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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 

EFTAs overvåkingsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 1: 

Vedtaksdato 7. juli 2021 

Sak nr. 85345 

Vedtak nr. 172/21/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Sommerkurs ved universiteter 

Støttens form Ikke støtte 

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/70/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 7. juli 2021 

Sak nr. 86979 

Vedtak nr. 178/21/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Skatteinsentiver for utslippsvennlige kjøretøyer 

Rettslig grunnlag Midlertidig bestemmelse XXIV i lov om merverdiavgift 

nr. 50/1988 og midlertidig bestemmelse LXIX i lov om 

inntektsskatt nr. 90/2003  

Type tiltak Støtteordning 

Formål Miljøstøtte 

Støttens form Skatteinsentiver 

Budsjett Gjennomsnittlig årlig budsjett på ISK 5,3 milliarder fra 

2021 til 2023 

Varighet Til 31. desember 2023 

Økonomiske sektorer i) produsenter og forhandlere av utslippsvennlige 

kjøretøyer og batterier og ii) foretak som kjøper, 

importerer eller leaser utslippsvennlige kjøretøyer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Ministry of Finance and Economic Affairs  

Arnarhvoli  

IS-101 Reykjavík  

ISLAND 

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/70/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 6. juli 2021 

Sak nr. 87066 

Vedtak nr. 199/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Fornyelse av en endret ordning for kompensasjon ved 

avlysning av store offentlige arrangementer i 

forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Stortingsvedtaket som hjemler ordningen, og 

forlengelsen i det reviderte statsbudsjettet samt et 

bevilgningsbrev utstedt av Nærings- og 

fiskeridepartementet til Innovasjon Norge 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Bøte på likviditetsmangelen som arrangører og 

medarrangører av store offentlige arrangementer står 

overfor som følge av covid-19-utbruddet 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 130 millioner 

Støtteintensitet 60 % 

Varighet Til 31. desember 2021 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Innovasjon Norge  

Pb. 448 Sentrum, Akersgata 13 

NO-0104 Oslo 

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/70/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 6. juli 2021 

Sak nr. 87067 

Vedtak nr. 200/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Kompensasjonsordning i forbindelse med covid-19 for 

operatører av kommersielle langdistanse buss- og 

passasjerbåtruter med helårsdrift 

Rettslig grunnlag Forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av 

kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt 

omsetning som følge av utbruddet av covid-19 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere for tap påført som følge av covid-19-

utbruddet og norske myndigheters smitteverntiltak, for 

å opprettholde tilbudet av helårs kommersielle 

langdistanse buss- og passasjerbåtruter som ikke mottar 

tilskudd fra lokale eller andre offentlige myndigheter 

for forpliktelser til å yte offentlig tjeneste 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 300 millioner 

Støtteintensitet 80 % 

Varighet 6.7.2021–31.12.2021 

Økonomiske sektorer Land- og sjøtransport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Jernbanedirektoratet  

Postboks 16 Sentrum 

NO-0101 Oslo 

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/70/04 

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


11.11.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 70/5 

 

 

1
1

.1
1

.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. 7

0
/5

 

DELEGERT VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 203/21/COL  

av 16. juli 2021 

om godkjenning av nasjonale tiltak i Norge og på Island for å begrense konsekvensene av visse 

sykdommer hos vanndyr i samsvar med artikkel 226 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 og om 

oppheving av vedtak nr. 58/16/COL-D 

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”)(1), 

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

vedlegg I til EØS-avtalen, særlig artikkel 226 og artikkel 266 nr. 2 og 270 nr. 2,  

under henvisning til rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13j,  

delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/990 av 28. april 2020 om utfylling av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse og 

helsesertifikater ved forflytning av akvatiske dyr og produkter av animalsk opprinnelse fra 

akvatiske dyr innenfor Unionen (”delegert forordning (EU) 2020/990”)(2), 

som tilpasset EØS-avtalen ved de sektorvise tilpasninger omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen, særlig 

artikkel 13 nr. 2 bokstav c),  

under henvisning til rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13k,  

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2002 av 7. desember 2020 om fastsettelse 

av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn 

til melding om og rapportering av listeførte sykdommer i Unionen, med hensyn til formater og 

framgangsmåter for framlegging og rapportering av Unionens overvåkingsprogrammer og 

utryddelsesprogrammer og for søknad om anerkjennelse av sykdomsfri status og med hensyn til 

det databaserte informasjonssystemet (”gjennomføringsforordning (EU) 2020/2002”)(3), 

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

avtalen, særlig vedlegg III og avsnitt 4 i vedlegg V,  

under henvisning til rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13m,  

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2236 av 16. desember 2020 om 

fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 

og (EU) 2017/625 med hensyn til maler for helsesertifikater til bruk ved innførsel til Unionen 

og forflytning i Unionen av forsendelser av akvatiske dyr og visse produkter av animalsk 

opprinnelse fra akvatiske dyr samt offisiell utstedelse av slike sertifikater, og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1251/2008 (”gjennomføringsforordning (EU) 2020/2236”)(4),  

  

(1) Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 17. desember 2020. 

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

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

(4) Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 93/2021 av 19. mars 2021. 

2021/EØS/70/05 
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som tilpasset EØS-avtalen ved de sektorvise tilpasninger omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen, særlig 

artikkel 6 og kapittel 1, 2, 3 eller 5 i vedlegg I,  

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

og ut fra følgende betraktninger:  

1)  Forordning (EU) 2016/429, delegert forordning (EU) 2020/990, gjennomføringsforordning (EU) 

2020/2002 og gjennomføringsforordning (EU) 2020/2236 fikk anvendelse for statene i Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS-stater”) fra 21. april 2021.  

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

sykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker. Artikkel 226 nr. 1 fastsetter at Norge og 

Island kan treffe nasjonale tiltak for å forhindre innføringen eller bekjempe spredningen av en 

annen sykdom enn en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) i forordningen, 

dersom denne sykdommen utgjør en vesentlig risiko for akvatiske dyrs helse i den aktuelle  

EØS-staten. Andre sykdommer enn en listeført sykdom som nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav d) i 

forordning (EU) 2016/429 omfatter sykdommer hos akvatiske dyr som ikke er inkludert i noen av 

kategoriene av listeførte sykdommer under artikkel 9 nr. 1 (”ikke-listeførte sykdommer”), og den 

listeførte sykdommen koiherpesvirussykdom, som det er nødvendig å overvåke i EØS i henhold til 

artikkel 9 nr. 1 bokstav e) i forordning (EU) 2016/429.  

3)  Slike nasjonale tiltak må ikke gå lenger enn det som er hensiktsmessig og nødvendig for å 

forhindre innføringen eller bekjempe spredningen av den aktuelle sykdommen i Norge eller på 

Island, alt etter hva som er relevant.  

4)  Artikkel 226 nr. 2, 3 og 4 i samme forordning krever at Norge og Island på forhånd melder til 

EFTAs overvåkingsorgan (”Overvåkingsorganet”) eventuelle planlagte nasjonale tiltak, og 

fastsetter at Overvåkingsorganet skal godkjenne slike nasjonale tiltak dersom det er nødvendig å 

innføre restriksjoner på forflytninger mellom Norge eller Island og andre EØS-stater for å 

forhindre innføringen eller bekjempe spredningen av den aktuelle sykdommen, idet det tas hensyn 

til hvordan den aktuelle sykdommen og tiltakene som er truffet, vil påvirke EØS.  

5)  For å beskytte Norges og Islands helsestatus i den utstrekning ethvert av landene har fått nasjonale 

tiltak godkjent for en bestemt sykdom i henhold til artikkel 226 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429, 

må forsendelser av akvatiske dyrearter som er mottakelige for den aktuelle sykdommen, og som 

flyttes til eller innenfor Norge eller Island (”relevante forsendelser”), komme fra en EØS-stat, eller 

en del av denne, som er fri for den aktuelle sykdommen. Slike forsendelser skal ledsages av et 

offisielt helsesertifikat som bekrefter denne sykdomsfrie statusen.  

6)  I henhold til artikkel 13 nr. 2 bokstav c) i delegert forordning (EU) 2020/990 skal aktører sikre at 

helsesertifikater for relevante forsendelser angir at akvatiske dyr av den relevante arten oppfyller 

de helsegarantier som er nødvendige for å etterleve de aktuelle nasjonale tiltakene.  

7)  Helsesertifikater som bekrefter relevante forsendelsers opprinnelsessted, er inkludert i de relevante 

malene for offisielle helsesertifikater for forflytning av akvatiske dyr mellom EØS-stater fastsatt i 

gjennomføringsforordning (EU) 2020/2236 og skal brukes for relevante forsendelser.  

8)  Norske eller islandske nasjonale tiltak som er godkjent i henhold til artikkel 226 nr. 3 i forordning 

(EU) 2016/429, bør bare gjelde så lenge de fortsatt er hensiktsmessige og nødvendige for å 

forhindre innføringen eller bekjempe spredningen av den aktuelle sykdommen i det aktuelle 

landet. For at Overvåkingsorganet skal kunne regelmessig vurdere hensiktsmessigheten og 

nødvendigheten av tiltakene, samt gi en mulighet til å endre dem om nødvendig, bør Norge og 

Island sende en årlig rapport til Overvåkingsorganet som beskriver hvordan tiltakene har fungert i 

det foregående året. Slike årlige rapporter og annen relevant rapportering bør omfatte visse 

opplysninger angitt i gjennomføringsforordning (EU) 2020/2002.  
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9)  Utryddelsesprogrammer som er godkjent i samsvar med artikkel 226 nr. 3 i forordning (EU) 

2016/429, bør føre til en forbedring i sykdomssituasjonen innen et rimelig tidsrom. Av hensyn til 

sammenheng bør dette tidsrommet ikke være lengre enn tidsrommet innenfor hvilket et 

utryddelsesprogram for en sykdom omhandlet i artikkel 9 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

2016/429 må gjennomføres. Anvendelsesperioden for et utryddelsesprogram som er godkjent i 

samsvar med artikkel 226 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429, bør derfor ikke overskride seks år fra 

den dato det først ble godkjent av Overvåkingsorganet. I behørig begrunnede tilfeller og etter 

anmodning fra Norge eller Island, alt etter som, bør Overvåkingsorganet ha mulighet til å forlenge 

anvendelsesperioden for utryddelsesprogrammet med ytterligere en periode på seks år. Denne 

maksimale anvendelsesperioden er fastsatt for å gi tilstrekkelig tid til å gjennomføre et 

utryddelsesprogram, samtidig som man unngår et uforholdsmessig og langvarig avbrudd i 

forflytningen av akvatiske dyr innenfor EØS.  

10) Ved vedtak nr. 58/16/COL-D av 3. mars 2016 (”vedtak nr. 58/16/COL-D”) godkjente Overvå-

kingsorganet nasjonale tiltak i Norge for å begrense konsekvensene av infeksjon med 

Gyrodactylus salaris i områder i Norge som anses å være fri for denne sykdommen, i samsvar 

med artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF(5). Forordning (EU) 2016/429 opphever direktiv 

2006/88/EF, som er det rettslige grunnlaget både for vedtak nr. 58/16/COL-D og for visse 

rettsakter (forordning (EF) nr. 1251/2008(6) og kommisjonsavgjerd nr. 2010/221/EU(7)) som det 

henvises til i nevnte vedtak. Av klarhetshensyn oppheves derfor vedtak nr. 58/16/COL-D ved 

dette vedtak.  

11)  Overvåkingsorganet har, i nært samarbeid med Europakommisjonen, vurdert de nasjonale 

tiltakene for å begrense konsekvensene av infeksjon med Gyrodactylus salaris (en ikke-listeført 

sykdom) som Norge har meldt om i henhold til artikkel 226 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429 

(dokument nr. 1207866), idet det er tatt hensyn til standardene fra Verdens dyrehelseorganisasjon 

(OIE)(8) og til hvordan den aktuelle sykdommen og de meldte tiltakene vil påvirke EØS.  

12)  Overvåkingsorganet finner det godtgjort at Norge har utformet et effektivt utryddelsesprogram for 

de områdene i Norge som ennå ikke er fri for infeksjon med Gyrodactylus salaris. 

Overvåkingsorganet finner det videre godtgjort at Norge har opprettholdt sykdomsfri status i de 

områder av Norge som anses å være fri for Gyrodactylus salaris i henhold til vedtak 

nr. 58/16/COL-D, og dokumentert sykdomsfri status i alle andre områder av Norge som ikke er 

dekket av utryddelsesprogrammet. Endelig finner Overvåkingsorganet at Norge har godtgjort at de 

nasjonale tiltakene som innfører restriksjoner på forflytninger, er hensiktsmessige og nødvendige 

for å forhindre innføringen eller bekjempe spredningen av sykdommen. De nasjonale tiltakene 

godkjennes derfor av Overvåkingsorganet ved dette vedtak, i samsvar med artikkel 226 nr. 3 og 4 i 

forordning (EU) 2016/429.  

  

(5) Rettsakten tidligere nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 3.1 nr. 8a, 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.  

(6) Rettsakten tidligere nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 nr. 86, kommisjonsforordning (EF)  

nr. 1251/2008 av 12. desember 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til vilkår og krav 

til utstedelse av sertifikater for akvakulturdyr og produkter av disse som bringes i omsetning og importeres til 

Fellesskapet, og om utarbeiding av en liste over smittebærende arter, som endret og som tilpasset EØS-avtalen 

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

(7) Rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 4.2 nr. 94, kommisjonsavgjerd 2010/221/EU av  

15. april 2010 om godkjenning av nasjonale tiltak for avgrensing av verknaden av visse sjukdommar hjå 

akvakulturdyr og viltlevande vassdyr i samsvar med artikkel 43 i rådsdirektiv 2006/88/EF, som endret og som 

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

(8) OIE Aquatic Animal Health Code og OIE Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. 
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13)  Ved sitt delegerte vedtak nr. 201/21/COL (dokument nr. 1212279) oversendte Overvåkingsorganet 

utkastet til vedtak til Komiteen i samsvar med artikkel 226 nr. 3 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 – 

GJORT DETTE VEDTAK:  

Artikkel 1 

Områdene i Norge og på Island som er oppført i fjerde kolonne i tabellen i vedlegg I til dette vedtak, 

anses som fri for sykdommene som er oppført i de relevante radene i tabellens første kolonne, og det 

relevante landet gis tillatelse til å treffe nasjonale tiltak i samsvar med artikkel 226 nr. 3 i forordning (EU) 

2016/429.  

Artikkel 2 

Utryddelsesprogrammene Norge og Island har etablert for sykdommene som er omfattet av nasjonale 

tiltak, og som er oppført i første kolonne i tabellen i vedlegg II til dette vedtak, med hensyn til områdene 

som er oppført i de relevante radene i tabellens fjerde kolonne, godkjennes.  

Anvendelsesperioden for et utryddelsesprogram skal ikke overskride seks år fra den dato det først ble 

godkjent av Overvåkingsorganet. I behørig begrunnede tilfeller kan Overvåkingsorganet, etter anmodning 

fra Norge eller Island, alt etter hva som er relevant, forlenge anvendelsesperioden for utryddelses-

programmet med ytterligere en periode på seks år.  

Artikkel 3 

Akvatiske dyrearter som er mottakelige for sykdommene angitt i andre kolonne i vedlegg III til dette 

vedtak, skal, i den utstrekning den relevante sykdommen er omfattet av nasjonale tiltak i Norge eller på 

Island, kunne forflyttes til relevante områder i Norge og på Island som er oppført i fjerde kolonne i 

tabellene i vedlegg I og II til dette vedtak, bare dersom de 

a) kommer fra en EØS-stat, eller en del av denne, som er fri for den aktuelle sykdommen, og  

b) er ledsaget av et offisielt sertifikat utstedt av vedkommende myndighet i EØS-opprinnelsesstaten 

som er utarbeidet i samsvar med en relevant mal for helsesertifikat som angitt i kapittel 1, 2, 3 eller 5 

i vedlegg I til gjennomføringsforordning (EU) 2020/2236, og som angir, i samsvar med artikkel 13 

nr. 2 bokstav c) i delegert forordning (EU) 2020/990, at de helsegarantier som er nødvendige for å 

etterleve de aktuelle norske eller islandske nasjonale tiltakene, er oppfylt.  

Artikkel 4 

Senest 30. april hvert år skal Norge og Island framlegge en rapport for Overvåkingsorganet om sine 

nasjonale tiltak som er godkjent i samsvar med artikkel 226 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429.  

Rapporten skal 

a)  inneholde opplysninger om tiltak som er truffet i løpet av det foregående kalenderåret for å 

opprettholde enhver relevant sykdomsfri status, som minst bør omfatte opplysningene angitt i 

vedlegg III til gjennomføringsforordning (EU) 2020/2002,  

b)  inneholde opplysninger om utviklingen av ethvert relevant utryddelsesprogram, herunder detaljer om 

undersøkelsene som er utført i det foregående kalenderåret, og minst de opplysningene som er angitt 

i avsnitt 4 i vedlegg V til gjennomføringsforordning (EU) 2020/2002, og  

c)  redegjøre for årsakene til at den aktuelle sykdomsfrie statusen eller det aktuelle utryddelses-

programmet bør fortsette å gjelde i ytterligere et kalenderår. Særlig skal tilgjengeligheten av 

behandlinger eller vaksiner, sykdomsresistente bestander eller andre relevante utviklinger trekkes 

fram dersom noe av dette har blitt et gjennomførbart alternativ for forebygging av og kontroll med 

infeksjon med Gyrodactylus salaris siden den forrige rapporten ble framlagt.  
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Artikkel 5 

Nasjonale tiltak i Norge eller på Island som Overvåkingsorganet har godkjent i samsvar med artikkel 226 

nr. 3 i forordning (EU) 2016/429, kan endres av Overvåkingsorganet dersom opplysningene nevnt i 

artikkel 4 bokstav c) i dette vedtak, eller andre slike opplysninger som gjelder utviklinger på 

dyrehelseområdet, tilsier at restriksjoner på forflytninger mellom EØS-statene ikke lenger er nødvendig 

eller berettiget for å forhindre innføringen eller bekjempe spredningen av den aktuelle sykdommen.  

Artikkel 6 

Vedtak nr. 58/16/COL-D oppheves.  

Artikkel 7 

Dette vedtak trer i kraft den dagen det undertegnes.  

Artikkel 8 

Dette vedtak er rettet til Norge og Island.  

Utferdiget i Brussel.  

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

Högni S. Kristjánsson 

ansvarlig medlem av kollegiet 

For Melpo-Menie Joséphidès 

medunderskriver som direktør for  

juridisk avdeling 
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VEDLEGG I 

Områder i Norge og på Island som anses å være fri for visse sykdommer hos vanndyr, og for hvilke nasjonale 

tiltak er godkjent i samsvar med artikkel 226 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 

Sykdom  EØS-EFTA-stat Kode Geografisk avgrensning av 

området de nasjonale tiltakene 

er godkjent for 

Nr. på vedtak i 

EFTAs overvå-

kingsorgan om 

godkjenning av 

nasjonale tiltak 

Infeksjon med 

Gyrodactylus 

salaris (GS) 

Norge NO Hele territoriet, med unntak av 

nedbørfeltene som er gjenstand for 

et godkjent utryddelsesprogram for 

GS, som angitt i vedlegg II til dette 

dokument  

203/21/COL 
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VEDLEGG II 

Områder i Norge og på Island med utryddelsesprogrammer for visse sykdommer hos vanndyr, for hvilke 

nasjonale tiltak er godkjent i samsvar med artikkel 226 nr. 3 i forordning (EU) 2016/429 

Sykdom  EØS-EFTA-stat Kode Geografisk avgrensning av 

området de nasjonale tiltakene 

er godkjent for 

Nr. på vedtak i 

EFTAs overvå-

kingsorgan om 

godkjenning av 

nasjonale tiltak 

Infeksjon med 

Gyrodactylus 

salaris (GS) 

Norge NO Nedbørfeltene Skibotnelva, Signal-

dalselva og Kitdalselva (Troms), 

Leirelva, Ranelva, Drevja, Fusta, 

Vefsna, Hundåla, Halsanelva, Hest-

dalselva, Dagsvikelva og Nylands-

elva (Nordland), Batnfjordselva, 

Driva, Litledalselva, Usma (Øksen-

dalselva) (Møre og Romsdal), 

Drammenselva og Lierelva 

(Buskerud), Vesleelva (Sandeelva) 

og Selvikvassdraget (Vestfold) 

203/21/COL 
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VEDLEGG III 

Akvatiske dyrearter som er mottakelige for sykdommer som er omfattet av nasjonale tiltak etter artikkel 226 

nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 

Sykdom  Mottakelig art 

Koiherpesvirussykdom (KHV) Som angitt i kolonne 3 i tabellen i vedlegget til 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 

Vårviremi hos karpe (SVC) Marmorkarpe (Aristichthys nobilis), gullfisk (Carassius auratus), 

karuss (Carassius carassius), gresskarpe (Ctenopharyngodon idellus), 

karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys 

molitrix), europeisk malle (Silurus glanis), suter (Tinca tinca), 

vederbuk (Leuciscus idus) 

Bakteriell nyresyke (BKD) Alle arter av laksefisk 

Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) Bekkerøye (Salvelinus fontinalis), ørret (Salmo trutta), atlanterhavslaks 

(Salmo salar), (Oncorhynchus spp.) sik (Coregonus lavaretus) 

Infeksjon med Gyrodactylus salaris 

(GS) 

Atlanterhavslaks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), 

arktisk røye (Salvelinus alpinus), bekkerøye (Salvelinus fontinalis), 

harr (Thymallus thymallus), kanadarøye (Salvelinus namaycush), ørret 

(Salmo trutta) og enhver art som har vært i kontakt med disse artene 

Østersherpesvirus 1 μvar (OsHV-1 μvar) Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) 

Infeksjon med salmonid alfavirus (SAV) Atlanterhavslaks (Salmo salar), regnbueørret (Oncorhynchus mykiss), 

ørret (Salmo trutta) 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9969 – Veolia/Suez) 

1.  Kommisjonen mottok 22. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Veolia Environnement SA (”Veolia”, Frankrike) 

– Suez SA (”Suez”, Frankrike) 

Veolia overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Suez.  

Sammenslutningen består av to trinn: overtakelse av en ikke-kontrollerende andel (29,9 %) av aksjene og stemmerettene i 

Suez fra Engie S.A. (”Engie”) 6. oktober 2020(2), etterfulgt av et offentlig overtakelsestilbud for de resterende aksjene  

29. juli 2021.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Veolia: løsninger for vannforvaltning, avfallshåndtering og energiforvaltning. Hovedvirksomhetene er i) vannforvalt-

ningstjenester og -teknologier, ii) virksomhet knyttet til ikke-farlig, regulert og farlig avfall og iii) levering av 

energitjenester, inkludert energiforvaltning, -produksjon og -distribusjon. 

– Suez: levering av tjenester innen vann- og avfallssektoren samt teknologiske løsninger.  

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 punktet. 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 453 av 

9.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9969 – Veolia/Suez 

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)  I henhold til vilkårene i en avtale inngått mellom Veolia og Engie 5. oktober 2020. 

2021/EØS/70/06 

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

(Sak M.10249 – Derichebourg Environnement / Groupe Ecore Holding) 

1.  Kommisjonen mottok 26. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Derichebourg Environnement (Frankrike), som tilhører Derichebourg-konsernet 

– Groupe Ecore Holding SAS (”Ecore Holding Group”, Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Derichebourg Environnement: miljøtjenester (innsamling og gjenvinning av metallavfall, tjenester til lokale 

myndigheter, som innsamling av husholdningsavfall) og tjenester til bedrifter (rengjøring, vikararbeid, utkontrakterte 

luftfartstjenester, energi osv.). 

– Ecore Holding Group: alle typer virksomhet i gjenvinningskjeden: innsamling, gjenvinning og markedsføring av 

kasserte materialer. Foretakets kjernevirksomhet er metallgjenvinning, men det resirkulerer også papir og plastavfall. 

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 punktet. 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 453 av 

9.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10249 – Derichebourg Environnement / Groupe Ecore Holding 

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/70/07 

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

(Sak M.10304 – Thermo Fisher / PPD) 

1.  Kommisjonen mottok 29. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Thermo Fisher Scientific Inc. (”Thermo Fisher”, USA) 

– PPD, Inc. (”PPD”, USA) 

Thermo Fisher overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele PPD. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Thermo Fisher: global produsent og leverandør av et bredt spekter av analyse-, forsknings- og bioprosesse-

ringsprodukter samt kontraktsbaserte tjenester knyttet til utvikling og produksjon av legemidler. 

– PPD: leverandør av kontraktsbaserte forskningsorganiseringstjenester, dvs. tjenester som hjelper legemiddel- og 

bioteknologiselskaper å organisere og evaluere kliniske forsøk, og laboratorietjenester. 

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 punktet.  

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 451 av 

8.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10304 – Thermo Fisher / PPD  

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/70/08 

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

(Sak M.10432 – PTTGC/Allnex) 

1.  Kommisjonen mottok 29. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PTT Global Chemical Public Company Limited (”PTTGC”, Thailand), som tilhører konsernet PTT Public Company 

Limited (Thailand) 

– Allnex Holding GmbH (”Allnex”, Tyskland), kontrollert av Advent International Corporation (USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PTTGC: utvikling, produksjon og levering av petrokjemiske og kjemiske produkter for en rekke kunder i ulike 

nedstrømsindustrier. 

– Allnex: utvikling, produksjon og levering av syntetiske industrielle harpiksbelegg. 

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 punktet.  

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 453 av 

9.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10432 – PTTGC/Allnex 

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/70/09 

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

(Sak M.10447 – NN / MetLife Greece / MetLife Poland) 

1.  Kommisjonen mottok 29. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– NN Group N.V. (”NN”, Nederland) 

– MetLife Life Insurance S.A. (”MetLife Greece”, Hellas) 

– MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. (”MetLife Poland”, Polen) 

NN overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele MetLife Greece og MetLife 

Poland. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NN: finanstjenesteselskap som er notert på Euronext Amsterdam og har tilstedeværelse i 20 land, inkludert flere 

europeiske land og Japan. NN tilbyr pensjonstjenester, pensjoner, forsikring, investeringer og banktjenester. NN er 

blant annet aktivt i Polen, innen livsforsikring (inkludert pensjoner) og kapitalforvaltning, og i Hellas, innen livs- og 

helseforsikring (inkludert pensjoner). 

– MetLife Greece: levering av livs- og helseforsikring (inkludert pensjoner) i Hellas. 

– MetLife Poland: levering av livsforsikring (inkludert pensjoner) og kapitalforvaltning i Polen. 

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 punktet.  

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 453 av 

9.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10447 – NN / MetLife Greece / MetLife Poland 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2021/EØS/70/10 

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

(Sak M.10455 – CVC/Panzani) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Panzani SAS (”Panzani”, Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: investering i aktiv eierkapital. 

– Panzani: produksjon og distribusjon av tørrpasta, couscous, semulegryn, sauser og ferdigretter. 

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 punktet.  

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 458 av 

12.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10455 – CVC/Panzani 

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/70/11 

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

(Sak M.10492 – Silver Lake / CVC / Sphinx / RAC JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Silver Lake Group, L.L.C. (”Silver Lake”, USA) 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS SAA (”CVC”, Luxembourg) 

– Sphinx Investment Pte Ltd (”Sphinx”, Singapore) 

– RAC Group (Holdings) Limited (”RAC JV”, Storbritannia) 

Silver Lake, CVC og Sphinx overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over RAC JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Silver Lake: globalt investeringsforetak som fokuserer på teknologi, teknologibaserte virksomheter og relaterte 

vekstnæringer.  

– CVC: rådgivning til og forvaltning av investeringsfond med eierinteresser i selskaper som er aktive innen ulike 

bransjer over hele verden, men i første rekke i Europa, USA og Asia og Stillehavsregionen. 

– Sphinx: investeringsforetak underlagt GIC Special Investments Pte. LTD (”GICSI”). GICSI: forvaltning av en 

diversifisert global portefølje av investeringer i aktive eierfond og venturekapital- og infrastrukturfond samt direkte 

investeringer i private selskaper. GICSIs portefølje er global og inkluderer investeringer i USA, Asia, EØS og 

Storbritannia.  

– RAC JV: levering av veihjelp og andre bilrelaterte tjenester i Storbritannia og Irland. 

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 punktet.  

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 451 av 

8.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10492 – SILVER LAKE / CVC / SPHINX / RAC 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/70/12 
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Innledning av behandling 

(Sak M.9987 – NVIDIA/ARM) 

Kommisjonen besluttet 27. oktober 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 447 av 4.11.2021, s. 2. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.9987 – NVIDIA/ARM, 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/70/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.447.01.0002.01.ENG
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10400 – ALTA PERCIER / BRIDGEPOINT / LATOUR / PRIMONIAL) 

Kommisjonen besluttet 21. oktober 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 32021M10400. 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.10413 – APOLLO MANAGEMENT / RENO DE MEDICI) 

Kommisjonen besluttet 8. oktober 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 32021M10413. 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/70/15 

2021/EØS/70/14 

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

(Sak M.10454 – OMERS / GOLDMAN SACHS / AMEDES) 

Kommisjonen besluttet 25. oktober 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 32021M10454. 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.10470 – SWISS LIFE HOLDING / VAUBAN INFRASTRUCTURE  

PARTNERS / AVES ONE) 

Kommisjonen besluttet 21. oktober 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 32021M10470. 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/70/16 

2021/EØS/70/17 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10481 – SILVER LAKE / BV / CLUBESSENTIAL HOLDINGS) 

Kommisjonen besluttet 21. oktober 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 32021M10481. 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.10486 – CDPQ / CENTERBRIDGE / MEDICAL SOLUTIONS) 

Kommisjonen besluttet 18. oktober 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 32021M10486. 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/70/18 

2021/EØS/70/19 
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Statsstøtte – Spania 

Statsstøtte SA.54155 (2021/NN) – Voldgiftskjennelse til fordel for Antin – Spania 

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

EUT C 450 av 5.11.2021, s. 5, underrettet Spania 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 tiltak. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til tiltaket som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen én måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 450 av 

5.11.2021, s. 5), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: +32 229 61242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2021/EØS/70/20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0005.01.ENG
Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

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

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Spania 

Berørt flyrute Almeria–Sevilla 

Datoen da flyrutene som omfattes av forpliktelse til å 

yte offentlig tjeneste, igjen åpnes for Fellesskapets 

luftfartsselskaper 

1. august 2022 

For henvendelser om teksten til og eventuell annen 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til 

å yte offentlig tjeneste 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

SPANIA 

Tlf.: +34 915977505 

Faks: +34 915978643 

E-post: osp.dgac@mitma.es 

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

konkurranse fra 1. august 2022. Dersom ingen luftfartsselskaper framlegger en trafikkplan som er i 

samsvar med forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, vil adgang begrenses til et enkelt luftfartsselskap 

gjennom en tilsvarende offentlig anbudskonkurranse i samsvar med artikkel 16 nr. 9 i forordning (EF) 

nr. 1008/2008. 

2021/EØS/70/21 

osp.dgac@mitma.es
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