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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 14. september 2021 

Sak nr. 87242 

Vedtak nr. 206/21/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Produksjonstilskuddsordning for private medieforetak  

Rettslig grunnlag Lov nr. 58/2021 om endring av lov nr. 38/2011 om 

medier og forskrift nr. 770/2021 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Mediemangfold 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett Årlig budsjett: ISK 392 millioner  

(ca. EUR 2,6 millioner) 

Samlet budsjett: ISK 784 millioner 

(ca. EUR 4,8 millioner) 

Støtteintensitet Opptil 25 % 

Varighet Til 31. desember 2022 

Økonomiske sektorer Utgivelse av aviser (J58.1.3), utgivelse av blader og 

tidsskrifter (J58.1.4), radiokringkasting (J60.1.0), 

fjernsynskringkasting (J60.2.0), nyhetsbyråer (J63.9.1) 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Ministry of Education, Science and Culture  

Sölvhólsgata 4  

IS-101 Reykjavík 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

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

2021/EØS/79/01 

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10435 – REFRESCO GROUP / HANSA-HEEMANN) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Refresco Deutschland Services & IT GmbH & Co. KG (heleid av Refresco Holding B.V., samlet kalt ”Refresco”, 

Nederland), som kontrolleres i fellesskap av PAI Partners SAS (Frankrike) og British Columbia Investment 

Management Corporation (Canada) 

– Hansa Heemann AG (”Hansa Heemann”, Tyskland) 

Refresco overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Hansa Heemann. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Refresco: produksjon og tapping av en rekke forskjellige alkoholfrie drikker for detaljister, under disses egne 

merkevarer, og for merkevareeiere, gjennom kontraktsproduksjon. 

– Hansa Heemann: produksjon og tapping av alkoholfrie drikker, nærmere bestemt kullsyreholdige leskedrikker 

(inkludert kullsyreholdige sports- og energidrikker), emballert mineralvann og, i mindre omfang, andre typer ikke-

kullsyreholdige leskedrikker. 

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 509 av 

17.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10435 – REFRESCO GROUP / HANSA-HEEMANN 

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/79/02 

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

(Sak M.10471 – SUEZ / SCHNEIDER ELECTRIC / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. desember 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Suez Groupe SAS (”Suez”, Frankrike) 

– Schneider Electric Industries SAS (”Schneider Electric”, Frankrike) 

– Fellesforetak (”fellesforetaket”, Frankrike) 

Suez og Schneider Electric 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: 

– Suez: levering av tjenester innen vannforvaltning, resirkulering og gjenvinning av avløpsvann til kunder i offentlig 

sektor og i industrien, tjenester knyttet til innsamling, sortering, resirkulering, disponering og behandling av ikke-

farlig og farlig avfall samt byutviklingstjenester. 

– Schneider Electric: levering av energistyrings- og automatiseringsløsninger for privatboliger, bygninger, datasentre, 

infrastruktur og industri. 

– Fellesforetaket: utforming, utvikling og kommersialisering av vannforvaltningsprogramvare til anlegg for behandling 

av vann og avløpsvann drevet av kommunale aktører og industrikunder 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 505 av 

15.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10471 – SUEZ / SCHNEIDER ELECTRIC / 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/79/03 

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

(Sak M.10484 – PAI PARTNERS / NEW TIGER) 

1.  Kommisjonen mottok 3. desember 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PAI Partners S.à.r.l. (”PAI Partners”, Frankrike), en del av PAI Group 

– New Tiger LLC (”New Tiger”, USA), kontrollert av PepsiCo, Inc. 

PAI Partners overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele New Tiger. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PAI Partners: forvaltning av en rekke fond som investerer i sektorene forretningsmessig tjenesteyting, distribusjon, 

næringsmidler og konsumgoder, generell industri og helsetjenester. 

– New Tiger: utvikling, produksjon, kommersialisering, markedsføring, distribusjon og salg av visse juicedrikker og 

juicebaserte drikker, særlig i Europa, under merkenavnene ”Tropicana”, ”Naked” og ”Punica”.  

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 505 av 

15.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10484 – PAI PARTNERS / NEW TIGER 

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/79/04 

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

(Sak M.10538 – VINCI/LINEAS/LUSOPONTE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– VINCI Highways S.A.S. (”VINCI”, Frankrike), som tilhører VINCI Group (Frankrike) 

– LINEAS – CONCESSÕES DE TRANSPORTES, SGPS, S.A. (”LINEAS”, Portugal), kontrollert av Mota-Engil 

SGPS, S.A. (Portugal) og GNB – Concessões SGPS, S.A. (Portugal) 

– Lusoponte – Concessionária para a Travessia do Tejo S.A. (”Lusoponte”, Portugal) 

VINCI og LINEAS overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Lusoponte.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– VINCI er i første rekke aktivt i sektoren for motorveikonsesjoner. Det tilhører VINCI Group, et diversifisert konsern 

som primært er aktivt i Frankrike og flere andre land, både i og utenfor Den europeiske union, innen konsesjoner og 

infrastruktur (hovedsakelig lufthavner og motorveier), byggevirksomhet, offentlige bygge- og anleggsarbeider og 

konstruksjonstjenester, elektroteknikk, luftkondisjonering, maskinteknikk og veiarbeid. 

– LINEAS forvalter aksjeposter i selskaper som driver virksomhet utelukkende i sektoren for offentlige og private 

veikonsesjoner, og i selskaper som deltar i offentlige og private anskaffelsesprosesser knyttet til vei-, jernbane- og 

lufthavnkonsesjoner. LINEAS er aktivt i Portugal, Spania og Brasil.  

– Lusoponte innehar konsesjonen for prosjektutforming, bygging, finansiering, drift og vedlikehold av et bompengeinn-

krevingssystem for Vasco da Gama-broen og 25. april-broen over elven Tejo i Lisboa, som utløper i mars 2030.  

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 509 av 

17.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10538 – VINCI/LINEAS/LUSOPONTE 

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/79/05 

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

(Sak M.10551 – AMALFI INVEST OPPORTUNITIES / LA DORIA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. desember 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Amalfi Invest Opportunities S.à r.l. (”AIO”, Luxembourg), som i siste instans er kontrollert av Investindustrial S.A. 

(”Investindustrial”, Luxembourg)  

– La Doria S.p.A. (”La Doria”, Italia), som i siste instans er kontrollert av visse medlemmer av Ferraioli-familien. 

AIO overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele La Doria. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Investindustrial (og dets datterforetak AIO): investeringer i mellomstore foretak basert i Europa, herunder Italia, 

Portugal, Spania og Storbritannia, med fokus på fire hovedområder: forbruker- og fritidssektoren, helsetjenester, 

industriproduksjon og teknologi. 

– La Doria: aktivt over hele verden innen produksjon og markedsføring av næringsmiddelprodukter, særlig bearbeidede 

grønnsaker og juicer. 

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 505 av 

15.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10551 – AMALFI INVEST OPPORTUNITIES / LA DORIA 

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/79/06 

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

(Sak M.10554 – BLACKSTONE / FRANCISCO PARTNERS / RENAISSANCE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. desember 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

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

– RL AcquisitionCo, Inc. (”Renaissance”, USA), som er kontrollert av Francisco Partners alene 

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

og artikkel 3 nr. 4 over Renaissance. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone er en global kapitalforvalter som er aktiv innen en rekke forskjellige aktivaklasser, inkludert aktiv 

eierkapital, fast eiendom, statsgjeld, børsnoterte aksjer, vekstkapital, opportunistisk kreditt med høy risiko, realaktiva 

og sekundære fond. 

– Francisco Partners er et aktiv eierkapital-foretak som utelukkende fokuserer på investeringer i teknologi og 

teknologibaserte virksomheter. 

– Renaissance leverer programvare rettet mot grunnskoleutdanning og videregående utdanning samt skybasert 

programvare og arbeidsflytverktøy som hjelper lærere å undervise mer effektivt.  

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 509 av 

17.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10554 – BLACKSTONE / FRANCISCO PARTNERS / RENAISSANCE 

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/79/07 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10487 – CDPQ/INVESTCORP/ICR) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32021M10487. 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.10495 – WP / AP / T-MOBILE NETHERLANDS) 

Kommisjonen besluttet 17. 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 32021M10495. 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.10496 – CREMER / CLYDE INVESTMENTS / CREMER  

SUSTAINABLE FOODS JV) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 32021M10496. 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.10558 – COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO) 

Kommisjonen besluttet 6. desember 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 32021M10558. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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