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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 13. juni 2022 

Sak nr. 88798 

Vedtak nr. 144/22/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Støtte til islandske flyskoler i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Det rettslige grunnlaget for ordningen er et notat til 

regjeringen fra statsministeren, utdannings- og barne-

ministeren, finansministeren og infrastrukturministeren.  

Type tiltak Tilskuddsordning 

Formål Formålet med tiltaket er å sikre tilgang til likviditet for 

flyskoler. 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett ISK 240 millioner (ca. EUR 1,7 millioner) 

Varighet Mars 2020–juni 2022 

Økonomiske sektorer Flyskoler (NACE 85.41) 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Ministry of Education and Children 

Sölvhólsgata 4 

IS-101 Reykjavík 

Island 

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/60/01 

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

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 20. juni 2022 

Sak nr. 88849 

Vedtak nr. 151/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Midlertidige rammebestemmelser i forbindelse med 

Ukraina-krisen: støtteordning for foretak som har hatt 

inntektsbortfall 

Rettslig grunnlag Stortingsvedtaket som hjemler ordningen, og budsjettet 

for ordningen som angitt i Innst. 270 S (2021–2022), 

Prop. 78 S (2021–2022), Innst. 450 S (2021–2022) samt 

instruks og regler gitt av Nærings- og fiskeridepar-

tementet til Innovasjon Norge 

Type tiltak Støtteordning 

Formål (1) Støtte norske foretak som hadde en betydelig del av 

omsetningen sin fra kunder basert i Russland, Belarus 

og/eller Ukraina før Russlands militære aggresjon mot 

Ukraina fant sted og sanksjonene ble ilagt av Norge, 

EU og EUs internasjonale partnere, og som har mistet 

inntekt fra slike kunder, for å sikre arbeidsplasser og 

gjøre det mulig for disse foretakene å tilpasse 

virksomhetene sine til andre kunder 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 55 millioner 

Støtteintensitet Tilskuddene kan dekke inntil 80–100 % av de definerte 

støtteberettigede kostnadene.  

Varighet 21. juni 2022 til 31. desember 2022 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Innovasjon Norge 

Postboks 448 Sentrum, NO-0104 Oslo 

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/60/02 

https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2021-2022/inns-202122-270s.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/8ec464ed072f4f459a3b0ad75e4637cd/no/pdfs/prp202120220078000dddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2021-2022/inns-202122-450s/?all=true
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10640 – SAFRAN / MBDA / COMPAGNIE INDUSTRIELLE  

DES LASERS CILAS) 

1.  Kommisjonen mottok 9. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Safran Electronics & Defense (”SED”, Frankrike), som er eid av Safran S.A. (”Safran”, Frankrike), morselskapet i 

Safran Group  

– MBDA France (”MBDA”, Frankrike), et heleid datterselskap av MBDA S.A.S. (Frankrike), som i sin tur er indirekte 

kontrollert i fellesskap av Airbus SE (Nederland) (37,5 %), BAE Systems plc (Storbritannia) (37,5 %) og Leonardo 

S.p.A (Italia) (25 %)  

– Compagnie Industrielle des Lasers Cilas (”Cilas”, Frankrike), som er indirekte kontrollert av ArianeGroup Holding 

(Frankrike) 

SED og MBDA overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Cilas. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SED er aktivt innen optronikk, avionikk, elektronikk og kritisk programvare for sivile og militære anvendelser på 

land, til sjøs, i luften og i rommet. 

– MBDA er aktivt i forsvarssektoren, blant annet innen utforming, produksjon og markedsføring av missiler og 

våpensystemer. 

– Cilas utvikler, produserer og markedsfører et bredt spekter av produkter og systemer til forsvarsformål, større 

vitenskapelige laserprogrammer og vitenskapelig og industriell instrumentering. 

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 360 av 

20.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10640 – SAFRAN / MBDA / COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS 

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/60/03 

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

(Sak M.10699 – SALMAR/NTS) 

1.  Kommisjonen mottok 12. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SalMar ASA (”SalMar”, Norge), som i siste instans er kontrollert av Kvarv AS  

– NTS ASA (”NTS”, Norge) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 17. mars 2022. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SalMar er en lakseprodusent med oppdretts- og bearbeidingsvirksomheter i Norge, på Island og i Skottland, mens 

morselskapet Kvarv AS har ytterligere datterselskaper som driver virksomhet innen akvakulturnæringen.  

– NTS er gjennom datterselskapene SalmoNor AS, Norwegian Royal Salmon ASA og Frøy ASA aktivt innen oppdrett 

og bearbeiding av laks i Norge og på Island og har også virksomhet innen andre deler av akvakulturnæringen.  

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 364 av 

23.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10699 – SALMAR/NTS 

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/60/04 

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

(Sak M.10827 – SCINTIA/BEIERSDORF) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Scintia Vermögensverwaltungs GmbH (”Scintia”, Tyskland) og dets i siste instans eneste kontrollerende aksjeeier, en 

fysisk person 

– Beiersdorf AG (”Beiersdorf”, Tyskland), som i siste instans er kontrollert av Scintia og dets i siste instans 

enekontrollerende aksjeeier, samt Trivium Vermögensverwaltungs GmbH og dets i siste instans eneste kontrollerende 

aksjeeier, en fysisk person 

Scintia og dets i siste instans eneste kontrollerende aksjeeier overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Beiersdorf. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Scintia er et investeringsinstrument stiftet i henhold til tysk rett. 

– Beiersdorf er en globalt aktiv produsent og leverandør av hud-, kropps- og hårpleieprodukter og selvklebende 

produkter.  

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 363 av 

22.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10827 – SCINTIA/BEIERSDORF 

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/60/05 

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

(Sak M.10845 – HG / WCAS / WARBURG PINCUS / NORSTELLA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– HgCapital LLP (”Hg”, Storbritannia) 

– Welsh Carson Anderson & Stowe, LLC (”WCAS”, USA) 

– Warburg Pincus LLC (”Warburg Pincus”, USA) 

– Mahalo Group Holdings LLC (”Norstella”, USA), som er kontrollert i fellesskap av Hg og WCAS 

– Caerus PIKCo S.à r.l. (”Citeline”, Luxembourg), som er kontrollert av Warburg Pincus 

Hg, WCAS og Warburg Pincus overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Norstella og Citeline (”den kombinerte foretaksgruppen”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i den kombinerte foretaksgruppen. 

2. Foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hg er en investor i programvare- og tjenesteforetak, med fokus på Europa og USA. 

– WCAS er et aktivt eierfond som fokuserer på investeringer i helsetjenester og teknologi. 

– Warburg Pincus er et aktivt eierfond. Foretakene i Warburg Pincus' portefølje har virksomhet innen en rekke sektorer, 

blant annet forbrukersektoren, energi, finansielle tjenester, helsetjenester, tjenester til industrien, forretningsmessig 

tjenesteyting og teknologi, media og telekommunikasjon. 

– Norstella kontrolleres i fellesskap av Hg og WCAS og er en gruppe av leverandører av informasjons- og 

innsiktsløsninger til legemiddel- og helseteknologibransjen, finansinstitusjoner og konsulentfirmaer som består av 

Evaluate Ltd Managed Markets Insight & Technology, LLC, Panalgo LLC og The Dedham Group, LLC. Norstella 

hjelper kunder å navigere gjennom alle de ulike fasene knyttet til utvikling og kommersialisering av legemidler. 

– Citeline (tidligere kalt Informa Pharma Intelligence) er kontrollert av Warburg Pincus og er en leverandør av 

markedsinformasjon, data og programvare til bruk i forbindelse med kliniske utprøvinger, legemiddelutvikling og 

etterlevelse av regelverk i legemiddel-, rådgivnings-, finans-, bioteknologi- og helseteknologisektoren. Citeline tilbyr 

et sett med forretningsinformasjonstjenester og -løsninger som gir kundene strategistøtte i forbindelse med alt fra 

porteføljebeslutninger i den tidlige fasen til klinisk forskning og utvikling og kommersiell planlegging og analyse. 

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 364 av 

23.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10845 – HG / WCAS / WARBURG PINCUS / NORSTELLA 

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/60/06 

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

(Sak M.10847 – NBH / NLMK DANSTEEL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– NLMK Belgium Holdings SA (”NBH”, Belgia), som er kontrollert i fellesskap av Société Wallonne de Gestion et des 

Participations SA (”Sogepa”, Belgia) og NLMK International B.V., som igjen i siste instans er kontrollert av 

Novolipetsk Steel PJSC (”NLMK”, Russland) 

– NLMK DanSteel A/S (”NLMK DanSteel”, Danmark), som i siste instans er kontrollert av NLMK 

NBH akter å overta enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele NLMK DanSteel. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NBH og dets datterselskaper er aktive innen produksjon, salg og distribusjon av halv- og helfabrikater av flattstål, 

herunder varmvalsede stålplater (kvartoplater), i Europa. 

– NLMK DanSteel og dets datterselskap er aktive innen produksjon av varmvalsede stålplater (kvartoplater) og 

distribusjon av stålprodukter i Europa.  

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 362 av 

21.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10847 – NBH / NLMK DANSTEEL 

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/60/07 

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


Nr. 60/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.9.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10878 – CVC / LGP / GREEN VERACITY ACQUISITION HOLDINGS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”, Luxembourg) 

– Leonard Green & Partners, L.P. (”LGP”, USA) 

– Green Veracity Acquisition Holdings, Inc. (”målforetaket”, USA), som er kontrollert av LGP 

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

målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC og/eller dets datterselskaper forvalter investeringsfond og -plattformer som har eierandeler i en rekke foretak 

innen ulike bransjer, hovedsakelig i Europa, USA og Asia og Stillehavsregionen. 

– LGP fokuserer hovedsakelig på investering i foretak som leverer tjenester, herunder forbruker-, forretnings- og 

helsetjenester, i tillegg til detaljhandels-, distribusjons- og industriforetak. 

– Målforetaket er morforetaket til Veritext, LLC, som leverer tjenester knyttet til vitneforklaringer forut for rettssaker 

og støttetjenester i forbindelse med rettstvister i USA og Canada. 

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 363 av 

22.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10878 – CVC / LGP / GREEN VERACITY ACQUISITION HOLDINGS 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA  

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10885 – TRIVIUM/TCHIBO) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Trivium Vermögensverwaltungs GmbH (”Trivia”, Tyskland) og dets i siste instans eneste kontrollerende aksjeeier, en 

fysisk person 

– TCHIBO Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH og TCHIBO GmbH, samlet kalt TCHIBO Group (”TCHIBO”, 

Tyskland), som i siste instans er kontrollert av Trivium og dets i siste instans eneste kontrollerende aksjeeier, en 

fysisk person, samt Scintia Vermögensverwaltungs GmbH og dets eneste kontrollerende aksjeeier, en fysisk person 

Trivium og dets i siste instans eneste kontrollerende aksjeeier overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele TCHIBO. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Trivium er et investeringsinstrument stiftet i henhold til tysk rett. 

– TCHIBO er en leverandør av kaffe, kaffeløsninger og andre forbruksvarer. 

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 363 av 

22.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10885 – TRIVIUM/TCHIBO 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10651 – FAERCH/PACCOR) 

Kommisjonen besluttet 11. august 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 32022M10651. 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.10714 – VGRD / ASSETS OF AUTO-HOLDING DRESDEN) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32022M10714. 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.10808 – BROOKFIELD/HOMESERVE) 

Kommisjonen besluttet 6. september 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 32022M10808. 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.10867 – GIP/AZURE/OMERS/VTG) 

Kommisjonen besluttet 7. september 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 32022M10867. 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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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1401 av 12. august 2022  

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1698 med hensyn til europeiske  

standarder for visse spedbarns- og småbarnsprodukter, møbler for barn,  

gymnastikkutstyr, lightere og utstyr for informasjon og kommunikasjonsteknologi 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 716-1:2017+AC:2019 

Møbler - Barnesenger og reisesenger for barn til bruk i boliger - Del 1: Sikkerhetskrav 

2. EN 914:2020 

Gymnastikkutstyr - Herreskranke (holmer i lik høyde) og dameskranke (holmer i ulik høyde) - Krav og 

prøvingsmetoder, inkludert sikkerhet 

3. EN 1130:2019,  

EN 1130:2019/AC:2020 

Barnemøbler - Babysenger - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder 

4. EN 1272:2017 

Spedbarns- og småbarnsprodukter - Barnestoler til å henge på bord - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder 

5. EN 1400:2013+A2:2018 

Spedbarns- og småbarnsprodukter - Smokker for spedbarn og småbarn - Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder 

6. EN 1466:2014,  

EN 1466:2014/AC:2015 

Spedbarns- og småbarnsprodukter - Bærebager og stativer - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder 

7. EN ISO 9994:2019 

Lightere - Sikkerhetskrav (ISO 9994:2018) 

8. EN 14988:2017+A1:2020 

Høye barnestoler - Krav og prøvingsmetoder 

9. EN 16120:2012+A2:2016 

Spedbarns- og småbarnsprodukter - Barnesete som festes på stol 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN IEC 62368-1:2020,  

EN IEC 62368-1:2020/A11:2020 

Lyd/video, utstyr for informasjon og kommunikasjonsteknologi - Del 1: Sikkerhetskrav 

Merknad: Denne offentliggjøringen gjelder bare punkt 3.3.19 ”Sound exposure” (lydeksponering) og punkt 

10.6 “Safeguard against acoustic energy sources” (vern mot kilder til akustisk energi) i EN IEC 62368-

1:2020/A11:2020. 
  

2022/EØS/60/14 
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VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 914:2008 

Gymnastikkutstyr - Skranke og kombinert asymmetrisk/skranke - Krav og 

prøvingsmetoder, inkludert sikkerhet 

16.8.2022 

2. EN 1130-1:1996 

Møbler - Spedbarnssenger og vugger for bruk i boliger - Del 1: Sikkerhetskrav 

16.8.2022 

3. EN 1130-2:1996 

Møbler - Spedbarnssenger og vugger for bruk i boliger - Del 2: Prøvingsmetoder 

16.8.2022 

4. EN 1466:2014 

Spedbarns- og småbarnsprodukter - Bærebager og stativer - Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder 

16.8.2022 

5. EN ISO 9994:2006 

Lightere - Sikkerhetskrav (ISO 9994:2005) 

16.8.2022 

6. EN 60065:2002,  

EN 60065:2002/A12:2011 

Audio, video og tilsvarende elektronisk utstyr - Sikkerhetskrav 

16.8.2022 

7. EN 60950-1:2006,  

EN 60950-1:2006/A12:2011 

Informasjonsteknologisk utstyr - Sikkerhet - Del 1: Generelle krav 

16.8.2022 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 213 av 16.8.2022, s. 59 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1401/oj
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