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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 23. november 2021 

Sak nr. 87760 

Vedtak nr. 263/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Forlengelser av og endringer i støtteordningene for 

arrangører av idrettsarrangementer av nasjonal verdi og 

for frivillige organisasjoner i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Forskrift om midlertidig tilskuddsordning for publi-

kumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og 

forskrift om støtteordning for frivillige organisasjoner 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Støtteordning for arrangører av idrettsarrangementer av 

nasjonal verdi: sikre at idrettsarrangementer av nasjonal 

verdi kan finne sted  

Støtteordning for frivillige organisasjoner: sikre likvidi-

tet for frivillige organisasjoner for derved å stimulere til 

aktivitet og hjelpe frivillige organisasjoner gjennom den 

pågående covid-19-krisen 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett Støtteordning for arrangører av idrettsarrangementer av 

nasjonal verdi: NOK 620 millioner 

Støtteordning for frivillige organisasjoner:  

NOK 1155 millioner 

Støtteintensitet Støtteordning for arrangører av idrettsarrangementer av 

nasjonal verdi: 

For arrangementer som finner sted som planlagt, kan det 

gis tilskudd på opptil 70 %.  

For avlyste arrangementer kan det gis tilskudd på opptil 

50 %. 

Støtteordning for frivillige organisasjoner: 

Søkere kan motta tilskudd på 70 % for merkostnader 

og/eller kostnader forbundet med utvikling og/eller 

tilpasning av aktiviteter.  

For arrangementer og andre spesifiserte aktiviteter som 

finner sted som planlagt, kan det gis tilskudd på 70 % av 

støtteberettigede kostnader.  

For arrangementer og andre spesifiserte aktiviteter som 

avlyses, kan det gis tilskudd på 50 % av støtteberet-

tigede kostnader. 

Varighet 30. juni 2022 

Økonomiske sektorer Støtteordning for arrangører av idrettsarrangementer av 

nasjonal verdi: 

Frivillig sektor: – utelukkende arrangører av 

idrettsarrangementer 

Støtteordning for frivillige organisasjoner: 

Frivillig sektor 

2022/EØS/14/01 
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Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Lotteri- og stiftelsestilsynet  

Postboks 800 

NO-6805 Førde  

Norge 

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

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

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

Søksmål anlagt 28. januar 2022 av EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(Sak E-3/22) 

Et søksmål mot Island ble anlagt for EFTA-domstolen 28. januar 2022 av EFTAs overvåkingsorgan, 

Avenue des Arts 19H, B-1000 Brussel, Belgia, representert ved Ingibjörg-Ólöf Vilhjálmsdóttir, Ewa 

Gromnicka og Catherine Howdle. 

EFTAs overvåkingsorgan har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

ved å unnlate å forhindre  

a) direkte disponering av selvdøde dyr, kategori 3-avfall fra slakterier og avfall fra 

hjemmeslakting på godkjente fyllplasser på Island uten forutgående bearbeiding, i strid 

med artikkel 12 bokstav c), artikkel 13 bokstav c) og artikkel 14 bokstav c) i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om 

fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke 

er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002, som endret og 

som tilpasset til EØS-avtalen ved de spesifikke og sektorvise tilpasningene omhandlet i 

vedlegg I til EØS-avtalen, 

og 

b) nedgraving på stedet av selvdøde dyr og avfall fra hjemmeslakting (herunder spesifisert 

risikomateriale i kategori 1) i tilfeller der vilkårene i artikkel 19 eller 20 i forordning  

nr. 1069/2009 ikke er oppfylt, i strid med artikkel 12, 13 og 14 i forordning nr. 1069/2009, 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser 

a) etter artikkel 4 nr. 3 i forordning nr. 1069/2009 til å opprettholde et system med offentlige 

kontroller for å verifisere at kravene i forordning nr. 1069/2009 vedrørende disponering 

av animalske biprodukter er oppfylt av relevante driftsansvarlige, 

b) etter artikkel 4 nr. 4 bokstav b) i forordning nr. 1069/2009 til å ha på plass et egnet system 

på sitt territorium som sikrer at animalske biprodukter disponeres i samsvar med 

forordning nr. 1069/2009, og 

c) etter artikkel 32 nr. 1 i kommisjonsforordning nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning nr. 1069/2009 om fastsettelse av 

hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på 

konsum, og om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og 

produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv, 

som endret og som tilpasset til EØS-avtalen ved de spesifikke og sektorvise tilpasningene 

omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen, til å treffe nødvendige tiltak for å kontrollere at 

relevante driftsansvarlige overholder sine forpliktelser med hensyn til disponering av 

animalske biprodukter. 

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden: 

- Ved dette søksmål søker EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) en erklæring om at Island har 

unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter EØS-retten med hensyn til disponering av 

animalske biprodukter, særlig selvdøde dyr, slakteriavfall og avfall fra hjemmeslakting. 

- Overtredelsene søksmålet gjelder, ble oppdaget i forbindelse med en undersøkelse ESA 

gjennomførte i september 2013. Til tross for islandske myndigheters erkjennelse av 

manglene, en ytterligere ESA-undersøkelse gjennomført i juni 2018 og omfattende 

korrespondanse angående Islands intensjon om etterlevelse over en periode på mer enn ni 

år, er disse overtredelsene fremdeles ikke blitt rettet opp. 

- ESA søker en erklæring om at Island, ved å unnlate å forhindre direkte disponering av 

selvdøde dyr og kategori 3-avfall fra slakterier og avfall fra hjemmeslakting på godkjente 

fyllplasser uten forutgående bearbeiding, og nedgraving på stedet av selvdøde dyr og avfall 

2022/EØS/14/02 
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fra hjemmeslakting (herunder spesifisert risikomateriale i kategori 1) i tilfeller der 

vilkårene for denne disponeringsmetoden ikke er oppfylt, har unnlatt å oppfylle sine 

forpliktelser etter forordning (EF) nr. 1069/2009 og kommisjonsforordning (EU) 

nr. 142/2011. 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbaketrekking av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10319 – GREINER/RECTICEL) 

Kommisjonen mottok 18. oktober 2021 melding(1) i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(2) (”fusjonsforordningen”) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Kommisjonen besluttet 24. november 2021 å innlede behandling(3) i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) 

i fusjonsforordningen. Partene underrettet 28. februar 2022 Kommisjonen om at de trekker tilbake 

forhåndsmeldingen, og godtgjorde samtidig at de hadde avbrutt foretakssammenslutningen. 

  

(1) EUT C 432 av 26.10.2021, s. 7. 

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

(3) EUT C 483 av 01.12.2021, s. 2. 

2022/EØS/14/03 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10611 – GENERALI FRANCE / LA MÉDICALE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Generali France S.A. (”Generali France”), som tilhører Generali Group, som i siste instans er kontrollert av 

Assicurazioni Generali S.p.A. (Italia) 

– La Médicale S.A. (”La Medicale”, Frankrike), som er kontrollert av Crédit Agricole S.A. (”Credit Agricole”, 

Frankrike) 

Generali France overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele La Médicale og 

over en portefølje av livs- og uførhetsforsikringspoliser utstedt av Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A., 

et datterforetak av Crédit Agricole S.A., og markedsført av La Médicale (”forsikringsporteføljen”).(2) 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Generali France er en del av Generali Group, en internasjonal gruppe av selskaper som driver virksomhet i 

forsikrings- og finanssektoren over hele verden. Generali France leverer og distribuerer både livsforsikringsprodukter 

og andre forsikringsprodukter. 

– La Médicale er et fransk selskap som er spesialisert innen forsikring av helsepersonell, og som er aktivt i Frankrike og 

Monaco. La Médicale leverer skadeforsikringsprodukter og har særlig fokus på medisinsk ansvarsforsikring. 

Selskapet tilbyr også en rekke andre produkter, som personskade-, bil-, eiendoms-, ansvars- og rettshjelpsforsikring. 

Forsikringsporteføljen markedsføres i dag av La Médicale og vil også være en del av overtakelsen som gjennomføres 

av Generali France.  

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(3). 

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 111 av 

8.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10611 – GENERALI FRANCE / LA MÉDICALE 

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) Generali Frances overtakelse av La Médicale og forsikringsporteføljen utgjør en enkelt foretakssammenslutning i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3.  

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

2022/EØS/14/04 

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

(Sak M.10632 – WATERLAND/DUVENBECK) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Waterland Private Equity Investment B.V. (”Waterland”, Nederland) 

– Duvenbeck Group (”Duvenbeck”, Tyskland), som i dag er kontrollert av Thomas Duvenbeck Holding GmbH 

(Tyskland)  

Waterland overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Duvenbeck. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Waterland: uavhengig aktiv eierkapital-foretak som fokuserer på investeringer innen utkontraktering og digitalisering, 

fritid og luksusvarer, bærekraft og aldrende befolkning. Waterland er hovedsakelig aktivt i Europa, og særlig i 

Benelux, Tyskland og Storbritannia. 

– Duvenbeck: logistikkleverandør som tilbyr tredjeparts logistikktjenester, inkludert logistikkonsepter og 

forsyningsledelse, kontraktlogistikk, spedisjon og lett montering. Duvenbeck driver i første rekke virksomhet i 

Tyskland, Østerrike, Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania og Spania. 

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 114 av 

10.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10632 – WATERLAND/DUVENBECK 

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. 

2022/EØS/14/05 

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

(Sak M.10637 – CERTAS / ENGIE SOLUTIONS / SSEC JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Certas Energy France (”Certas”, Frankrike), kontrollert av DCC plc (”DCC”, Irland) 

– Engie Energies Service - Engie Solutions (”Engie Solutions”, Frankrike), kontrollert av Engie SA (”Engie”, 

Frankrike) 

– SSEC (Frankrike) 

Certas og Engie overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

SSEC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Certas: drift av energistasjoner i Frankrike langs motorvei- og veinettet. Morselskapet DCC omfatter fire divisjoner 

som har virksomhet over hele verden innen ulike områder som teknologi, helsetjenester, LPG, detaljhandel og olje. 

– Engie Solutions: levering av tjenester knyttet til energistyring i Frankrike. Morselskapet Engie har virksomhet over 

hele verden innen levering av gass, elektrisitet og tjenester knyttet til energistyring. 

– SSEC: nystiftet fellesforetak som vil drive virksomhet innen installasjon og drift av ladestasjoner for elektriske 

kjøretøyer i Frankrike. 

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 111 av 

8.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10637 – CERTAS / ENGIE SOLUTIONS / SSEC 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. 

2022/EØS/14/06 

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

(Sak M.10665 – WAVERLY / TPG / ASIA HEALTHCARE HOLDINGS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Waverly Pte. Ltd. (”Waverly”, Singapore), som tilhører GIC Group 

– TPG Growth III SF PTE. Ltd. (”TPG”, USA) 

– Asia Healthcare Holdings Private Limited (”AHH”, Singapore), som er kontrollert av TPG 

Waverly og TPG overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over hele AHH. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Waverly: GIC Groups utpekte investeringsinstrument, som har investeringer innen en rekke forskjellige sektorer over 

hele verden. GIC Group forvalter en diversifisert global portefølje av investeringer i aktive eierfond og 

venturekapital- og infrastrukturfond i tillegg til direkteinvesteringer i private foretak. 

– TPG er et investeringsforetak som forvalter en gruppe fond som investerer i en rekke forskjellige foretak gjennom 

oppkjøp og omstruktureringer. 

– AHH: drift av en investeringsplattform som har fokus på spesialisthelsetjenester i India. AHHs virksomhet fordeler 

seg på to kjerneområder: i) Motherhood, en spesialisert sykehuskjede som tilbyr helsetjenester av høy kvalitet knyttet 

til svangerskap og fødsel, barn og fertilitet over hele India, og ii) Nova IVF, en spesialisert leverandør av 

prøverørsbefruktning og fertilitetsløsninger i India.  

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 114 av 

10.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10665 – WAVERLY / TPG / ASIA HEALTHCARE HOLDINGS 

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. 

2022/EØS/14/07 

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

(Sak M.10320 – APERAM / ELG HANIEL) 

Kommisjonen besluttet 25. 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 32021M10320. 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.10480 – GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING) 

Kommisjonen besluttet 17. februar 2022 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 32022M10480. 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. 

2022/EØS/14/09 

2022/EØS/14/08 

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


10.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/11 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10567 – ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING) 

Kommisjonen besluttet 16. februar 2022 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 

nederlandsk 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 32022M10567. 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.10592 – KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN  

SOFTWARE MANAGEMENT) 

Kommisjonen besluttet 25. februar 2022 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 32022M10592. 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. 

2022/EØS/14/10 

2022/EØS/14/11 

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.10595 – CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)) 

Kommisjonen besluttet 23. februar 2022 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 32022M10595. 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.10601 – WARBURG PINCUS / OXFORD PROPERTIES / HALE) 

Kommisjonen besluttet 21. februar 2022 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 32022M10601. 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. 

2022/EØS/14/12 

2022/EØS/14/13 

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.10608 – CMA CGM / CLS BUSINESS) 

Kommisjonen besluttet 25. februar 2022 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 32022M10608. 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. 

2022/EØS/14/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Olbia–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode En periode på to år fra 1. oktober 2022 

Frist for innsending av anbud 62 dager etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 103 av 3.3.2022, s. 11) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 

IT-09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

2022/EØS/14/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.103.01.0011.01.ENG
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Olbia–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode En periode på to år fra 1. oktober 2022 

Frist for innsending av anbud 62 dager etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 103 av 3.3.2022, s. 10) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 

IT-09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

2022/EØS/14/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.103.01.0010.01.ENG
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste  

med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Cagliari–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode En periode på to år fra 1. oktober 2022 

Frist for innsending av anbud 62 dager etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 103 av 3.3.2022, s. 9) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 

IT-09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

2022/EØS/14/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.103.01.0009.01.ENG
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Cagliari–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode En periode på to år fra 1. oktober 2022 

Frist for innsending av anbud 62 dager etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 103 av 3.3.2022, s. 8) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 

IT-09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

2022/EØS/14/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.103.01.0008.01.ENG
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Alghero–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode En periode på to år fra 1. oktober 2022 

Frist for innsending av anbud 62 dager etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 103 av 3.3.2022, s. 7) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 

IT-09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Alghero–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode En periode på to år fra 1. oktober 2022 

Frist for innsending av anbud 62 dager etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 103 av 3.3.2022, s. 6) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 
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ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 
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