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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for EFTA-statene for  

tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med  

virkning fra 1. august 2021 

Offentliggjøres i samsvar med reglene for referanse- og kalkulasjonsrenter fastsatt i del VII av ESAs 

retningslinjer for statsstøtte og artikkel 10 i ESAs vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004(1) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kapittelet om framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og 

kalkulasjonsrenter i ESAs retningslinjer for statsstøtte, som endret ved ESAs vedtak nr. 788/08/COL av 

17. desember 2008. For å finne den gjeldende referanserenten må det legges til marginer i henhold til 

retningslinjene for statsstøtte.  

Grunnsatsen er fastsatt som følger: 

 Island Liechtenstein Norge 

1.8.2021– 1,50 –0,61 0,26 

 

  

(1) EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillegget nr. 26 av 25.5.2006, s. 1. 

2021/EØS/77/01 
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Offentlige fridager i 2022: EØS-EFTA-statene og EØS-institusjonene 

  Island Liechtenstein Norge 
EFTAs over-

våkingsorgan 
EFTA-domstolen 

Mandag 3. januar    X X 

Torsdag 6. januar  X    

Onsdag 2. februar  X    

Mandag 28. februar     X 

Tirsdag 1. mars  X   
 

Torsdag 14. april X  X X X 

Fredag 15. april X X X X X 

Mandag 18. april X X X X X 

Torsdag 21. april X     

Mandag 9. mai     X 

Mandag 17. mai   X  
 

Torsdag 26. mai X X X X X 

Fredag 27. mai    X X 

Mandag 6. juni X X X X X 

Torsdag 16. juni  X   
 

Fredag 17. juni X     

Torsdag 23. juni     X 

Mandag 1. august X    
 

Mandag 15. august  X   X 

Mandag 29. august     X 

Torsdag 8. september  X   
 

Tirsdag 1. november  X  X X 

Onsdag 2. november      X 

Torsdag 8. desember  X   
 

Onsdag 21. desember    X 
 

Torsdag 22. desember    X 
 

Fredag 23. desember    X 
 

Mandag 26. desember X  X X X X 

Tirsdag 27. desember     X X 

Onsdag 28. desember    X X 

Torsdag 29. desember    X X 

Fredag 30. desember    X X 

**Offentlige fridager som faller på en lørdag eller søndag, er ikke oppført. 

2021/EØS/77/02 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10341 – PRINCE/FERRO) 

1.  Kommisjonen mottok 26. 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: 

– ASP Prince Holdings Inc. (”Prince”, USA), som i siste instans er kontrollert av tilknyttede fond forvaltet av American 

Securities LLC (”American Securities”) 

– Ferro Corporation (”Ferro”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Prince: produksjon av mineralbaserte kjemikalier, mineraler og tilsetningsstoffer og produkter til industrien, med 

fokus på utvikling, produksjon og markedsføring av spesialprodukter for anvendelser innen en rekke sektorer, som 

bygg og anlegg, elektronikk, konsumgoder, landbruk, kjøretøyproduksjon, olje og gass og tungt utstyr. 

– Ferro: levering av i) funksjonelle belegg for glass, metall, keramikk og andre underlag og ii) fargeløsninger i form av 

pigmenter og fargestoffer for en rekke anvendelser og bransjer, hovedsakelig bygg og anlegg, kjøretøyproduksjon og 

industriprodukter, samt innredningsprodukter og husholdningsapparater. 

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 489 av 

6.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10341 – PRINCE/FERRO 

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/77/03 

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

(Sak M.10396 – GIP / MERIDIAM / NEW SUEZ) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Global Infrastructure Management, LLC (”GIP”, USA) 

– Meridiam SAS (”Meridiam”, Frankrike) 

– SUEZ SA (”Suez”, Frankrike) 

GIP og Meridiam vil i fellesskap overta kontroll over en del av Suez' virksomhet (”nye SUEZ” eller ”målforetaket”) innen 

vann- og avfallssektoren i Frankrike og internasjonalt. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GIP er en uavhengig forvalter av infrastrukturfond med hovedkontor i New York. Eiendelene GIP forvalter, er 

konsentrert i sektorene transport, energi, avfall og vann. GIPs kunder er i hovedsak pensjonsfond, statlige fond og 

andre investorer. 

– Meridiam er en fransk langsiktig investor i infrastruktur. Meridiam er aktivt i sektorene transport, miljø, sosial 

infrastruktur og energi i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Afrika. 

– Suez SA er et selskap som er børsnotert i Frankrike, og som hovedsakelig er aktivt innen levering av tjenester knyttet 

til vannforvaltning, resirkulering og gjenvinning av avløpsvann, byutvikling og avfallshåndtering. Nye SUEZ 

omfatter Suez' virksomhet innen vannforsyning, ikke-farlig avfall og gaterenhold i Frankrike, Italia, Tsjekkia, Polen, 

Afrika, Asia og Australia. 

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 495 av 

9.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10396 – GIP / MERIDIAM / NEW SUEZ  

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2021/EØS/77/04 

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

(Sak M.10519 – BLACKSTONE/INTERPLEX) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 1. desember 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: 

– Blackstone Inc. (”Blackstone”, USA) 

– Interplex Holdings Pte. Ltd (”Interplex”, Singapore) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

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

statsgjeld, børsnoterte aksjer, vekstkapital, opportunistisk kreditt med høy risiko, realaktiva og sekundærfond. 

– Interplex: utforming og produksjon av spesialtilpassede og sammenkoblede høypresisjonsløsninger og mekaniske 

løsninger rettet mot avkarbonisering av transport, framtidig mobilitet, økt brukstid og digitalisering for kunder 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.  

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 492 av 

8.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10519 – BLACKSTONE/INTERPLEX 

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/77/05 

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

(Sak M.10556 – BELLIS/KKR/JAJA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bellis Phantom Holdco Limited (”Bellis”, Storbritannia), som kontrolleres i fellesskap av Mohsin Issa og Zuber Issa 

(”Issa-brødrene”) på den ene siden og TDR Capital LLP (”TDR Capital”) på den andre  

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– Jaja Finance Holding (UK) Limited (”Jaja”, Storbritannia) 

Bellis og KKR overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Jaja. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bellis er et spesialforetak kontrollert av Issa-brødrene og TDR Capital. 

– Issa-brødrene er grunnleggere av Euro Garages-konsernet.  

– TDR Capital er et aktiv eierkapital-foretak som investerer innen en rekke sektorer, inkludert detaljhandel med 

motordrivstoff og dagligvarer, treningssentre og helsestudioer, puber og restauranter, kjøp av fordringer og 

livsforsikring. 

– KKR er et globalt investeringsforetak som tilbyr forvaltning av alternative aktiva og kapitalmarkeds- og 

forsikringsløsninger. 

– Jaja er aktivt i Storbritannia innen levering av tjenester knyttet til utstedelse av kredittkort og betalingsløsninger 

(gjennom merkevaresamarbeid). 

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 489 av 

6.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10556 – BELLIS/KKR/JAJA 

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/77/06 

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

(Sak M.10319 – GREINER/RECTICEL) 

Kommisjonen besluttet 24. november 2021 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde 

fastslått at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med 

det felles marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den 

meldte foretakssammenslutningen og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er 

hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-

sammenslutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 483 av 1.12.2021, s. 2. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.10319 – GREINER/RECTICEL, per faks (+32 

229 64301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2021/EØS/77/07 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.483.01.0002.01.ENG
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9971 – P27 NPP / BANKGIROT) 

Kommisjonen besluttet 8. 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 32021M9971. 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.10075 – NEXI / NETS GROUP) 

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 32021M10075. 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/77/08 

2021/EØS/77/09 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10133 – ASTORG / NORDIC CAPITAL / NOVO / BIOCLINICA) 

Kommisjonen besluttet 22. april 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10133. 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.10247 – CVC/COOPER) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32021M10247. 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/77/10 

2021/EØS/77/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10284 – KPS / CROWN EUROPEAN TINPLATE) 

Kommisjonen besluttet 11. august 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10284. 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.10287 – PROXIMUS/BESIX/SL/i.LECO) 

Kommisjonen besluttet 7. 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 32021M10287. 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/77/12 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10353 – GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY /  

AR PACKAGING GROUP) 

Kommisjonen besluttet 12. 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 32021M10353. 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.10407 – AIP / ALVANCE DUNKERQUE TARGET BUSINESS) 

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 32021M10407. 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.10449 – KIA/ALMAVIVA) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32021M10449. 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.10451 – DP WORLD / IMPERIAL LOGISTICS) 

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 32021M10451. 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.10492 – SILVER LAKE / CVC / SPHINX / RAC JV) 

Kommisjonen besluttet 24. 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 32021M10492. 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.10500 – PSPIB/ADIC/LOCAL) 

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 32021M10500. 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.10508 – HUTCHISON 3 INDONESIA / INDOSAT) 

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 32021M10508. 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.10520 – CUMMINS / CHINA PETROCHEMICAL CORPORATION / JV) 

Kommisjonen besluttet 18. 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 32021M10520. 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/77/20 

2021/EØS/77/21 
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 18. mars 2021 

om å erklære en foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og  

EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.9820 – DANFOSS / EATON HYDRAULICS) 

(meddelt under nummer C(2021) 1697) 

Kommisjonen gjorde 18. mars 2021 vedtak i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens artikkel 8 nr. 2. En 

ikke-fortrolig versjon av det fullstendige vedtaket er gjengitt på originalspråket på nettstedet til 

generaldirektoratet for konkurransesaker: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2 

  

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

2021/EØS/77/22 
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Statsstøtte – Frankrike 

Statsstøtte SA.56399 og SA.56634 (2021/C) (tidl. 2020/FC) 

Påstått ulovlig statsstøtte til Française des Jeux 

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

EUT C 487 av 3.12.2021, s. 13, underrettet Frankrike om at den har besluttet å innlede undersøkelse i 

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

godtgjørelsen Française des Jeux skal betale til staten for tildeling av eksklusive rettigheter. 

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 487 av 3.12.2021, 

s. 13), 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 til Frankrike. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

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

2021/EØS/77/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.487.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.487.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.487.01.0013.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

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

lufttrafikk i Fellesskapet 

Oppheving av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Comiso–Roma Fiumicino og omvendt 

Comiso–Milano Linate og omvendt 

(forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

flyrutene Comiso–Milano Malpensa og omvendt og 

Comiso–Bergamo Orio al Serio og omvendt har utløpt) 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

EUT C 69 av 3.3.2020 

EUT C 204 av 18.6.2020 

Opphevingsdato 18. oktober 2021 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen 

til å yte offentlig tjeneste 

Ministry of Sustainable Infrastructures and Mobility 

Department of Sustainable Mobility 

Directorate-General for Airports, Air Transport and 

Satellite Services 

Via Giuseppe Caraci, 36 

IT-00157 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644127190 

E-post: dg.ta@pec.mit.gov.it 

Internett: http://www.mit.gov.it 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:204:TOC
mailto:dg.ta@pec.mit.gov.it
http://www.mit.gov.it/


Nr. 77/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.12.2021 

 

 

Sammendrag av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring  

for bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,  

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(offentliggjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006)(1) 

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutnings-

referanse 

Beslutningsdato Godkjenningsnummer Ytterligere 

opplysninger 

4-(1,1,3,3-tetrametyl-

butyl)fenol, etoksylert 

(4-tert-OPnEO)  

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2021)7882 9.11.2021 REACH/21/11/0 EUT C 463 av 

16.11.2021, s. 11 

4-(1,1,3,3-4-(1,1,3,3-

tetrametylbutyl)fenol, 

etoksylert (4-tert-

OPnEO)  

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2021) 7883 9.11.2021 REACH/21/6/0 EUT C 463 av 

16.11.2021, s. 12 

4-(1,1,3,3-tetrametyl-

butyl)fenol, etoksylert 

(4-tert-OPnEO)  

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2021) 7875 9.11.2021 REACH/21/8/0 EUT C 463 av 

16.11.2021, s. 13 

4-(1,1,3,3-tetrametyl-

butyl)fenol, etoksylert 

(4-tert-OPnEO)  

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2021) 7874 9.11.2021 REACH/21/4/0, 

REACH/21/4/1  

EUT C 463 av 

16.11.2021, s. 14 

4-(1,1,3,3-tetrametyl-

butyl)fenol, etoksylert 

(4-tert-OPnEO)  

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2021) 7876 9.11.2021 REACH/21/10/0 EUT C 463 av 

16.11.2021, s. 15 

4-(1,1,3,3-tetrametyl-

butyl)fenol, etoksylert 

(4-tert-OPnEO)  

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2021) 7877 9.11.2021 REACH/21/7/0, 

REACH/21/7/1 

EUT C 463 av 

16.11.2021, s. 16 

4-(1,1,3,3-tetrametyl-

butyl)fenol, etoksylert 

(4-tert-OPnEO)  

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2021) 7884 9.11.2021 REACH/21/9/0 EUT C 463 av 

16.11.2021, s. 17 

4-(1,1,3,3-tetrametyl-

butyl)fenol, etoksylert 

(4-tert-OPnEO)  

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2021) 7881 9.11.2021 REACH/21/5/0, 

REACH/21/5/1 

EUT C 463 av 

16.11.2021, s. 18 

Kromtrioksid  

EF-nr. 215-607-8, 

CAS-nr. 1333-82-0 

C(2021) 8269 22.11.2021 REACH/21/3/0, 

REACH/21/3/1 

EUT C 480 av 

29.11.2021, s. 6 

Beslutningen finnes på Europakommisjonens nettsted: Authorisation (europa.eu) 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0012.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0012.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0015.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0015.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0016.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0016.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0017.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0017.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0018.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.463.01.0018.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.480.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.480.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2006:396:TOC
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