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2.12.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/1 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10343 – DISCOVERY/WARNERMEDIA) 

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: 

– Discovery, Inc. (”Discovery”, USA) 

– Virksomheten, med eiendeler og gjeld, som utgjør WarnerMedia-segmentet i AT&T Inc. (”WarnerMedia”, USA) 

Discovery overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over WarnerMedia. Sammenslut-

ningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Discovery: globalt medieselskap som leverer hovedsakelig dokumentar- og underholdningsinnhold innen ulike 

sjangre, som natur-, matlagings- og reiseprogrammer og idrettssendinger, til seere over hele verden gjennom en rekke 

forskjellige distribusjonsplattformer. 

– WarnerMedia: globalt medie- og underholdningsforetak som utvikler, produserer og distribuerer filmer, 

fjernsynsinnhold og annet innhold over hele verden. 

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 484 av 

2.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10343 – DISCOVERY/WARNERMEDIA 

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/76/01 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 76/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.12.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10536 – TOTALENERGIES / THREE GORGES CORPORATION / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. november 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TotalEnergies S.E. (”TotalEnergies”, Frankrike) 

– Three Gorges Corporation (”3G”, Kina)  

– Fellesforetak (Kina)  

TotalEnergies, gjennom Total (China) Investment Co., Ltd (”Total China”), og 3G, gjennom Three Gorges Capital 

Holdings Co. Ltd. og Three Gorges Electric Energy Co. Ltd., overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsfor-

ordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over fellesforetaket.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TotalEnergies er et børsnotert bredt energiselskap med hovedkontor i Paris. Total China, et heleid datterselskap av 

TotalEnergies, driver virksomhet i en rekke sektorer i Kina, inkludert leting etter og produksjon av petroleum og 

naturgass, fornybar energi (f.eks. solkraft), raffinering og kjemikalier osv.  

– 3G er et kinesisk statseid foretak med hovedkontor i Wuhan, Kina, som primært er aktivt innen utvikling, bygging og 

drift av vannkraftprosjekter og andre prosjekter innen fornybar energi, som vindkraft, solkraft og bruk av 

vannressurser. 3G er i siste instans eid og underlagt tilsyn av State-owned Assets Supervision and Administration 

Commission of the State Council of China.   

– Fellesforetaket er basert i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina og vil investere i, bygge og drive et lite nettverk av 

ladestasjoner for elektriske kjøretøyer og i tillegg drive virksomhet knyttet til tredjeparts ladeplattformtjenester. Det 

vil være aktivt i Wuhan og Yichang og potensielt også i andre provinser i Kina i framtiden. 

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 480 av 

29.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10536 – TOTALENERGIES / THREE GORGES CORPORATION / 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/76/02 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


2.12.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10549 – ARDIAN FRANCE / RG SAFETY) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. november 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ardian Expansion Fund V S.L.P., kontrollert av Ardian France S.A. (”Ardian France”, Frankrike) 

– SAS Financière RG Safety (”RG Safety”, Frankrike) 

Ardian France overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele RG Safety. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ardian France er et aktiv eierkapital-foretak som forvalter og rådgir investeringsfond med eierinteresser i en rekke 

foretak over hele verden, særlig i Italia og Frankrike og innen sektorene for lufthavninfrastruktur, utforming og 

vedlikehold av transportørsystemer og flyteknisk vedlikehold. 

– RG Safety er et internasjonalt konsern som er spesialisert innen distribusjon av personlig verneutstyr, 

sikkerhetsprodukter og hygieneprodukter til profesjonell bruk, både under produsentmerker og under eget merke. RG 

Safety er aktivt innen en rekke sektorer og har tilstedeværelse i Frankrike, Italia, Spania, Belgia, Slovakia, Tyskland, 

Tunisia og Sveits.  

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

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette 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 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 483 av 

1.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10549 – ARDIAN FRANCE / RG SAFETY 

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/76/03 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 76/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.12.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10557 – CPP INVESTMENTS / VOTORANTIM / VOTENER) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CPP Investments (Canada) 

– Votorantim S.A. (”Votorantim”, Brasil) 

– Votener – Votorantim Comercializadora de Energia Ltda. (”Votener”, Brasil), et datterforetak av Votorantim Geração 

de Energia S.A. (”VGE”, Brasil), som i dag er et datterforetak av Votorantim 

CPP Investments og Votorantim overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over Votener. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPP Investments er en investeringsforvaltningsorganisasjon som investerer midler på vegne av Canada Pension Plan 

Fund. 

– Votorantim er aktivt innen en rekke virksomhetssegmenter, blant annet sement og betong, gruvedrift og metallurgi, 

konsentrert appelsinjuice, spesialkjemikalier, produksjon av elektrisk kraft og finanssektoren. 

– Votener er aktivt innen engroshandel med elektrisk energi i Brasil. 

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 482 av 

30.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10557 – CPP INVESTMENTS / VOTORANTIM / VOTENER 

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/76/04 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


2.12.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/5 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10280 – ABP/SLANEY/LINDEN) 

Kommisjonen besluttet 2. juli 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10280. 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.10374 – BAIN CAPITAL / HITACHI METALS) 

Kommisjonen besluttet 6. 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 32021M10374. 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/76/05 

2021/EØS/76/06 

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


Nr. 76/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.12.2021 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10393 – BROOKFIELD/MODULAIRE) 

Kommisjonen besluttet 3. september 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10393. 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.10424 – FORESTAL ARAUCO / OTPPB / AGRICOLA NEUFUN JV) 

Kommisjonen besluttet 6. 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 32021M10424. 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/76/07 

2021/EØS/76/08 

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


2.12.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/7 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10430 – TOWERBROOK / BRUNEAU GROUP) 

Kommisjonen besluttet 6. 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 32021M10430. 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.10461 – OTPP/BROOKFIELD/OMERS/SGN) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32021M10461. 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/76/09 

2021/EØS/76/10 

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.10468 – NREP / NOVO HOLDINGS / INDUSTRIENS  

PENSIONSFORSIKRING / JV) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 32021M10468. 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.10474 – NESTE/RAVAGO/JV) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 32021M10474. 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/76/11 

2021/EØS/76/12 

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.10498 – LIBERTY GLOBAL / INFRAVIA / LIBERTY  

NETWORKS GERMANY) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32021M10498. 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.10501 – BOUYGUES/DESTIA) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 32021M10501. 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/76/13 

2021/EØS/76/14 

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.10505 – CKA/CKI/UKPN) 

Kommisjonen besluttet 23. 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 32021M10505. 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/76/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å avslutte prosedyre for formell undersøkelse etter tilbaketrekking  

fra medlemsstatens side 

Statsstøtte – Polen 

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

Melding i henhold til artikkel 108 nr. 2 i TEUV – Tilbaketrekking av forhåndsmelding 

Statsstøtte SA.51987 (2019/C) (tidl. 2018/N) – Polen – Fjernvarmenett – Tarnobrzeg, SA.52084 

(2019/C) (tidl. 2018/N) – Fjernvarmenett – Ropczyce, SA 52238 (2019/C) (tidl. 2018/N) – 

Fjernvarmenett – Lesko, SA.54236 (2019/C) (tidl. 2019/N) – Fjernvarmenett – Dębica og SA.55273 

(2019/C) (tidl. 2019/N) – Fjernvarmenett – Ustrzyki Dolne 

Kommisjonen har besluttet å avslutte den formelle undersøkelsen i henhold til artikkel 108 nr. 2 i TEUV 

som ble innledet 25. oktober 2019(1) med hensyn til ovennevnte tiltak, ettersom Polen 21. april 2020 og 

11. juni 2021 trakk tilbake meldingene. 

  

(1) Kommisjonsbeslutning i sak SA.51987 (2019/C) (tidl. 2018/N) – Polen – Fjernvarmenett – Tarnobrzeg, 

SA.52084 (2019/C) (tidl. 2018/N) – Fjernvarmenett – Ropczyce, SA 52238 (2019/C) (tidl. 2018/N) – Fjern-

varmenett – Lesko, SA.54236 (2019/C) (tidl. 2019/N) – Fjernvarmenett – Dębica og SA.55273 (2019/C) (tidl. 

2019/N) – Fjernvarmenett – Ustrzyki Dolne (EUT C 411 av 6.12.2019, s. 6). 

2021/EØS/76/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2019:411:TOC
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. desember 2021  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004  

av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for 

tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 414 av 13.10.2021, s. 3, og EØS-tillegget nr. 67 av 21.10.2021, 

s. 19. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.12.2021 – -0,45 -0,45 0,00 -0,45 1,76  -0,45 0,00  -0,45 -0,45 

1.11.2021 30.11.2021 -0,45  -0,45  0,00  -0,45  1,28  -0,45  0,03  -0,45  -0,45  

1.10.2021 31.10.2021 -0,45  -0,45  0,00  -0,45  1,03  -0,45  0,03  -0,45  -0,45  

1.9.2021 30.9.2021 -0,45  -0,45  0,00  -0,45  0,82  -0,45  0,04  -0,45  -0,45  

1.7.2021 31.8.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,60  -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.6.2021 30.6.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

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

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50  -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,04  -0,45 -0,45 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,05  -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,06 -0,45 -0,45 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.12.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,22 1,94  -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.11.2021 30.11.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,22  1,69  -0,45  -0,45  -0,45  -0,45  

1.10.2021 31.10.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,22  1,46  -0,45  -0,45  -0,45  -0,45  

1.9.2021 30.9.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,22  1,22  -0,45  -0,45  -0,45  -0,45  

1.7.2021 31.8.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,93  -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.6.2021 30.6.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

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

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.12.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,53  -0,45 1,75 -0,02 -0,45 -0,45 0,36  

1.11.2021 30.11.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,24  -0,45  1,75  -0,02  -0,45  -0,45  0,22  

1.10.2021 31.10.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,18  -0,45  1,75  -0,01  -0,45  -0,45  0,17  

1.9.2021 30.9.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,15  -0,45  1,75  -0,01  -0,45  -0,45  0,17  

1.7.2021 31.8.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01 -0,45 -0,45 0,15 

1.6.2021 30.6.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01 -0,45 -0,45 0,15  

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

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75  -0,02 -0,45 -0,45 0,11 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15  -0,45 2,07 -0,02 -0,45 -0,45 0,11  

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,19 -0,45 2,07 -0,02 -0,45 -0,45 0,12 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,23 -0,45 2,07 0,00 -0,45 -0,45 0,15 

 

2021/EØS/76/17 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2021:414:TOC


2.12.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 76/13 

 2
.1

2
.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

6
/1

3
 

Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1827 av 18. oktober 2021  

om standarder for posttjenester og forbedring av tjenestenes kvalitet utarbeidet  

til støtte for europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 13724:2013, EN 13724:2013/AC:2016 

Posttjenester - Åpninger på private postkasser og brevinnkast egnet for dører o.l. - Krav og 

prøvingsmetoder 

2. EN 13850:2020 

Posttjenester - Tjenestenes kvalitet - Måling av fremsendingstid for prioriterte brev 

3. EN 14012:2019 

Posttjenester - Tjenestens kvalitet - Prinsipper for behandling av klagesaker 

4. EN 14508:2016 

Posttjenester - Tjenestenes kvalitet - Måling av fremsendingstid for ikke-prioriterte brev 

5. EN 14534:2016, EN 14534:2016/AC:2017 

Posttjenester - Tjenestenes kvalitet - Måling av fremsendingstid for massesendinger 

6. EN 14615:2017 

Posttjenester - Digitale frankeringsmerker - Applikasjoner, sikkerhet og utforming 

7. EN ISO 19160-4:2017 

Adressering - Del 4: Komponenter og mal for språk i internasjonale postadresser (ISO 19160-4:2017) 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 13724:2013 

Posttjenester - Åpninger på private postkasser og brevinnkast egnet for dører o.l. - Krav 

og prøvingsmetoder 

8.11.2021 

2. EN 13850:2012 

Posttjenester - Tjenestenes kvalitet - Måling av fremsendingstid for prioriterte brev 

8.11.2021 

3. EN 14012:2008 

Posttjenester - Tjenestens kvalitet - Måling av klager og behandling av klagesaker 

8.11.2021 

4. EN 14142-1:2011 

Posttjenester - Adressedatabaser - Del 1: Komponenter i postadresser 

8.11.2021 

5. EN 14508:2003+A1:2007 

Posttjenester - Tjenestenes kvalitet - Måling av fremsendingstid for ikke-prioriterte 

brev 

8.11.2021 

6. EN 14534:2003+A1:2007 

Posttjenester - Tjenestenes kvalitet - Måling av fremsendingstid for massesendinger 

8.11.2021 

2021/EØS/76/18 
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7. EN 14615:2005 

Posttjenester - Digitale frankeringsmerker - Applikasjoner, sikkerhet og utforming 

8.11.2021 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 369 av 19.10.2021, s. 16 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1827/oj
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1992 av 15. november 2021  

om harmoniserte standarder for leketøy utarbeidet til støtte for  

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 71-2:2020 

Sikkerhet for leketøy - Del 2: Brennbarhet 

2. EN 71-3:2019+A1:2021 

Sikkerhet for leketøy - Del 3: Migrasjon av visse grunnstoffer 

3. EN 71-4:2020 

Sikkerhet for leketøy - Del 4: Kjemisett 

4. EN 71-13:2021 

Sikkerhet for leketøy - Del 13: Luktesansspill, smakssansspill og kosmetikksett 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 71-2:2011+A1:2014 

Sikkerhet for leketøy - Del 2: Flambarhet 

17.5.2022 

2. EN 71-3:2019 

Sikkerhet for leketøy - Del 3: Migrasjon av visse grunnstoffer 

17.5.2022 

3. EN 71-4:2013 

Sikkerhet for leketøy - Del 4: Kjemisett 

17.5.2022 

4. EN 71-13:2014 

Sikkerhet for leketøy - Del 13: Luktesansspill, smakssansspill og kosmetikksett 

17.5.2022 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 405 av 16.11.2021, s. 14 

 

2021/EØS/76/19 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1992/oj
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