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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for tre EFTA-stater for  

tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med  

virkning fra 1. januar 2022 

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

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

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

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

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

retningslinjene for statsstøtte.  

Grunnsatsene er fastsatt som følger: 

 Island Liechtenstein Norge 

1.1.2022–  2,12 –0,57 0,66 

 

  

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

2022/EØS/28/01 
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 17. desember 2021 

Sak nr. 87805 

Vedtak nr. 299/21/COL  

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Forlengelse av 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 Kompensere for kvalifiserte kostnader påført som følge 

av at arrangementer er blitt avlyst eller nedskalert på 

grunn av restriksjoner eller anbefalinger som 

myndighetene har innført eller gitt for å bremse 

spredningen av covid-19 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 425 millioner (ca. EUR 41 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–31. oktober 2021.  

For støtteberettigede underleverandører, 50 % av tapte 

inntekter og merutgifter knyttet til avlyste, stengte eller 

nedskalerte kvalifiserte arrangementer i perioden  

1. juli–31. oktober 2021 

Varighet Til 30. juni 2022 

Økonomiske sektorer Kultursektoren 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Norsk kulturråd  

Postboks 4808 Nydalen 

NO-0422 Oslo 

Norge 

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/28/02 

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 17. desember 2021 

Sak nr. 87820 

Vedtak nr. 300/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift 2022–2027 

Rettslig grunnlag Stortingets årlige vedtak om fastsetting av avgifter mv. 

til folketrygden samt lov av 28. februar 1997 nr. 19 om 

folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Regionalstøtte 

Støttens form Avgiftsreduksjon 

Støtteintensitet 3,1 % til 12,4 % 

Varighet 1.1.2022–31.12.2027 

Økonomiske sektorer Horisontalt. Alle sektorer som dekkes av Retningslinjer 

for regionalstøtte 2022–2027 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Skatteetaten  

Postboks 9200 Grønland 

NO-0134 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/28/03 

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 21. desember 2021 

Sak nr. 87966 

Vedtak nr. 301/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Forlengelse av og 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 NOK 4,2 milliarder 

Støtteintensitet 70–90 % 

Varighet Til 30. juni 2022 

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/28/04 

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


5.5.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/5 

 5
.5

.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

8
/5

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbaketrekking av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9938 – KINGSPAN GROUP / TRIMO) 

Kommisjonen mottok 3. mars 2021 melding(1) i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til 

artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2) (”fusjonsforordningen”) om en planlagt foretaks-

sammenslutning. 

Kommisjonen besluttet 12. april 2021 å innlede behandling(3) i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i 

fusjonsforordningen. Partene underrettet 21. april 2022 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhånds-

meldingen, og godtgjorde samtidig at de hadde avbrutt foretakssammenslutningen. 

  

(1) EUT C 82 av 11.3.2021, s. 12. 

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

(3) EUT C 133 av 16.4.2021, s. 2. 

2022/EØS/28/05 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10431 – ALI GROUP / WELBILT) 

1.  Kommisjonen mottok 28. april 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: 

– Ali Holding S.r.l. (”Ali Group”, Italia) 

– Welbilt, Inc (”Welbilt”, USA) 

Ali Group overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Welbilt. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ali Group: italiensk konsern som utformer, produserer, markedsfører og utfører service på et bredt spekter av 

kommersielt og institusjonelt utstyr relatert til næringsmiddeltjenester, herunder ismaskiner og ovner, som brukes i 

store kommersielle og offentlige lokaler. Det har produksjonsanlegg og salgs- og servicedatterselskaper over hele 

verden, inkludert Europa. Ali Group er en av de største bransjeaktørene i verden og tilbyr produkter under 80 globale 

merker, deriblant Baron, Olis, Lainox, Menumaster, XpressChef og Scotsman. 

– Welbilt: amerikansk selskap som tilbyr utstyr for lagring, tilberedning, oppbevaring, utstilling, utporsjonering og 

servering av næringsmidler og drikkevarer. Det utformer, produserer og leverer utstyr som brukes av kommersielle og 

institusjonelle tjenesteytere. Welbilt har produksjonsanlegg i Nord- og Sør-Amerika (hvor selskapet har størstedelen 

av virksomheten sin), Europa og Asia. Det tilbyr produkter under merker som Merrychef, Convotherm og 

Manitowoc. 

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 185 av 

6.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10431 – ALI GROUP / WELBILT 

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/28/06 

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

(Sak M.10598 – LGC / TORAY INDUSTRIES HUNGARY) 

1.  Kommisjonen mottok 27. april 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– LG Chem, Ltd. (”LGC”, Sør-Korea) 

– Toray Industries Inc. (”Toray”, Japan) 

– Toray Industries Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (Ungarn), kontrollert av Toray 

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

hele Toray Industries Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– LGC er et kjemikalieselskap som er aktivt innen petrokjemi, avanserte materialer, biovitenskap og batteriproduksjon. 

– Toray er et kjemikalieselskap som er aktivt innen produksjon, bearbeiding og salg av diverse materialer til kjøretøyer, 

luftfartøyer og produkter relatert til informasjonsteknologi og biovitenskap. 

3. Toray Industries Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság vil produsere og selge separatorer til litium-ion-batterier. 

4. 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.  

5. 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 183 av 

5.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10598 – LGC / TORAY INDUSTRIES HUNGARY 

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/28/07 

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

(Sak M.10629 – CSL / VIFOR PHARMA) 

1.  Kommisjonen mottok 26. april 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CSL Behring AG (”CSL Behring”, Australia), kontrollert av CSL Limited (”CSL”, Australia), et allmennaksjeselskap 

notert på Australian Security Exchange 

– Vifor Pharma Limited (”Vifor Pharma”, Sveits), et allmennaksjeselskap notert på Swiss Stock Exchange 

CSL overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Vifor Pharma. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort av CSL 14. desember 2021. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CSL er et bioteknologiselskap med en portefølje av legemidler, herunder legemidler til behandling av hemofili og 

immunsvikt (via CSL Behring), og vaksiner mot influensa (via Seqirus). Via CSL Plasma, en avdeling innenfor CSL 

Behring, driver CSL også et nettverk for innsamling av plasma. 

– Vifor Pharma er aktivt over hele verden innen utvikling, produksjon og markedsføring av legemidler til behandling av 

jernmangel, nyresykdommer og kardiorenalt syndrom.  

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 180 av 

3.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10629 – CSL / VIFOR PHARMA 

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/28/08 

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

(Sak M.10643 – ORACLE/CERNER) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Oracle Corporation (”Oracle”, USA)  

– Cerner Corporation (”Cerner”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud, dvs. gjennom et tilbud om kjøp av alle utstedte og 

utestående aksjer i Cerner. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Oracle er aktivt over hele verden innen utvikling, produksjon, markedsføring og distribusjon av IT-løsninger, 

herunder bedrifts- og infrastrukturprogramvare og relaterte tjenester. 

– Cerner er en global leverandør av programvare og tjenester som håndterer behov relatert til klinisk arbeid, 

økonomistyring og drift hos helsetjenesteorganisasjoner av alle størrelser, inkludert programvare og tjenester knyttet 

til elektroniske pasientjournaler. 

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 179 av 

2.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10643 – ORACLE/CERNER 

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/28/09 

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

(Sak M.10683 – APPLIED/TEMASEK/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. april 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Franklin Investments Pte. Ltd. (”Franklin”, Singapore), som i siste instans er kontrollert av Temasek Holdings 

(Private) Limited (”Temasek”, Sinagpore) 

– Applied Materials Inc. (”Applied”, USA), et allmennaksjeselskap med en bred aksjonærbase som ikke er kontrollert 

av noen tredjepart 

– et nystiftet foretak, Valaya Pte. Ltd., (”fellesforetaket”, Singapore) 

Franklin og Applied overtar felles 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: 

– Applied er en global leverandør av produksjonsutstyr, tjenester og programvare til halvleder- og skjermprodusenter 

og relaterte industrier. 

– Franklin er et globalt investeringsforetak. 

– Fellesforetaket vil være aktivt innen forskning og utvikling, produksjon og kommersialisering av belegg som er 

spesielt utviklet for bruk på pulvere og deler, hovedsakelig for anvendelser knyttet til legemidler og kommersiell 

luftfart.  

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 180 av 

3.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10683 – APPLIED/TEMASEK/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/28/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10695 – APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS  

INTERNATIONAL HOLDING) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 25. april 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Apollo Management, L.P. (”Apollo”, USA) 

– Bank and Acquirers International Holding S.A.S. (”BAI”, Frankrike), kontrollert av Worldline SA (”Wordline”, 

Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo er en global forvalter av alternative aktiva med hovedkontor i New York. 

– BAI er en del av Worldline og er det underordnede holdingselskapet til en gruppe selskaper som er aktive innen 

produksjon og levering av betalingsterminaler og relaterte programvaretjenester hovedsakelig til innløsere av 

betalingstransaksjoner (banker og betalingstjenesteytere), innløsere og distributører. 

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 179 av 

2.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10695 – APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING 

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/28/11 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 28/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.5.2022 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 19. april 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 32022M10679. 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.10689 – OCP GROUP / KOCH INDUSTRIES / JORF FERTILIZER COMPANY) 

Kommisjonen besluttet 25. april 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 32022M10689. 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/28/12 

2022/EØS/28/13 
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Statsstøtte – Hellas 

Statsstøtte SA.57538 (2020/FC) – Påstått ulovlig statsstøtte til ELTA 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om  

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 10. mars 2022, gjengitt på det opprinnelige språket etter oppsummeringen i 

EUT C 177 av 29.4.2022, s. 7, underrettet Hellas om at den har besluttet å innlede undersøkelse i henhold 

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

ELTA. 

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at oppsummeringen og brevet ble 

offentliggjort (EUT C 177 av 29.4.2022, s. 7), til: 

European Commission 

Directorate-General Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Hellas. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

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

2022/EØS/28/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.177.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.177.01.0007.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu


Nr. 28/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.5.2022 

 

 

Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte  

og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. mai 2022  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004  

av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginene fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjons-

renten betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjons-

forordning (EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten 

for tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt 

i en egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 126 av 21.3.2022, s. 9, og EØS-tillegget nr. 22 av 7.4.2022, 

s. 13. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.5.2022 – -0,35  -0,35  0,00  -0,35  4,85  -0,35  0,08  -0,35  -0,35  

1.4.2022 30.4.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  4,00  -0,49  0,00  -0,49  -0,49  

1.3.2022 31.3.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  4,00  -0,49  -0,03  -0,49  -0,49  

1.2.2022 28.2.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  3,29  -0,49  -0,03  -0,49  -0,49  

1.1.2022 31.1.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  2,49  -0,49  -0,01  -0,49  -0,49  

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.5.2022 – -0,35  -0,35  -0,35  0,26  5,40  -0,35  -0,35  -0,35  -0,35  

1.4.2022 30.4.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  4,66  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

1.3.2022 31.3.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  4,02  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

1.2.2022 28.2.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  3,17  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

1.1.2022 31.1.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  2,38  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.5.2022 – -0,35  -0,35  -0,35  4,06  -0,35  3,38  0,08  -0,35  -0,35  0,86  

1.4.2022 30.4.2022 -0,49  -0,49  -0,49  3,42  -0,49  3,38  -0,01  -0,49  -0,49  0,66  

1.3.2022 31.3.2022 -0,49  -0,49  -0,49  2,85  -0,49  2,74  -0,04  -0,49  -0,49  0,66  

1.2.2022 28.2.2022 -0,49  -0,49  -0,49  2,04  -0,49  2,74  -0,05  -0,49  -0,49  0,66  

1.1.2022 31.1.2022 -0,49  -0,49  -0,49  1,21  -0,49  2,27  -0,03  -0,49  -0,49  0,51  

 

2022/EØS/28/15 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2022:126:TOC


5.5.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/15 

 

 

5
.5

.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

8
/1

5
 

Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

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

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Finland 

Berørt flyrute Mariehamn–Stockholm Arlanda 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 
29. oktober 2022 

For henvendelser om teksten til og informasjon og/ 

eller dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Ålands Landskapsregering 

Adresse: 

P.O.B. 1060  

AX-22111 Mariehamn  

ÅLAND/FINLAND 

Tlf.: +358 1825000 

E-post: registrator@regeringen.ax 

Internett: https://www.e-avrop.com/portaler/ 

Alandsportalen/Default.aspx 

 

2022/EØS/28/16 

mailto:registrator@regeringen.ax
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet 

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Spania 

Berørt flyrute Melilla–Almeria/Granada/Sevilla 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 
1.1.2023 

For henvendelser om teksten til og informasjon og/ 

eller dokumentasjon om 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 

Tlf.: +34 915977837 

Faks: +34 915978643 

E-post: osp.dgac@mitma.es 

Flyrutene som omfattes av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste, kan drives på grunnlag av fri 

konkurranse fra 1. januar 2023. Dersom ingen luftfartsselskaper framlegger en trafikkplan som er i 

samsvar med forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, vil adgangen fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023 

begrenses til et enkelt luftfartsselskap gjennom en tilsvarende offentlig anbudskonkurranse i samsvar med 

artikkel 16 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1008/2008. 

2022/EØS/28/17 

mailto:osp.dgac@mitma.es
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Sammendrag av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring  

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

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning  

av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

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

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutnings-

referanse 

Beslutningsdato Godkjenningsnummer Ytterligere 

opplysninger 

4-(1,1,3,3-

tetrametylbutyl)fenol, 

etoksylert (4-tert-

OPnEO) EF-nr.: -, 

CAS-nr.: - 

C(2022) 2163 8. april 2022 REACH/22/20/0 EUT C 160 av 

13.4.2022, s. 104 

4-(1,1,3,3-

tetrametylbutyl)fenol, 

etoksylert (4-tert-

OPnEO) EF-nr.: -, 

CAS-nr.: - 

C(2022) 2174 8. april 2022 REACH/22/22/0 EUT C 160 av 

13.4.2022, s. 105 

4-(1,1,3,3-

tetrametylbutyl)fenol, 

etoksylert (4-tert-

OPnEO) EF-nr.: -, 

CAS-nr.: - 

C(2022) 2178 11. april 2022 REACH/22/21/0 EUT C 163 av 

19.4.2022, s. 4 

4-(1,1,3,3-

tetrametylbutyl)fenol, 

etoksylert (4-tert-

OPnEO) EF-nr.: -, 

CAS-nr.: - 

C(2022) 2191 11. april 2022 REACH/22/23/0 EUT C 163 av 

19.4.2022, s. 5 

Beslutningene finnes på Kommisjonens nettsted: Authorisation (europa.eu) 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2022/EØS/28/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.160.01.0104.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.160.01.0104.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.160.01.0105.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.160.01.0105.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.163.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.163.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.163.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.163.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2006:396:TOC
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