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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 21. september 2021 

Sak nr. 87369 

Vedtak nr. 218/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Midlertidige endringer i tilskuddsordningen for 

sysselsetting av sjøfolk 

Rettslig grunnlag Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til 

sjøs og forskrift om tilskudd til sysselsetting av 

arbeidstakere til sjøs 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Redusere kostnadene for skipsrederier som sysselsetter 

sjøfolk fra Norge og andre EØS-land 

Støttens form Skatte- og trygderefusjoner 

Budsjett Økning på NOK 90 millioner 

Varighet 1. juli 2021 til 31. august 2021 

Økonomiske sektorer Sjøtransport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Sjøfartsdirektoratet 

Postboks 2222 

NO-5509 Haugesund 

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/. 

2022/EØS/2/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 24. september 2021 

Sak nr. 87374 

Vedtak nr. 223/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Endringer i tilskuddsordningen for foretak med stort 

omsetningsfall i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med 

stort omsetningsfall etter august 2020 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere for tap og dermed begrense skaden 

forårsaket av covid-19-pandemien 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett Anslått til NOK 2 milliarder 

Støtteintensitet 70–90 % 

Varighet Til 31. oktober 2021 

Økonomiske sektorer Alle sektorer, med unntak for selskaper som driver 

virksomhet innen utvinning og produksjon av 

petroleum, selskaper som driver virksomhet innen 

produksjon, overføring, distribusjon av og handel med 

elektrisk kraft, finansinstitusjoner og selskaper som har 

investeringsvirksomhet som hovedformål 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Brønnøysundregistrene 

Postboks 900 

NO-8910 Brønnøysund 

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/. 

2022/EØS/2/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 27. september 2021 

Sak nr. 87382 

Vedtak nr. 224/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endringer i kompensasjonsordningen for avlyste eller 

nedskalerte kulturarrangementer i forbindelse med 

covid-19 

Rettslig grunnlag Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for 

avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i 

perioden 1. juli til 31. oktober 2021 som følge av covid-

19-utbruddet 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Bøte på likviditetsmangelen som arrangører av og 

underleverandører til kulturarrangementer står overfor 

etter covid-19-utbruddet 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 425 millioner 

Støtteintensitet For støtteberettigede arrangører, et tilskudd på inntil 

95 % av uunngåelige kostnader knyttet til avlyste, 

stengte eller nedskalerte kvalifiserte arrangementer i 

perioden 1. juli til 31. oktober 2021 

For støtteberettigede underleverandører, et tilskudd på 

inntil 50 % av tapte inntekter og merutgifter knyttet til 

avlyste, stengte eller nedskalerte kvalifiserte 

arrangementer i perioden 1. juli til 31. oktober 2021 

Varighet Til 31. desember 2021 

Økonomiske sektorer Kultursektoren 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Norsk kulturråd  

Postboks 4808 Nydalen 

NO-0422 Oslo 

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/. 

2022/EØS/2/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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DELEGERT VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN nr. 264/21/COL 

av 23. november 2021 

om nødtiltak i Norge i forbindelse med utbrudd av høypatogen aviær influensa i henhold 

til artikkel 259 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 2016/429 og artikkel 21, 39 og 55 i 

delegert forordning (EU) 2020/687, 

rettet 25. november 2021 ved delegert vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 266/21/COL 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR – 

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, 

særlig artikkel 1 nr. 2 og artikkel 3 i avtalens protokoll 1, 

under henvisning til rettsakten nevnt i kapittel I del 1.1 nr. 13 i vedlegg I til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”), europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 av 

9. mars 2016 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på 

dyrehelseområdet (”forordning (EU) 2016/429”)(1), som endret og som tilpasset EØS-avtalen ved de 

spesifikke og sektorvise tilpasningene omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen, særlig artikkel 257 nr. 1, 

artikkel 258 nr. 1, 2 og 3 og artikkel 259 nr. 1 bokstav c), 

under henvisning til rettsakten nevnt i kapittel I del 1.1 nr. 13e i vedlegg I til EØS-avtalen, delegert 

kommisjonsforordning (EU) 2020/687 av 17. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for forebygging og bekjempelse av visse listeførte 

sykdommer (”delegert forordning (EU) 2020/687”)(2), som tilpasset EØS-avtalen ved de spesifikke og 

sektorvise tilpasningene omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen, særlig artikkel 21, 39 og 55, 

under henvisning til rettsakten nevnt i kapittel I del 1.1 nr. 13a i vedlegg I til EØS-avtalen, Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelsen av visse regler for 

forebygging og bekjempelse av sykdom som skal gjelde for kategorier av listeførte sykdommer, og om 

opprettelse av en liste over arter og grupper av arter som utgjør en betydelig risiko for spredning av disse 

listeførte sykdommene (”gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882”)(3), som tilpasset EØS-avtalen ved 

de spesifikke og sektorvise tilpasningene omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen, særlig artikkel 1 og  

2 samt vedlegget, 

som tilpasset EØS-avtalen ved nr. 4 bokstav d) i EØS-avtalens protokoll 1,  

og ut fra følgende betraktninger: 

Høypatogen aviær influensa (”HPAI”) er en smittsom virussykdom hos fugler som kan få alvorlig 

innvirkning på lønnsomheten i fjørfenæringen og forårsake forstyrrelser i handelen innenfor Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS”). HPAI-virus kan infisere trekkfugler som under 

fugletrekkene vår og høst kan spre disse virusene over lange avstander. Tilstedeværelse av HPAI-virus 

hos viltlevende fugl medfører derfor en kontinuerlig risiko for at disse virusene kan spres til driftsenheter 

der det holdes fjørfe eller andre fugler i fangenskap, gjennom direkte og indirekte kontakt. Ved utbrudd 

av HPAI er det en risiko for smittespredning til andre driftsenheter der det holdes fjørfe eller andre fugler 

i fangenskap. 

Forordning (EU) 2016/429, delegert forordning (EU) 2020/687 og gjennomføringsforordning (EU) 

2018/1882 er innlemmet i EØS-avtalen og har fått anvendelse fra 21. april 2021. 

Forordning (EU) 2016/429 fastsetter en ny rettslig ramme for forebygging og bekjempelse av sykdommer 

som kan overføres til dyr eller mennesker. HPAI er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i) i forordning (EU) 

2016/429 som en listeført sykdom som er underlagt reglene for forebygging og bekjempelse av sykdom 

som er fastsatt i forordningen. I vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 er HPAI oppført 

som en sykdom i kategori A, D og E som definert i artikkel 1 i nevnte forordning.  

  

(1)  Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020. 

(2)  Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 3/2021 av 5. februar 2021. 

(3)  Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 179/2020 av 11. desember 2020. 

2022/EØS/2/04 
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Artikkel 259 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 krever at EFTAs overvåkingsorgan (”Overvåkingsor-

ganet”) gjennomgår nødtiltak som er truffet av vedkommende myndigheter i Norge i samsvar med 

artikkel 257 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 258 i samme forordning, ved et utbrudd av en listeført sykdom 

nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav a), inkludert HPAI (”de norske tiltakene”). Artikkel 259 nr. 1 bokstav c) 

krever at Overvåkingsorganet vedtar nødtiltak omhandlet i artikkel 257 nr. 1 for å godkjenne norske tiltak 

dersom det anser at det er nødvendig for å unngå uberettigede forstyrrelser i forflytningen av dyr og 

produkter. 

Delegert forordning (EU) 2020/687 utfyller reglene for bekjempelse av sykdommer i kategori A, B og C 

fastsatt i forordning (EU) 2016/429, inkludert tiltak for sykdomsbekjempelse for HPAI. Artikkel 21 i 

nevnte forordning fastsetter at det skal opprettes verne- og overvåkingssoner ved utbrudd av en kategori 

A-sykdom, herunder HPAI. Denne regionaliseringen anvendes særlig for å verne om helsestatusen for 

fugler på resten av Norges territorium gjennom å forhindre innførsel av det sykdomsframkallende stoffet 

og sikre tidlig påvisning av sykdommen. 

Norge meldte 12. november 2021 om et utbrudd av HPAI i en flokk av verpehøns på sitt territorium (”det 

første utbruddet”)(4). Vedkommende myndigheter i Norge har truffet de nødvendige tiltak for 

sykdomsbekjempelse som kreves i henhold til delegert forordning (EU) 2020/687, inkludert opprettelse 

av verne- og overvåkingssoner rundt dette utbruddet. 

Den 18. november 2021 meldte Norge om et andre utbrudd(5) av HPAI ved en driftsenhet for verpehøns 

beliggende innenfor sonene som allerede var opprettet rundt det første utbruddet. Vedkommende 

myndigheter i Norge har truffet de nødvendige tiltak for sykdomsbekjempelse som kreves i henhold til 

delegert forordning (EU) 2020/687, inkludert justering av verne- og overvåkingssonene som var opprettet 

rundt det første utbruddet, for å inkludere vernesonen på minst 3 km og overvåkingssonen med en radius 

på 10 km rundt driftsenheten der det andre utbruddet fant sted. 

For å hindre unødvendige forstyrrelser i handelen innenfor EØS er det nødvendig å raskt beskrive verne- 

og overvåkingssonene som er opprettet av Norge i forbindelse med utbrudd av HPAI. 

Verne- og overvåkingssonene relatert til HPAI i Norge, der tiltakene for sykdomsbekjempelse som 

fastsatt i delegert forordning (EU) 2020/687 får anvendelse, er følgelig oppført i vedlegget til dette vedtak 

om godkjenning av de norske tiltakene i henhold til artikkel 259 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) 

2016/429 og varigheten av den regionaliseringen som er angitt i vedlegget. 

Overvåkingsorganet har undersøkt tiltakene for sykdomsbekjempelse i samarbeid med Norge og anser at 

yttergrensene for verne- og overvåkingssonene som er opprettet av vedkommende myndigheter i Norge, 

har tilstrekkelig avstand fra driftsenheter der et utbrudd av HPAI er bekreftet. 

Ved sitt delegerte vedtak nr. 262/21/COL (dokument nr. 1249845) oversendte Overvåkingsorganet  

17. november 2021 utkastet til vedtak til EFTAs komité for veterinære og plantesanitære forhold 

(”EFTA-komiteen”) i samsvar med artikkel 259 nr. 1 og artikkel 266 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429. 

EFTA-komiteen avga 23. november 2021 en positiv uttalelse til utkastet til vedtak. Utkastet til vedtak er 

følgelig i samsvar med komiteens uttalelse – 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Verne- og overvåkingssonene som er opprettet av Norge i henhold til artikkel 21 i delegert forordning 

(EU) 2020/687, og varigheten av tiltakene som skal anvendes i slike vernesoner i henhold til artikkel 39 

og i slike overvåkingssoner i henhold til artikkel 55 i nevnte delegerte forordning etter utbrudd av 

høypatogen aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap, er opprettet og godkjent på EØS-

EFTA-statsnivå og oppført i vedlegget til dette vedtak.  

  

(4)  Dokument nr. 1248890. 

(5)  Dokument nr. 1249847. 
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Artikkel 2 

Norge skal sikre: 

a) at vernesonene vedkommende myndigheter i Norge har opprettet i samsvar med artikkel 21 

nr. 1 bokstav a) i delegert forordning (EU) 2020/687, minst omfatter de områdene som er 

oppført som vernesoner i del A i vedlegget til dette vedtak, 

b) at tiltakene som skal anvendes i vernesonene, som fastsatt i artikkel 39 i delegert forordning 

(EU) 2020/687, minst opprettholdes fram til datoene som er angitt for vernesonene i del A i 

vedlegget til dette vedtak. 

Artikkel 3 

Norge skal sikre: 

a) at overvåkingssonene vedkommende myndigheter i Norge har opprettet i samsvar med 

artikkel 21 nr. 1 bokstav b) i delegert forordning (EU) 2020/687, minst omfatter de områdene 

som er oppført som overvåkingssoner i del B i vedlegget til dette vedtak, 

b) at tiltakene som skal anvendes i overvåkingssonene, som fastsatt i artikkel 55 i delegert 

forordning (EU) 2020/687, minst opprettholdes fram til datoene som er angitt for overvåkings-

sonene i del B i vedlegget til dette vedtak. 

Artikkel 4 

Dette vedtak trer i kraft den dagen det undertegnes. 

Artikkel 5 

Dette vedtak får anvendelse fram til den seneste av datoene nevnt i vedlegget til dette vedtak der tiltak for 

sykdomsbekjempelse i en av verne- eller overvåkingssonene oppheves i samsvar med artikkel 39 eller  

55 i delegert forordning (EU) 2020/687, alt etter hva som er relevant. 

Artikkel 6 

Dette vedtak er rettet til Norge. 

Artikkel 7 

Dette vedtak har gyldighet i engelsk utgave. 

Utferdiget i Brussel.  

For EFTAs overvåkingsorgan, i samsvar med delegeringsvedtak nr. 130/20/COL, 

Högni S. Kristjánsson  Melpo-Menie Joséphidès 

ansvarlig medlem av kollegiet  medunderskriver som direktør for 

juridisk avdeling 
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VEDLEGG 

Del A 

Vernesoner i Norge som nevnt i artikkel 1 og 2 

Område bestående av: 
Dato tiltakene skal opprettholdes til, i samsvar med 

artikkel 39 i delegert forordning (EU) 2020/687 

De deler av Klepp, Sandnes og Sola kommune i Rogaland fylke som ligger innenfor en sirkel med radius på 3 km med følgende GPS-

koordinater som midtpunkt: N: 58,79985 Ø: 5,60616 
7.12.2021 

De deler av Klepp, Sandnes og Sola kommune i Rogaland fylke som ligger innenfor en sirkel med radius på 3 km med følgende GPS-

koordinater som midtpunkt: N: 58,79980 Ø: 5,61022 
14.12.2021 

DEL B 

Overvåkingssoner i Norge som nevnt i artikkel 1 og 3 

Område bestående av: 
Dato tiltakene skal opprettholdes til, i samsvar med 

artikkel 55 i delegert forordning (EU) 2020/687 

De deler av Klepp, Sandnes, Sola og Time kommune i Rogaland fylke som ligger innenfor en sirkel med radius på 10 km med følgende GPS-

koordinater som midtpunkt: N: 58,79985 Ø: 5,60616 
16.12.2021 

De deler av Klepp, Sandnes og Sola kommune i Rogaland fylke som ligger innenfor en sirkel med radius på 3 km med følgende GPS-

koordinater som midtpunkt: N: 58,79985 Ø: 5,60616 
Fra 8.12.2021 til 16.12.2021 

De deler av Klepp, Sandnes, Sola og Time kommune i Rogaland fylke som ligger innenfor en sirkel med radius på 10 km med følgende GPS-

koordinater som midtpunkt: N: 58,79980 Ø: 5,61022 
23.12.2021 

De deler av Klepp, Sandnes og Sola kommune i Rogaland fylke som ligger innenfor en sirkel med radius på 3 km med følgende GPS-

koordinater som midtpunkt: N: 58,79980 Ø: 5,61022 
Fra 15.12.2021 til 23.12.2021 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10472 – DEUTSCHE POST DHL GROUP / JF HILLEBRAND GROUP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Deutsche Post AG, som driver virksomhet under navnet Deutsche Post DHL Group (”DPDHL”, Tyskland)  

– JF Hillebrand Group AG og dets direkte og indirekte datterforetak (”Hillebrand”, Tyskland)  

Deutsche Post AG overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Hillebrand. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Deutsche Post AG er det tyske morforetaket til DPDHL. Deutsche Post AG er aktivt innen logistikk, herunder 

nasjonale og internasjonale pakkeleveringstjenester, internasjonale ekspress-, spedisjons- og transporttjenester og  

e-handels- og forsyningsledelsestjenester. Det driver også virksomhet innen posttjenester i Tyskland. Deutsche Post 

AG er notert på børsen i Frankfurt (Tyskland).  

– Hillebrand driver virksomhet innen spedisjon, herunder spedisjonstjenester med fly, til sjøs og på vei og tilleggs-

tjenester og kontraktlogistikktjenester knyttet til ikke-farlige væsker. Hillebrand produserer dessuten fleksitanker som 

brukes til bulktransport av væsker i containere. 

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 9 av 

10.1.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10472 – DEUTSCHE POST DHL GROUP / JF HILLEBRAND GROUP 

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/2/05 

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

(Sak M.10539 – SOUTH32 / KGHM / SIERRA GORDA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 6. januar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– South32 Limited (”South32”, Australia) 

– KGHM Polska Miedz S.A. (”KGHM”, Polen) 

– Sierra Gorda SCM (”Sierra Gorda”, Chile) 

South32 og KGHM overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over hele Sierra Gorda. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– South32: produksjon av bauxitt, alumina, aluminium, metallurgisk kull, mangan, nikkel, sølv, bly og sink ved 

lokasjoner i Australia, Sør-Afrika og Sør-Amerika. 

– KGHM: produksjon av verdifulle råvarer, hovedsakelig metaller, inkludert kobber, sølv, gull, molybden, nikkel, 

rhenium og bly, ved en rekke lokasjoner over hele verden. 

– Sierra Gorda: produksjon av kobberkonsentrat og molybdenkonsentrat (som kan videreforedles til molybdenoksid) fra 

en gruve beliggende i Chile. Sierra Gordas kobberkonsentrat inneholder også begrensede mengder sølv og gull. 

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 18 av 

14.1.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10539 – SOUTH32 / KGHM / SIERRA GORDA 

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/2/06 

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

(Sak M.10545 – PSA/TIL/PNIT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. desember 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PSA International Pte. Ltd. (”PSA”, Singapore) 

– Terminal Investment Limited Sàrl (”TIL”, Sveits)  

– Pusan Newport International Terminal Co., Ltd. (”PNIT”, Sør-Korea), kontrollert av PSA  

TIL, gjennom Terminal Investment Switzerland Sàrl (”TIS”), og PSA overtar i fellesskap indirekte kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over PNIT.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PSA er en internasjonal containerterminaloperatør som hovedsakelig er aktiv innen levering av laste- og lossetjenester 

i havner, med særlig fokus på levering av containerterminaltjenester til skipsfartsselskaper.  

– TIL investerer i, utvikler og driver containerterminaler over hele verden, ofte i fellesforetak med andre 

terminaloperatører. TIL er indirekte kontrollert i fellesskap av MSC Mediterranean Shipping Company (Sveits) og 

visse fond forvaltet av Global Infrastructure Management, LLC. (USA).  

– PNIT driver en containerterminal i Busan New Port, som ligger ved havnebyen Busan sørøst i Sør-Korea. PNIT er i 

dag kontrollert av PSA. 

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 14 av 

12.1.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10545 – PSA/TIL/PNIT 

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/2/07 

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

(Sak M.10546 – ICG/CEIT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 3. januar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Intermediate Capital Group plc (”ICG”, Storbritannia) 

– CEIT S.p.A. (”CEIT”, Italia), kontrollert av Igefi S.R.L. 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ICG: aktivt innen strukturering og levering av mesaninfinansiering, høyrisikolån og egenkapitalinvesteringer i ulike 

selskaper over hele verden. 

– CEIT: utforming, installasjon, bygging, renovering, utvidelse og vedlikehold av infrastrukturnett, hovedsakelig i 

telekommunikasjonssektoren og, i en viss utstrekning, i energi- og transportsektoren. 

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 12 av 

11.1.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10546 – ICG/CEIT 

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/2/08 

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

(Sak M.10547 – VOITH / VOITH HYDRO) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 4. januar 2022 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: 

– Voith-konsernet, herunder Voith GmbH & Co. KGaA og JMV Hydro Beteiligungen GmbH (samlet kalt ”Voith”, 

Tyskland), som i siste instans er kontrollert av en gruppe fysiske personer 

– Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG og dets komplementar Voith Hydro Holding Verwaltungs GmbH (”Voith 

Hydro”, Tyskland), kontrollert av Voith Hydro Beteiligungen GmbH, som i sin tur er kontrollert i fellesskap av Voith 

og Siemens Energy Global GmbH & Co. KG, et datterforetak av Siemens Energy AG (”Siemens Energy”, Tyskland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Voith: produksjon og salg av maskiner til papirframstilling, vannkraftanlegg, kraftoverførings- og styringsteknologi 

til nyttekjøretøyer og busser, landbruks- og byggemaskiner og rullende materiell samt utstyr til skipsfartsnæringen og 

ulike industrisektorer. 

– Voith Hydro: produksjon og salg av komponenter til vannkraftanlegg. 

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 16 av 

13.1.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10547 – VOITH / VOITH HYDRO 

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/2/09 

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

(Sak M.10548 – TELEKOM DEUTSCHLAND / IFM INVESTORS / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Telekom Deutschland GmbH (”TDG”, Tyskland), kontrollert av Deutsche Telekom AG (”DT”, Tyskland) 

– IFM Investors Pty Ltd. (”IFM”, Australia) 

– GlasfaserPlus GmbH (”fellesforetaket”, Tyskland) 

TDG og IFM 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: 

– TDG: tilbyder av bredbåndsnett-, mobilkommunikasjons- og andre telekommunikasjonstjenester til privatkunder og 

bedriftskunder. 

– IFM: investoreid global investeringsforvalter med forvaltningskapital investert i infrastruktur, børsnoterte aksjer, 

unoterte aksjer og gjeld. 

– Fellesforetaket: planlegging, utbygging og drift av et fiberoptisk telekommunikasjonsnett i visse rurale og tynt 

befolkede områder i Tyskland. 

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

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette 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 9 av 

10.1.2022, s. 6. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10548 – TELEKOM DEUTSCHLAND / IFM INVESTORS / 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/2/10 

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

(Sak M.10563 – ENGIE SPAIN / PREDICA / EOLIA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 3. januar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ENGIE España Renovables, S.L. (”ENGIE Spain”, Spania), som i siste instans er kontrollert av ENGIE, S.A. 

(”ENGIE”, Frankrike) 

– Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (”Predica”, Frankrike), som tilhører Groupe Crédit Agricole 

(Frankrike)  

– Eolia Renovables de Inversiones, Sociedad de Capital Riesgo, S.A. (”Eolia”, Spania) 

ENGIE Spain og Predica overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

Eolia. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ENGIE Spain er et nystiftet foretak tilhørende ENGIE. ENGIE er aktivt på områdene naturgass, elektrisitet og 

energitjenester. 

– Predica er et livs- og helseforsikringsforetak. 

– Eolia er aktivt innen produksjon av fornybar energi og utvikling, bygging og drift av vindmølleparker og 

solcelleanlegg i 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 14 av 

12.1.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10563 – ENGIE SPAIN / PREDICA / EOLIA  

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/2/11 

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

(Sak M.10260 – LACTALIS/LEERDAMMER) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 

fransk 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 32021M10260. 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.10527 – INSIGHT / VECTOR CAPITAL / IRIS HOLDINGS JV) 

Kommisjonen besluttet 9. 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 32021M10527. 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/2/12 

2022/EØS/2/13 

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.10556 – BELLIS/KKR/JAJA) 

Kommisjonen besluttet 20. 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 32021M10556. 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/2/14 

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


13.1.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/17 

 1
3

.1
.2

0
2
2

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e 

N
r. 2

/1
7
 

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

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2272 av 20. desember 2021  

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

standarder for sømløse og sveiste stålrør, smigods for trykkpåkjent utstyr med forhøyde 

temperaturegenskaper og høy flytegrense, ikke-fyrte trykkbeholdere og påfyllingsutstyr  

til naturgassdrevne kjøretøyer 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 10216-5:2021 

Sømløse stålrør for trykkpåkjent utstyr - Tekniske leveringsbetingelser - Del 5: Rustfrie stålrør 

2. EN 10217-7:2021 

Sveiste stålrør for trykkpåkjent utstyr - Tekniske leveringsbetingelser - Del 7: Rustfrie rør 

3. EN 10222-2:2017+A1:2021 

Smigods for trykkpåkjent utstyr - Del 2: Ferrittiske og martensittiske stål med spesifiserte forhøyde 

temperaturegenskaper 

4. EN 10222-4:2017+A1:2021 

Smigods for trykkpåkjent utstyr - Del 4: Sveisbare finkornstål med høy flytegrense 

5. EN 13445-1:2021 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 1: Generelt 

6. EN 13445-2:2021 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 2: Materialer 

7. EN 13445-3:2021 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 3: Konstruksjon 

8. EN 13445-4:2021 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 4: Produksjon 

9. EN 13445-5:2021 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 5: Inspeksjon og prøving 

10. EN 13445-6:2021 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 6: Krav til konstruksjon og produksjon av trykkbeholdere og trykkpåkjente 

deler laget av kulegrafittjern 

11. EN 13445-8:2021 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 8: Tilleggskrav for trykkbeholdere av aluminium og aluminiumslegeringer 

12. EN 13445-10:2021 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 10: Tilleggskrav til trykkbeholdere av nikkel og nikkellegeringer 

13. EN 17278:2021 

Naturgassdrevne kjøretøyer - Påfyllingsutstyr 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

2022/EØS/2/15 
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VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 10216-5:2013 

Sømløse stålrør for trykkpåkjent utstyr - Tekniske leveringsbetingelser - Del 5: 

Rustfrie stålrør 

21.6.2023 

2. EN 10217-7:2014 

Sveiste stålrør for trykkpåkjent utstyr - Tekniske leveringsbetingelser - Del 7: Rustfrie 

rør 

21.6.2023 

3. EN 10222-2:2017 

Smigods for trykkpåkjent utstyr - Del 2: Ferrittisk og martensittisk stål med spesifisert 

forhøyde temperaturegenskaper 

21.6.2023 

4. EN 10222-4:2017 

Smigods for trykkpåkjent utstyr - Del 4: Sveisbare finkornstål med høy flytegrense 

21.6.2023 

5. EN 13445-1:2014,  

EN 13445-1:2014/A1:2014 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 1: Generelt 

21.6.2023 

6. EN 13445-2:2014,  

EN 13445-2:2014/A1:2016 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 2: Materialer 

30.11.2018 

7. EN 13445-2:2014,  

EN 13445-2:2014/A1:2016,  

EN 13445-2:2014/A2:2018 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 2: Materialer 

30.9.2019 

8. EN 13445-2:2014,  

EN 13445-2:2014/A1:2016,  

EN 13445-2:2014/A2:2018,  

EN 13445-2:2014/A3:2018 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 2: Materialer 

21.6.2023 

9. EN 13445-3:2014,  

EN 13445-3:2014/A1:2015 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 3: Konstruksjon 

17.11.2017 

10. EN 13445-3:2014,  

EN 13445-3:2014/A1:2015,  

EN 13445-3:2014/A2:2016 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 3: Konstruksjon 

28.2.2018 

11. EN 13445-3:2014,  

EN 13445-3:2014/A1:2015,  

EN 13445-3:2014/A2:2016,  

EN 13445-3:2014/A3:2017 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 3: Konstruksjon 

14.9.2018 

12. EN 13445-3:2014,  

EN 13445-3:2014/A1:2015,  

EN 13445-3:2014/A2:2016,  

EN 13445-3:2014/A3:2017,  

EN 13445-3:2014/A4:2018 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 3: Konstruksjon 

30.9.2019 
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13. EN 13445-3:2014,  

EN 13445-3:2014/A1:2015,  

EN 13445-3:2014/A2:2016,  

EN 13445-3:2014/A3:2017,  

EN 13445-3:2014/A4:2018,  

EN 13445-3:2014/A5:2018,  

EN 13445-3:2014/A6:2019 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 3: Konstruksjon 

20.4.2020 

14. EN 13445-3:2014,  

EN 13445-3:2014/A1:2015,  

EN 13445-3:2014/A2:2016,  

EN 13445-3:2014/A3:2017,  

EN 13445-3:2014/A4:2018,  

EN 13445-3:2014/A5:2018,  

EN 13445-3:2014/A6:2019,  

EN 13445-3:2014/A7:2019,  

EN 13445-3:2014/A8:2019 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 3: Konstruksjon 

21.6.2023 

15. EN 13445-4:2014 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 4: Produksjon 

21.6.2023 

16. EN 13445-5:2014,  

EN 13445-5:2014/A1:2018 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 5: Inspeksjon og prøving 

21.6.2023 

17. EN 13445-6:2014,  

EN 13445-6:2014/A2:2018 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 6: Krav til konstruksjon og produksjon av 

trykkbeholdere og trykkpåkjente deler laget av kulegrafittjern 

21.6.2023 

18. EN 13445-8:2014,  

EN 13445-8:2014/A1:2014 

Ikke-fyrte trykkbeholdere - Del 8: Tilleggskrav for trykkbeholdere av aluminium og 

aluminiumslegeringer 

21.6.2023 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 457 av 21.12.2021, s. 10. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2272/oj
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/2273 av 20. desember 2021  

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1956 med hensyn til harmoniserte  

standarder for laserprodukter, elektriske motordrifter for variabelt turtall, høyeffekt  

elektroniske omformersystem og -utstyr, lysarmaturer, lavspennings koblings- og  

kontrollutstyr, avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) og visse andre typer elektrisk  

utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN IEC 60320-2-4:2021 

Apparatkontakter for husholdnings- o.l. generell bruk - Del 2-4: Kontakter som er avhengig av apparatvekten 

ved tilkopling 

2. EN 60335-1:2012,  

EN 60335-1:2012/AC:2014,  

EN 60335-1:2012/A11:2014,  

EN 60335-1:2012/A13:2017,  

EN 60335-1:2012/A1:2019,  

EN 60335-1:2012/A14:2019,  

EN 60335-1:2012/A2:2019,  

EN 60335-1:2012/A15:2021 

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater Del 1: Generelle sikkerhetskrav 

3. EN 60335-2-5:2015,  

EN 60335-2-5:2015/A11:2019,  

EN 60335-2-5:2015/A1:2020 

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater Del 2: Spesielle sikkerhetskrav til oppvaskmaskiner 

4. EN 60335-2-17:2013,  

EN 60335-2-17:2013/A11:2019,  

EN 60335-2-17:2013/A1:2020,  

EN 60335-2-17:2013/A2:2021 

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater- Del 2-17: Spesielle sikkerhetskrav til elektrisk 

oppvarmede tepper, puter bekledning og liknende fleksible varmeapparater 

5. EN 60335-2-21:2021 

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater -- Del 2-21: Spesielle sikkerhetskrav til 

varmtvannsbeholdere 

6. EN IEC 60335-2-43:2020,  

EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020 

Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater - Sikkerhet - Del 2-43: Spesielle sikkerhetskrav til 

tørkeskap og håndkletørkere 

7. EN 60335-2-73:2003,  

EN 60335-2-73:2003/A1:2006,  

EN 60335-2-73:2003/A2:2009,  

EN 60335-2-73:2003/A11:2021 

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater - Del 2-73: Spesielle sikkerhetskrav til fastmonterte 

dyppekolber 

8. EN 60400:2017,  

EN 60400:2017/A1:2021 

Holdere for lysrør og tennere 

9. EN IEC 60598-2-23:2021 

Lysarmaturer - Del 2-23: Spesielle krav - Ekstra-lav-spenning belysningssystemer for ELV-lyskilder 

2022/EØS/2/16 
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10. EN IEC 60670-1:2021,  

EN IEC 60670-1:2021/A11:2021 

Bokser og kapslinger for elektrisk utstyr til husholdninger og tilsvarende faste elektriske installasjoner - Del 

1: Generelle krav 

11. EN 60825-1:2014,  

EN 60825-1:2014/A11:2021 

Sikkerhetskrav til laserprodukter - Del 1: Utstyrsklassifisering og krav 

12. EN 60838-1:2017,  

EN 60838-1:2017/A1:2017,  

EN 60838-1:2017/A11:2021,  

EN 60838-1:2017/A2:2021 

Lampeholdere - Del 1: Generelle krav og prøver 

13. EN IEC 60947-3:2021 

Lavspennings koblings- og kontrollutstyr Del 3: Brytere, skillebrytere, lastskillebrytere og 

sikringskombinasjonsenheter 

14. EN IEC 60947-4-1:2019,  

EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05 

Lavspennings koblings- og kontrollutstyr Del 4: Kontaktorer og motorvernbrytere Seksjon 1: 

Elektromekaniske kontaktorer og motor-startere 

15. EN IEC 60947-5-8:2021 

Lavspennings koplings- og kontrollutstyr - Del 5-8: Kontrollkretsutstyr og bryterelementer - Treveis 

innkoplingsbrytere 

16. EN IEC 60974-11:2021 

Utstyr til lysbuesveising Del 11: Elektrodeholdere 

17. EN IEC 60974-13:2021 

Elektrisk buesveising Del 13: Jordklemme 

18. EN IEC 61010-2-130:2021 

Sikkerhetskrav til elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk - Spesielle krav til utstyr beregnet på 

bruk i utdanningsinstitusjoner for barn 

19. EN IEC 61010-2-202:2021 

Sikkerhetskrav til elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk - Del 2-202: Spesielle krav til 

elektrisk betjente ventil-aktuatorer 

20. EN 61800-5-1:2007,  

EN 61800-5-1:2007/A1:2017,  

EN 61800-5-1:2007/A11:2021 

Elektriske motordrifter for variabelt turtall - Del 5-1: Sikkerhetskrav - Elektrisk, termisk og energimessig 

21. EN 61995-1:2008,  

EN 61995-1:2008/A1:2017,  

EN 61995-1:2008/A11:2021 

Kontaksystemer for lysarmaturer - Del 1: Generelle sikkerhetskrav 

22. EN IEC 62040-1:2019,  

EN IEC 62040-1:2019/A11:2021 

Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) - Del 1: Generelle krav og sikkerhetsbestemmelser for UPS 

23. EN 62423:2012,  

EN 62423:2012/A11:2021 

Jordfeilbrytere type F og type B med eller uten innebygget overstrømsikring for husholdningsutstyr eller 

tilsvarende bruk 
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24. EN 62477-1:2012,  

EN 62477-1:2012/A11:2014,  

EN 62477-1:2012/A1:2017,  

EN 62477-1:2012/A12:2021 

Sikkerhetskrav til høyeffekt elektroniske omformersystem og -utstyr - Del 1: Generelt 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 60320-2-4:2006,  

EN 60320-2-4:2006/A1:2009 

Apparatkontakter for husholdnings- o.l. generell bruk - Del 2-4: Kontakter som er 

avhengig av apparatvekten ved tilkopling 

21.6.2023 

2. EN 60335-1:2012,  

EN 60335-1:2012/AC:2014,  

EN 60335-1:2012/A11:2014,  

EN 60335-1:2012/A13:2017,  

EN 60335-1:2012/A1:2019,  

EN 60335-1:2012/A14:2019,  

EN 60335-1:2012/A2:2019 

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater Del 1: Generelle sikkerhetskrav 

21.6.2023 

3. EN 60335-2-5:2015,  

EN 60335-2-5:2015/A11:2019 

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater Del 2: Spesielle sikkerhetskrav til 

oppvaskmaskiner 

21.6.2023 

4. EN 60335-2-17:2013,  

EN 60335-2-17:2013/A11:2019,  

EN 60335-2-17:2013/A1:2020 

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater- Del 2-17: Spesielle sikkerhetskrav 

til elektrisk oppvarmede tepper, puter bekledning og liknende fleksible varmeapparater 

21.6.2023 

5. EN 60335-2-21:2003,  

EN 60335-2-21:2003/A1:2005,  

EN 60335-2-21:2003/A2:2008,  

EN 60335-2-21:2003/AC:2007,  

EN 60335-2-21:2003/AC:2010 

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater - Del 2-21: Spesielle 

sikkerhetskrav til varmtvannsbeholdere 

21.6.2023 

6. EN 60335-2-43:2003,  

EN 60335-2-43:2003/A1:2006,  

EN 60335-2-43:2003/A2:2008 

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater - Del 2-43: Spesielle 

sikkerhetskrav til tørkeskap og håndkletørkere 

21.6.2023 

7. EN 60335-2-73:2003,  

EN 60335-2-73:2003/A1:2006,  

EN 60335-2-73:2003/A2:2009 

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater - Del 2-73: Spesielle 

sikkerhetskrav til fastmonterte dyppekolber 

21.6.2023 

8. EN 60400:2017 

Holdere for lysrør og tennere 

21.6.2023 
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9. EN 60598-2-23:1996,  

EN 60598-2-23:1996/A1:2000,  

EN 60598-2-23:1996/AC:1997 

Lysarmaturer - Del 2-23: Spesielle krav til glødelampesystemer for ekstra lavspenning 

21.6.2023 

10. EN 60670-1:2005,  

EN 60670-1:2005/A1:2013,  

EN 60670-1:2005/AC:2007,  

EN 60670-1:2005/AC:2010 

Bokser og kapslinger for elektrisk utstyr til husholdninger og tilsvarende faste 

elektriske installasjoner - Del 1: Generelle krav 

21.6.2023 

11. EN 60825-1:2014 

Sikkerhetskrav til laserprodukter - Del 1: Utstyrsklassifisering og krav 

21.6.2023 

12. EN 60838-1:2004,  

EN 60838-1:2004/A1:2008,  

EN 60838-1:2004/A2:2011 

Lampeholdere - Del 1: Generelle krav og prøver 

21.6.2023 

13. EN 60947-3:2009,  

EN 60947-3:2009/A1:2012,  

EN 60947-3:2009/A2:2015 

Lavspennings koblings- og kontrollutstyr Del 3: Brytere, skillebrytere, lastskillebrytere 

og sikringskombinasjonsenheter 

21.6.2023 

14. EN 60947-4-1:2010,  

EN 60947-4-1:2010/A1:2012 

Lavspennings koblings- og kontrollutstyr Del 4: Kontaktorer og motorvernbrytere 

Seksjon 1: Elektromekaniske kontaktorer og motor-startere 

21.6.2023 

15. EN 60947-5-8:2006 

Lavspennings koplings- og kontrollutstyr - Del 5-8: Kontrollkretsutstyr og 

bryterelementer - Treveis innkoplingsbrytere 

21.6.2023 

16. EN 60974-11:2010 

Utstyr til lysbuesveising Del 11: Elektrodeholdere 

21.6.2023 

17. EN 60974-13:2011 

Elektrisk buesveising Del 13: Jordklemme 

21.6.2023 

18. EN 61800-5-1:2007 

Elektriske motordrifter for variabelt turtall - Del 5-1: Sikkerhetskrav - Elektrisk, 

termisk og energimessig 

21.6.2023 

19. EN 61995-1:2008 

Kontaktsystemer for lysarmaturer –del 1: Generelle sikkerhetskrav 

21.6.2023 

20. EN 62040-1:2008,  

EN 62040-1:2008/A1:2013,  

EN 62040-1:2008/AC:2009 

Avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) - Del 1: Generelle krav og 

sikkerhetsbestemmelser for UPS 

21.6.2023 

21. EN 62423:2012 

Jordfeilbrytere type F og type B med eller uten innebygget overstrømsikring for 

husholdningsutstyr eller tilsvarende bruk 

21.6.2023 

22. EN 62477-1:2012,  

EN 62477-1:2012/A11:2014 

Sikkerhetskrav til høyeffekt elektroniske omformersystem og -utstyr - Del 1: Generelt 

21.6.2023 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 457 av 21.12.2021, s. 15. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2273/oj
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/6 av 4. januar 2022  

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1182 med hensyn til  

harmoniserte standarder for biologisk evaluering av medisinsk utstyr,  

sterilisering av helseprodukter, aseptisk behandling av helseprodukter,  

systemer for kvalitetsstyring, symboler til bruk med informasjon som skal leveres  

av produsenten, behandling av helseprodukter og terapeutisk lysutstyr  

til bruk i hjemmet 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN ISO 10993-9:2021 

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 9: Rammeverk for identifisering og klassifisering av 

potensielle nedbrytingsprodukter (ISO 10993-9:2019) 

2. EN ISO 10993-12:2021 

Biologisk evaluering av medisinsk utstyr - Del 12: Prøveframstilling og referansematerialer (ISO 10993-

12:2021) 

3. EN ISO 11737-1:2018,  

EN ISO 11737-1:2018/A1:2021 

Sterilisering av helsetjenesteprodukter - Mikrobiologiske metoder - Del 1: Bestemmelse av en populasjon av 

mikroorganismer på produkter (ISO 11737-1:2018) 

4. EN ISO 13408-6:2021 

Aseptisk behandling av helsepleieprodukter - Del 6: Isolatorsystemer (ISO 13408-6:2021) 

5. EN ISO 13485:2016,  

EN ISO 13485:2016/A11:2021 

Medisinsk utstyr - Systemer for kvalitetsstyring - Krav for å oppfylle regelverk (ISO 13485:2016) 

6. EN ISO 14160:2021 

Sterilisering av helsetjenesteprodukter – Flytende kjemiske steriliseringsmidler for medisinsk engangsutstyr 

til bruk på animalsk vev og deres derivater – Krav til karakterisering, utvikling, validering og rutinekontroll 

av en steriliseringsprosess for medisinsk utstyr (ISO 14160:2020) 

7. EN ISO 15223-1:2021 

Medisinsk utstyr - Symboler til bruk med informasjon som skal leveres av produsenten - Del 1: Generelle 

krav (ISO 15223-1:2021) 

8. EN ISO 17664-1:2021 

Behandling av helsetjenesteprodukter - Informasjon som skal gis av produsenten av det medisinske utstyret 

for behandling av medisinsk utstyr - Del 1: Kritisk og semikritisk medisinsk utstyr (ISO 17664-1:2021) 

9. EN IEC 60601-2-83:2020,  

EN IEC 60601-2-83:2020/A11:2021 

Elektromedisinsk utstyr - Del 2-83: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og essensiell ytelse for 

terapeutisk lysutstyr til bruk hjemme 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

*** 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 1 av 5.1.2022, s. 11. 

2022/EØS/2/17 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/6/oj
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