkt ZA.4.9 og ZA.4.10, 

b) kolonnen ”Remarks/Notes*” i tabell ZZA.1. 

2. EN IEC 62512:2020 

Elektriske vaskemaskiner med tørkefunksjon for husholdningsbruk - Målemetoder for ytelse IEC 

62512:2012 (Modifisert) 

2021/EØS/61/16 
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EN IEC 62512:2020/A11:2020  

Begrensning: Denne offentliggjøringen omfatter ikke følgende deler av standarden: 

a) punkt ZA.4.9 og ZA.4.10, 

b) kolonnen ”Remarks/Notes*” i tabell ZZA.1. 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

*** 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 204 av 10.6.2021, s. 42. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/936/oj
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