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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10290 – MICROSOFT/NUANCE) 

1.  Kommisjonen mottok 16. november 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: 

– Microsoft Corporation (”Microsoft”, USA) 

– Nuance Communications, Inc. (”Nuance”, USA) 

Microsoft overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Nuance. Sammen-

slutningen gjennomføres ved avtale og fusjonsplan. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Microsoft er et globalt teknologiselskap som tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester til kunder gjennom 

følgende forretningssegmenter: i) Productivity and Business Processes (f.eks. Microsoft 365, LinkedIn), ii) Intelligent 

Cloud (f.eks. Microsoft Azure, Windows Server) og iii) More Personal Computing (f.eks. Windows, MSN 

advertising, Microsoft Xbox). 

– Nuance er et programvareselskap som tilbyr et bredt spekter av programvareprodukter som i hovedsak integrerer 

transkripsjonsteknologi. Det omfatter to hovedforretningsenheter: i) Healthcare (helserelaterte tale- og AI-løsninger 

som hjelper leger å utføre administrative oppgaver mer effektivt, f.eks. Nunances Dragon Professional og Consumer) 

og ii) Enterprise (taleinteraksjon, digital interaksjon og talebiometri til bruk innen kundestøtte og salgskom-

munikasjon). 

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 476 av 

26.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10290 – MICROSOFT/NUANCE 

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/75/02 

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

(Sak M.10350 – MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND  

COMMERCIAL COMPANY) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mondelēz International, Inc. (”Mondelēz”, USA) 

– Chipita Industrial and Commercial Company S.A. (”Chipita”, Hellas) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mondelēz: globalt snacksselskap med et produktutvalg som omfatter kjeks, sjokolade, tyggegummi og godteri, ost og 

pulverdrikker. Mondelēz produserer og markedsfører produktene sine internasjonalt.  

– Chipita: multinasjonal produsent av emballerte croissantprodukter og andre snacksprodukter som for det meste er 

basert på bakt brød.  

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 467 av 

19.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10350 – MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY 

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/75/03 

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

(Sak M.10372 – SHV ENERGY / UGI INTERNATIONAL HOLDING / JV) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SHV Energy N.V. (”SHV Energy”, Nederland), kontrollert av SHV Holdings N.V. (Nederland) 

– UGI International Holdings B.V. (”UGI International Holdings”, USA), kontrollert av UGI Corporation (”UGI”, 

USA) 

– Fellesforetaket (Nederland), kontrollert av SHV Energy og UGI International. 

SHV Energy og UGI International overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SHV Energy er aktivt innen bærekraftig drivstoff og løsninger for fornybar energi og innen distribusjon av off-grid-

energi.  

– UGI International Holding er aktivt, gjennom forskjellige datterselskaper, innen distribusjon og markedsføring av 

energiprodukter og relaterte tjenester. 

– Fellesforetaket vil være aktivt innen utvikling og kommersialisering av dimetyleter fra fornybart og/eller resirkulert 

karbon (rDME) og arbeide for å fremme aksept av og interesse for rDME som et avkarboniseringsverktøy hos 

industrien og i markedet. 

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 476 av 

26.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10372 – SHV ENERGY / UGI INTERNATIONAL HOLDING / JV 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2021/EØS/75/04 

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

(Sak M.10387 – MERIDIAM/ALLIANZ/NEUCONNECT) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Meridiam Investment 3 SAS (”Meridiam”, Frankrike), kontrollert av Meridiam SAS (Frankrike) 

– Allianz Leben Infrastrukturfonds GmbH, APKV Infrastrukturfonds GmbH og AZ-SGD Infrastrukturfonds GmbH 

(”Allianz-investorene”, Tyskland), som tilhører Allianz Group (Tyskland) 

– NeuConnect Britain Limited (”NeuConnect”, Storbritannia) 

Meridiam og Allianz-investorene overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over NeuConnect. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Meridiam: global investor og kapitalforvalter som er spesialisert innen langsiktige investeringer i offentlig og felles 

infrastruktur. Meridiam utvikler, finansierer, bygger, driver og vedlikeholder ulike typer prosjekter, særlig 

transportinfrastruktur, sosial infrastruktur og offentlige bygg samt forsyningsnett og -tjenester. 

– Allianz Group: global leverandør av finansielle tjenester med hovedfokus på forsikrings- og kapitalforvalt-

ningsvirksomhet. 

– NeuConnect: utvikling og drift av en undersjøisk og underjordisk høyspennings likestrømskabel mellom Isle of Grain 

i Sørøst-England og Wilhelmshaven i Nord-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. 

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 476 av 

26.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10387 – MERIDIAM/ALLIANZ/NEUCONNECT 

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/75/05 

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

(Sak M.10436 – MOËT HENNESSY / CAMPARI / CLASS A  

TANNICO SHAREHOLDERS / TANNICO) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Moët Hennessy S.A.S. (”Moët”, Frankrike), som tilhører konsernet Agache SEDCS 

– Davide Campari-Milano N.V. (”Campari”, Nederland) 

– Marco Magnocavallo og Andrea di Camillo (”A-aksjonærene i Tannico”, Italia) 

– Tannico e Wineplatform S.p.A. (”Tannico”, Italia), kontrollert av Campari og A-aksjonærene i Tannico 

Moët, Campari og A-aksjonærene i Tannico overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele Tannico. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Moët: produksjon og distribusjon over hele verden (hovedsakelig på grossistnivå) av vin og brennevin. Moëts 

portefølje inkluderer merker som Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Ruinart, Krug, Château Cheval 

Blanc, Château d’Yquem, Clos des Lambrays, Hennessy (cognac), Glenmorangie, Ardbeg og Woodinville Whiskey 

Company (skotsk whisky), Belvedere (vodka) og Volcan De Mi Tierra (tequila). 

– Campari: produksjon og distribusjon av vin og brennevin på internasjonalt nivå. Camparis diversifiserte portefølje 

omfatter mer enn 50 merker globalt, herunder Aperol, Campari, SKYY, Grand Marnier, Wild Turkey og Appleton 

Estate. 

– A-aksjonærene i Tannico: Marco Magnocavallo er sittende administrerende direktør i Tannico og kontrollerer, 

sammen med Andrea di Camillo, investeringsforetaket Boox. Andrea di Camillo kontrollerer i tillegg P101, et 

italiensk venturekapitalforetak som fokuserer på tidligfaseinvesteringer i den digitale sektoren. 

– Tannico: nettbasert detaljsalg av vin og brennevin. 

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 475 av 

25.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10436 – MOËT HENNESSY / CAMPARI / CLASS A TANNICO SHAREHOLDERS / TANNICO 

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/75/06 

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

(Sak M.10465 – ADECCO/AKKA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Adecco Group AG (”Adecco”, Sveits) 

– AKKA Technologies SE (”AKKA”, Belgia) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Adecco: levering av personalløsninger, inkludert løsninger knyttet til fleksibel ansettelse, fast ansettelse, 

karriereendring, HR-utkontraktering, rådgivning, opplæring og andre HR-tjenester på verdensbasis. Gjennom 

datterselskapet Modis er Adecco også aktivt innen levering av IT- og digitalteknikktjenester. 

– AKKA: levering av rådgivningstjenester knyttet til teknologi og forskning og utvikling. AKKA driver hovedsakelig 

virksomhet i EØS, men har i den senere tid også utvidet virksomheten på globalt plan, særlig i Nord-Amerika. 

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

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

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

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 472 av 

23.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10465 – ADECCO/AKKA 

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/

75/07 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 75/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.11.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10475 – UNITED GROUP / WIND HELLAS) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– United Group B.V. (”United Group”, Nederland) 

– Wind Hellas (“Wind”, Hellas) 

United Group overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Wind.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– United Group: levering av telekommunikasjons- og medietjenester i Sørøst-Europa. Siden november 2020 driver 

United Group virksomhet i Hellas og på Kypros gjennom sitt heleide datterselskap Nova Telecommunication 

S.M.S.A. (tidligere Forthnet), en telekommunikasjonsoperatør som leverer fasttelefoni- og bredbåndstjenester i Hellas 

og betalingsfjernsynstjenester i Hellas og på Kypros. United Group er i siste instans kontrollert i sin helhet av BC 

Partners LLP, et globalt investeringsforetak. 

– Wind: levering av mobilkommunikasjons-, fasttelefoni- og internettjenester samt, i beskjedent omfang, betalingsfjern-

synstjenester til privatkunder i Hellas. 

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 473 av 

24.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10475 – UNITED GROUP / WIND HELLAS 

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”). 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10489 – BAXTER/HILL-ROM) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. november 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Baxter International Inc. (”Baxter”, USA) 

– Hill-Rom Holdings, Inc. (”Hill-Rom”, USA) 

Baxter overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Hill-Rom. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Baxter er et globalt helsetjenesteselskap som hovedsakelig driver virksomhet innen utvikling, produksjon og 

markedsføring av produkter til behandling av kroniske og akutte lidelser på sykehus, omsorgssentre og i hjemmet. 

– Hill-Rom er et globalt selskap innen medisinsk utstyr som utvikler og markedsfører produkter som sykehussenger og 

-møbler, pleieprodukter som monitorer, pusteutstyr og blodtrykksinstrumenter samt kirurgisk utstyr. 

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 472 av 

23.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10489 – BAXTER/HILL-ROM 

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/75/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10504 – EQT/H&F/ZOOPLUS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT Fund Management S.à.r.l. (”EQT”, Luxembourg), som er en del av EQT-konsernet (Sverige) 

– Hellman & Friedman LLC (”H&F”, USA) 

– Zooplus AG (”Zooplus”, Tyskland) 

H&F og EQT overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Zooplus. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT: investeringsfond innenfor EQT-konsernet med porteføljeforetak som er aktive globalt innen en rekke bransjer 

og sektorer som helse, tjenester, forbruksvarer, energi og miljø. 

– H&F: investering i aktiv eierkapital innen en rekke forskjellige sektorer verden over, inkludert programvare og 

teknologi, finansielle tjenester, helsetjenester, forbruker- og detaljsektoren og annen forretningsmessig tjenesteyting.  

– Zooplus: nettbasert detaljsalg av kjæledyrutstyr, med virksomhet i de fleste EU-medlemsstatene. Zooplus driver en 

rekke lokaliserte og tverrnasjonale nettbutikker som selger utstyr til hunder, katter, fugler, hester, smådyr og 

akvatiske dyr. Produktutvalget omfatter særlig fôr og tilbehør (som kloremøbler, transportkurver, leketøy, kattesand 

og snacks) til kjæledyr.  

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 473 av 

24.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10504 – EQT/H&F/ZOOPLUS 

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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10513 – ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI /  

ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS /  

THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Acciaieria Arvedi S.p.A. (”Acciaieria Arvedi”, Italia), kontrollert av Finarvedi S.p.A. (Italia) 

– Acciai Speciali Terni S.p.A. (”AST”, Italia) 

– Thyssenkrupp Stainless GmbH (Tyskland), kontrollert av AST 

– Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S. (Tyrkia), kontrollert av AST 

Acciaieria Arvedi overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele AST, 

Thyssenkrupp Stainless GmbH og Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Acciaieria Arvedi: produksjon og salg av produkter i karbonstål, inkludert båndstål, sveisede stålrør og rør i 

kaldtrukket stål, sveisede rør i rustfritt stål og annen virksomhet i stålsektoren. 

– AST, Thyssenkrupp Stainless GmbH og Thyssenkrupp Stainless Turkey Metal Sanayi ve Ticaret A.S.: produksjon, 

distribusjon og levering av visse produkter i rustfritt stål, som plater eller båndstål i standard- eller spesialstørrelser og 

i alle rustfrie stålkvaliteter, sveisede rør og rektangulære profiler til ulike sektorer som produksjon av kjøretøyer, 

energi og stålprodukter, konservering av næringsmidler og bygg og anlegg. 

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 473 av 

24.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10513 – ACCIAIERIA ARVEDI / FINARVEDI / ACCIAI SPECIALI TERNI / THYSSENKRUPP STAINLESS / 

THYSSENKRUPP STAINLESS TURKEY METAL SANAYI VE T 

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/75/11 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10517 – PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 9. november 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning.  

Meldingen berører følgende foretak: 

– Permira Holdings Limited (”Permira”, Det forente kongerike) 

– Thoma Bravo, L.P. (”Thoma Bravo”, USA) 

– Motus Group LLC (”Motus”, USA), kontrollert av Thoma Bravo 

Permira og Thoma Bravo overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Motus. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Permira: aktiv eierkapital-foretak som leverer investeringsforvaltningstjenester til en rekke investeringsfond. Permira 

kontrollerer en rekke porteføljeforetak som har virksomhet i ulike sektorer i flere land. 

– Thoma Bravo: aktiv eierkapital-foretak som bidrar med egenkapital og strategisk støtte til erfarne ledelsesteam og 

voksende programvare- og teknologiselskaper innen sektorer som infrastruktur, finans, helsetjenester og 

cybersikkerhet. 

– Motus: bedriftsprogramvareselskap som leverer løsninger relatert til fjernarbeid, inkludert i) beregning av 

kjøregodtgjørelse, ii) dekning av utlegg til trådløs kommunikasjon og enheter samt tjenester knyttet til forvaltning av 

mobile enheter og iii) dekning av utlegg forbundet med reising og innkvartering. 

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 472 av 

23.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10517 – PERMIRA / THOMA BRAVO / MOTUS 

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/75/12 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10521 – ORANGE/PUBLICIS/VOILA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Orange Participations S.A. (Frankrike), som tilhører Orange S.A. (”Orange”, Frankrike)  

– Multi Market Services France Holdings S.A.S. (Frankrike), som tilhører Publicis Group S.A. (”Publicis”, Frankrike) 

– RAPP 85 S.A.S. (”Voila” eller ”fellesforetaket”, Frankrike)  

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

nr. 4 over Voila. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et allerede eksisterende foretak som aldri har drevet virksomhet, 

med henblikk på etablering av et fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Orange: telekommunikasjonsoperatør som er aktiv i en rekke land. Orange leverer et bredt spekter av elektroniske 

kommunikasjonstjenester, hovedsakelig innen områdene fasttelefoni, internett og mobiltelefoni. Orange leverer også 

tekniske løsninger (knyttet til nettverk og media) for organisering av idretts-, medie- og bransjearrangementer og 

institusjonelle arrangementer gjennom forretningsenheten Orange Events. 

– Publicis: operatør som er aktiv innen kommunikasjons- og reklamesektoren. Publicis driver også et et eventbyrå 

gjennom datterforetaket PublicisLive France, som på sin side er heleid av Multi Market Services France Holdings. 

– Voila: framtidig fellesforetak som skal markedsføre en skyplattform for produksjon av hybridarrangementer som 

gjøres tilgjengelig gjennom en SaaS-modell.  

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 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 476 av 

26.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10521 – ORANGE/PUBLICIS/VOILA 

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/75/13 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10523 – NORDIC CAPITAL / ROTHSCHILD / TA ASSOCIATES /  

RLDATIX) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Nordic Capital X Limited (”Nordic Capital”, Jersey) 

– Five Arrows Managers LLP (Storbritannia) og Five Arrows Managers (USA) LLC (”Five Arrows”, USA), begge 

kontrollert av Rothschild & Co S.C.A. (”Rothschild”, Frankrike) 

– TA Associates Management, L.P. (”TA Associates”, USA) 

– Datix (Holdings) Limited (”RLDatix”, Storbritannia) 

Nordic Capital, Five Arrows og TA Associates overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over RLDatix. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Nordic Capital: aktivt eierfond som primært fokuserer på investeringer innen helsetjenester, teknologi og 

betalingsløsninger, finansielle tjenester, tjenester til industrien, forretningsmessig tjenesteyting og forbruksvarer i 

Norden og utvalgte nordeuropeiske land. 

– Rothschild: finansrådgivningskonsern som tilbyr rådgivning vedrørende sammenslåinger og oppkjøp, strategi og 

finansiering samt løsninger for formuesforvaltning til store institusjoner, familier, privatpersoner og myndigheter over 

hele verden. 

– TA Associates: investeringsrådgiver for fondene til TA Associates, som gjør investeringer innen teknologi, finansielle 

tjenester, helsetjenester, forbrukersektoren og forretningsmessig tjenesteyting i Nord-Amerika. 

– RLDatix: leverandør av en skybasert programvarepakke for pasientsikkerhetsteknologi. RLDatix overtok nylig 

Allocate, en leverandør av personalløsninger som fokuserer på å støtte de driftsmessige og administrative behovene til 

helsepersonell i alle typer helseinstitusjoner. 

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 473 av 

24.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10523 – NORDIC CAPITAL / ROTHSCHILD / TA ASSOCIATES / RLDATIX 

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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10527 – INSIGHT / VECTOR CAPITAL / IRIS HOLDINGS JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak:  

– Insight Venture Management LLC (”Insight”, USA), eid i sin helhet av Insight Holdings Group, LLC 

– Vector CM Holdings (Cayman), L.P. (”Vector Capital”, USA), kontrollert av Vector Capital IV International, L.P. 

Insight og Vector Capital overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak, Iris Holdings JV, for å slå sammen aktivitetene til Campaign Monitor 

Limited (”CM Group”, Storbritannia), som i dag er kontrollert av Insight alene, og Cheetah Holdings Limited (”Cheetah”, 

Storbritannia), som i dag er kontrollert av Vector Capital alene. CM Group og Cheetah er begge aktive innen epostbaserte 

og flerkanals markedsføringsløsninger.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Insight: globalt venturekapital- og aktiv eierkapital-foretak som er spesialisert innen vekstkapitalinvesteringer, 

oppkjøp, kapital til fusjoner og overtakelser samt rekapitalisering og utskilling av mellomstore/modne foretak. Insight 

investerer hovedsakelig i teknologisektoren, med særlig fokus på forbrukerrettet teknologi og SaaS-basert 

programvareinfrastruktur. 

– Vector Capital: aktiv eierkapital-foretak som fokuserer på investeringer i teknologi og teknologibaserte virksomheter. 

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 472 av 

23.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10527 – INSIGHT / VECTOR CAPITAL / IRIS HOLDINGS 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/75/15 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10550 – PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP /  

WESTERN OIL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Phillips 66 (USA) 

– Fortress Investment Group LLC (”Fortress”, USA), som tilhører konsernet SoftBank Group Corp (”SoftBank Group”, 

USA) 

– Western Oil, Inc. (”Western Oil”, USA) 

Phillips 66 og Fortress overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

Western Oil. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Phillips 66: multinasjonalt energiselskap med en portefølje av integrerte midtstrøms-, kjemikalie-, raffinerings- og 

markedsføringsvirksomheter. Phillips 66 bearbeider, transporterer, lagrer og markedsfører drivstoff og produkter 

globalt. 

– Fortress: forvaltning av kapital og alternative investeringer for en mangfoldig gruppe av investorer som blant annet 

omfatter pensjonsfond, legater og stiftelser, finansinstitusjoner, fond-i-fond samt svært velstående privatpersoner. 

– Western Oil: familieeid operatør av bensinstasjoner og nærbutikker i delstatene Missouri og Illinois i USA som selger 

motordrivstoff som grossist og detaljist og dagligvarer samt transporttjenester for tredjeparter. 

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 472 av 

23.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10550 – PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL 

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/75/16 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10024 – BLACKSTONE/WINOA) 

Kommisjonen besluttet 9. februar 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10024. 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.10097 – AMD/XILINX) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32021M10097. 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/75/18 

2021/EØS/75/17 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10141 – SANACORP PHARMAHANDEL / LEOPOLD FIEBIG  

AND GERDA NÜCKEL) 

Kommisjonen besluttet 8. mars 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10141. 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.10184 – CHANNEL 5 / BBC / ITV / CHANNEL 4 / DIGITAL UK) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 32021M10184. 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.10446 – SWISS LIFE HOLDING / GELSENWASSER / INFRAREAL) 

Kommisjonen besluttet 8. november 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 32021M10446. 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.10460 – DMK / NIESKY / UELZENA / MILCHTROCKNUNG  

SÜDHANNOVER) 

Kommisjonen besluttet 4. november 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 32021M10460. 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.10466 – GOLDMAN SACHS / ENEOS / NIPPO) 

Kommisjonen besluttet 10. november 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 32021M10466. 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.10479 – TELENET / WILLEMEN GROEP / LIVIT) 

Kommisjonen besluttet 4. november 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 32021M10479. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10482 – CVC / CARLYLE / CFGI EAGLE PARENT) 

Kommisjonen besluttet 28. 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 32021M10482. 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.10490 – BAIN CAPITAL / CTI / BBG HOLDING) 

Kommisjonen besluttet 14. 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 32021M10490. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10510 – APOLLO MANAGEMENT / K1 GROUP) 

Kommisjonen besluttet 12. november 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 32021M10510. 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/75/27 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Statsstøtte – Danmark 

Statsstøtte SA.57991 (2021/C) (tidl. 2021/NN) – Danmark 

Kompensasjon til Post Danmark for leveringspliktige tjenester 2020 

Statsstøtte SA.55918 (2020/FC) – Danmark 

Påstått statsstøtte til Post Danmark for leveringspliktige tjenester i 2020 

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

EUT C 469 av 19.11.2021, s. 8, underrettet Danmark om at den har besluttet å innlede undersøkelse i 

henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn en del av 

ovennevnte tiltak. 

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

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 469 av 19.11.2021,  

s. 8), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2021/EØS/75/28 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0008.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0008.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0008.01.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.63452 Tsjekkia 

Moravskoslezko, 

Severozápad, 

Jihovýchod, 

Jihozápad, Strední 

Morava, 

Severovýchod, 

Strední Cechy 

Mapa regionální podpory pro Českou 

republiku na období 2022-2027. 

EUT C 442 av 

29.10.2021, s. 1 

SA.63616 Ungarn Hungary 

4th amendment request to the 

Commission Decision of 10 August 

2020 in case SA.58202 (2020/N) 

Hungary — COVID-19 related 

research, development and production 

support scheme (C(2020) 5592 final) 

and 9th amendment request to the 

Commission Decision of 8 June 2020 

in case SA.57468 (2020/N) COVID-

19: Umbrella scheme of direct grants 

provided from the appropriations 

managed at the level of ministries’ 

budgetary chapters (C(2020) 3951 

final) 

EUT C 442 av 

29.10.2021, s. 2 

SA.64469 Italia Italy 
COVID-19 — Measure to support the 

tourist ‘open-buses’ companies. 

EUT C 442 av 

29.10.2021, s. 2 

SA.50272 Frankrike — 
Appels d'offres pour les 

renouvelables 2021-2026 

EUT C 450 av 

5.11.2021, s. 1 

SA.61902 Frankrike — 

Soutien tarifaire aux installations sur 

bâtiment utilisant l'énergie solaire 

2021-2026 

EUT C 450 av 

5.11.2021, s. 2 

SA.64175 Frankrike — CNIM — Aide à la restructuration 
EUT C 450 av 

5.11.2021, s. 2 

SA.100006 Hellas — 

‘Financial Support Scheme for Local, 

Regional and National Newspapers 

and Magazines, Regional Media 

Service Providers Radio Stations and 

electronic media’ 

EUT C 450 av 

5.11.2021, s. 3 

SA.55526 Hellas Evros 
LNG Terminal Alexandroupolis in 

Greece 

EUT C 460 av 

12.11.2021, s. 1 

SA.56448 Belgia — Concession bpost 2021-2022 
EUT C 460 av 

12.11.2021, s. 2 

SA.62065 Danmark Denmark 
Videreførelse af 

sømandsfradragsordningen. 

EUT C 460 av 

12.11.2021, s. 2 

SA.62766 

(2021/N) 
Spania Canarias 

TRTEL — Régimen de 

compensación al transporte marítimo 

y aéreo de mercancías incluidas en el 

anexo I del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 

con origen o destino en las Islas 

Canarias 

EUT C 460 av 

12.11.2021, s. 3 

SA.63553 Finland — 
Aid to the central and regional 

trotting tracks in Finland 

EUT C 460 av 

12.11.2021, s. 4 

2021/EØS/75/29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.442.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.442.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.442.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.442.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.442.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.442.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.450.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
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Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller 

navnet på mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.64688 Slovakia — 

COVID-19: Amendments to 

SA.57599 (as amended by SA.59809) 

and SA.59996 

EUT C 460 av 

12.11.2021, s. 5 

SA.100142 Italia — 
COVID-19: Aid to the pyrotechnics 

sector 

EUT C 460 av 

12.11.2021, s. 5 

SA.60451 

(2020/N) 
Belgia 

REG.BRUXELLES-

CAP./BRUSSELS 

HFDST.GEW. 

Mesure de soutien au transport 

intermodal par la voie d’eau dans la 

Région Bruxelles-capitale pour la 

période 2021-2025 

EUT C 469 av 

19.11.2021, s. 1 

SA.63595 Frankrike — 
Crédit d'impôt cinéma et 

audiovisuel — modifications 

EUT C 469 av 

19.11.2021, s. 2 

SA.64072 Belgia VLAAMS GEWEST 

RRF — Strategic investment and 

innovation support to social economy 

companies in the context of the 

COVID-19 outbreak 

EUT C 469 av 

19.11.2021, s. 2 

SA.64541 

(2021/N) 
Latvia — 

State aid for cattle breeding sector to 

mitigate negative impact of Covid-19 

spread 

EUT C 469 av 

19.11.2021, s. 3 

SA.100025 Irland Ireland 
COVID-19: Events Sector Support 

Scheme (amendments to SA.64412) 

EUT C 469 av 

19.11.2021, s. 4 

SA.100126 Italia — 

COVID-19: Support to road 

passenger transport (amendment to 

SA.62718) 

EUT C 469 av 

19.11.2021, s. 5 

SA.100306 Nederland — 

COVID-19: Extension of SA.61360 

with increased budget (special 

transport in the Netherlands) 

EUT C 469 av 

19.11.2021, s. 5 

SA.100427 Bulgaria 

Severoiztochen, 

Severozapaden, 

Yugoiztochen, 

Severen Tsentralen, 

Yugozapaden, 

Yuzhen Tsentralen 

COVID-19: Aid to the tourism sector 
EUT C 469 av 

19.11.2021, s. 6 

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=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.460.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.469.01.0001.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1801 av 11. oktober 2021  

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1616 med hensyn til  

harmoniserte standarder for metalliske industrielle rørsystemer, bolter til flenser  

og forbindelser og elektriske dampkjeler av rustfritt stål 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 1515-4:2021 

Flenser og forbindelser - Bolter - Del 4: Valg av bolter for utstyr som omfattes av trykkutstyrsdirektivet 

2014/68/EU 

2. EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A1:2021 

Metalliske industrielle rørsystemer - Del 3: Konstruksjon og beregning 

3. EN 14222:2021 

Elektriske dampkjeler av rustfritt stål 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 1515-4:2009 

Flenser og forbindelser - Bolter - Del 4: Valg av bolter for utstyr som omfattes av 

trykkutstyrsdirektivet 97/23/EF 

12.4.2023 

2. EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 13480-3:2017/A2:2020 

Metalliske industrielle rørsystemer - Del 3: Konstruksjon og beregning 

12.10.2021 

3. EN 14222:2003 

Elektriske dampkjeler av rustfritt stål 

12.4.2023 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 361 av 12.10.2021, s. 53 

2021/EØS/75/30 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1801/oj
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1813 av 14. oktober 2021  

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/436 med hensyn til  

harmoniserte standarder for flyplassutstyr, kraner, gruvemaskiner og andre  

maskiner utarbeidet til støtte for europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF  

og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/27 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 1837:2020 

Maskinsikkerhet - Integrert belysning på maskiner 

2. EN ISO 11553-1:2020,  

EN ISO 11553-1:2020/A11:2020 

Maskinsikkerhet - Laserbearbeidingsmaskiner - Del 1: Generelle sikkerhetskrav (ISO 11553-1:2020) 

3. EN 81-40:2020 

Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle heiser for transport av personer og 

varer - Del 40: Trappeheiser og løfteplattformer med skråbane for bruk av personer med svekket 

bevegelighet 

4. EN 1175:2020 

Sikkerhet ved industritrucker - Elektriske/elektroniske krav 

5. EN 1459-5:2020 

Trucker for vanskelig terreng - Sikkerhetskrav og verifikasjon - Del 5: Grensesnitt for tilbehør 

6. EN 1804-1:2020 

Gruvemaskiner - Sikkerhetskrav for hydraulisk drevet takunderstøttelse - Del 1: Støtteenheter og generelle 

krav 

7. EN 1804-2:2020 

Gruvemaskiner - Sikkerhetskrav for hydraulisk drevet takunderstøttelse - Del 2: Skaft og stempler 

8. EN 1804-3:2020 

Gruvemaskiner - Sikkerhetskrav for hydraulisk drevet takunderstøttelse - Del 3: Hydrauliske og 

elektrohydrauliske kontrollsystemer 

9. EN 1974:2020 

Næringsmiddelmaskiner - Kuttemaskiner - Sikkerhets- og hygienekrav 

10. EN 12312-3:2017+A1:2020 

Flyplassutstyr - Spesifikke krav - Del 3: Kjøretøy med transportbånd 

11. EN 12312-7:2020 

Flyplassutstyr - Spesifikke krav - Del 7: Slepeutstyr for fly 

12. EN 12999:2020 

Kraner - Lastebilkraner 

13. EN 13586:2020 

Kraner - Atkomst 

14. EN 15011:2020 

Kraner - Bro-/travers- og portalkraner 

15. EN 15571:2020 

Maskiner og innretninger for utvinning og bearbeiding av naturstein - Sikkerhet - Krav til 

overflatebearbeidingsmaskiner 

2021/EØS/75/31 
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16. EN ISO 16092-2:2020 

Sikkerhet for maskinverktøy - Presser - Del 2: Sikkerhetskrav for mekaniske presser (ISO 16092-2:2019) 

17. EN ISO 16092-4:2020 

Sikkerhet for maskinverktøy - Presser - Del 4: Sikkerhetskrav for pneumatiske presser (ISO 16092-4:2019) 

18. EN 16307-1:2020 

Industritrucker - Sikkerhetskrav og verifikasjon - Del 1: Tilleggskrav for motoriserte industritrucker, unntatt 

førerløse trucker, trucker med variabel rekkevidde og lastbærende trucker 

19. EN 16486:2014+A1:2020 

Maskiner for komprimering av avfall eller resirkulerbare materialer - Kompaktorer - Sikkerhetskrav 

20. EN 16564:2020 

Maskiner og innretninger for utvinning og bearbeiding av naturstein - Sikkerhet - Krav til sage- og 

fresemaskiner av brotype, innbefattet versjoner med numerisk kontroll (NC/CNC) 

21. EN 16808:2020 

Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri - Maskinsikkerhet - Manuelle heiser 

22. EN 16851:2017+A1:2020 

Kraner - Lettkransystemer 

23. EN ISO 19085-10:2019,  

EN ISO 19085-10:2019/A11:2020 

Trebearbeidingsmaskiner - Sikkerhet - Del 10: Byggesager (ISO 19085-10:2018) 

24. EN ISO 20430:2020 

Maskiner for plast- og gummibearbeiding - Sprøytestøpingsmaskiner - Sikkerhetskrav (ISO 20430:2020) 

25. EN IEC 62841-2-6:2020,  

EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020 

Elektrisk håndverktøy, transportabelt verktøy og gress- og hagemaskiner – sikkerhet – Del 2-6: Spesielle 

krav til håndholdte hamre 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 1837:1999+A1:2009 

Maskinsikkerhet - Integrert belysning på maskiner 

15.4.2023 

2. EN ISO 3743-2:2009 

Akustikk - Bestemmelse av lydeffektnivå for støykilder - Tekniske metoder for små 

flyttbare kilder i etterklangsfelt - Del 2: Metoder for spesielle klangrom (ISO 3743-

2:1994) 

15.4.2023 

3. EN 81-40:2008 

Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle heiser for transport 

av personer og varer - Del 40 Trappeheiser og skråbane løfteplattformer for bruk av 

personer med svekket bevegelighet 

15.4.2023 

4. EN 201:2009 

Maskiner for plast- og gummibearbeiding - Sprøytestøpingsmaskiner - Sikkerhetskrav 

15.4.2023 
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5. EN 474-1:2006+A5:2018 

Masseforflytningsmaskiner - Sikkerhet - Del 1: Generelle krav 

15.10.2021 

6. EN 1175-1:1998+A1:2010 

Industritrucker - Sikkerhet - Elektriske krav - Del 1: Generelle krav til batteridrevne 

trucker 

15.4.2023 

7. EN 1175-2:1998+A1:2010 

Industritrucker - Sikkerhet - Elektriske krav - Del 2: Generelle krav til trucker med 

forbrenningsmotorer 

15.4.2023 

8. EN 1175-3:1998+A1:2010 

Industritrucker - Sikkerhet - Elektriske krav - Del 3: Spesielle krav til elektrisk 

transmisjonssystem for trucker med forbrenningsmotor 

15.4.2023 

9. EN 1804-1:2001+A1:2010 

Gruvemaskiner - Sikkerhetskrav for hydraulisk drevet takunderstøttelse - Del 1: 

Støtteenheter og generelle krav 

15.4.2023 

10. EN 1804-2:2001+A1:2010 

Gruvemaskiner - Sikkerhetskrav for hydraulisk drevet takunderstøttelse - Del 2: Skaft og 

stempler 

15.4.2023 

11. EN 1804-3:2006+A1:2010 

Gruvemaskiner - Sikkerhetskrav for hydraulisk drevet takunderstøttelse - Del 3: 

Systemer for hydraulisk regulering 

15.4.2023 

12. EN 1974:1998+A1:2009 

Næringsmiddelmaskiner - Kuttemaskiner - Sikkerhets- og hygienekrav 

15.4.2023 

13. EN ISO 11553-1:2008 

Maskinsikkerhet - Laserbearbeidingsmaskiner - Del 1: Generelle sikkerhetskrav (ISO 

11553-1:2005) 

15.4.2023 

14. EN 12312-3:2017 

Flyplassutstyr - Spesifikke krav - Del 3: Kjøretøy med transportbånd 

15.4.2023 

15. EN 12312-7:2005+A1:2009 

Flyplassutstyr - Spesifikke krav - Del 7: Utstyr for forflytning av fly 

15.4.2023 

16. EN 12999:2011+A2:2018 

Kraner – Hydrauliske kraner montert på kjøretøy eller på statisk element 

15.4.2023 

17. EN 13411-1:2002+A1:2008 

Endeavslutninger på ståltau - Sikkerhet - Del 1: Kauser for ståltauslings 

15.4.2023 

18. EN 13411-2:2001+A1:2008 

Endeavslutninger på ståltau - Sikkerhet - Del 2: Håndspleiste øyer for ståltauslings 

15.4.2023 

19. EN 13411-3:2004+A1:2008 

Endeavslutninger på ståltau - Sikkerhet - Del 3: Pressing av endefester 

15.4.2023 

20. EN 13411-4:2011 

Endeavslutninger på ståltau - Sikkerhet - Del 4: Støpte endefester 

15.4.2023 

21. EN 13411-5:2003+A1:2008 

Endeavslutninger på ståltau - Sikkerhet - Del 5: U-boltklemmer for ståltau 

15.4.2023 

22. EN 13411-6:2004+A1:2008 

Endeavslutninger på ståltau - Sikkerhet - Del 6: Asymmetriske kilelåste beslag 

15.4.2023 
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23. EN 13411-7:2006+A1:2008 

Endeavslutninger på ståltau - Sikkerhet - Del 7: Symmetriske kilelåste beslag 

15.4.2023 

24. EN 13411-8:2011 

Endeavslutninger på ståltau - Sikkerhet - Del 8: \\Senkesmiing - TLA 

15.4.2023 

25. EN 13586:2004+A1:2008 

Kraner - Atkomst 

15.4.2023 

26. EN 15011:2011+A1:2014 

Kraner - Bro-/travers- og portalkraner 

15.4.2023 

27. EN 16307-1:2013+A1:2015 

Industritrucker - Sikkerhetskrav og verifikasjon - Del 1: Tilleggskrav for motoriserte 

industritrucker, unntatt førerløse trucker, trucker med variabel rekkevidde og 

lastbærende trucker 

15.4.2023 

28. EN 16486:2014 

Maskiner for komprimering av avfall eller resirkulerbare materialer - Kompaktorer - 

Sikkerhetskrav 

15.4.2023 

29. EN 16851:2017 

Kraner - Lettkransystemer 

15.4.2023 

30. EN 60745-2-6:2010 

Håndholt motordrevet verktøy - Sikkerhet - Del 2-6: Spesielle sikkerhetskrav til 

hammere 

15.4.2023 

31. EN 60745-2-13:2009,  

EN 60745-2-13:2009/A1:2010 

Håndholdt motordrevet verktøy - Sikkerhet - Del 2-13: Spesielle sikkerhetskrav til 

kjedesager 

3.5.2023 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 366 av 15.10.2021, s. 109 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1813/oj
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