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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 5. mai 2022 

i sak E-12/20 

Telenor ASA og Telenor Norge AS mot EFTAs overvåkingsorgan  

(Søksmål om oppheving av et vedtak i EFTAs overvåkingsorgan – Konkurranse – EØS-avtalen  

artikkel 54 – Markedsdefinisjon – Utilbørlig utnytting av dominerende stilling – Marginskvis) 

I sak E-12/20, Telenor ASA og Telenor Norge AS mot EFTAs overvåkingsorgan – SØKSMÅL om å 

oppheve EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 070/20/COL av 29. juni 2020 i en sak om anvendelse av 

artikkel 54 i EØS-avtalen, eller subsidiært om å oppheve vedtaket delvis, eller subsidiært om å oppheve 

eller redusere bøtene som saksøkerne ble ilagt ved nevnte vedtak, har domstolen, sammensatt av Páll 

Hreinsson, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Nicole Kaiser (ad hoc), dommere, 

5. mai 2022 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at  

1. søksmålet avvises i sin helhet. 

2. Telenor ASA og Telenor Norge AS pålegges å betale sine egne og EFTAs over-

våkingsorgans saksomkostninger. 

2023/EØS/7/01 



Nr. 7/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2023 

 

 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 1. juni 2022 

i sak E-3/21 

PRA Group Europe AS mot den norske stat v/Skatteetaten 

(Etableringsadgang – Direkte beskatning – Konsernbidragsregler – Begrensning i fradragsretten for 

renter på gjeld til nærstående parter – Sammenlignbare situasjoner – Ingen annen skattefordel) 

I sak E-3/21, PRA Group Europe AS mot den norske stat v/Skatteetaten – ANMODNING til  

EFTA-domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan 

og en domstol fra Oslo tingrett om tolkningen av reglene om etableringsadgang, særlig tolkningen av 

artikkel 31 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde sammenholdt med artikkel 34, 

har EFTA-domstolen, sammensatt av: Páll Hreinsson, president, Per Christiansen og Bernd Hammermann 

(saksforberedende dommer), dommere, 1. juni 2022 avsagt dom med følgende slutning: 

1. Innenfor rammen av nasjonal lovgivning, slik som den hovedsaken gjelder, kan 

situasjonen til et utenlandsk EØS-selskap som er i et konsern med et norsk selskap, 

sammenlignes med situasjonen til et norsk selskap som er i et konsern med et annet 

norsk selskap. Det er uvesentlig for vurderingen av sammenlignbarhet at det faktisk 

ikke er ytt noe konsernbidrag fra selskapet som er hjemmehørende i en annen  

EØS-stat til det norske selskap.  

EØS-avtalen artikkel 31, sammenholdt med EØS-avtalen artikkel 34, må forstås slik 

at nasjonal lovgivning slik som den hovedsaken gjelder, utgjør en restriksjon på 

etableringsadgangen når et selskap som er skattepliktig i Norge kan redusere eller 

fjerne konsekvensene av regler som begrenser rentefradrag for lån hos nærstående 

selskaper ved å benytte konsernbidragsreglene, forutsatt at selskapet er i et konsern 

med andre selskaper som er skattepliktige til Norge, mens dette ikke er mulig om det 

er i et konsern med selskaper som er skattepliktige i andre EØS-stater. 

2. En restriksjon som følger av nasjonal lovgivning slik som den hovedsaken gjelder, 

kan være rettferdiggjort når den tjener det legitime formål om å forhindre rent 

kunstige arrangementer som fører til skatteomgåelse. Hvis nasjonal lovgivning 

imidlertid ikke gir skattyteren mulighet til å vise at transaksjonen har funnet sted på 

vilkår som ville ha vært avtalt hvis partene hadde hatt et forhold på armlengdes 

avstand, noe som er opp til den anmodende domstol å fastslå, går den lenger enn det 

som er nødvendig for å nå dette mål. 

2023/EØS/7/02 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 1. juni 2022 

i sak E-4/21 

Sýn hf. mot EFTAs overvåkingsorgan  

(Sak om oppheving av et vedtak i EFTAs overvåkingsorgan – Artikkel 61 nr. 3 bokstav c)  

i EØS-avtalen – Statsstøtte – Spørsmål om avvisning – Forpliktelse til å innlede formell  

undersøkelse – Begrunnelse) 

I sak E-4/21, Sýn hf. mot EFTAs overvåkingsorgan – SAK om oppheving av EFTAs overvåkingsorgans 

vedtak nr. 023/21/COL av 26. mars 2021, støtte til Farice ehf. til investering i en tredje sjøkabel, har 

EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) 

og Bernd Hammermann, dommere, 1. juni 2022 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at 

1. ESA-vedtak nr. 023/21/COL om støtte til Farice ehf. til investering i en tredje 

sjøkabel oppheves.  

2. ESA pålegges å betale sine egne og saksøkerens omkostninger.  

3. Island pålegges å bære sine egne omkostninger. 

2023/EØS/7/03 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 29. juli 2022 

i sak E-5/21 

Anna Bryndís Einarsdóttir mot det islandske finansdepartement 

(Artikkel 6 og 21 i forordning (EF) nr. 883/2004 – Trygd – Vandrearbeider –  

Likebehandling – Beregning av ytelse til mor ved svangerskap og fødsel) 

I sak E-5/21, Anna Bryndís Einarsdóttir mot det islandske finansdepartement – ANMODNING til EFTA-

domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en 

domstol fra Reykjavík tingrett (Héraðsdómur Reykjavíkur) om tolkningen av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger, særlig 

forordningens artikkel 6 og 21, har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per 

Christiansen (saksforberedende dommer) og Bernd Hammermann, dommere, 29. juli 2022 avsagt dom 

med følgende slutning: 

Artikkel 6 og artikkel 21 nr. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av 

trygdeordninger forplikter ikke vedkommende institusjon i en EØS-stat til å beregne 

størrelsen på en ytelse slik som den hovedsaken gjelder, på grunnlag av inntekt mottatt i 

en annen EØS-stat. Artikkel 21 nr. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 883/2004, tolket i samsvar 

med målet fastsatt i EØS-avtalens artikkel 29, krever imidlertid at størrelsen på en ytelse 

slik som den hovedsaken gjelder, som gis til en vandrearbeider som i referanseperioden 

fastsatt i nasjonal rett bare har hatt inntekt i en annen EØS-stat, må beregnes ved å ta 

utgangspunkt i inntekten til en person med sammenlignbar erfaring og sammenlignbare 

kvalifikasjoner som er sysselsatt på tilsvarende måte i EØS-staten der ytelsen søkes. 

2023/EØS/7/04 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 29. juli 2022 

i sak E-2/22 

A mot Arbeids- og velferdsdirektoratet 

(Forordning (EF) nr. 883/2004 – Trygd – Familieytelser – Overgangsstønad – Vilkår  

om yrkesrettet aktivitet) 

I sak E-2/22, A mot Arbeids- og velferdsdirektoratet – ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 

34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol fra Trygderetten 

om tolkningen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 

koordinering av trygdeordninger, har EFTA-domstolen, sammensatt av: Páll Hreinsson, president 

(saksforberedende dommer), Per Christiansen og Bernd Hammermann, dommere, 29. juli 2022 avsagt 

dom med følgende slutning: 

1. En ytelse som den overgangsstønad hovedsaken gjelder, utgjør en familieytelse etter 

artikkel 3 nr. 1 bokstav j) i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av 

trygdeordninger, og er ikke en ikke-avgiftsbasert kontantytelse etter forordningen 

artikkel 3 nr. 3, jf. artikkel 70. 

2. Når det gjelder en ytelse som overgangsstønaden, er det ikke relevant for 

vurderingen av det første spørsmål at det gjelder et vilkår om yrkesrettet aktivitet for 

fortsatt rett til den aktuelle ytelse når det yngste barnet fyller ett år.  

2023/EØS/7/05 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 29. juli 2022 

i sak E-3/22 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(En EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – Manglende etterlevelse –  

Forordning (EF) nr. 1069/2009 og Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011) 

I sak E-3/22, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsaktene nevnt kapittel I del 7.1 nr. 9b og 9c i vedlegg I til 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og 

avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002, 

og kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparla-

ments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF 

med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold til 

nevnte direktiv) ved å unnlate å forhindre direkte disponering av selvdøde dyr og kategori 3-avfall fra 

slakterier og avfall fra hjemmeslakting på godkjente deponier uten forutgående bearbeiding, og 

nedgraving på stedet av selvdøde dyr og avfall fra hjemmeslakting (herunder spesifisert risikomateriale i 

kategori 1) i tilfeller der vilkårene for denne disponeringsmetoden ikke er oppfylt, har EFTA-domstolen, 

sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen og Bernd Hammermann (saksforberedende 

dommer), dommere, 29. juli 2022 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at 

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsaktene nevnt i EØS-avtalens 

vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 9b og 9c, særlig 

a) forpliktelsen etter artikkel 4 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1069/2009 av 21. oktober 2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske 

biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om 

oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002, som endret og som tilpasset  

EØS-avtalen ved de spesifikke og sektorvise tilpasningene omhandlet i vedlegg I 

til EØS-avtalen, til å opprettholde et system med offentlige kontroller for å 

verifisere at kravene i nevnte forordning vedrørende disponering av animalske 

biprodukter er oppfylt av relevante driftsansvarlige, 

b) forpliktelsen etter artikkel 4 nr. 4 bokstav b) i forordning (EF) nr. 1069/2009 til å 

ha på plass et egnet system på sitt territorium som sikrer at animalske 

biprodukter disponeres i samsvar med nevnte forordning, og 

c) forpliktelsen etter artikkel 32 nr. 1 i kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 

25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter 

og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om gjennomføring 

av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er 

unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold til nevnte direktiv, som 

endret og som tilpasset EØS-avtalen ved de spesifikke og sektorvise tilpasnin-

gene omhandlet i vedlegg I til EØS-avtalen, til å treffe nødvendige tiltak for å 

kontrollere at relevante driftsansvarlige overholder sine forpliktelser med 

hensyn til disponering av animalske biprodukter, 

ved å unnlate å forhindre 

 direkte disponering av selvdøde dyr og kategori 3-avfall fra slakterier og avfall 

fra hjemmeslakting på godkjente deponier på Island uten forutgående 

bearbeiding, og  

2023/EØS/7/06 
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 nedgraving på stedet av selvdøde dyr og avfall fra hjemmeslakting (herunder 

spesifisert risikomateriale i kategori 1) i tilfeller der vilkårene i artikkel 19  

eller 20 i forordning (EF) nr. 1069/2009 ikke er oppfylt, 

begge deler i strid med artikkel 12, 13 og 14 i forordning (EF) nr. 1069/2009. 

2. Partene pålegges å bære sine egne saksomkostninger. 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10841 – FIRMENICH INTERNATIONAL / KONINKLIJKE DSM) 

1. Kommisjonen mottok 18. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Firmenich International SA (”Firmenich”, Sveits). 

– Koninklijke DSM N.V. (”DSM”, Nederland). 

Firmenich fusjonerer i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med DSM.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Firmenich er spesialisert innen produksjon og kommersialisering av dufter, aromaer, aromakjemikalier, furuharpiks, 

terpentinolje fra furu og terpen fra furu. 

– DSM er hovedsakelig aktivt innen produksjonen av aromakjemikalier, aromaer, salte ingredienser, enzymer, 

karotenoider, vitaminer og kulturer.  

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 30 av 

27.1.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10841 – FIRMENICH INTERNATIONAL / KONINKLIJKE DSM 

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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

2023/EØS/7/07 

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

(Sak M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS) 

1.  Kommisjonen mottok 16. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– WFS Global Holdings S.A.S. (”WFS”, Frankrike). 

– SATS Ltd (”SATS”, Singapore), kontrollert av Temasek Holdings (Private) Limited (”Temasek”, Singapore).  

SATS, gjennom SATS International SAS, overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over hele WFS.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– WFS leverer hovedsakelig godshåndteringstjenester (inkludert lagring og oppbevaring av gods, fraktrelaterte 

tjenester, global logistikk for flyfrakt og forvaltning av godsfasiliteter). I tillegg leverer WFS bakketjenester 

(inkludert rampe-, bagasje- og passasjertjenester) og, utenfor EØS, ingeniør- og vedlikeholdstjenester for flyplass-

utstyr og drivstoffinfrastrukturutstyr i Nord-Amerika.  

– SATS tilbyr bakketjenester, godshåndtering og andre luftfartsrelaterte tjenester, hovedsakelig i Asia. Det er i siste 

instans kontrollert av Temasek, et investeringsselskap som hovedsakelig er aktivt i Singapore og Asia for øvrig. Dets 

investeringer dekker en rekke sektorer, inkludert finansielle tjenester, transport og industri, telekommunikasjon, 

media og teknologi, forbrukersektoren, fast eiendom osv. Temasek kontrollerer dessuten Singapore Airlines, et 

flyselskap som leverer lufttransporttjenester for passasjerer og gods, flyplassloungetjenester, tekniske tjenester og 

vedlikeholds- og reparasjonstjenester, samt Gategroup, som blant annet leverer catering- og detaljsalgstjenester om 

bord, utstyr for catering om bord og relaterte tjenester samt flyplasslounge- og flyplassdetaljhandelstjenester. 

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 23 av 

23.1.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10959 – SATS / TEMASEK / PH 243WFS 

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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

2023/EØS/7/08 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8102 – VALEO / FTE GROUP) 

Kommisjonen besluttet 13. oktober 2017 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. 2 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 32017M8102. 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.10754 – ONE ROCK CAPITAL PARTNERS / PREFERE RESINS) 

Kommisjonen besluttet 7. juli 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 32022M10754. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 ("fusjonsforordningen"). 

2023/EØS/7/09 

2023/EØS/7/10 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10903 – CIRCLE K / SCHIBSTED / ELTON MOBILITY) 

Kommisjonen besluttet 9. januar 2023 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 32023M10903. 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.10927 – ACTION LOGEMENT / AG2R LA MONDIALE / BNP PARIBAS / JV) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 

fransk 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 32022M10927. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 ("fusjonsforordningen"). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10940 – CPPIB / MONTAGU / UNIVERSAL INVESTMENT / JV) 

Kommisjonen besluttet 14. 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 32022M10940. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 ("fusjonsforordningen"). 

2023/EØS/7/13 
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Underretning om Kommisjonens beslutning av 19. januar 2022 om at  

den ikke har myndighet i henhold til artikkel 1 og 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

(Sak C.1887 – Mediaset – Anmodning om å treffe beslutning i  

henhold til artikkel 265) 

(meddelt under nummer C(2022) 307) 

Europakommisjonen (”Kommisjonen”) mottok 19. november 2021 en anmodning om å treffe beslutning i 

henhold til artikkel 265 i TEUV fra MFE – MEDIAFOREUROPE N.V., tidligere Mediaset N.V., der den 

ble anmodet om å beslutte om den har myndighet til å undersøke den foreslåtte foretakssammenslutningen 

vedrørende Télévision Française 1 S.A. og Métropole Télévision S.A. (”transaksjonen”). 

Kommisjonen har ikke myndighet til å vurdere transaksjonen.  

Et sammendrag av beslutningen er offentliggjort i EUT C 23 av 23.1.2023, s. 9. 

2023/EØS/7/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2023.023.01.0009.01.ENG
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/diskonteringsrenter som får anvendelse fra 1. februar  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF)  

nr. 794/2004 av 21. april 2004)(1) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

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

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

ringsrenten betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til 

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

skal renten for tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre 

annet er fastsatt i en egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 487 av 22.12.2022, s. 8, og EØS-tillegget nr. 4 av  

12.1.2023, s. 44. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.2.2023 – 2,56  2,56  0,79  2,56  7,43  2,56  2,92  2,56  2,56  

1.1.2023 31.1.2023 2,56 2,56 0,36  2,56  7,43 2,56 2,92  2,56 2,56 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.2.2023 – 2,56  2,56  2,56  2,56  15,10  2,56  2,56  2,56  2,56  

1.1.2023 31.1.2023 2,56 2,56 2,56 2,56 15,10  2,56 2,56 2,56 2,04 

 

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

1.2.2023 – 2,56 2,56 2,56 7,62 2,56 8,31 2,44 2,56 2,56 2,77 

1.1.2023 31.1.2023 2,56 2,56 2,56 7,62 2,56 8,31 2,44 2,56 2,56 2,77 

 

  

(1) EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1, og EØS-tillegget nr. 35 av 19.6.2008, s. 265. 

2023/EØS/7/15 
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Sammendrag av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring  

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

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,  

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

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

Et sammendrag av følgende beslutning er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer 
Ytterligere 

opplysninger 

4-(1,1,3,3-tetrametyl-

butyl)fenol, etoksylert 

(4-tert-OPnEO)  

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2023) 199 11. januar 2023 REACH/22/46/0 

REACH/22/46/1 

EUT C 17 av 

18.1.2023, s. 6 

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

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1, og EØS-tillegget nr. 35 av 21.6.2012, s. 79.  

2023/EØS/7/16 
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2023/98 av 9. januar 2023 om endring av 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1956 med hensyn til harmoniserte standarder for 

kontrollutstyr for lamper, lysarmaturer, klima- og miljøtesting og annet 

temperaturkondisjoneringsutstyr og effektmålings- og overvåkingsenheter 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN IEC 60598-1:2021,  

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 

Lysarmaturer - Del 1: Generelle krav og prøver 

2. EN IEC 60598-2-22:2022 

Lysarmaturer - Del 2-22: Spesielle krav til armaturer for nødlys 

3. EN IEC 61010-2-012:2022,  

EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022 

Sikkerhetskrav til elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk - Del 2-012: Spesielle krav til 

klima- og miljøtesting og annet temperaturkondisjoneringsutstyr 

4. EN 61347-2-7:2012,  

EN 61347-2-7:2012/A1:2019,  

EN 61347-2-7:2012/A2:2022 

Kontrollutstyr for lamper - Del 2-7: Spesielle bestemmelser for likestrøms elektronisk forkoplingsutstyr for 

nødbelysning 

5. EN IEC 61557-12:2022 

Elektrisk sikkerhet i lavspennings distribusjonssystemer opp til 1000 V AC og 1500 V DC - Utstyr for 

prøving, måling eller overvåking av beskyttelsestiltak - Del 12: Effektmålings- og overvåkingsenheter 

(PMD) 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 60598-1:2015,  

EN 60598-1:2015/AC:2015,  

EN 60598-1:2015/AC:2016,  

EN 60598-1:2015/AC:2017-05,  

EN 60598-1:2015/A1:2018 

Lysarmaturer - Del 1: Generelle krav og prøver 

11.7.2024 

2. EN 60598-2-22:2014,  

EN 60598-2-22:2014/AC:2015,  

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05,  

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09,  

EN 60598-2-22:2014/A1:2020 

Lysarmaturer - Del 2-22: Spesielle krav til armaturer for nødlys 

11.7.2024 

3. EN 61347-2-7:2012,  

EN 61347-2-7:2012/A1:2019 

Kontrollutstyr for lamper - Del 2-7: Spesielle bestemmelser for likestrøms elektronisk 

forkoplingsutstyr for nødbelysning 

11.7.2024 

2023/EØS/7/17 
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4. EN 61557-12:2008 

Elektrisk sikkerhet i lavspente forsyningssystemer med vekselspenninger opp til 1 kV 

og likespenninger opp til 1,5 kV - Utstyr for prøving, måling og overvåking av 

beskyttelsesmetoder – Del 12: Utstyr for måling og overvåkning 

11.7.2024 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 8 av 11.1.2023, s. 16. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2023/98/oj
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