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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

DELEGERT VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 204/22/COL av 16. november 2022 

om endring av vedtak nr. 196/22/COL om nødtiltak i Norge i forbindelse med utbrudd  

av høypatogen aviær influensa i henhold til artikkel 259 nr. 1 bokstav c) i forordning  

(EU) 2016/429 og artikkel 21, 39 og 55 i delegert forordning (EU) 2020/687 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de spesifikke og sektorvise tilpasningene omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen, særlig artikkel 1 og 2 

samt vedlegget,  

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

og ut fra følgende betraktninger: 

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

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

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

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

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

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

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

i fangenskap.  

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

2018/1882 har fått anvendelse fra 21. april 2021.  

  

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

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

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

2022/EØS/86/01 
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Forordning (EU) 2016/429 fastsetter en ny rettslig ramme for forebygging og bekjempelse av sykdommer 

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

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

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

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

Artikkel 259 nr. 1 i forordning (EU) 2016/429 krever at EFTAs overvåkingsorgan (”Over-

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

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

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

bokstav c) krever at Overvåkingsorganet vedtar nødtiltak omhandlet i artikkel 257 nr. 1 for å godkjenne 

de norske tiltakene dersom det anser at det er nødvendig for å unngå uberettigede forstyrrelser i 

forflytningen av dyr og produkter.  

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

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

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

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

fugler på resten av Norges territorium gjennom å forhindre innførsel av patogenet og sikre tidlig 

påvisning av sykdommen.  

Overvåkingsorganet fattet 26. oktober 2022 vedtak nr. 196/22/COL om nødtiltak i Norge i forbindelse 

med et utbrudd av HPAI. Norge meldte 22. oktober 2022 om et bekreftet utbrudd av HPAI ved en 

driftsenhet på sitt territorium der det holdes om lag 7000 fugler som legger rugeegg.(4)  

Den 12. november 2022 meldte Norge om et nytt bekreftet utbrudd av HPAI på sitt territorium ved en 

driftsenhet der det holdes ca. 7 500 verpehøner (”det andre HPAI-utbruddet”).(5) En oppdatering av 

meldingen ble mottatt 15. november 2022.(6) Vedkommende myndigheter i Norge har truffet de 

nødvendige tiltak for sykdomsbekjempelse som kreves i henhold til delegert forordning (EU) 2020/687, 

inkludert opprettelse av verne- og overvåkingssoner rundt det andre HPAI-utbruddet.  

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

og overvåkingssonene som er opprettet av Norge i forbindelse med de to utbruddene av HPAI.  

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

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

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

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

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

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

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

Områdene som er oppført som verne- og overvåkingssoner i vedlegget til Overvåkingsorganets vedtak 

nr. 196/22/COL, bør derfor endres.  

Ved sitt delegerte vedtak nr. 203/22/COL (dokument nr. 1327635) oversendte Overvåkingsorganet  

15. november 2022 utkastet til vedtak til EFTAs komité for veterinære og plantesanitære forhold i 

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

16. november 2022 en positiv uttalelse til utkastet til vedtak. Utkastet til vedtak er følgelig i samsvar med 

komiteens uttalelse –  

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Vedlegget til Overvåkingsorganets vedtak nr. 196/22/COL erstattes med teksten i vedlegget til dette 

vedtak.  

  

(4)  Dokument nr. 1322915. 

(5)  Dokument nr. 1327550. 

(6)  Dokument nr. 1328618. 
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Artikkel 2 

Dette vedtak trer i kraft den dagen det undertegnes. 

Artikkel 3 

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

sykdomsbekjempelse i en av verne- eller overvåkingssonene oppheves i samsvar med artikkel 39 eller 55 

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

Artikkel 4 

Dette vedtak er rettet til Norge. 

Artikkel 5 

Dette vedtak har gyldighet i engelsk utgave.  

Utferdiget i Brussel.  

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

Árni Páll Árnason Melpo-Menie Joséphidès 

ansvarlig medlem av kollegiet medunderskriver som direktør  

for juridisk avdeling 
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VEDLEGG 

Del A 

Vernesoner i Norge som nevnt i artikkel 1 og 2 

Område bestående av: 

Dato tiltakene skal opprettholdes til, i samsvar 

med artikkel 39 i delegert forordning (EU) 

2020/687 

Vedtatt ved EFTAs overvåkingsorgans 

vedtak nummer: 

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

følgende GPS-koordinater som midtpunkt: N: 58,80459 Ø: 5,61203 
12.11.2022 196/22/COL 

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

koordinater som midtpunkt: N: 58,90047 Ø: 5,57987 
7.12.2022 204/22/COL 

Del B 

Overvåkingssoner i Norge som nevnt i artikkel 1 og 3 

Område bestående av: 

Dato tiltakene skal opprettholdes til, i samsvar 

med artikkel 55 i delegert forordning (EU) 

2020/687 

Vedtatt ved EFTAs overvåkingsorgans 

vedtak nummer 

De deler av Klepp, Sandnes, Sola og Time kommune i Rogaland fylke, utover området beskrevet i vernesonen, som 

ligger innenfor en sirkel med radius på 10 km med følgende GPS-koordinater som midtpunkt: N: 58,80459 Ø: 5,61203 
22.11.2022 196/22/COL 

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

følgende GPS-koordinater som midtpunkt: N: 58,80459 Ø: 5,61203 
Fra 12.11.2022 til 22.11.2022 196/22/COL 

De deler av Randaberg, Stavanger, Klepp, Sandnes og Sola kommune i Rogaland fylke, utover området beskrevet i 

vernesonen, som ligger innenfor en sirkel med radius på 10 km med følgende GPS-koordinater som midtpunkt:  

N: 58,90047 Ø: 5,57987 

16.12.2022 204/22/COL 

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

koordinater som midtpunkt: N: 58,90047 Ø: 5,57987 
Fra 8.12.2022 til 16.12.2022 204/22/COL 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10560 – SIKA / MBCC GROUP) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sika International AG (”Sika”, Sveits), et heleid datterselskap av SIKA AG (”Sika AG”, Sveits). 

– LSF11 Skyscraper Holdco S.à r.l. (”MBCC”, Luxembourg), det overordnede morforetaket i MBCC Group. 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 7. juni 2022, men meldingen ble senere trukket 

tilbake 4. juli 2022. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sika: konsern som er aktivt på globalt plan innen utvikling, produksjon og levering av kjemiske tilsetningsstoffer, 

mørtel, tetningsmasse og lim, dempings- og forsterkningsmaterialer, strukturelle forsterkningssystemer, industrigulv 

samt taktekkings- og vanntettingssystemer til bruk innen byggesektoren og produksjonsindustrien. 

– MBCC: konsern bestående av to forretningsenheter som er aktive på globalt plan, nærmere bestemt i) ”kjemiske 

tilsetningsstoffer”, som leverer løsninger til kunder innen betongproduksjon, sementindustri og underjordisk 

byggevirksomhet, og ii) ”byggesystemer”, som tilbyr løsninger for beskyttelse og reparasjon av bygninger og 

strukturer.  

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 484 av 

20.12.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10560 – SIKA / MBCC GROUP 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2022/EØS/86/02 

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

(Sak M.10919 – APOLLO / ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. (”Atlas Air”, USA). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo er en global kapitalforvalter som er aktiv innen porteføljeinvesteringer. 

– Atlas Air leverer utkontrakterte fly- og luftfartstjenester, i første rekke for gods, men også, i mer begrenset omfang, 

for passasjerer, og er aktivt i Afrika, Asia, Stillehavsområdet, Europa, Midtøsten, Nord-Amerika og Sør-Amerika.  

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 481 av 

19.12.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10919 – APOLLO / ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/86/03 

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

(Sak M.10987 – BAIN CAPITAL / CAVERION) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bain Capital Investors, LLC (”Bain Capital”, USA). 

– Caverion Corporation (”Caverion”, Finland). 

Bain Capital overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Caverion. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital er et aktivt eierfond som gjennom sin fondsfamilie investerer i selskaper i en rekke bransjer, inkludert 

informasjonsteknologi, helsetjenester, detaljhandel og konsumgoder, kommunikasjon, finansielle tjenester og 

industri/produksjon. 

– Caverion er et allmennaksjeselskap stiftet i henhold til finsk rett. Caverion er aktivt innen installasjons- og 

vedlikeholdsarbeid knyttet til bygningsteknologi og industrielle prosesser, særlig innen tekniske områder som 

oppvarming, elektrisitet, energi, ventilasjon, kjøling, bygningsautomasjon og bygningssikkerhet. I tillegg leverer 

Caverion vedlikeholdstjenester for industrielle produksjonsprosesser som vannkraft, produksjon av papirmasse og 

papir og kjemiske prosesser.  

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 481 av 

19.12.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10987 – BAIN CAPITAL / CAVERION 

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/86/04 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.11000 – KKR / SERENTICA MAURITIUS / SERENTICA  

RENEWABLES SINGAPORE JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. desember 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co (”KKR”, USA). 

– Serentica Renewables Private Limited – Mauritius (”Serentica Mauritius”, Mauritius), som i siste instans er eid av 

Volcan Investments Limited. 

– Serentica Renewables Singapore Private Limited (”Serentica Renewables Singapore”, Singapore). 

KKR og Serentica Mauritius erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Serentica Renewables Singapore. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR er et globalt investeringsforetak som tilbyr forvaltning av alternative aktiva samt kapitalmarkeds- og 

forsikringsløsninger. 

– Serentica Mauritius er aktivt innen bygging, utvikling, eierskap og drift av prosjekter for fornybar energi i India.  

3. Serentica Renewables Singapore vil ha til formål å bygge, utvikle, eie og drive prosjekter for produksjon av fornybar 

energi, forsyningsprosjekter og prosjekter for energiomstilling og avkarbonisering, utelukkende i India. 

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

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

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 487 av 

22.12.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.11000 – KKR / SERENTICA MAURITIUS / SERENTICA RENEWABLES SINGAPORE JV 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/86/05 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10349 – AMAZON/MGM) 

Kommisjonen besluttet 15. mars 2022 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32022M10349. 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.10619 – SNAM/ENI/JV) 

Kommisjonen besluttet 13. oktober 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 32022M10619. 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.10800 – AHLSELL/SANISTAL) 

Kommisjonen besluttet 10. november 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 32022M10800. 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.10897 – PREDICA/VAUBAN/TELEFONICA/BLUEVIA) 

Kommisjonen besluttet 25. november 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 32022M10897. 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.10930 – POST/BGL/BCEE/BIL/BDL/i-HUB) 

Kommisjonen besluttet 5. desember 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 32022M10930. 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.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS) 

Kommisjonen besluttet 6. desember 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 32022M10931. 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/86/10 

2022/EØS/86/11 

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


Nr. 86/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.12.2022 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10943 – ENEL / CVC CAPITAL PARTNERS / GRIDSPERTISE) 

Kommisjonen besluttet 28. november 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 32022M10943. 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.10955 – KIRK / LFI / ATP / FERROSAN MEDICAL DEVICES) 

Kommisjonen besluttet 5. desember 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 32022M10955. 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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