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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 280/21/COL av 13. desember 2021 

om endring av saksbehandlingsreglene og de materielle reglene på statsstøtteområdet ved innføring 

av nye retningslinjer om kriterier for analyse av forenligheten med det indre marked av statsstøtte 

som har til formål å fremme gjennomføringen av viktige prosjekter av felles europeisk interesse 

EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) har – 

under henvisning til 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”), særlig artikkel 61–63 og 

protokoll 26, 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (”overvåkings- og 

domstolsavtalen”), særlig artikkel 24 og artikkel 5 nr. 2 bokstav b), 

og ut fra følgende betraktninger: 

I henhold til overvåkings- og domstolsavtalens artikkel 24 skal ESA håndheve EØS-avtalens 

bestemmelser om statsstøtte. 

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåkings- og domstolsavtalen skal ESA utferdige meldinger 

eller retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen eller overvåkings- og 

domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller ESA anser det nødvendig.  

Europakommisjonen vedtok 25. november 2021 en revidert melding om kriterier for analyse av 

forenligheten med det indre marked av statsstøtte som har til formål å fremme gjennomføringen av 

viktige prosjekter av felles europeisk interesse(1). 

Retningslinjene er også relevante for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS”). 

Det må sikres ensartet anvendelse av statsstøttereglene for EØS i hele EØS, i tråd med målet om 

ensartethet fastsatt i EØS-avtalens artikkel 1.  

I henhold til punkt II under overskriften ”GENERELT” i vedlegg XV til EØS-avtalen skal ESA, etter 

samråd med Europakommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem som vedtas av Europa-

kommisjonen.  

Retningslinjene kan vise til visse politiske instrumenter og rettsakter som er vedtatt av Den europeiske 

union, men ikke innlemmet i EØS-avtalen. Med sikte på å sikre en ensartet anvendelse av statsstøttereg-

lene og like konkurransevilkår i hele EØS vil ESA generelt anvende de samme referansepunktene som 

Europakommisjonen når det vurderer støttetiltaks forenlighet med EØS-avtalens virkemåte.  

Det er holdt samråd med Europakommisjonen. 

Det er holdt samråd med EFTA-statene – 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

1) De materielle reglene på statsstøtteområdet endres ved at det innføres nye retningslinjer om kriterier 

for analyse av forenligheten med det indre marked av statsstøtte som har til formål å fremme 

gjennomføringen av viktige prosjekter av felles europeisk interesse. Retningslinjene er vedlagt dette 

vedtak og utgjør en integrert del av vedtaket.  

  

(1) C(2021) 8481 final. Retningslinjene er ennå ikke kunngjort i Den europeiske unions tidende.  

2022/EØS/43/01 
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2) Retningslinjene vil erstatte de eksisterende retningslinjene for analyse av forenligheten med  

EØS-avtalens virkemåte av statsstøtte som har til formål å fremme gjennomføringen av viktige 

prosjekter av felles europeisk interesse(2), med virkning fra 1. januar 2022.  

Artikkel 2 

ESA vil anvende retningslinjene med tilpasninger der det er relevant. Disse tilpasningene inkluderer, men 

er ikke begrenset til, følgende:  

a) Der det henvises til ”medlemsstat(er)”, forstår ESA dette som en henvisning til ”EFTA-stat(er)”(3) 

eller, der det er relevant, ”EØS-stat(er)”. 

b) Der det henvises til ”Europakommisjonen”, forstår ESA dette som en henvisning til ”EFTAs 

overvåkingsorgan”.  

c) Der det henvises til ”traktaten” eller ”TEUV”, forstår ESA dette som en henvisning til ”EØS-

avtalen”. 

d) Der det henvises til artikkel 107 i TEUV eller avsnitt i denne artikkelen, forstår ESA dette som en 

henvisning til artikkel 61 i EØS-avtalen og de tilsvarende avsnittene i denne artikkelen.  

e) Der det henvises til artikkel 108 i TEUV eller avsnitt i denne artikkelen, forstår ESA dette som en 

henvisning til del I artikkel 1 i protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen og de tilsvarende 

avsnittene i denne artikkelen.  

f) Der ordlyden ”(u-)forenlig med det indre marked” er brukt, forstår ESA dette som ”(u-)forenlig med 

EØS-avtalens virkemåte”. 

g) Der ordlyden ”i (eller utenfor) Unionen” er brukt, forstår ESA dette som ”i (eller utenfor) EØS”.  

h) Der det henvises til ”handel innenfor Unionen”, forstår ESA dette som en henvisning til ”handel 

innenfor EØS”. 

i) Der det fastsettes at retningslinjene får anvendelse på ”alle sektorer for økonomisk virksomhet”, 

anvender ESA dem på ”alle sektorer for økonomisk virksomhet som omfattes av virkeområdet for 

EØS-avtalen”.  

j) Der det henvises til kommisjonskunngjøringer eller retningslinjer fra Kommisjonen, forstår ESA 

dette som en henvisning til ESAs tilsvarende retningslinjer.  

Utferdiget i Brussel  

For EFTAs overvåkingsorgan 

Bente Angell-Hansen 

president 

ansvarlig medlem av kollegiet 

 Stefan Barriga 

medlem av kollegiet 

Högni S. Kristjánsson 

medlem av kollegiet 

 Melpo-Menie Joséphidès 

medunderskriver som direktør 

for juridisk avdeling 

VEDLEGG: Melding fra Europakommisjonen (C(2021) 8481 final) om kriterier for analyse av 

forenligheten med det indre marked av statsstøtte som har til formål å fremme gjennomføringen av 

viktige prosjekter av felles europeisk interesse, og vedlegget til denne meldingen (dokument nr. 1251531 

og 1251532) 

  

(2) Vedtak i EFTAS overvåkingsorgan nr. 84/16/COL av 27. april 2016 om 101. endring av saksbehandlingsreglene 

og de materielle reglene på statsstøtteområdet ved innføring av nye retningslinjer for analyse av forenligheten 

med EØS-avtalens virkemåte av statsstøtte som har til formål å sikre at viktige prosjekter av felles europeisk 

betydning kan realiseres [2017/267], EUT L 39 av 16.2.2017, s. 49, og EØS-tillegget nr. 11 av 16.2.2017, s. 1. 

(3) ”EFTA-statene” viser til Island, Liechtenstein og Norge. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2017:039:TOC
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KOMMISJONSMELDING 

Kriterier for analyse av forenligheten med det indre marked av statsstøtte som har til formål å 

fremme gjennomføringen av viktige prosjekter av felles europeisk interesse 

1. INNLEDNING 

1. Denne meldingen gir veiledning om hvordan offentlig finansiering av viktige prosjekter av 

felles europeisk interesse skal vurderes etter statsstøttereglene. 

2. Viktige prosjekter av felles europeisk interesse kan utgjøre et svært viktig bidrag til 

økonomisk vekst, arbeidsplasser, konkurranseevne og robusthet for industrien og økonomien 

i Unionen og styrke dens åpne strategiske autonomi ved å muliggjøre banebrytende 

innovasjon og infrastrukturprosjekter gjennom grenseoverskridende samarbeid og med 

positive ringvirkninger for det indre marked og samfunnet som helhet. 

3. Viktige prosjekter av felles europeisk interesse gjør det mulig å bringe sammen kunnskap, 

ekspertise, finansielle ressurser og økonomiske aktører fra hele Unionen for å håndtere 

alvorlig markeds- eller systemsvikt eller samfunnsutfordringer som ellers ikke ville kunne 

håndteres. De er utformet med tanke på å bringe offentlig og privat sektor sammen for å 

gjennomføre storskalaprosjekter som gir betydelige fordeler for Unionen og dens borgere. 

4. Viktige prosjekter av felles europeisk interesse kan understøtte alle politikkområder og tiltak 

som søker å oppfylle felles europeiske mål, særlig de som er omhandlet i kommi-

sjonsmeldingene om den europeiske grønne vekststrategien(1), den digitale strategien(2) og 

veien mot det digitale tiåret(3), den nye industrielle strategien for Europa(4) og oppdateringen 

av denne(5), den europeiske datastrategien(6) og neste generasjon EU(7). Viktige prosjekter 

av felles europeisk interesse kan også bidra til en bærekraftig gjeninnhenting etter alvorlige 

økonomiske forstyrrelser som dem forårsaket av covid-19-pandemien, og støtte tiltak for å 

styrke Unionens sosiale og økonomiske robusthet. 

5. I betraktning av den oppdaterte nye industrielle strategien og strategien for små og 

mellomstore bedrifter (SMB)(8) er det viktig at SMB-er og oppstartsforetak kan delta i og dra 

nytte av viktige prosjekter av felles europeisk interesse. Kommisjonen vil i sin vurdering ta 

hensyn til alle omstendigheter som tyder på at den meldte støtten har lavere sannsynlighet for 

å vri konkurransen, for eksempel som følge av støttens beløp.  

  

(1)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité og Regionkomiteen – ”The European Green Deal”, COM(2019) 640 final, 11. desember 2019. 

(2)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen – ”Shaping Europe's digital future”, COM(2020) 67 final, 19. februar 2020. 

(3)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen – ”2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade”, COM(2021), 118 final,  

9. mars 2021. 

(4)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité og Regionkomiteen – ”A New Industrial Strategy for Europe”, COM(2020) 102 final,  

10. mars 2020. 

(5)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité og Regionkomiteen – ”Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single 

Market for Europe’s recovery”, COM(2021) 350 final, 5. mai 2021. 

(6)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen – ”A European strategy for data”, COM(2020) 66 final, 19. februar 2020. 

(7)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité og Regionkomiteen – ”Europe's moment: Repair and Prepare for the Next Generation”, 

COM(2020) 456 final, 27. mai 2020.  

(8)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen – ”An SME Strategy for a sustainable and digital Europe”, COM(2020) 103 final,  

10. mars 2020. 

2022/EØS/43/02 
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6. Gjennomføring av viktige prosjekter av felles europeisk interesse krever ofte betydelig 

medvirkning fra offentlige myndigheter der markedet ellers ikke ville ha finansiert slike 

prosjekter. Denne meldingen fastsetter reglene som gjelder når offentlig finansiering av slike 

prosjekter utgjør statsstøtte, for at statsstøtte til viktige prosjekter av felles europeisk 

interesse skal kunne anses som forenlig med det indre marked. Reglene har særlig til formål 

å sikre at slik støtte ikke i utilbørlig grad påvirker vilkårene for samhandelen mellom 

medlemsstatene, og begrense innvirkningen slik støtte har på handelen og konkurransen, til 

det som er absolutt nødvendig. 

7. I artikkel 107 nr. 3 bokstav b) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte er det fastsatt 

at støtte som har til formål å fremme gjennomføringen av et viktig prosjekt av felles 

europeisk interesse, kan anses som forenlig med det indre marked. Følgelig gir denne 

meldingen veiledning om kriteriene Kommisjonen vil anvende ved vurdering av statsstøtte 

som er gitt for å fremme gjennomføringen av viktige prosjekter av felles europeisk interesse. 

Først fastsetter den virkeområdet, og deretter følger en liste over kriterier Kommisjonen vil 

bruke til å vurdere slike prosjekters art og betydning med henblikk på anvendelse av 

traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav b). Deretter redegjøres det for hvordan Kommisjonen vil 

vurdere hvorvidt den offentlige finansieringen av viktige prosjekter av felles europeisk 

interesse er forenlig med statsstøttereglene. 

8. Denne meldingen utelukker ikke at støtte som har til formål å fremme gjennomføringen av 

viktige prosjekter av felles europeisk interesse, også kan anses som forenlig med det indre 

marked på grunnlag av andre bestemmelser i traktaten, særlig artikkel 107 nr. 3 bokstav c). 

Disse bestemmelsene i traktaten tar imidlertid ikke nødvendigvis fullt ut høyde for 

relevansen av viktige prosjekter av felles europeisk interesse og deres særegenheter og 

egenskaper, som kan kreve særskilte bestemmelser om støtteberettigelse, forenlighet og 

saksbehandling, som er angitt i denne meldingen. 

2. VIRKEOMRÅDE  

9. Kommisjonen vil anvende prinsippene fastsatt i denne meldingen på viktige prosjekter av 

felles europeisk interesse i alle sektorer for økonomisk virksomhet. 

10. Disse prinsippene får ikke anvendelse for: 

a) tiltak som består av støtte til foretak i vanskeligheter, som definert i retningslinjene for 

krise- og omstruktureringsstøtte(9) eller eventuelle etterfølgende retningslinjer, med 

unntak av foretak som ikke var i vanskeligheter per 31. desember 2019, men som ble 

foretak i vanskeligheter 1. januar 2020 eller senere, så lenge de midlertidige rammebe-

stemmelsene(10) anvendes, 

b) tiltak som består av støtte til foretak som ikke har oppfylt et krav om tilbakebetaling av 

støtte etter en forutgående avgjørelse i Kommisjonen der støtten er erklært ulovlig og 

uforenlig med det indre marked, 

c) støttetiltak som i seg selv, i kraft av de tilknyttede vilkårene eller av finansieringsmåten, 

vil medføre en overtredelse av unionsretten(11), særlig:  

  

(9)  Retningslinjer for krise- og omstruktureringsstøtte til ikke-finansielle foretak i vanskeligheter (EUT C 249 av 

31.7.2014, s. 1). Som forklart i nr. 23 i nevnte retningslinjer kan et foretak i vanskeligheter, tatt i betraktning at 

dets eksistens står i fare, ikke anses som et egnet middel til å fremme andre offentlige mål før dets lønnsomhet er 

sikret. 

(10) Kommisjonsmelding om midlertidige rammebestemmelser for statsstøttetiltak for å støtte økonomien under det 

pågående covid-19-utbruddet, EUT C 91I av 20.3.2020, s. 1, med endringer.  

(11)  Se for eksempel sak C-156/98 Tyskland mot Kommisjonen [2000] ECLI:EU:C:2000:467, premiss 78, og sak  

C-333/07 Régie Networks mot Rhone Alpes Bourgogne [2008] ECLI:EU:C:2008:764, premiss 94 til 116. 
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i) støttetiltak der tildeling av støtten er knyttet til et krav om at støttemottakeren har 

sitt hovedkontor eller hovedsakelig er etablert i den berørte medlemsstaten, 

ii) støttetiltak der tildeling av støtten er knyttet til et krav om at støttemottakeren 

bruker nasjonalt produserte varer eller nasjonale tjenester, 

iii) støttetiltak som begrenser støttemottakerens mulighet til å bruke de oppnådde 

resultatene av forskning, utvikling og innovasjon i andre medlemsstater. 

3. KRITERIER FOR BERETTIGELSE 

11. Kommisjonen vil anvende kriteriene fastsatt i avsnitt 3.1, 3.2 og 3.3 i denne meldingen for å 

fastslå om et prosjekt faller innenfor virkeområdet til traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav b) 

eller ikke. 

3.1. Prosjektdefinisjon 

12. Forslaget om støtte må gjelde et enkeltstående prosjekt, der målene og vilkårene for 

gjennomføringen, herunder deltakerne og finansieringen, er klart definert(12) 

13. Kommisjonen kan også vurdere et ”integrert prosjekt” som støtteberettiget, det vil si en 

gruppe enkeltprosjekter som inngår i en felles struktur, et felles veikart eller et felles program 

som har samme formål og bygger på en enhetlig systemisk tilnærming. De enkelte 

bestanddelene i det integrerte prosjektet kan være knyttet til forskjellige nivåer i forsynings-

kjeden, men skal utfylle hverandre og tilføre betydelig verdi gjennom sine bidrag til 

oppnåelsen av det europeiske målet(13). 

3.2. Felles europeisk interesse 

3.2.1. Generelle kumulative kriterier 

14. Prosjektet skal på en konkret, klar og identifiserbar måte bidra til Unionens mål eller 

strategier og skal ha en vesentlig innvirkning på bærekraftig vekst, for eksempel ved å ha stor 

betydning for blant annet den europeiske grønne vekststrategien, den digitale strategien, 

veien mot det digitale tiåret og den europeiske datastrategien, den nye industrielle strategien 

for Europa og oppdateringen av denne, neste generasjon EU, den europeiske helse-

unionen(14), det nye europeiske forskningsområdet (ERA) for forskning og innovasjon(15), 

den nye handlingsplanen for den sirkulære økonomien(16) eller Unionens mål om å bli 

klimanøytral innen 2050. 

15. Prosjektet må vise at det er utformet for å få bukt med alvorlig markeds- eller systemsvikt 

som innebærer at prosjektet ikke ville kunne gjennomføres i samme utstrekning eller på 

samme måte uten støtte, eller samfunnsutfordringer som ellers ikke ville kunne håndteres 

eller bøtes på.  

  

(12)  Når det gjelder forskning og utvikling, skal to eller flere prosjekter som ikke kan skilles klart fra hverandre, 

særlig når de teknologisk ikke kan forventes å være vellykkede hver for seg, anses som ett prosjekt.  

(13)  Heretter omtales et enkeltprosjekt og et integrert prosjekt som et ”prosjekt”. 

(14) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité og Regionkomiteen – ”Building a European Health Union - preparedness and resilience”, 

COM/2020/724 final, 11. november 2020. 

(15)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen – ”A new ERA for Research and Innovation”, COM(2020) 628 final, 30. september 2020. 

(16)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen – ”A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe”, 

COM(2020) 98 final, 11. mars 2020. 
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16. Med mindre prosjektets natur berettiger et lavere antall(17), skal prosjektet vanligvis 

involvere minst fire medlemsstater, og dets fordeler skal ikke være begrenset til de 

finansierende medlemsstatene, men komme en vesentlig del av Unionen til gode. Fordelene 

ved prosjektet skal være klart definert på en konkret og identifiserbar måte(18). 

17. Alle medlemsstater må gis en reell mulighet til å delta i et nytt prosjekt. Meldermedlems-

staten må dokumentere at alle medlemsstater er blitt informert om det potensielle nye 

prosjektet, for eksempel gjennom kontakter, allianser, møter eller matchmaking-

arrangementer, også slike som involverer SMB-er og oppstartsforetak, og gitt mulighet til å 

delta. 

18. Fordelene ved prosjektet skal ikke være begrenset til de berørte foretakene eller den berørte 

sektoren, men skal være av bredere relevans og nytte for økonomi eller samfunn i Unionen 

gjennom positive ringvirkninger (for eksempel ved at de har systemvirkninger på flere nivåer 

i verdikjeden eller i tidligere eller senere markedsledd, eller har alternative bruksområder i 

andre sektorer eller bidrar til overgang til andre transportmåter) som er klart definert på en 

konkret og identifiserbar måte. 

19. Prosjektet skal innebære betydelig samfinansiering fra støttemottakeren(19). 

20. Medlemsstatene må framlegge bevis for at prosjektet overholder prinsippet om ”ikke å gjøre 

betydelig skade” etter artikkel 17 i forordning (EU) 2020/852 eller andre sammenlignbare 

metoder(20). Når støttens positive virkninger skal veies opp mot støttens negative virkninger 

på konkurransen og handelen, vil Kommisjonen betrakte overholdelse av dette prinsippet 

som en viktig faktor i vurderingen. Generelt vil investeringer som gjør betydelig skade på 

miljømål etter artikkel 17 i forordning (EU) 2020/852, sannsynligvis ikke ha tilstrekkelige 

positive virkninger til å kunne oppveie de negative virkningene på konkurransen og 

handelen. De positive virkningene et prosjekt har med hensyn til håndtering av alvorlig 

markeds- eller systemsvikt eller samfunnsutfordringer som ellers ikke ville kunne håndteres, 

skal i alle tilfeller vurderes enkeltvis. 

3.2.2. Generelle positive indikatorer 

21. I tillegg til de kumulative kriteriene i avsnitt 3.2.1 vil Kommisjonen vurdere det som positivt 

dersom: 

a) utformingen av prosjektet involverer Kommisjonen eller et rettssubjekt som Kommi-

sjonen har delegert sin myndighet til, for eksempel Den europeiske investeringsbank og 

Det europeiske investeringsfond,  

  

(17)  Et lavere antall medlemsstater, men ikke mindre enn to, kan i unntakstilfeller være berettiget i behørig 

begrunnede tilfeller, for eksempel dersom prosjektet vedrører sammenkoplede forskningsinfrastrukturer, TEN-E-

prosjekter eller TEN-T-prosjekter som er av grunnleggende tverrnasjonal betydning fordi de er en del av et fysisk 

sammenkoplet, grenseoverskridende nett eller er avgjørende for å bedre trafikkstyringen eller samtrafikkevnen 

over landegrensene, eller dersom prosjektet er finansiert med EU-midler som er underlagt lovbestemmelser om 

samarbeid mellom medlemsstater som krever et lavere antall deltakende medlemsstater. I alle tilfeller må 

prosjektene være utformet på en gjennomsiktig måte i tråd med nr. 17. 

(18)  Det faktum at prosjektet gjennomføres av foretak i forskjellige land, eller at en forskningsinfrastruktur senere 

brukes av foretak etablert i forskjellige medlemsstater, er ikke i seg selv tilstrekkelig til at prosjektet anses som et 

viktig prosjekt av felles europeisk interesse. Domstolen har fastslått at et prosjekt kan anses å være av felles 

europeisk interesse etter artikkel 107 nr. 3 bokstav b) når det inngår i et tverrnasjonalt europeisk program som 

støttes av flere regjeringer i medlemsstatene i fellesskap, eller har sin bakgrunn i felles innsats fra flere 

medlemsstater for å bekjempe en felles trussel. Forente saker C-62/87 og 72/87 Exécutif régional wallon og SA 

Glaverbel mot Kommisjonen [1988] ECLI:EU:C:1988:132, premiss 22. 

(19)  Ved vurdering av omfanget av samfinansiering vil Kommisjonen ta hensyn til særegenhetene ved visse sektorer 

og ved SMB-er. Unntaksvis, i behørig begrunnede tilfeller, kan Kommisjonen anse at støtte er berettiget selv i 

fravær av betydelig samfinansiering fra støttemottakeren.  

(20) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 av 18. juni 2020 om etablering av et rammeverk for å 

fremme bærekraftige investeringer, EUT L 198 av 22.6.2020, s. 13. Når det gjelder tiltak som er identiske med 

tiltak i planer for gjenoppretting og robusthet som Rådet har godkjent, anses dette vilkåret som oppfylt, ettersom 

det allerede er kontrollert at de er forenlige med prinsippet om ”ikke å gjøre betydelig skade”. 
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b) utvelgelsen av prosjektet involverer Kommisjonen eller et rettssubjekt som Kommi-

sjonen har delegert sin myndighet til, forutsatt at dette rettssubjektet for dette formål 

fungerer som en gjennomføringsstruktur, 

c) styringsstrukturen for prosjektet involverer Kommisjonen eller et rettssubjekt som 

Kommisjonen har delegert sin myndighet til, og de deltakende medlemsstatene, 

d) prosjektet involverer betydelige samarbeidsrelasjoner med tanke på antall partnere, 

deltakelse fra organisasjoner fra forskjellige sektorer eller deltakelse fra foretak av 

forskjellig størrelse og, særlig, samarbeid mellom store foretak og SMB-er, inkludert 

oppstartsforetak, i forskjellige medlemsstater og fremmer utvikling i vanskeligstilte 

regioner, 

e) prosjektet involverer samfinansiering fra et EU-fond(21) under direkte, indirekte eller 

delt forvaltning, 

f) prosjektet involverer et betydelig bidrag fra uavhengige private investorer(22), 

g) prosjektet håndterer en klart identifisert og betydelig strategisk avhengighet. 

3.2.3. Særlige kriterier 

22. Prosjekter innen forskning og utvikling og innovasjon (”FUI”) må ha en svært innovativ 

karakter eller gi en betydelig merverdi med hensyn til FUI sett i lys av det nåværende 

utviklingstrinn i teknikken innenfor den aktuelle sektoren(23). 

23. Prosjekter som omfatter en første industriell anvendelse, skal gjøre det mulig å utvikle et nytt 

produkt eller en ny tjeneste med høyt forsknings- og innovasjonsinnhold eller å ta i bruk en 

grunnleggende innovativ produksjonsprosess. Regelmessige oppgraderinger av eksisterende 

anlegg uten en innovativ dimensjon og utvikling av nyere versjoner av eksisterende 

produkter kvalifiserer ikke som en første industriell anvendelse. 

24. For denne meldingens formål menes med ”første industriell anvendelse” utvidelse av 

pilotanlegg, demonstrasjonsanlegg eller det første utstyret og de første anleggene i sitt slag 

som dekker trinnene etter pilotlinjen, herunder testfasen og oppskalering av produksjons-

kapasitet, men verken masseproduksjon eller kommersielle aktiviteter(24). For å fastslå når en 

første industriell anvendelse er avsluttet, tas det blant annet hensyn til de relevante FUI-

relaterte prestasjonsindikatorene som tilsier at det er mulig å starte masseproduksjon. 

Aktiviteter relatert til en første industriell anvendelse kan finansieres med statsstøtte forutsatt 

at den første industrielle anvendelsen skjer i forlengelsen av FUI-virksomhet og i seg selv 

inneholder en viktig FUI-komponent som utgjør et integrerende og nødvendig element for en 

vellykket gjennomføring av prosjektet. Den første industrielle anvendelsen behøver ikke 

utføres av samme enhet som utførte FUI-virksomheten, så lenge den aktuelle enheten 

tilegner seg retten til å utnytte resultatene av den forutgående FUI-virksomheten og både 

FUI-virksomheten og den første industrielle anvendelsen er beskrevet i prosjektet.  

  

(21)  EU-finansiering som forvaltes sentralt av institusjoner, byråer, fellesforetak eller andre organer i EU som verken 

direkte eller indirekte kontrolleres av medlemsstaten, utgjør ikke statsstøtte. Statsstøtte kan kumuleres med 

finansiering fra et EU-fond, forutsatt at vilkåret i nr. 35 er oppfylt. 

(22) Bidrag i form av materielle og immaterielle eiendeler samt grunn skal beregnes til markedspris. 

(23) Dette kan, der det er relevant, omfatte gradvise framsteg mot det nåværende utviklingstrinn i teknikken, i den 

utstrekning et deltakende prosjekt har et klart og troverdig mål om å gå ut over det nåværende utviklingstrinn og 

beskriver hvordan det akter å gjøre dette. 

(24) Begrenset salg, der dette er nødvendig i den bestemte sektoren, i forbindelse med testfasen, herunder salg av 

prøver eller salg med henblikk på tilbakemeldinger eller sertifisering, er ikke omfattet av begrepet ”kommersielle 

aktiviteter”. 
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25. Infrastrukturprosjekter innen miljø-, energi-, transport- eller helsesektoren eller den digitale 

sektoren må, dersom de ikke dekkes av nr. 22 og 23, være av stor betydning for Unionens 

strategier for områdene miljø, klima, energi (herunder energiforsyningssikkerhet), transport, 

helse, industri eller digitalisering eller gi et vesentlig bidrag til det indre marked, inkludert, 

men ikke begrenset til disse spesifikke sektorene, og kan støttes i tidsrommet fram til de 

settes i full drift etter bygging.  

3.3. Prosjektets betydning 

26. For å anses som et viktig prosjekt av felles europeisk interesse må et prosjekt være kvalitativt 

eller kvantitativt viktig. Det bør være særlig betydelig i størrelse eller omfang eller innebære 

et svært betydelig nivå av teknologisk og/eller finansiell risiko. For å fastslå viktigheten av et 

prosjekt vil Kommisjonen ta hensyn til kriteriene fastsatt i avsnitt 3.2. 

4. FORENLIGHETSKRITERIER 

27. Ved vurdering av hvorvidt støtte som har til formål å fremme gjennomføringen av et viktig 

prosjekt av felles europeisk interesse, er forenlig med det indre marked på grunnlag av 

traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav b), vil Kommisjonen ta hensyn til kriteriene(25) fastsatt i 

avsnitt 4.1, 4.2 og 4.3 i denne meldingen. 

28. Kommisjonen vil gjennomføre en avveiningstest som beskrevet i avsnitt 4.2. for å vurdere 

om de forventede positive virkningene av støtten veier opp for de mulige negative 

virkningene. 

29. Avhengig av prosjektets art kan Kommisjonen finne at alvorlig markedssvikt eller 

systemsvikt eller samfunnsutfordringer samt bidrag til en felles europeisk interesse kan 

formodes å foreligge for enkeltkomponentene i et integrert prosjekt dersom prosjektet 

oppfyller kriteriene for støtteberettigelse angitt i avsnitt 3. 

4.1. Støttens nødvendighet og forholdsmessighet 

30. Støtten skal ikke subsidiere kostnader ved et prosjekt som et foretak uansett ville ha måttet 

dekke, og skal ikke kompensere for den normale forretningsrisikoen ved en økonomisk 

virksomhet. Uten støtten bør prosjektet være umulig å realisere, eller det bør bare kunne 

realiseres i mindre skala eller omfang eller ikke tilstrekkelig raskt eller på en annen måte som 

ville begrense dets forventede fordeler betraktelig(26). Støtte vil anses som forholdsmessig 

bare dersom det samme resultatet ikke kunne oppnås med mindre støtte. 

31. Medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen tilfredsstillende opplysninger om det 

støttede prosjektet og en fullstendig beskrivelse av det kontrafaktiske scenarioet, det vil si en 

situasjon der ingen medlemsstat gir støtte(27). Det kontrafaktiske scenarioet kan bestå i 

fravær av et alternativt prosjekt, når det foreligger bevis som tilsier at dette er det mest 

sannsynlige kontrafaktiske scenarioet, eller i et alternativt prosjekt som støttemottakerne har 

vurdert i sin interne beslutningsprosess, og det kan gjelde et alternativt prosjekt som helt eller 

delvis gjennomføres utenfor Unionen. For å vise at det kontrafaktiske scenarioet som 

presenteres av støttemottakerne, er troverdig, oppfordres meldermedlemsstatene til å legge 

fram relevante interne dokumenter fra støttemottakerne, som presentasjoner for styret, 

analyser, rapporter og undersøkelser(28).  

  

(25)  I henhold til Domstolen har Kommisjonen skjønnsmyndighet når den vurderer forenligheten av viktige prosjekter 

av felles europeisk interesse. Forente saker C-62/87 og 72/87 Exécutif régional wallon og SA Glaverbel mot 

Kommisjonen [1988] ECLI:EU:C:1988:132, premiss 21. 

(26)  Søknaden om støtte skal inngis før igangsettingen av arbeidet, som enten er igangsettingen av byggearbeidet i 

forbindelse med investeringen eller den første bindende forpliktelsen til å bestille utstyr, eller andre forpliktelser 

som gjør investeringen ugjenkallelig, alt etter hva som inntreffer først. Kjøp av grunn og forberedende arbeid som 

innhenting av tillatelser og gjennomføring av innledende forundersøkelser anses ikke som igangsetting av arbeid. 

(27)  For prosjekter som drives av SMB-er, kan det kontrafaktiske scenarioet bestå i fravær av et alternativt prosjekt 

som nevnt i nr. 32.  

(28)  Dersom opplysningene som framlegges, er omfattet av taushetsplikten, skal de behandles i samsvar med artikkel 

30 i rådsforordning (EU) 2015/1589 av 13. juli 2015 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av 

artikkel 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (EUT L 248 av 24.9.2015, s. 9). 
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32. Ved fravær av et alternativt prosjekt vil Kommisjonen kontrollere at støttebeløpet ikke 

overstiger det minstebeløpet som er nødvendig for at det støttede prosjektet skal være 

tilstrekkelig lønnsomt, for eksempel ved å gjøre det mulig å oppnå en internrente som 

tilsvarer den bransje- eller foretaksspesifikke referanse- eller terskelverdien for avkastning. 

Den avkastningen støttemottakerne normalt krever i forbindelse med andre investe-

ringsprosjekter av lignende art, støttemottakernes samlede kapitalkostnader eller den 

avkastningen som er vanlig i den aktuelle bransjen, kan også brukes for dette formålet. Det 

skal tas hensyn til alle relevante forventede kostnader og fordeler i prosjektets levetid. 

33. Det høyeste tillatte støttenivået vil bli fastsatt på grunnlag av det påviste finansieringsbehovet 

i forhold til de støtteberettigede kostnadene. Dersom analysen av finansieringsbehovet 

berettiger det, kan støtteintensiteten dekke alle de støtteberettigede kostnadene. Med 

finansieringsbehov menes differansen mellom de positive og negative kontantstrømmene i 

investeringens levetid, diskontert til deres nåverdi på grunnlag av en egnet diskonte-

ringsfaktor som avspeiler den avkastningen som er nødvendig for at støttemottakeren skal 

gjennomføre prosjektet, særlig i lys av den risikoen som er involvert. De støtteberettigede 

kostnadene er angitt i vedlegget(29).  

34. Dersom det framgår, for eksempel av interne foretaksdokumenter, at støttemottakeren står 

overfor et klart valg mellom å gjennomføre enten et støttet prosjekt eller et alternativt 

prosjekt uten støtte, vil Kommisjonen sammenligne forventet netto nåverdi av investeringen i 

det støttede prosjektet og det kontrafaktiske prosjektet, idet det tas hensyn til sannsynligheten 

for at de forskjellige forretningsscenarioene oppstår. 

35. Statsstøtte for å fremme gjennomføringen av viktige prosjekter av felles europeisk interesse 

kan kumuleres med EU-finansiering eller annen statsstøtte, forutsatt at det samlede offentlige 

støttebeløpet som tildeles i forbindelse med de samme støtteberettigede kostnadene, ikke 

overstiger den mest gunstige finansieringssatsen som er fastsatt i de gjeldende reglene i 

unionsretten. 

36. Som en ytterligere garanti for å sikre at støtten er forholdsmessig og begrenset til det som er 

nødvendig, kan Kommisjonen anmode meldermedlemsstaten om å innføre en tilbake-

betalingsordning(30). Tilbakebetalingsordningen bør sikre en balansert fordeling av 

mergevinst som oppstår når prosjektet blir mer lønnsomt enn anslått i den meldte analysen av 

finansieringsbehovet, og bør bare gjelde for investeringer som, basert på kontantstrøm-

resultater beregnet i ettertid og utbetalt statsstøtte, oppnår en avkastningsprosent som 

overstiger støttemottakernes kapitalkostnad. Slike tilbakebetalingsordninger bør være klart 

definert på forhånd for å sikre økonomisk forutsigbarhet for støttemottakerne på det 

tidspunktet de skal treffe en beslutning om deltakelse i prosjektet, og bør utformes på en 

måte som gjør at det opprettholdes sterke insentiver for at støttemottakerne skal maksimere 

investeringen sin og prosjektets ytelse.  

37. I sin analyse vil Kommisjonen ta følgende elementer i betraktning: 

a) Spesifikasjon av den tilsiktede endringen: Medlemsstaten må spesifisere den atferdsend-

ringen som statsstøtten forventes å medføre, det vil si om et nytt prosjekt vil bli utløst, 

om et prosjekts størrelse, omfang eller gjennomføringshastighet vil øke, eller om et 

prosjekts grenseoverskridende dimensjon vil bli styrket. Atferdsendringen må 

identifiseres ved å sammenligne det forventede utfallet og det forventede aktivitets-

nivået med og uten støtte. Forskjellen mellom de to scenarioene viser støttetiltakets 

virkning og insentiveffekt. 

b) Lønnsomhetsnivå: Dersom et prosjekt ikke i seg selv ville være tilstrekkelig lønnsomt 

for et privat foretak, men ville generere viktige fordeler for samfunnet, er det mer 

sannsynlig at støtten har en insentiveffekt.  

  

(29) Ved et integrert prosjekt skal de støtteberettigede kostnadene spesifiseres for hvert enkelt prosjekt.  

(30)  For prosjekter som drives av SMB-er, er det ikke nødvendig å innføre tilbakebetalingsordninger annet enn i 

unntakstilfeller, særlig i betraktning av støttebeløpene som meldes for slike prosjekter.  
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38. For å rette opp faktiske eller potensielle direkte eller indirekte vridninger av internasjonal 

handel kan Kommisjonen ta hensyn til det faktum at konkurrenter utenfor Unionen direkte 

eller indirekte har mottatt, i løpet av de siste tre årene, eller kommer til å motta støtte med 

tilsvarende støtteintensitet for lignende prosjekter. Dersom det er sannsynlig at vridninger av 

internasjonal handel kan inntreffe etter mer enn tre år på grunn av den aktuelle sektorens 

særskilte karakter, kan imidlertid referanseperioden forlenges tilsvarende. Dersom det er 

mulig, skal den berørte medlemsstaten gi Kommisjonen tilstrekkelige opplysninger til at den 

kan vurdere situasjonen, særlig behovet for å ta hensyn til konkurransefordelen en 

konkurrent i et tredjeland har. Dersom Kommisjonen ikke har bevis vedrørende den tildelte 

eller foreslåtte støtten, kan den også basere sin beslutning på indirekte bevis. Kommisjonen 

kan også treffe hensiktsmessige tiltak for å håndtere konkurransevridninger som oppstår som 

følge av subsidier mottatt utenfor Unionen. 

39. Ved innsamling av bevis kan Kommisjonen bruke sin etterforskningsmyndighet(31). 

40. Valget av støtteinstrument skal foretas med tanke på den markedssvikten eller de andre 

formene for alvorlig systemsvikt som støtten skal avhjelpe. Dersom det underliggende 

problemet for eksempel er manglende tilgang til finansiering, bør medlemsstatene vanligvis 

velge støtte i form av likviditetsstøtte, slik som et lån eller en garanti(32). Dersom det også er 

nødvendig å støtte foretaket gjennom en viss grad av risikodeling, er et tilbakebetalings-

pliktig forskudd vanligvis det støtteinstrumentet som bør velges. Tilbakebetalingspliktige 

støtteinstrumenter vil generelt bli ansett som en positiv indikator. 

41. Utvelgelse av støttemottakere gjennom en konkurransepreget, gjennomsiktig og ikke-

diskriminerende framgangsmåte vil bli ansett som en positiv indikator. 

4.2. Forebygging av urimelig konkurransevridning og avveiningstest 

42. Medlemsstatene må dokumentere at det foreslåtte støttetiltaket er et hensiktsmessig politisk 

instrument for å nå målet med prosjektet. Et støttetiltak vil ikke anses som hensiktsmessig 

dersom det samme resultatet kan oppnås med andre, mindre vridende politiske instrumenter 

eller andre, mindre vridende støtteinstrumenter. 

43. For at støtten skal være forenlig med det indre marked, må de negative virkningene av 

støttetiltaket i form av konkurransevridning og innvirkning på handelen mellom medlems-

stater, være begrensede og oppveies av de positive virkningene i form av bidrag til å nå målet 

av felles europeisk interesse. 

44. Ved vurderingen av de negative virkningene av støttetiltaket vil Kommisjonen konsentrere 

sin analyse om den innvirkningen det forventes at støtten kan få på konkurransen mellom 

foretak på de aktuelle produktmarkedene, inkludert i tidligere eller senere markedsledd, og 

om risikoen for overkapasitet. 

45. Kommisjonen vil vurdere risikoen for utestenging fra markedet og markedsdominans. 

Prosjekter som omfatter bygging av en infrastruktur(33), må overholde prinsippene om åpen 

og ikke-diskriminerende tilgang til infrastrukturen og ikke-diskriminerende prising og 

nettdrift, inkludert prinsippene som er fastsatt i unionsretten(34). 

46. Kommisjonen vil vurdere de mulige negative virkningene på handelen, herunder risikoen for 

et subsidiekappløp mellom medlemsstatene, som særlig kan oppstå i forbindelse med valg av 

lokalisering.  

  

(31)  Se artikkel 25 i rådsforordning (EU) 2015/1589 av 13.juli 2015 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen 

av artikkel 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (EUT L 248 av 24.9.2015, s. 9–29). 

(32)  Støtte i form av garantier skal være tidsbegrenset, og ved støtte i form av lån skal det fastsettes tilbakebe-

talingsperioder. 

(33)  For å unngå tvil presiseres det at pilotlinjer ikke anses som infrastruktur. 

(34)  Dersom prosjektet omfatter en energiinfrastruktur, skal det være underlagt pris- og tilgangsreglene og kravene om 

atskillelse der regelverket for det indre marked krever dette. 
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47. I sin vurdering av mulige negative virkninger på handelen vil Kommisjonen ta i betraktning 

om støtten gis på betingelse av at en produksjonsvirksomhet eller en annen virksomhet utøvd 

av støttemottakeren blir flyttet fra en annen part i EØS-avtalen til territoriet til medlemsstaten 

som gir støtten. En slik betingelse vil virke skadelig for det indre marked, uavhengig av 

antallet arbeidsplasser som faktisk går tapt ved støttemottakerens opprinnelige virksomhet i 

EØS, og vil sannsynligvis ikke kunne oppveies av eventuelle positive virkninger. 

4.3. Innsyn 

48. Medlemsstatene må sikre at følgende opplysninger offentliggjøres på Kommisjonens 

innsynsmodul for statsstøtte eller på et nettsted med komplett informasjon om statsstøtte, på 

nasjonalt eller regionalt plan:  

a) Den fullstendige teksten til den enkelte beslutning om tildeling av støtte og dens 

gjennomføringsbestemmelser, eller en lenke til den. 

b) De(n) bevilgende myndigheten(e)s identitet. 

c) Navnet og identifikatoren til hver støttemottaker, med unntak av forretnings-

hemmeligheter og annen fortrolig informasjon i behørig begrunnede tilfeller og med 

forbehold om Kommisjonens samtykke i samsvar med kommisjonsmeldingen om 

taushetsplikt i beslutninger om statsstøtte(35).  

d) Støtteinstrumentet(36), støtteelementet og, dersom det gis forskjellige beløp, det 

nominelle støttebeløpet, uttrykt som fullstendig beløp i nasjonal valuta, som gis til hver 

enkelt støttemottaker. 

e) Tildelingsdato og offentliggjøringsdato. 

f) Type støttemottaker (SMB / stort foretak / oppstartsforetak). 

g) Støttemottakerens region (på NUTS II-nivå eller lavere). 

h) Den viktigste økonomiske sektoren støttemottakeren utøver virksomhet i (på NACE-

gruppenivå). 

i) Støttens formål.  

49. Kravet om å offentliggjøre opplysninger gjelder med hensyn til tildelinger av individuell 

støtte som overstiger 100 000 euro. Disse opplysningene må offentliggjøres etter at vedtaket 

om tildeling av støtten er gjort, og må bevares i minst ti år og være tilgjengelige for 

allmennheten uten restriksjoner(37). 

5. MELDING, RAPPORTERING OG ANVENDELSE 

5.1. Meldingsplikt 

50. I henhold til traktatens artikkel 108 nr. 3 skal medlemsstatene gi melding til Kommisjonen på 

forhånd om planer som går ut på å tildele eller endre statsstøtte, herunder støtte til viktige 

prosjekter av felles europeisk interesse.  

  

(35)  C(2003) 4582 (EUT C 297 av 9.12.2003, s. 6). 

(36) Tilskudd/rentesubsidie; lån / tilbakebetalingspliktige forskudd / tilbakebetalingspliktig tilskudd; garanti; 

skattefordel eller skattefritak; risikofinansiering; annet. Dersom støtten tildeles gjennom flere støtteinstrumenter, 

skal støttebeløpet angis per instrument. 

(37) Disse opplysningene må offentliggjøres innen seks måneder etter tildelingsdatoen. Ved ulovlig støtte må 

medlemsstatene sørge for at disse opplysningene blir offentliggjort i etterkant, senest innen seks måneder etter 

Kommisjonens beslutning. Opplysningene må være tilgjengelige i et format som gjør det mulig å søke etter, 

hente ut og enkelt offentliggjøre data på internett, for eksempel i CSV- eller XML-format. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2003:297:TOC
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51. Medlemsstater som er involvert i samme viktige prosjekt av felles europeisk interesse, 

oppfordres til å inngi en felles melding med en felles tekst som beskriver prosjektet og 

godtgjør at det er berettiget til støtte, til Kommisjonen dersom dette er mulig. 

5.2. Evaluering i etterkant og rapportering 

52. Det skal rapporteres regelmessig om gjennomføringen av prosjektet. Dersom det er 

hensiktsmessig, kan Kommisjonen anmode om at det foretas en evaluering i etterkant. 

5.3. Anvendelse 

53. Kommisjonen vil anvende prinsippene fastsatt i denne meldingen fra 1. januar 2022. 

54. Kommisjonen vil anvende disse prinsippene på alle meldte støtteprosjekter som det skal 

treffes beslutning om 1. januar 2022 eller senere, også om prosjektene ble meldt før denne 

datoen. 

55. I samsvar med kunngjøringen om fastsettelse av gjeldende regler for vurdering av ulovlig 

statsstøtte(38) vil Kommisjonen ved støtte som ikke er meldt, anvende prinsippene i denne 

meldingen dersom støtten ble gitt 1. januar 2022 eller senere, og i alle andre tilfeller anvende 

de reglene som var i kraft på det tidspunktet støtten ble gitt.  

  

(38) Kommisjonskunngjøring om fastsettelse av gjeldende regler for vurdering av ulovlig statsstøtte (EUT C 119 av 

22.5.2002, s. 22). 
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VEDLEGG 

STØTTEBERETTIGEDE KOSTNADER 

a) Kostnader til forundersøkelser, herunder forberedende tekniske undersøkelser, og kostnader til 
innhenting av de tillatelser som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. 

b) Kostnader til instrumenter og utstyr (inkludert anlegg og transportkjøretøyer) i den utstrekning 
og for det tidsrom de benyttes til prosjektet. Dersom slike instrumenter og slikt utstyr ikke 
anvendes i prosjektet i hele sin levetid, er bare de avskrivningskostnader som tilsvarer 
prosjektets varighet, beregnet i samsvar med god regnskapspraksis, støtteberettigede. 

c) Kostnader til anskaffelse (eller anlegging) av bygninger, infrastruktur og grunn, i den 
utstrekning og for det tidsrom de anvendes i prosjektet. Dersom disse kostnadene bestemmes ut 
fra den kommersielle overføringsverdien eller de faktisk påløpte kapitalkostnadene, i 
motsetning til avskrivningskostnadene, bør restverdien av grunnen, bygningene eller 
infrastrukturen trekkes fra finansieringsbehovet, enten på forhånd eller i ettertid. 

d) Kostnader til andre materialer, forsyninger og lignende produkter som er nødvendige for 
prosjektet. 

e) Kostnader for å anskaffe, validere og forsvare patenter og andre immaterielle eiendeler. 
Kostnader til kontraktforskning, kunnskap og patenter kjøpt eller lisensiert fra eksterne kilder i 
samsvar med prinsippet om armlengdes avstand, samt kostnader til rådgivning og tilsvarende 
tjenester som utelukkende benyttes til prosjektet. 

f) Personal- og administrasjonskostnader (herunder indirekte kostnader) som følger direkte av 
FUI-virksomheten, herunder den FUI-virksomheten som er knyttet til en første industriell 
anvendelse, eller, for et infrastrukturprosjekt, som er påløpt under anleggingen av 
infrastrukturen. 

g) Ved støtte til et prosjekt knyttet til en første industriell anvendelse: kapital- og driftsutgiftene, i 
den utstrekning og for det tidsrom de anvendes i prosjektet, forutsatt at den industrielle 
anvendelsen skjer i forlengelsen av en FUI-virksomhet og i seg selv inneholder en viktig FUI-
komponent som utgjør et integrerende og nødvendig element for en vellykket gjennomføring av 
prosjektet. Driftsutgiftene må være knyttet til en slik komponent i prosjektet. 

h) Andre kostnader kan godtas dersom det kan rettferdiggjøres, og dersom de er uløselig knyttet til 
gjennomføringen av prosjektet, med unntak av driftskostnader som ikke omfattes av bokstav g). 
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 9. februar 2022 

Sak nr. 88078 

Vedtak nr. 045/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Endringer i støtteordningene for frivillighets- og idretts-

sektoren i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag (1) Det rettslige grunnlaget for den forlengede ordningen er 

Prop. 51 S (2021–2022) og Innst. 119 S (2021–2022). 

Type tiltak Støtteordninger  

Formål For begge ordningene er formålet å 

 kompensere mottakerne for merkostnader og 

tap de måtte ha blitt påført som følge av 

pandemirelaterte restriksjoner i perioden 

januar til mars 2022 

 justere støtteintensiteten for å sikre 

likebehandling mellom avlyste arran-

gementer og arrangementer som finner sted 

som planlagt, men i en nedskalert versjon 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett Støtteordning for organisasjoner i frivillig sektor: NOK 

1555 millioner 

Støtteordning for idrettsarrangementer av nasjonal 

verdi: NOK 820 millioner 

Støtteintensitet Støtteordning for organisasjoner i frivillig sektor:  

 Søkere kan motta et tilskudd på 70 % for 

merkostnader og/eller kostnader forbundet 

med utvikling og/eller tilpasning av 

aktiviteter.  

 For arrangementer og andre spesifiserte 

aktiviteter som enten blir avlyst eller finner 

sted som planlagt, men i en nedskalert 

versjon, kan søkere motta et tilskudd på 

70 % av beløpet beregnet i samsvar med 

kapittel 3 i den endrede forskriften. 

Støtteordning for idrettsarrangementer av nasjonal 

verdi: 

 For avlyste arrangementer eller arran-

gementer som finner sted som planlagt, men 

i en nedskalert versjon, kan søkere motta et 

tilskudd på 70 % av beløpet beregnet i 

samsvar med kapittel 5 i forskriften. 

Varighet 30. juni 2022 

Økonomiske sektorer Frivillighets- og idrettssektoren 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Begge ordningene vil bli administrert av:  

Lotteri- og stiftelsestilsynet  

Postboks 800 

NO-6805 Førde 

Norge 

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

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

2022/EØS/43/03 

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 10. februar 2022 

Sak nr. 88068 

Vedtak nr. 050/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Støtteordning til nærskipsfart – forlengelse 

Rettslig grunnlag Stortinget fastsetter støtteordningens virkeområde i sine 

årlige vedtak om statsbudsjettet. 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Miljøvern 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 100 millioner 

Støtteintensitet Opptil 30 % av driftskostnadene 

Varighet 16. februar 2022 til 16. august 2022 

Økonomiske sektorer Transport 

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

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/43/04 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for tre EFTA-stater for  

tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med  

virkning fra 1. mars 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 

1.3.2022– 2,56 –0,57 0,90 

 

  

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

2022/EØS/43/05 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10398 – DNB / DANSKE BANK / OP / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS /  

MOBILEPAY / PIVO) 

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

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vipps AS (”Vipps”, Norge) 

– DNB Bank ASA (”DNB”, Norge) 

– Sparebank 1 Betaling AS (”SB1”, Norge) 

– Eika VBB AS (”Eika”, Norge) 

– Balder Betaling AS (”Balder”, Norge)  

– MobilePay A/S (”MobilePay”, Danmark), i sin helhet eid og kontrollert av Danske Bank A/S (”Danske Bank”, 
Danmark)  

– Pivo Wallet OY (”Pivo”, Finland), en del av OP Group, kontrollert av OP Osuuskunta (”OP”, Finland) 

Vipps, MobilePay og Pivo blir samlet i et nytt foretak, og DNB, SB1, Eika, Balder, Danske Bank og OP overtar i felles-
skap kontroll i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 4 i fusjonsforordningen over det nyopprettede foretaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Vipps: leverandør av mobile betalingstjenester i Norge. Vipps tilbyr betalingstjenester tilpasset en rekke ulike 
betalingssituasjoner, herunder betalinger fra person til person (”P2P”), betaling på stedet (”POS”), faktura og 
nettbetaling (e-handel).  

– MobilePay: leverer betalingstjenester i Danmark og tilbyr mobile betalingstjenester tilpasset en rekke ulike betalings-
situsjoner, herunder POS, P2P, faktura og e-handel. 

– Pivo: tilbyr betalingstjenester i Finland. Pivo tilbyr betalingstjenester for P2P, nettbutikker, apper og POS. 

– DNB: fullservicebank og morforetak i DNB-konsernet, børsnotert på Oslo Børs. DNB-konsernet leverer tjenester 
innen bank, investering, forsikring, kapitalforvaltning og eiendom til detaljkunder, bedriftskunder og offentlig sektor. 

– SB1: holdingselskap som i øyeblikket eies av 14 uavhengige norske banker som bærer navnet ”Sparebank 1”, og som 
samarbeider på en felles plattform under et felles varemerke. 

– Eika: holdingselskap som er en del av Eika Alliansen, en allianse som i øyeblikket består av 63 uavhengige norske 
banker.  

– Balder: holdingselskap som i øyeblikket eies av 13 uavhengige norske banker. 

– Danske Bank: nordisk finanstjenesteselskap etablert i Danmark. Danske Bank er en fullservicebank som driver detalj- 
og engrosbankvirksomhet, og som tilbyr pensjonsordninger, livsforsikring, realkredittfinansiering, kapitalforvaltning, 
meglervirksomhet, eiendomstjenester og leasing til detaljkunder, bedriftskunder og offentlig sektor. 

– OP: det sentrale andelsselskapet i et finsk finanstjenestekonsern. OP består av 118 OP-andelsbanker og det sentrale 
andelsselskapet som de eier, inkludert dets datterselskaper og tilknyttede enheter. OP leverer tjenester innen bank, 
investering, forsikring, kapitalforvaltning og eiendom til detaljkunder og bedriftskunder. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virke-
området for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

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 255 av 
4.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10398  DNB / DANSKE BANK / OP / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS / MOBILEPAY / PIVO 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/43/06 

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

(Sak M.10659 – VITERRA / GAVILON AGRICULTURE INVESTMENT) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Viterra Limited (”Viterra”, Nederland) 

– Korn- og ingrediensvirksomheten til Gavilon Agriculture Investment, Inc. (”Gavilons korn- og ingrediens-

virksomhet”, USA). 

Viterra overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Gavilons korn- og 

ingrediensvirksomhet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Viterra: aktivt innen produksjon, markedsføring, bearbeiding, raffinering, lagring og håndtering av landbruksråvarer 

på verdensplan, herunder korn og belgfrukter, oljefrø, oljefrøkaker, rå og raffinerte oljer og tørket berme. Viterra er 

særlig aktivt som leverandør av mais og rug i Spania og hvete i Italia. 

– Gavilons korn- og ingrediensvirksomhet: produksjon, lagring, håndtering, logistikk, markedsføring og distribusjon av 

korn og ingredienser, herunder korn og belgfrukter, oljefrø, oljefrøkaker, rå og raffinerte oljer og tørket berme. 

Viterras korn- og ingrediensvirksomhet omfatter særlig levering av mais og rug i Spania og hvete i Italia. 

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 punkt.  

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 260 av 

6.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10659 – VITERRA / GAVILON AGRICULTURE INVESTMENT 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/43/07 

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


7.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/19 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10719 – PGGM/DIF/FUDURA) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PGGM Vermogensbeheer B.V. (”PGGM”, Nederland) 

– DIF Management B.V. (”DIF”, Nederland) 

– Fudura B.V. (”Fudura”, Nederland) 

PGGM og DIF overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Fudura. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PGGM: nederlandsk pensjonsforvalter som har spesialisert seg på forvaltning av kollektive pensjoner. Foretaket 

forvalter pensjoner for ulike pensjonsfond, tilknyttede arbeidsgivere og deres ansatte. Et av PGGMs porteføljesel-

skaper, Ennatuurlijk, er operatør av fjernvarmeanlegg og produsent og leverandør av varme i Nederland. 

– DIF: uavhengig fondsforvaltningsforetak med fokus på infrastrukturinvesteringer som gir langsiktige, stabile og til-

bakevendende kontantstrømmer fra en solid base av eiendeler. Foretaket fokuserer på investeringer i energi (energi-

omstilling), produksjon av fornybar energi og annen økonomisk infrastruktur i nøkkelsektorer samt sektorene for 

telekommunikasjon, transport og sosial infrastruktur i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Australasia.  

– Fudura: B2B-leverandør av energiinfrastruktur som er aktiv innen i) operasjonell leasing, installasjon, drift og 

vedlikehold av integrert infrastruktur for høy-, mellom- og lavspenningsnett (transformatorer, bryteranlegg og nett-

stasjoner) og konstruksjon, planlegging og installasjon av ladeinfrastruktur for elkjøretøyer, samt ii) leasing, 

installasjon, drift og vedlikehold av el-, gass- og varmemålere og submålere (inkludert datatjenester som optimering 

og (automatisert) systemstyring). 

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 punkt.  

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 262 av 

7.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10719 – PGGM/DIF/FUDURA 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/43/08 

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


Nr. 43/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.7.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10740 – CUMMINS/MERITOR) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 29. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cummins Inc. (”Cummins”, USA) 

– Meritor Inc. (”Meritor ”, USA) 

Cummins overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Meritor. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cummins: globalt foretak som produserer, distribuerer og etterser dieselmotorer og -generatorer samt motorer og 

generatorer som går på alternativt drivstoff, i tillegg til drivlinjekomponenter og -teknologi. 

– Meritor: global leverandør av aksler, bremser og andre moduler og komponenter til produsenter av originalt utstyr 

(OEM) samt til ettermarkedet for nyttekjøretøy-, transport- og industrisektoren. 

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 punkt.  

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 262 av 

7.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10740 – CUMMINS/MERITOR 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/43/09 

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


7.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/21 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10742 – HARTREE/CATL/CFC/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hartree Partners Singapore Pte. Limited (”Hartree”, Singapore), et heleid datterselskap av Hartree Partners, LP, i siste 

instans kontrollert av Brookfield (Ontario, Canada) og Oaktree (California, USA) 

– Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (”CATL”, Kina) 

– Cathay Fortune Corporation (”CFC”, Kina) 

Hartree, CATL og CFC overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over et nyopprettet fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hartree: globalt handelsvareforetak som spesialiserer seg på energi-, råvare- og finansmarkedet, herunder energi, 

metaller, fornybar energi og verdipapirer.  

– CATL: aktivt innen batteriproduksjon med fokus på utvikling, produksjon og markedsføring av store oppladbare 

litiumionebatterier som brukes i kjøretøyer og energilagringssystemer. 

– CFC: investeringsselskap som investerer hovedsakelig i mineraler, ny energi og nye materialer på verdensplan. 

3. Fellesforetaket vil være aktivt innen utvikling og drift av energilagringsanlegg i blant annet Australia, Kina, India, Japan, 

Det forente kongerike og USA samt i EU. Australia, India, Japan og Det forente kongerike er blant de første landene som 

fellesforetaket planlegger å utvikle prosjekter i. 

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 punkt.  

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). 

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 262 av 

7.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10742 – HARTREE/CATL/CFC/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 22964301 

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/43/10 

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


Nr. 43/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.7.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10745 – EMIL FREY / FCA CENTRAL AND EASTERN EUROPE /  

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CR / FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Emil Frey Automobil s.r.o (Slovakia), (ii) Emil Frey Automobil s.r.o. (Tsjekkia) og (iii) Emil Frey Automobil 

Holding Kft. (Ungarn), alle kontrollert av Emil Frey Holding AG (Sveits). Emil Frey Holding AG og dets datter-

selskaper utgjør samlet Emil Frey Group (”Emil Frey Group”) 

– Fiat Chrysler Automobiles SR, s.r.o. (Slovakia) (ii) Fiat Chrysler Automobiles ČR s.r.o. (Tsjekkia), (iii) FCA Central 

and Eastern Europe Ltd. (Ungarn) (samlet omtalt som ”målforetakene”), kontrollert av FCA Italy S.p.A., som tilhører 

Stellantis Group 

Emil Frey Group overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over målforetakene i sin 

helhet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Emil Frey Group: global aktør innen distribusjon av biler. Emil Frey er allerede importør og distributør av Stellantis-

merkene Citroën, DS, Peugeot og Opel i Tsjekkia og Slovakia samt av Stellantis-merkene Citroën, Peugeot og DS i 

Ungarn. 

– Målforetakenes kjernevirksomhet er engrosdistribusjon av nye kjøretøyer av Stellantis-merkene Alfa Romeo, Fiat, 

Fiat Professional (lette nyttekjøretøyer), Jeep og Abarth, samt tilleggsutstyr, reservedeler og ettermarkedstjenester til 

disse, i Tsjekkia, Ungarn og Slovakia. 

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 punkt.  

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 255 av 

4.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10745 – EMIL FREY / FCA CENTRAL AND EASTERN EUROPE / FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CR / FIAT 

CHRYSLER AUTOMOBILES SR 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/43/11 
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7.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/23 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10772 – TSM/IREPSE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Triton Smaller Mid-Cap Fund II (”TSM”, Luxembourg), kontrollert av Triton Group (Luxembourg)  

– Irepse Oy (”Irepse”, Finland)  

Triton Group overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Irepse. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TSM: investeringsfond som eies av Triton Group, som er et europeisk privateid investeringsforetak som forvalter en 

rekke uavhengige investeringsfond og investeringsselskaper. 

– Irepse: det endelige morselskapet i Esperi Group, som er leverandør av tjenester innen eldreomsorg, psykisk 

helsevern, rusrehabilitering og pleie av personer med funksjonsnedsettelse i Finland. 

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 punkt.  

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 262 av 

7.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10772 – TSM/IREPSE 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/43/12 
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Nr. 43/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.7.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10787 – SONY/HONDA/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sony Group Corporation (”Sony”, Japan) 

– Honda Motor Co., Ltd. (”Honda”, Japan) 

– Et nyopprettet foretak (”JV”, Japan) 

Sony og Honda overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sony: aktivt på verdensplan innen elektronikkprodukter, spill (bl.a. spillkonsoller og programvare), underholdnings-

tjenester og finansielle tjenester 

– Honda: aktivt på verdensplan i fire hovedsektorer: biler, motorsykler, finansielle tjenester og motordrevne produkter. 

3. JV er et nystiftet fellesforetak som skal konstruere, utvikle, produsere, markedsføre og selge batteridrevne elektriske 

kjøretøyer med høy verdiskaping. 

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 punkt.   

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). 

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 263 av 

8.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10787 – SONY/HONDA/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 22964301 

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/43/13 
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7.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/25 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10809 – CD&R/TPG/COVETRUS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Clayton, Dubilier & Rice Fund XI, L.P. og tre andre kommandittselskaper under felles kontroll (”CD&R”, USA) 

– TPG Partners VIII, L.P. (”TPG Partners VIII”) og TPG Healthcare Partners, L.P. (”TPG Healthcare”) (“TPG”, USA) 

– Covetrus, Inc. (”Covetrus”, USA) (”målforetaket”) 

CD&R og TPG overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Covetrus. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CD&R:privat egenkapitalinvestor med investeringer i ulike økonomiske sektorer. 

– TPG: aktivt eierfond som investerer i en rekke ulike selskaper gjennom oppkjøp og omstrukturering. 

– Covetrus: børsnotert selskap med global virksomhet som leverandør av teknologi og tjenester innen dyrehelse til 

selskaper som støtter vetrerinærmarkedene for kjæledyr, hester og store dyr, spesifikt til veterinærer og dyrepleiere.  

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

området for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

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 262 av 

7.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10809 – CD&R/TPG/COVETRUS 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/43/14 
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Nr. 43/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.7.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10829 – KKR / HITACHI TRANSPORT SYSTEM) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (USA) 

– Hitachi Transport System, Ltd. (Japan) 

KKR & Co. Inc. overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Hitachi 

Transport System. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 28. april 2022. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR & Co.: globalt investeringsforetak som tilbyr alternativ kapitalforvaltning samt kapitalmarkeds- og forsikrings-

løsninger. KKR sponser investeringsfond som investerer i privat egenkapital, kreditt og realkapital og har strategiske 

partnere som forvalter hedgefond. 

– Hitachi Transport System: foretak basert i Japan som leverer tjenester innen generell kontraktslogistikk og spedisjon.  

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

området for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

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 255 av 

4.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10829 – KKR / HITACHI TRANSPORT SYSTEM 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/43/15 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 24. januar 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 32022M10435. 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.10635 – CVC/HTB/FL) 

Kommisjonen besluttet 20. juni 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 32022M10635. 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/43/16 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10653 – ESTAVAYER LAIT / GIVAUDAN / BÜHLER / JV) 

Kommisjonen besluttet 16. juni 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 32022M10653. 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.10664 – XLCEE / DEROT / BLACK RED WHITE) 

Kommisjonen besluttet 21. juni 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 32022M10664. 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.10698 – MITSUI/INDOMOBIL/PTL/JV) 

Kommisjonen besluttet 17. juni 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 32022M10698. 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.10723 – BROOKFIELD / JINDAL GROUP / JINDAL PLASTIC  

FILMS BUSINESS) 

Kommisjonen besluttet 21. juni 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 32022M10723. 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.10782 – PLD / NBIM / SANT BOI DE LLOBREGAT ASSET) 

Kommisjonen besluttet 23. juni 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 32022M10782. 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.10788 – UTUM / SCHWARZ GROUP / APPLIEDAI) 

Kommisjonen besluttet 23. juni 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 32022M10788. 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/43/22 

2022/EØS/43/23 

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

	EFTA-ORGANER
	EFTAs overvåkingsorgan
	Vedtak i EFTAS overvåkingsorgan nr. 280/21/COL av 13. desember 2021 om endring av saksbehandlingsreglene og de materielle reglene på statsstøtteområdet ved innføring av nye retningslinjer om kriterier for analyse av forenligheten med det indre marked av statsstøtte som har til formål å fremme gjennomføringen av viktig...
	Kommisjonsmelding Kriterier for analyse av forenligheten med det indre marked av statsstøtte som har til formål å fremme gjennomføringen av viktige prosjekter av felles europeisk interesse
	Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser
	Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser
	Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for tre EFTA-stater for  tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med  virkning fra 1. mars 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( )


	EU-ORGANER
	Kommisjonen
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10398 – DNB / DANSKE BANK / OP / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS /  MOBILEPAY / PIVO)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10659 – VITERRA / GAVILON AGRICULTURE INVESTMENT)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10719 – PGGM/DIF/FUDURA)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10740 – CUMMINS/MERITOR) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10742 – HARTREE/CATL/CFC/JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10745 – EMIL FREY / FCA CENTRAL AND EASTERN EUROPE /  FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CR / FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES SR)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10772 – TSM/IREPSE) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10787 – SONY/HONDA/JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10809 – CD&R/TPG/COVETRUS) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10829 – KKR / HITACHI TRANSPORT SYSTEM) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10435 – REFRESCO GROUP / HANSA-HEEMANN)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10635 – CVC/HTB/FL)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10653 – ESTAVAYER LAIT / GIVAUDAN / BÜHLER / JV)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10664 – XLCEE / DEROT / BLACK RED WHITE)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10698 – MITSUI/INDOMOBIL/PTL/JV)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10723 – BROOKFIELD / JINDAL GROUP / JINDAL PLASTIC  FILMS BUSINESS)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10782 – PLD / NBIM / SANT BOI DE LLOBREGAT ASSET)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10788 – UTUM / SCHWARZ GROUP / APPLIEDAI)



