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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Terskelverdiene omhandlet i direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU og  

2009/81/EF, uttrykt i EFTA-statenes lokale valutaer 

Terskelverdier i EUR Terskelverdier i NOK Terskelverdier i CHF Terskelverdier i ISK 

80 000 835 914 86 501 12 023 995 

140 000 1 462 850 151 377 21 041 991 

215 000 2 246 520 232 472 32 314 487 

431 000 4 503 489 466 025 64 779 274 

750 000 7 836 697 810 949 112 724 954 

1 000 000 10 448 930 1 081 265 150 299 939 

5 382 000 56 236 143 5 819 373 808 914 275 

 

2022/EØS/21/01 
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Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 

EFTAs overvåkingsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 1: 

Vedtaksdato 15. desember 2021 

Sak nr. 87779 

Vedtak nr. 288/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Ocean Space Centre 

Rettslig grunnlag Statsbudsjettet 2022 

Type tiltak Ekstraordinær støtte 

Formål Forskning, utvikling og innovasjon 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett Opptil NOK 8154 millioner (P85-estimat) 

Støtteintensitet 100 % 

Varighet 2022–2029 (estimat) 

Økonomiske sektorer P.85.4 – Undervisning i høyere utdanning 

M.72.1 – Forskning og utviklingsarbeid innenfor 

naturvitenskap og teknikk 

M.72.19 – Annen forskning og annet utviklingsarbeid 

innen naturvitenskap og teknikk 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Nærings- og fiskeridepartementet 

Postboks 8090 Dep. 

NO-0032 Oslo, Norge  

Kommunal‑  og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep. 

NO-0032 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/21/02 

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 14. desember 2021 

Sak nr. 87845 

Vedtak nr. 290/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Forlengelse av og endringer i den norske 

paraplyordningen for likviditetsstøtte til virksomheter i 

kommuner som er særlig hardt rammet av covid-19- 

pandemien 

Rettslig grunnlag Regjeringens budsjettproposisjon, Prop. 79 S  

(2020–2021), vedtatt 23. februar 2021.  

Vilkårene for tiltaket er beskrevet i bevilgningsbrevene 

utstedt av Kommunal‑  og moderniserings-

departementet til kommunene.  

Kapittel 6 i Reglement for økonomistyring i staten 

fastsatt 12. desember 2003 er relevant.  

Type tiltak Støtteordning  

Formål Sikre tilgang til likviditet for foretak som står overfor 

en akutt likviditetsmangel som følge av covid-19- 

pandemiens innvirkning på økonomien og lokale eller 

nasjonale smitteverntiltak 

Støttens form Direkte tilskudd  

Budsjett Anslått maksimalt budsjett er NOK 4,55 milliarder.  

Støtteintensitet Tiltaket setter en ramme for støtte som kan gis av 

kommuner/fylker til lokale foretak som står overfor 

økte kostnader eller tap. Behovet for midler kan derfor 

variere. 

Varighet Til 30. juni 2022 

Økonomiske sektorer Sektorer eller foretak kan variere mellom de forskjellige 

kommunale/fylkeskommunale ordningene. Tiltaket 

gjelder imidlertid ikke for foretak som er fullfinansiert 

av offentlige myndigheter, og foretak i finanssektoren. 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Kommunal- og moderniseringsdepartementet er 

ansvarlig for tiltaket og for å definere rammen for 

lokale ordninger som kan tilpasses og prioriteres av 

kommunene og fylkeskommunene. 

Andre opplysninger  

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/21/03 

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 16. desember 2021 

Sak nr. 87895 

Vedtak nr. 294/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Fornyelse av garantiordning i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til 

lov om statlig garantiordning for lån til små og 

mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre tilgang til likviditet for foretak som står overfor 

en akutt likviditetsmangel som følge av covid-19-

utbruddet 

Støttens form Statlige garantier 

Budsjett NOK 50 milliarder (for ordningen som endret) 

Varighet Til 30. juni 2022 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten GIEK, Garantiinstituttet for eksportkreditt  

Postboks 1763 Vika 

NO-0122 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/21/04 

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10218 – GAUSELMANN/GREENTUBE/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 24. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Gauselmann AG (”Gauselmann”, Tyskland)  

– Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH (”Greentube”, Østerrike), kontrollert av Novomatic Group 

(Østerrike)  

– Et nystiftet fellesforetak 

Gauselmann og Greentube overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Gauselmann er aktivt innen utvikling og salg av spilleautomater, utvikling av pengespill, nettbaserte pengespill og 

sportstipping samt drift av spillehaller, hovedsakelig i Tyskland og andre europeiske land.  

– Greentube er en del av Novomatic Group, som leverer pengespill, pengespilløsninger og tilknyttede tjenester som 

totalleverandør innen alle segmenter av pengespillbransjen. Novomatic Group har hovedsakelig virksomhet i 

Østerrike, men er aktivt i til sammen 75 land.  

– Det nystiftede fellesforetaket vil etablere en plattform for nettbaserte pengespill.  

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 145 av 

1.4.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10218 – GAUSELMANN/GREENTUBE/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/21/05 

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

(Sak M.10522 – HAPAG-LLOYD / EUROGATE / EUROGATE CONTAINER  

TERMINAL WILHELMSHAVEN) 

1.  Kommisjonen mottok 22. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hapag-Lloyd AG (”HL”, Tyskland) 

– Eurogate GmbH & Co. KGaA, KG (”Eurogate”, Tyskland)  

– Eurogate Container Terminal Wilhelmshaven GmbH & Co. KG (”CTW”, Tyskland) og Rail Terminal 

Wilhelmshaven GmbH (”RTW”, Tyskland), samlet kalt ”målforetaket”  

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

hele målforetaket.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HL er morselskapet i et konsern som er aktivt i maritim sektor og tilbyr globale transporttjenester for containerlast 

under merkenavnet Hapag-Lloyd ved bruk av en flåte på om lag 250 containerskip. HL driver også, i beskjedent 

omfang, virksomhet innen levering av containerterminaltjenester i Nord-Europa og Afrika. HL er notert på børsene i 

Frankfurt og Hamburg.  

– Eurogate leverer laste- og lossetjenester (containerterminaltjenester) i Europa og Nord-Afrika. Gjennom sine 

tilknyttede foretak tilbyr Eurogate også en rekke containerrelaterte tjenester knyttet til bl.a. multimodal godstransport 

og oppbevaring, vedlikehold og reparasjon av containere. Eurogate tilbyr også tjenester knyttet til intermodal 

transport og logistikkstyring. Eurogate er kontrollert i fellesskap av Eurokai GmbH & Co. KGaA og BLG Logistics 

Group AG & Co. KG (BLG) (50 %). Eurokai er i siste instans kontrollert av medlemmer av Eckelmann-familien, 

mens BLG er majoritetseid av Bremen kommune. 

– CTW eier og driver containerterminalen i havnen i Wilhelmshaven, Tyskland. RTW driver jernbaneterminalen i 

havnen i Wilhelmshaven, som hovedsakelig ivaretar CTWs behov knyttet til lasting og lossing av gods. Målforetaket 

kontrolleres før transaksjonen av Eurogate og A.P. Møller - Maersk A/S (Danmark) i fellesskap. 

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 142 av 

30.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10522 – HAPAG-LLOYD / EUROGATE / EUROGATE CONTAINER TERMINAL WILHELMSHAVEN 

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”). 

2022/EØS/21/06 

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

(Sak M.10630 – BLACKSTONE / VISTA / CAMPUSLOGIC HOLDINGS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. mars 2022 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) 

– Vista Equity Partners Management, LLC (”Vista”, USA) 

– CampusLogic Holdings, Inc. (”CampusLogic”, USA) 

Blackstone og Vista overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

CampusLogic. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: globalt kapitalforvaltnings- og verdipapirforetak. 

– Vista: verdipapirforetak som forvalter en portefølje av selskaper og fokuserer på å styrke og utvikle foretak som 

leverer virksomhetsprogramvare, samt data- og teknologibaserte foretak. 

– CampusLogic: leverandør av programvareløsninger som hjelper studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner å finne 

fram blant og dra fordel av ulike ordninger for økonomisk støtte som finnes tilgjengelig. 

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 142 av 

30.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10630 – BLACKSTONE / VISTA / CAMPUSLOGIC 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/21/07 

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

(Sak M.10636 – COVÉA/PARTNERRE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 21. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Covéa Coopérations (”Covéa”, Frankrike), kontrollert av Covéa SGAM (Frankrike) 

– PartnerRe Ltd (”PartnerRe”, Bermuda), kontrollert av Exor N.V. (Nederland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Covéa er et forsikringskonsern med hovedkontor i Frankrike som er aktivt innen livs- og skadeforsikring og, i 

beskjedent omfang, gjenforsikring, forsikringsdistribusjon og kapitalforvaltning. 

– PartnerRe er et globalt gjenforsikringsselskap med hovedkontor i Bermuda. 

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 139 av 

29.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10636 – COVÉA/PARTNERRE  

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/21/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10642 – CENTRAL/SIGNA/SELFRIDGES) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 21. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Harng Central Department Store Limited (”Central”, Thailand) 

– SIGNA Holding GmbH (”SIGNA”, Østerrike)  

– SFP Holdings Limited, Selfridges Manchester Limited og SHEL Holdings Europe Limited (samlet kalt ”Selfridges”, 

Storbritannia), kontrollert av Selfridges Group Limited (Canada) 

Central og SIGNA overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Selfridges. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Central driver virksomhet innen fast eiendom, detaljhandel, reiseliv og restauranter over hele verden, men primært i 

Sørøst-Asia. I EU er Central aktivt innen detaljhandelssektoren i Italia, under navnet ”la Rinascente”, i Tyskland, 

under navnet ”KaDeWe”, og i Danmark, under navnet ”Illum”. Central driver også virksomhet innen eiendoms-

utvikling i Tyskland, Danmark og Italia. 

– SIGNA er hovedsakelig aktivt innen to forretningsområder: detaljhandel og fast eiendom. Innen detaljhandel driver 

SIGNA butikkjeder som selger varer som ikke er næringsmidler, i Tyskland (”GALERIA”) og Belgia (”INNO”), i 

tillegg til å eie spesialiserte fysiske sportsbutikker og et antall nettbutikker under navnene ”SportScheck” og ”SIGNA 

Sports United”. Videre driver SIGNA møbelbutikker i Østerrike og to nettbaserte møbelbutikker (”kika” og 

”Leiner”). Innen fast eiendom fokuserer SIGNA på kjøp, leie, utleie og forvaltning av tomter og bygninger samt 

prosjektutvikling. Det eier faste eiendommer primært i Østerrike, Tyskland, Nord-Italia og Sveits og driver dessuten 

luksushoteller i Østerrike og Italia. 

– Selfridges har hovedsakelig virksomhet innen detaljsalg av varer som ikke er næringsmidler, herunder skjønnhets-

produkter, dameklær, herreklær, barneklær, fottøy, tilbehør og produkter til hjemmet. Selfridges driver detaljvirk-

somhet under tre forskjellige navn: ”Selfridges”, ”De Bijenkorf” og ”Brown Thomas and Arnotts”, med butikker i 

Storbritannia, Irland og Nederland, tilknyttede digitale plattformer og eiendomsaktiva i Storbritannia og Irland. 

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 139 av 

29.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10642 – CENTRAL/SIGNA/SELFRIDGES 

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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10679 – TELEFÓNICA/PONTEGADEA/TELXIUS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 22. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Telefónica, S.A. (”Telefónica”, Spania) 

– Pontegadea Inversiones, S.L. (”Pontegadea”, Spania)  

– Telxius Telecom, S.A. (”Telxius”, Spania), som i dag er kontrollert i fellesskap av Telefónica og Taurus Bidco S.à.r.l. 

Telefónica og Pontegadea overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over Telxius. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Telefónica er et globalt telekommunikasjonsselskap som er operatør av fasttelefoninett og mobilnett. Telefónica tilbyr 

mobiltelefoni-, fasttelefoni-, internett- og fjernsynstjenester under en rekke navn, inkludert Movistar, O2 og Vivo. 

– Pontegadea er hovedsakelig aktivt i tekstilsektoren og innen investeringer i fast eiendom. 

– Telxius er operatør av et internasjonalt nettverk av undersjøiske fiberoptiske kabler med høy kapasitet som gir direkte 

internettkonnektivitet, og tilbyr en rekke kapasitetstjenester på dette nettverket, som punkt-til-punkt-tilkoblinger med 

dedikert båndbredde. 

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 142 av 

30.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10679 – TELEFÓNICA/PONTEGADEA/TELXIUS 

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/21/10 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


31.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 21/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER  

COMPANY) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 24. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– OCP S.A. (”OCP”, Marokko) 

– KAES Phosphate Holdings, LLC (”KAES”, USA), som er indirekte eid av Koch Ag & Energy Solutions, LLC 

(”KAES Parent”, USA) og i siste instans kontrollert av Koch Industries, Inc. (”KII”, USA) 

– Jorf Fertilizer Company III, S.A. (”JFC III”, Marokko), et heleid datterforetak av OCP 

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

JFC III. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OCP med datterforetak er globale produsenter, leverandører og distributører av fosfatgjødsel (herunder DAP, MAP, 

TSP, NP, NPK og NPS). OCP er også aktivt innen utvinning og salg av fosforitt og omdanning av fosforitt til 

fosforsyre, som det både selger og bearbeider for å produsere fosfatgjødsel.  

– KAES er et indirekte datterforetak av KAES Parent, som i siste instans er kontrollert av KII, og som kontrollerer en 

bred portefølje av foretak med virksomhet innen raffinering og kjemikalier, utstyr og teknologi for prosesstyring og 

utslippsbegrensning, mineraler, gjødsel, råvarehandel og -tjenester, polymerer og fibrer, glass, skogbruksprodukter og 

forbruksvarer, elektroniske koblinger, trykking og emballasje, virksomhetsprogramvare og investeringer. KII er aktivt 

innen gjødsel- og svovelsektoren gjennom KAES Parent. 

– JFC III er et datterforetak av OCP som driver et produksjonsanlegg i Jorf Lasfar hvor det produserer fosforsyre og 

fosfatgjødsel (DAP, MAP, NPK, NPS og NP).  

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 145 av 

1.4.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER COMPANY 

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/21/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10360 – ASSICURAZIONI GENERALI / SOCIETÀ  

CATTOLICA DI ASSICURAZIONE) 

Kommisjonen besluttet 21. 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 32021M10360. 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.10459 – CVC / STOCK SPIRITS GROUP) 

Kommisjonen besluttet 15. 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 32021M10459. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10499 – STATE STREET / BBH (INVESTOR)) 

Kommisjonen besluttet 24. 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 32022M10499. 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.10512 – LEAR CORPORATION / INTERIOR COMFORT SYSTEMS  

BUSINESS OF KONGSBERG AUTOMOTIVE GROUP) 

Kommisjonen besluttet 24. 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 32022M10512. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING /  

KAEFER ISOLIERTECHNIK) 

Kommisjonen besluttet 18. mars 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 32022M10597. EUR-Lex gir 

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

  

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

Berørt rute Almeria–Sevilla 

Avtalens gyldighetsperiode To år fra flygingene starter, pluss ytterligere to år 

dersom det er nødvendig med forlengelse 

Frist for innsending av anbud Tidligst to måneder etter at denne meldingen ble 

kunngjort (EUT C 130 av 7.7.2021, s. 17) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

Spania 

E-post: osp.dgac@mitma.es 

 

2022/EØS/21/17 
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Melding fra Italia om anvendelse av artikkel 19 nr. 2 i forordning 1008/2008  

med hensyn til regler for fordeling av trafikk mellom lufthavnene  

Milano Malpensa og Milano Linate 

I henhold til artikkel 19 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av  

24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet(1) mottok Kommisjonen  

22. februar 2022 en melding fra Italia om et utkast til dekret om endring av den eksisterende 

trafikkfordelingsregelen(2) for lufthavnene Milano Malpensa og Milano Linate. Den foreslåtte regelen vil, 

når den er vedtatt og trådt i kraft, fordele trafikken mellom de ovennevnte lufthavnene på følgende 

grunnlag: 

”1. Luftfartsselskaper kan drive punkt-til-punkt-ruteflyging ved bruk av luftfartøyer med smal flykropp 

mellom lufthavnen Milano Linate og andre lufthavner i Den europeiske union eller lufthavner som 

tilhører en stat som har inngått en vertikal avtale med Den europeiske union som regulerer dens 

lufttrafikk, som ligger innenfor en radius på 1500 km – målt etter storsirkelrutemetoden – fra lufthavnen 

Milano Linate, innenfor grensene av lufthavnen Milano Linates definerte driftskapasitet. Bare følgende 

luftfartsselskaper kan betjene slike ruter: 

a) selskaper som er definert som luftfartsselskaper i Fellesskapet i henhold til artikkel 2 nr. 10  

og 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008,  

og som oppfyller kravene vedkommende luftfartsmyndigheter har fastsatt i samsvar med nevnte 

forordning, 

b) selskaper som er utpekt av et land til å drive ruteflyging på grunnlag av en vertikal avtale 

inngått mellom det aktuelle landet og Den europeiske union, forutsatt at ruten involverer en 

lufthavn som ligger innenfor en radius på 1500 km – målt etter storsirkelrutemetoden – fra 

lufthavnen Milano Linate. 

2. For å sikre overholdelse av bestemmelsene i nr. 1 skal distribusjon og salg av billetter og 

persontransport på punkt-til-punkt-ruter fra eller til lufthavnen Milano Linate bare være tillatt med 

hensyn til lufthavner som ligger innenfor de geografiske grensene som er definert i nr. 1.” 

Kommisjonen innbyr berørte parter til å sende inn sine merknader innen 20 dager etter at denne 

kunngjøringen ble offentliggjort (EUT C 134 av 25.3.2022, s. 28), til: 

Directorate-General for Mobility and Transport (Unit E1 aviation policy) European Commission  

MOVE-TRAFFIC-DISTRIBUTION-RULES@ec.europa.eu 

  

(1) EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3. 

(2) Samferdselsministerens dekret nr. 15 av 3. mars 2000. 
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