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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

DELEGERT VEDTAK 

av 25. mai 2020  

som gir Norge tillatelse til å fravike enkelte felles flysikkerhetsregler i henhold  

til artikkel 14 nr. 6 i forordning (EF) nr. 216/2008  

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR –  

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66n,  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for 

sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 

91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF, som endret (”rettsakten”),  

tilpasset til EØS-avtalen gjennom avtalens protokoll 1 og gjennom EØS-komiteens beslutning 

nr. 163/2011, særlig nr. 3 bokstav e) i vedlegget til beslutningen, 

særlig under henvisning til artikkel 14 nr. 6 og 7 i rettsakten, 

under henvisning til EFTAs transportkomités uttalelse avgitt 6. mai 2020 i form av stilltiende 

godkjenning, etter at den opprinnelige datoen for uttalelsen unntaksvis ble forlenget med én måned som 

følge av koronaviruskrisen, 

og ut fra følgende betraktninger:  

Norge underrettet EFTAs overvåkingsorgan (”Overvåkingsorganet”) og Det europeiske flysikkerhetsbyrå 

(”Byrået”) om at det har til hensikt å fravike kravene i punkt FCL.905.SFI i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 1178/2011(1) ved å gi instruktører i simuleringsbasert flyging (”SFI”) rett til å gi undervisning til 

personer som søker om et SFI-bevis, selv om de ikke oppfyller kravet om å ha minst tre års erfaring som 

typerettighetsinstruktør (TRI).  

Artikkel 14 nr. 6 i rettsakten fastsetter at dersom det ved andre midler kan oppnås et beskyttelsesnivå som 

tilsvarer det som oppnås ved anvendelse av gjennomføringsreglene for forordningen, kan medlemsstatene, 

uten forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet, gi godkjenninger som fraviker disse gjennom-

føringsreglene.  

I henhold til artikkel 14 nr. 7 i rettsakten har Overvåkingsorganet vurdert behovet for unntaket det er 

anmodet om, og hvilket beskyttelsesnivå dette vil resultere i, på grunnlag av en rekommandasjon fra Byrået 

utstedt 29. oktober 2019 (dokument nr. 1094402) og rettet 6. november 2019 (dokument nr. 1095781). 

Overvåkingsorganet har også merket seg at et tilsvarende unntak ble vurdert positivt av Europakommisjonen 

i beslutning 2014/69/EU(2), og konkluderer med at endringen vil gi et beskyttelsesnivå tilsvarende det som 

oppnås ved anvendelse av de felles flysikkerhetsreglene, forutsatt at enkelte vilkår er oppfylt.  

I henhold til artikkel 1 i EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 og tilpasning a) fastsatt i nr. 3 i 

beslutningens vedlegg skal betegnelsen ”medlemsstat(er)”, i tillegg til den betydning den har i 

forordningen, forstås å også omfatte EFTA-statene. 

  

(1)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 1178/2011 av 3. november 2011 om fastsettelse av tekniske krav og 

administrative framgangsmåter for besetninger i sivil luftfart i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 216/2008, tilpasset til EØS-avtalen gjennom avtalens protokoll 1. 

(2) Kommisjonsbeslutning (EU) 2014/69/EU av 6. februar 2014 som gir Sverige og Det forente kongerike tillatelse 

til å fravike enkelte felles flysikkerhetsregler i henhold til artikkel 14 nr. 6 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 216/2008. EUT L 39 av 8.2.2014, s. 60.  

2020/EØS/58/01 
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I samsvar med artikkel 14 nr. 7 i rettsakten skal et unntak som er innvilget én EFTA-stat, meldes til alle 

de andre EFTA-statene, som også har rett til å anvende unntaket. Dette vedtak bør derfor rettes til alle 

EFTA-statene. Beskrivelsen av hvert unntak, samt vilkårene som er knyttet til det, bør gjøre det mulig for 

de andre EFTA-statene å anvende tiltaket når de er i samme situasjon, uten å måtte be om ytterligere 

godkjenning fra Overvåkingsorganet. EFTA-stater bør imidlertid melde fra om anvendelse av unntak, 

ettersom det kan få følger utenfor EFTA-staten. 

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med EFTAs transportkomités uttalelse –  

GJORT DETTE VEDTAK:  

1. Norge kan fravike kravene i punkt FCL.905.SFI i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1178/2011 

som fastsatt i vedlegget til dette vedtak, forutsatt at vilkårene beskrevet i nr. 4 i vedlegget til 

dette vedtak er oppfylt.  

2. Alle EFTA-stater skal ha rett til å anvende det samme tiltak som fastsatt i vedlegget til dette 

vedtak. EFTA-stater skal melde fra om slik anvendelse til Overvåkingsorganet, Byrået og de 

nasjonale luftfartsmyndigheter.  

3. Dette vedtak er rettet til EFTA-statene. Det har gyldighet i engelsk språkversjon.  

4. Dette vedtak skal meldes til Norge, Island og Liechtenstein.  

For EFTAs overvåkingsorgan, som handler i samsvar med delegeringsvedtak nr. 103/13/COL, 

Högni Kristjánsson Carsten Zatschler 

ansvarlig medlem av kollegiet medunderskriver som direktør for juridisk avdeling 
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VEDLEGG  

Unntak for EFTA-statene fra forordning (EU) nr. 1178/2011 med hensyn til rettighetene og 

vilkårene for instruktører i simuleringsbasert flyging 

1. Beskrivelse av anmodningen  

Punkt FCL.905.SFI i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1178/2011 fastsetter rettighetene til instruktører i 

simuleringsbasert flyging (SFI) og tillater ikke SFI-er å gi undervisning til personer som søker om et SFI-

bevis. Del-FCL gir rettighet til å gi slik undervisning bare til innehavere av et bevis som 

typerettighetsinstruktør (TRI), forutsatt at disse har minst tre års erfaring som TRI.  

Ved brev av 11. juli 2019 (dokument nr. 1080642) underrettet norske myndigheter Overvåkingsorganet 

om at de har til hensikt å fravike kravene i FCL.905.SFI i vedlegg I. Norske myndigheter underrettet Det 

europeiske flysikkerhetsbyrå (”Byrået”) ved brev av 20. august 2019 (dokument nr. 1084282).  

Norge foreslo å gi SFI-er rettighet til å gi undervisning til personer som søker om et SFI-bevis, selv om de 

ikke oppfyller kravet om å ha minst tre års erfaring som TRI.  

2. Vurdering av anmodningen  

2.1 Behov  

Ifølge Norge tillater den gjeldende bestemmelse i punkt FCL.905.SFI i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 1178/2011 ikke SFI-er å gi undervisning til personer som søker om et SFI-bevis. Del-FCL gir rettighet 

til å gi slik undervisning til innehavere av et TRI-bevis, forutsatt at disse har minst tre års erfaring som 

TRI. Mange SFI-er som arbeider som undervisere på SFI-kurs i Norge, kan ikke oppfylle kravet om å bli 

en TRI med tre års erfaring. Slike SFI-er vil dermed ikke kunne fortsette å fungere som undervisere på 

SFI-kurs. Videre vil det for mange av dagens SFI-er ikke være mulig å oppfylle TRI-kravene av 

medisinske årsaker.  

Basert på Norges vurdering av den nåværende situasjonen finnes det ikke mange nok TRI-er til at det kan 

gis undervisning til et tilstrekkelig antall søkere til SFI-bevis, og til at næringens opplæringsbehov kan 

dekkes. Resultatet av dette vil bli en mangel på instruktører som er kvalifisert til å gi slik undervisning, 

noe som vil skape en forstyrrelse i opplæringen av piloter, særlig innen privatflysegmentet, dersom det 

ikke innvilges et unntak.  

2.2 Likt beskyttelsesnivå  

Norge foreslo å tillate SFI-er som ikke oppfyller kravene om å ha minst tre års erfaring som TRI, å gi 

undervisning til personer som søker om et SFI-bevis. Slike SFI-er skal ha minst tre års erfaring med 

undervisning som SFI, ha fullført et særskilt 2-dagers kurs for SFI-undervisere ledet av en SFI-underviser 

og ha bestått en kompetansevurdering. I tillegg foreslo Norge å kreve at slike SFI-er må bestå en 

kompetansevurdering i forbindelse med et SFI-opplæringskurs, for at rettigheten deres til å fungere som 

SFI-underviser skal forbli gyldig.  

Byrået sluttet seg til Norges vurdering av at det tiltenkte unntaket vil gi et beskyttelsesnivå tilsvarende det 

som oppnås ved anvendelse av de felles flysikkerhetsreglene, spesifikt med de ytterligere kravene til 

opplæring og kontroll som er foreslått.  

3. Beskrivelse av unntaket  

Norge kan, som unntak fra punkt FCL.905.SFI i vedlegg I til forordning (EU) nr. 1178/2011 gi SFI-er 

som ikke oppfyller kravene om å ha minst tre års erfaring som TRI, rettighet til å gi undervisning til 

personer som søker om et SFI-bevis.  

4. Vilkår knyttet til anvendelse av unntaket  

Slike SFI-er skal ha minst tre års erfaring med undervisning som SFI, ha fullført et særskilt 2-dagers kurs 

for SFI-undervisere ledet av en SFI-underviser og ha bestått en kompetansevurdering.  
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5. Generelle regler for anvendelse av unntaket  

Alle EFTA-stater kan anvende dette unntaket forutsatt at vilkårene beskrevet i nr. 4 er oppfylt. 



3.9.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/5 

 

 

3
.9

.2
0
2

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 5

8
/5

 

Sluttrapport fra høringslederen i sak nr. 71480 – Telenor  

Denne sluttrapporten fra høringslederen i sak nr. 71480 – Telenor – er framlagt i henhold til artikkel 16 i 

EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 442/12/COL av 29. november 2012 om høringslederens oppgaver 

og mandat i visse konkurransesaker (”referansevilkårene”). 

Saksbehandlingen og utkastet til vedtak som skal legges fram for Den rådgivende komité i denne saken, 

gir grunnlag for følgende merknader: 

1. Innledning  

EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) var i besittelse av opplysninger som tyder på at Telenor Norge AS(1) 

kan ha hatt en opptreden som utgjør utilbørlig utnyttelse av en dominerende stilling etter EØS-avtalen 

artikkel 54, og/eller kan ha inngått avtaler eller deltatt i samordnet opptreden som er i strid med EØS-

avtalens artikkel 53. 

Fra 3. til 12. desember 2012 gjennomførte ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling (”CSA”) kontroller i 

forretningslokalene til Telenor Norge AS og dets morforetak Telenor ASA (samlet kalt ”Telenor”). 

Kontrollen av data innhentet fra Telenor fortsatte i ESAs kontor i Brussel fra 12. til 14. mars 2013, med 

representanter fra Telenor til stede.  

Dette ble etterfulgt av flere møter, inkludert oppdateringsmøter, og brevveksling mellom ESA og Telenor. 

ESA sendte anmodninger om opplysninger til Telenor og til andre operatører i mobilmarkedene i Norge. 

Som del av undersøkelsene gjennomførte ESA en omfattende undersøkelse av Telenors opptreden i tre 

norske markeder: 1) engrosmarkedet for tilgang og originering i mobilnett, 2) markedet for mobile 

bredbåndstjenester til forbrukere og 3) bedriftsmarkedet for mobile kommunikasjonstjenester. 

Den 26. mars 2014 innledet ESA saksbehandling mot Telenor (dok. nr. 697590, vedtak nr. 135/14/COL) i 

henhold til overvåkings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel III artikkel 2 nr. 1, med sikte på å fatte 

et vedtak i henhold til overvåkings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II avsnitt III.  

2. Skriftlig behandling 

ESA utstedte 1. februar 2016 en meddelelse om innsigelser til Telenor (dokument nr. 784362, vedtak 

nr. 028/16/COL). I meddelelsen redegjorde ESA for sin foreløpige oppfatning, som var at Telenor hadde 

overtrådt EØS-avtalens artikkel 54 ved å: 1) skape en marginskvis mellom prisene for engrostilgang og  

-originering og detaljprisene Telenor tilbød for mobile bredbåndstjenester til forbrukere i Norge fra januar 

2008 til utgangen av 2012 (”marginskvisovertredelsen”), og 2) inkludere bindingstidsklausuler i Telenors 

detaljavtaler med bedriftskunder og statlige kunder i Norge fra januar 2008 til datoen meddelelsen om 

innsigelser ble utstedt (”bindingstidovertredelsen”). 

Telenor ble anmodet om å svare på meddelelsen om innsigelser innen 11. april 2016. Etter anmodning fra 

Telenor (dokument nr. 796438) forlenget ESA fristen til 25. april 2016 (dokument nr. 796492). Telenor 

svarte på meddelelsen om innsigelser 25. april 2016 (dokument nr. 802028 og 802055).  

3. Første muntlige høring 

I svaret til meddelelsen om innsigelser anmodet Telenor om en muntlig høring i samsvar med artikkel 6 

nr. 1 i referansevilkårene. Før den muntlige høringen sendte ESA, ved brev av 31. august 2016, en liste 

med spørsmål som hadde sitt utspring i Telenors svar til meddelelsen om innsigelser (dokument 

nr. 815872). Den muntlige høringen ble holdt i Brussel 3. og 4. oktober 2016.  

a. Deltakere  

Representanter fra Telenor og Telia var til stede under høringen. Telia ble gitt mulighet til å bli hørt som 

berørt tredjemann (dokument nr. 807635). På vegne av ESA deltok representanter fra CSA og juridisk 

avdeling og (på høringens første dag) det ansvarlige medlemmet av kollegiet i høringen. I tillegg var 

representanter fra Konkurransetilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (heretter kalt ”Nkom”) til 

stede under høringen.   

  

(1)  Inkludert dets juridiske forgjenger Telenor Mobil AS. 
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b. Saksbehandlingsspørsmål 

Etter å ha vurdert alle saksbehandlingsspørsmål, særlig dem som er oppført i artikkel 14 nr. 1 bokstav a) 

til d) i referansevilkårene, det vil si:  

 dokumentinnsyn,  

 frister for å svare på meddelelsen om innsigelser,  

 ivaretakelsen av retten til å bli hørt, og 

 korrekt gjennomføring av den muntlige høringen,  

har jeg bekreftet i min foreløpige rapport datert 21. november 2019 (dok. nr. 922733) at effektiv utøvelse 

av partenes saksbehandlingsrettigheter er ivaretatt. Dette synet ble videre understøttet av det faktum at 

verken Telenor eller Telia før eller under den muntlige høringen anmodet høringslederen om å vurdere 

vedtak fattet av ESA med hensyn til et saksbehandlingsspørsmål.  

c. Gjennomføring av den muntlige høringen 

For å unngå risiko for utilbørlige tidsbegrensninger ble den muntlige høringen holdt over to dager, etter 

anmodning fra Telenor. Høringen ble gjennomført utelukkende på engelsk og protokollført i samsvar med 

overvåkings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel III artikkel 14 nr. 8. Deler av den muntlige 

høringen ble gjennomført for lukkede dører i samsvar med artikkel 13 i referansevilkårene. 

Den første dagen var satt av til drøfting av marginskvisovertredelsen. Etter en kort innledning fra 

høringslederen la CSA fram sine synspunkter på påstandene, som beskrevet i meddelelsen om innsigelser. 

Representantene for Telenor la fram sine synspunkter på marginskvisovertredelsen. Telenors juridiske 

representanter ga deretter en presentasjon av sentrale rettslige spørsmål, særlig vurderingen av dominans, 

fraværet av nødvendighet (av å bruke Telenors nettverk) og valget av aggregeringsnivå for 

marginskvistesten. I tillegg ga Telenors representanter en presentasjon av viktige økonomiske aspekter 

ved saken, særlig påstanden om marginskvis og funnene i meddelelsen om innsigelser som gjelder 

markedsdefinisjon og markedsandeler. Etter hver presentasjon stilte forskjellige representanter fra CSA 

en rekke spørsmål, som ble behørig besvart av Telenors representanter. Deretter ble Telias representanter 

gitt mulighet til å legge fram sine synspunkter på saken. Deres muntlige innlegg fokuserte på faktiske, 

snarere enn rettslige, spørsmål, særlig knyttet til markedsdefinisjonene for engros- og detaljmarkedene, 

kapasitetsbegrensninger og funnene vedrørende Telenors dominans.  

Den andre dagen var satt av til drøfting av bindingstidovertredelsen. CSA ga igjen et sammendrag av 

påstandene i meddelelsen om innsigelser, inkludert begrunnelsen for ESAs foreløpige konklusjon om at 

bindingstidsordningene var utilbørlige, og CSAs begrunnelse vedrørende markedsdefinisjon og dominans. 

Som på høringens første dag ga Telenor separate presentasjoner om de faktiske forholdene, de rettslige 

aspektene og de økonomiske virkningene av bindingstidsordningene. Telenors forretningsrepresentanter ga 

en detaljert presentasjon om utviklingen av bedriftskundesegmentet og utviklingen av bindingstidspraksisene 

og den forretningsmessige begrunnelsen for disse. I presentasjonen av de rettslige aspektene redegjorde 

Telenors representanter for sitt syn om at funnene i meddelelsen om innsigelser var kjennetegnet av en 

misforståelse av markedenes virkemåte og bindingstidspraksisene, inkludert hvorfor ESA etter Telenors 

oppfatning hadde unnlatt å anerkjenne bindingstidsavtalenes konkurransefremmende karakter. I dette 

henseende forklarte Telenors representanter at ESA etter deres oppfatning ikke hadde godtgjort at det var 

sannsynlig at bindingstidsordningene hadde konkurransebegrensende virkninger. I tillegg ga Telenors 

forretningsrepresentanter en presentasjon for lukkede dører av de ulike avtaleordningene Telenor hadde for 

bedriftskunder. Etter presentasjonen for lukkede dører redegjorde Telia for sine synspunkter på 

bindingstidovertredelsen. Telias presentasjon fokuserte på spørsmål knyttet til markedsdefinisjon og 

Telenors dominans i detaljmarkedet for bedriftskunder.  

Jeg har bekreftet i min foreløpige rapport datert 21. november 2019 (dok. nr. 922733) at Telenor og Telia 

under den muntlige høringen ble gitt tilstrekkelig mulighet til å legge fram sine synspunkter på ESAs 

foreløpige standpunkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 4 i referansevilkårene.  



3.9.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/7 

 

 

3
.9

.2
0
2

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 5

8
/7

 

4. Videre saksbehandling  

Etter den muntlige høringen sendte ESA ytterligere anmodninger om opplysninger til Telia 13. februar 2017 

(dokument nr. 840673 og 1076450) og til TDC SA (”TDC”)(2) 18. mai 2017 (dokument nr. 857212). Telia 

og TDC svarte henholdsvis 14. mars 2017 (dokument nr. 847236, 847237, 1076156, 1076158, 847239, 

847240, 847241, 847242, 847808, 847809, 847810, 847811, 847812, 847813, 847814, 847815, 847817, 

847818, 847819, 847820, 847821, 847822, 847823, 847824 og 847825) og 15. juni 2017 (dokument 

nr. 880377, 1076043, 1076044, 1076045, 1076046, 1076047, 1076049, 1076050, 1076051, 1076052, 

1076053, 1076054 og 1076055). Den 12. oktober 2017 avholdt ESA et oppdateringsmøte med Telenor. På 

dette møtet meddelte ESA at det hadde til hensikt å utstede en supplerende meddelelse om innsigelser basert 

på tilleggsopplysninger mottatt etter høringen.  

5. Supplerende meddelelse om innsigelser 

ESA utstedte 24. juni 2019 en supplerende meddelelse om innsigelser til Telenor (dokument nr. 1075321, 

vedtak nr. 047/19/COL). I den supplerende meddelelsen om innsigelser forklarte ESA at det av 

prioriteringshensyn hadde besluttet å avslutte undersøkelsen av bindingstidovertredelsen. Den supplerende 

meddelelsen om innsigelser var et tillegg til den opprinnelige meddelelsen om innsigelser og måtte leses i 

sammenheng med denne.  

Telenor ble anmodet om å svare på den supplerende meddelelsen om innsigelser innen 13. august 2019. 

Etter anmodning fra Telenor forlenget ESA fristen til 20. august 2019 (dokument nr. 1078100). Telenor 

var ikke tilfreds med lengden på forlengelsen som ble gitt, og anmodet høringslederen ved brev av  

8. juli 2019 (dokument nr. 1079670) om å vurdere Telenors anmodning om å få fristen forlenget til 

16. september 2019. Ved brev av 22. juli 2019 (dokument nr. 1079572) besluttet høringslederen å 

forlenge fristen til 2. september 2019 for å gjenspeile det faktum at Telenor ikke hadde fått tilgang til 

visse viktige dokumenter som ble oppbevart i et datarom, før tretten dager etter at Telenor ble gitt tilgang 

til saksdokumentene på DVD. Telenor svarte på den supplerende meddelelsen om innsigelser 

2. september 2019 (dokument nr. 1085650).  

6. Andre muntlige høring 

I svaret til den supplerende meddelelsen om innsigelser anmodet Telenor om en muntlig høring i samsvar 

med artikkel 6 nr. 1 i referansevilkårene. Den muntlige høringen ble holdt i Brussel 10. oktober 2019.  

a. Deltakere  

Representanter fra Telenor var til stede under høringen. På vegne av ESA deltok representanter fra CSA 

og juridisk avdeling. I tillegg var representanter fra Konkurransetilsynet og Nkom til stede under 

høringen. Telia anmodet ikke om å få delta på den muntlige høringen. 

b. Saksbehandlingsspørsmål 

Etter å ha vurdert alle saksbehandlingsspørsmål, særlig dem som er oppført i artikkel 14 nr. 1 bokstav a) 

til d) i referansevilkårene, det vil si:  

 dokumentinnsyn,  

 frister for å svare på den supplerende meddelelsen om innsigelser,  

 ivaretakelsen av retten til å bli hørt, og 

 korrekt gjennomføring av den muntlige høringen, 

har jeg bekreftet i min foreløpige rapport datert 21. november 2019 (dok. nr. 922733) at effektiv utøvelse 

av partenes saksbehandlingsrettigheter er ivaretatt. Dette synet ble videre understøttet av det faktum at 

Telenor verken før eller under den andre muntlige høringen anmodet høringslederen om å vurdere vedtak 

fattet av ESA med hensyn til et saksbehandlingsspørsmål, bortsett fra spørsmålet om forlengelse av 

fristen for å svare på den supplerende meddelelsen om innsigelser, som ble løst på en tilfredsstillende 

måte av høringslederen (som forklart over, i punkt 5 annet avsnitt).   

  

(2) TDC SA er en dansk leverandør av telekommunikasjonstjenester.  
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c. Gjennomføring av den muntlige høringen 

Den muntlige høringen varte én dag. Høringen ble gjennomført utelukkende på engelsk og protokollført i 

samsvar med overvåkings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel III artikkel 14 nr. 8. Samtlige deler av 

den muntlige høringen ble gjennomført for åpne dører.  

Hele dagen var satt av til drøfting av marginskvisovertredelsen, som var tema i den supplerende 

meddelelsen om innsigelser. Etter en innledning fra høringslederen la CSA fram sine synspunkter på 

påstandene, som beskrevet i den supplerende meddelelsen om innsigelser. Den resterende taletiden ble 

nesten utelukkende gitt til Telenor. Først ga en representant for Telenor noen generelle innledende 

merknader og presenterte Telenors synspunkter på den påståtte utilbørlige utnyttelsen. Etter dette ga 

Telenors juridiske representant en presentasjon om saksbehandlingsspørsmålene i saken, som berørte 

Telenors rett til å bli hørt, bevisbyrden og enkelte metodespørsmål. Når det gjelder Telenors rett til å bli 

hørt, anførte Telenor at den supplerende meddelelsen om innsigelser ikke inneholdt kontekst eller 

analyser, og at Telenor dermed ikke hadde mottatt tilstrekkelig informasjon til å kunne gi et fullgodt svar. 

Etter dette ga Telenor en presentasjon om faktisk eller potensiell konkurranse i det aktuelle senere 

omsetningsleddet og deretter en annen presentasjon om definisjonen av det senere omsetningsleddet.  

I sistnevnte presentasjon ble det redegjort for utviklingen i markedet for mobile bredbåndstjenester til 

forbrukere og trukket fram noen rettslige argumenter. Etter lunsjpausen la Telenors juridiske 

representanter fram en marginskvisanalyse som særlig fokuserte på aggregeringsnivået og en vurdering av 

virkningene. Deretter ga Telenors økonomiske rådgivere en presentasjon om økonomiske spørsmål som 

blant annet dekket markedsdefinisjon, aggregeringsnivå, virkninger, bruk av Telias marginer samt 

modell- og metodespørsmål.  

I løpet av høringen stilte CSA enkelte spørsmål, som alle ble besvart av Telenor. På slutten av høringen ga 

Telenors representant noen avsluttende merknader og anførte at Telenor burde få mulighet til å vurdere om 

det ønsket å følge opp noen av spørsmålene som ble reist under høringen, skriftlig. Jeg etterkom denne 

anmodningen og ba Telenor angi innen 16. oktober 2019 om det anså det som nødvendig å gi skriftlige 

merknader til noen av spørsmålene. Den 16. oktober 2019 informerte Telenor meg om at det anså det som 

nødvendig å gi skriftlige oppfølgende merknader til noen av spørsmålene, og at disse skriftlige merknadene 

ville bli inngitt innen 25. oktober 2019. Jeg godtok denne fristen. Den 25. oktober 2019 sendte Telenor inn 

skriftlige svar (dokument nr. 1093684) på to spørsmål som ble reist under høringen med hensyn til: 1) data i 

mobiltelefoniabonnementer som substitutt for frittstående mobile bredbåndstjenester til forbrukere og 2) 

tjenesteleverandører som potensielle engrosleverandører.  

I min foreløpige rapport datert 21. november 2019 (dok. nr. 922733) har jeg vurdert det slik at Telenor 

under den muntlige høringen ble gitt tilstrekkelig mulighet til å legge fram sine synspunkter på ESAs 

foreløpige standpunkt, i samsvar med artikkel 10 nr. 4 i referansevilkårene. 

Når det gjelder Telenors anførsel om at den supplerende meddelelsen om innsigelser ikke inneholdt 

kontekst eller analyser, og at Telenor dermed ikke hadde mottatt tilstrekkelig informasjon til å kunne gi et 

fullgodt svar, anser jeg at den supplerende meddelelsen om innsigelser inneholdt tilstrekkelig med 

kontekst og analyser til at Telenor kunne gi et fullgodt svar på den. Der ESA eksempelvis henviste til 

ytterligere dokumentasjon som understøtter ESAs foreløpige konklusjoner, ble henvisningen til slike 

dokumenter gjort i en spesifikk kontekst, i forbindelse med et konkret emne og med angivelse av de 

relevante delene som understøtter ESAs konklusjon.  

7. Den videre saksbehandling  

Den 7. november 2019 sendte ESA Telenor en anmodning om opplysninger vedrørende interne og eksterne 

markedsundersøkelser som ble gjennomført av Telenor i perioden 1. januar 2007 til 30. september 2013 med 

hensyn til mobile datatjenester i Norge (dokument nr. 1095066). Telenor svarte på denne anmodningen om 

opplysninger 15. november 2019 (dokument nr. 1097450) og sendte inn kommentarer til de aktuelle 

markedsundersøkelsene 10. desember 2019 (dokument nr. 1103119).  

Det ble holdt en statusoppdateringssamtale med Telenor 13. desember 2019.  
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Den 13. januar 2020 sendte ESA en anmodning om opplysninger til Nkom (dokument nr. 1097871) der 

det ble anmodet om dokumenter og rapporter fra undersøkelser gjennomført av Nkom og/eller andre 

interessenter i perioden 2008 til 2012, samt opplysninger/presentasjoner angående substituerbarheten 

mellom mobile bredbåndstjenester og andre tjenester som Nkom måtte ha mottatt fra interessenter i 

perioden 2008 til 2012. Nkom svarte på denne anmodningen om opplysninger 20. januar 2020 (dokument 

nr. 1109079). 

Under et oppdateringsmøte gjennomført per videokonferanse 12. februar 2020 ble Telenor informert om 

at ESA hadde til hensikt å sende et brev om faktiske forhold. 

Den 27. februar 2020 sendte ESA et brev om faktiske forhold til Telenor (dokument nr. 1110474) for å gi 

Telenor mulighet til å kommentere: 1) eksisterende bevis som ikke ble uttrykkelig påberopt i meddelelsen 

om innsigelser eller den supplerende meddelelsen om innsigelser, men som ESA etter nærmere analyse av 

saksdokumentene anså at kunne være relevant for å understøtte de foreløpige konklusjonene som ble 

trukket i meddelelsen om innsigelser og den supplerende meddelelsen om innsigelser, 2) ytterligere bevis 

som ESA ble oppmerksom på etter utstedelsen av den supplerende meddelelsen om innsigelser, og 3) 

sensitivitetsberegninger som en robusthetssjekk vedrørende marginene til Telias og Telenors 

engroskunder. 

Sammen med brevet om faktiske forhold ga ESA Telenor tilgang til alle dokumentene som var blitt 

inkludert i saksmappen etter utstedelsen av den supplerende meddelelsen om innsigelser. Ettersom ESA i 

brevet om faktiske forhold også baserte seg på en begrenset mengde opplysninger som måtte behandles 

fortrolig av hensyn til Telenor, ble Telenors eksterne rådgivere gitt mulighet til å få tilgang til disse 

fortrolige opplysningene via en dataromprosedyre. Telenor valgte imidlertid ikke å benytte seg av denne 

muligheten. 

Telenor svarte på brevet om faktiske forhold 23. mars 2020 (dokument nr. 1123012, 1133599, 1135608, 

1133600 og 1133601).  

Den 30. april 2020 sendte ESA en anmodning om opplysninger til Telenor der det ble anmodet om 

omsetningsrelaterte data (dokument nr. 1130626 og 1126651). Denne ble besvart av Telenor 15. mai 2020 

(dokument nr. 1133295, 1133296, 1133371 og 1133372). 

Ved e-post datert 18. mai 2020 (dokument nr. 1133872) sendte ESA et spørsmål til Telenor angående de 

underliggende dokumentene knyttet til den todelte tariffen for data som Telenor viste til i sitt svar til 

meddelelsen om innsigelser. Telenor besvarte dette spørsmålet ved e-post datert 25. mai 2020 (dokument 

nr. 1134573).  

8. Utkastet til vedtak 

Omfanget av overtredelsene som er angitt i utkastet til vedtak som er lagt fram for Den rådgivende 

komité, er snevrere enn i den opprinnelige meddelelsen om innsigelser.  

Som forklart over (i punkt 2) redegjorde ESA i meddelelsen om innsigelser for sin foreløpige oppfatning, 

som var at Telenor hadde overtrådt EØS-avtalens artikkel 54 ved å: 1) skape en marginskvis mellom 

prisene for engrostilgang og -originering og detaljprisene Telenor tilbød for mobile bredbåndstjenester til 

forbrukere i Norge fra januar 2008 til utgangen av 2012, og 2) inkludere bindingstidsklausuler i Telenors 

detaljavtaler med bedriftskunder og statlige kunder i Norge fra januar 2008 til datoen meddelelsen om 

innsigelser ble utstedt. 

I den påfølgende supplerende meddelelsen om innsigelser (se over, punkt 5 første avsnitt) besluttet ESA 

av prioriteringshensyn å avslutte undersøkelsen av den andre påståtte utilbørlige utnyttelsen som var 

omhandlet i den opprinnelige meddelelsen om innsigelser, det vil si bindingstidsklausulene sammenholdt 

med gebyrer for førtidig oppsigelse i detaljmarkedet for levering av mobile kommunikasjonstjenester til 

bedriftskunder i Norge. Den supplerende meddelelsen om innsigelser gjaldt følgelig bare den påståtte 

marginskvisovertredelsen, som allerede var omhandlet i den opprinnelige meddelelsen om innsigelser. 

Det er denne marginskvisovertredelsen som er behandlet i utkastet til vedtak.   
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I utkastet til vedtak konkluderer ESA med at Telenor utilbørlig har utnyttet en dominerende stilling i 

henhold til EØS-avtalens artikkel 54 ved å skape en marginskvis mellom engrosmarkedet for tilgang og 

originering i offentlige mobiltelefonnett og detaljmarkedet for frittstående mobile bredbåndstjenester til 

forbrukere i Norge, fra og med 1. januar 2008 til og med 31. desember 2012 (”den aktuelle perioden”).  

I utkastet til vedtak identifiserer ESA engrosmarkedet for tilgang og originering i offentlige 

mobiltelefonnett i Norge som det aktuelle tidligere omsetningsleddet og detaljmarkedet for frittstående 

mobile bredbåndstjenester til forbrukere i Norge som det aktuelle senere omsetningsleddet. 

I utkastet til vedtak konkluderer ESA med at Telenor hadde en dominerende stilling i engrosmarkedet for 

tilgang og originering i offentlige mobiltelefonnett i Norge i den aktuelle perioden, og at Telenor i den 

samme perioden hadde en høy grad av markedsmakt i detaljmarkedet for frittstående mobile 

bredbåndstjenester til forbrukere i Norge. 

I utkastet til vedtak finner ESA videre at differansen, i den aktuelle perioden, mellom prisen Telenor 

tilbød konkurrenter i det tidligere omsetningsleddet for engrostilgang og -originering i Telenors offentlige 

mobiltelefonnett, på den ene side, og prisen Telenor tilbød sine egne kunder i det senere omsetningsleddet 

for frittstående mobile bredbåndstjenester til forbrukere i Norge, på den annen side, ikke gjorde det mulig 

for en like eller mer effektiv konkurrent som er avhengig av å bruke slike engrostjenester, å konkurrere 

med Telenor i det senere omsetningsleddet uten å pådra seg tap.  

Følgelig finner ESA at Telenor påførte marginskvisen på de følgende kjøperne av engrostilgang og  

-originering i sitt offentlige mobiltelefonnett: 1) Network Norway fra og med 1. august 2008 til og med 

31. august 2010, 2) Ventelo fra og med 1. januar 2008 til og med 30. november 2010 og 3) 

tjenesteleverandører (”videreforhandlere”) fra og med 1. januar 2008 til og med 31. desember 2012.  

Når det gjelder disse tre overtredelsene, er utkastet til vedtak snevrere enn den opprinnelige meddelelsen om 

innsigelser. I meddelelsen om innsigelser fant ESA en marginskvis for Network Norway som varte i en 

periode på tre år, fra januar 2008 til utgangen av 2010, mens den i utkastet til vedtak er begrenset til perioden 

fra og med 1. august 2008 til og med 31. august 2010. Når det gjelder Ventelo, viste meddelelsen om 

innsigelser til en periode på fem år, fra januar 2008 til utgangen av 2012, mens utkastet til vedtak nå dekker 

perioden fra og med 1. januar 2008 til og med 30. november 2010. I tillegg forfølger utkastet til vedtak ikke 

lenger marginskvisen vedrørende Telenors engroskunde TDC, som opprinnelig var inkludert i meddelelsen 

om innsigelser. I den supplerende meddelelsen om innsigelser fant ESA at TDC ikke var aktivt i 

forbrukermarkedet og heller ikke hadde planer om å etablere seg i dette markedet i den aktuelle perioden. 

TDC kunne dermed ikke anses å være en faktisk eller potensiell konkurrent i det aktuelle senere 

omsetningsleddet i denne perioden. Følgelig inngår TDC ikke lenger som en del av ESAs marginskvisfunn. 

I utkastet til vedtak konkluderer ESA videre med at marginskvisen var egnet til å virke konkurranse-

begrensende i det aktuelle detaljmarkedet, og at Telenors opptreden ikke kunne begrunnes objektivt. 

Alle de ovenstående funnene i utkastet til vedtak tilsvarer innsigelsene som allerede var omhandlet i 

meddelelsen om innsigelser og den supplerende meddelelsen om innsigelser, supplert ved brevet om faktiske 

forhold. Utkastet til vedtak er basert på de samme aktuelle geografiske markedene og produktmarkedene i 

tidligere og senere omsetningsledd som meddelelsen om innsigelser og den supplerende meddelelsen om 

innsigelser. Den aktuelle perioden når det gjelder marginskvisovertredelsen, er innenfor periodene som det 

ble vist til i meddelelsen om innsigelser og den supplerende meddelelsen om innsigelser, og er nå snevrere 

enn tidligere (som forklart over). Videre konkluderer ESA med at Telenor utilbørlig utnyttet sin 

dominerende stilling gjennom å påføre Network Norway, Ventelo og tjenesteytere en marginskvis, noe som 

utgjør tre enkeltstående overtredelser av EØS-avtalens artikkel 54. Disse tre enkeltstående overtredelsene var 

identifisert i meddelelsen om innsigelser og den supplerende meddelelsen om innsigelser, supplert ved brevet 

om faktiske forhold.  

Etter min oppfatning, og i samsvar med artikkel 16 nr. 1 i referansevilkårene, omhandler utkastet til 

vedtak bare innsigelser som Telenor har fått mulighet til å ytre seg om. 
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9. Konklusjon 

I lys av det ovenstående anser jeg at effektiv utøvelse av saksbehandlingsrettighetene til foretakene som 

utkastet til vedtak er rettet til, herunder retten til å bli hørt, er blitt behørig ivaretatt i alle faser av 

saksbehandlingen.  

Michael Sánchez Rydelski 

Høringsleder 

Brussel, 3. juni 2020 
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UTTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE KOMITÉ FOR  

KONKURRANSEBEGRENSENDE  

AVTALER OG DOMINERENDE STILLING MED HENSYN TIL  

ET FORELØPIG UTKAST TIL VEDTAK I  

SAK NR. 71480 – TELENOR 

26. juni 2020 

*** 

Del I 

1. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at det aktuelle produktmarkedet i 

det tidligere omsetningsleddet i denne saken er engrosmarkedet for tilgang og originering i offentlige 

mobiltelefonnett. 

2. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at det aktuelle produktmarkedet i det 

senere omsetningsleddet i denne saken er detaljmarkedet for frittstående mobile bredbåndstjenester til 

forbrukere. Et mindretall avstår. 

3. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at det aktuelle geografiske 

markedet for engrostilgang og -originering i offentlige mobiltelefonnett i denne saken er begrenset til 

Norge. 

4. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at det aktuelle geografiske 

markedet for levering av frittstående mobile bredbåndstjenester til forbrukere i denne saken er 

begrenset til Norge. 

5. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at Telenor hadde en dominerende 

stilling i engrosmarkedet for tilgang og originering i offentlige mobiltelefonnett i Norge fra og med 

januar 2008 til utgangen av 2012. 

6. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at Telenor utilbørlig har utnyttet en 

dominerende stilling i henhold til EØS-avtalens artikkel 54 ved å tilby engrospriser for nasjonal 

gjesting-operatører til Network Norway (”NwN”) og detaljpriser for frittstående mobile 

bredbåndstjenester til forbrukere som innebærer at en like effektiv konkurrent ville hatt negative 

bruttomarginer fra 1. august 2008 til og med 31. august 2010. Et mindretall avstår. 

7. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at Telenor utilbørlig har utnyttet en 

dominerende stilling i henhold til EØS-avtalens artikkel 54 ved å tilby engrospriser for virtuelle 

nettverksoperatører til Ventelo og detaljpriser for frittstående mobile bredbåndstjenester til 

forbrukere som innebærer at en like effektiv konkurrent ville hatt negative bruttomarginer fra 

1. januar 2008 til og med 30. november 2010. Et mindretall avstår. 

8. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at Telenor utilbørlig har utnyttet en 

dominerende stilling i henhold til EØS-avtalens artikkel 54 ved å tilby engrospriser til 

tjenesteleverandører og detaljpriser for frittstående mobile bredbåndstjenester til forbrukere som 

innebærer at en like effektiv konkurrent ville hatt negative bruttomarginer fra 1. januar 2008 til og 

med 31. desember 2012. Et mindretall avstår. 

9. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgans vurdering av at Telenors utilbørlige 

opptreden var egnet til å påvirke handelen mellom avtalepartene i henhold til EØS-avtalens 

artikkel 54. 

10. Den rådgivende komité anbefaler at uttalelsens del I blir offentliggjort i Den europeiske unions 

tidende og EØS-tillegget. 

2020/EØS/58/03 



3.9.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/13 

 

 

3
.9

.2
0
2

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 5

8
/1

3
 

Del II 

1. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at foretakene som utkastet til 

vedtak er rettet til, bør ilegges en bot for hver marginskvisovertredelse. Et mindretall avstår. 

2. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at Telenors foretaksspesifikke 

inntekter fra det aktuelle engrosmarkedet (separat for NwN og Ventelo og for tjenesteleverandører 

sett under ett) og Telenors inntekter knyttet til det aktuelle detaljmarkedet bør tas i betraktning ved 

beregning av botens grunnbeløp.  

3. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder botens grunnbeløp i 

denne saken. 

4. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at det bør ilegges et tilleggsgebyr 

(”entry fee”) i denne saken.  

5. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at det ikke foreligger noen 

skjerpende eller formildende omstendigheter i denne saken. 

6. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan i at en avskrekkende multiplikator 

bør anvendes i denne saken. 

7. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder botens sluttbeløp. 

8. Den rådgivende komité anbefaler at uttalelsens del II blir offentliggjort i Den europeiske unions 

tidende og EØS-tillegget. 

*** 
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Sammendrag av vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 070/20/COL  

av 29. juni 2020 i forbindelse med en undersøkelse i henhold til  

EØS-avtalens artikkel 54 

(Sak nr. 71480 – Telenor) 

EFTAs overvåkingsorgan (”Overvåkingsorganet”) fattet 29. juni 2020 vedtak i forbindelse med en 

undersøkelse i henhold til EØS-avtalens artikkel 54. I samsvar med avtalen mellom EFTA-statene om 

opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (”overvåkings- og domstolsavtalen”) protokoll 4 

kapittel II artikkel 30 offentliggjør Overvåkingsorganet herved partenes navn og vedtakets hovedinnhold, 

herunder sanksjonene som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare 

sine forretningshemmeligheter. 

1 Innledning 

1. Overvåkingsorganet fattet 29. juni 2020 vedtak i henhold til artikkel 7 i overvåkings- og 

domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II (”vedtaket”) rettet til Telenor Norge AS (inkludert dets 

juridiske forgjenger Telenor Mobil AS) og dets morforetak Telenor ASA (samlet kalt ”Telenor”), der 

Telenor ilegges en bot for overtredelse av EØS-avtalens artikkel 54. Vedtaket gjelder 

konkurransebegrensende atferd (marginskvispraksiser), i strid med EØS-avtalens artikkel 54, som 

Telenor har utvist med hensyn til frittstående mobile bredbåndstjenester(1) levert til forbrukere i 

Norge i perioden 2008–2012 (”den aktuelle perioden”). 

2 Saksbehandling 

2. Overvåkingsorganet gjennomførte kontroller i henhold til artikkel 20 nr. 4 i overvåkings- og 

domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II ved Telenors forretningslokaler på Fornebu fra 3. til 

12. desember 2012. Kontrollene fortsatte ved Overvåkingsorganets kontor i Brussel fra 12. til 

14. mars 2013. 

3. Den 26. mars 2014 innledet Overvåkingsorganet en undersøkelse i henhold til overvåkings- og 

domstolsavtalens protokoll 4 kapittel III artikkel 2 nr. 1 vedrørende mulige overtredelser av EØS-

avtalens artikkel 53 og/eller 54 begått av Telenor. 

4. Den 1. februar 2016 oversendte Overvåkingsorganet en meddelelse om innsigelser til Telenor der det 

gjorde rede for sine foreløpige synspunkter. Telenor oversendte sitt svar på meddelelsen om 

innsigelser 25. april 2016, og en muntlig høring fant sted 3. og 4. oktober 2016. 

5. Overvåkingsorganet oversendte en supplerende meddelelse om innsigelser til Telenor 24. juni 2019. 

Telenor oversendte sitt svar på den supplerende meddelelsen om innsigelser 2. september 2019, og 

en muntlig høring fant sted 10. oktober 2019. 

6. Den 27. februar 2020 sendte ESA et brev om faktiske forhold til Telenor for å gi Telenor mulighet til 

å kommentere ytterligere bevis. Telenor svarte på brevet om faktiske forhold 23. mars 2020.  

7. Den 3. juni 2020 utstedte høringslederen sin sluttrapport. 

8. Den rådgivende komité for konkurransebegrensende avtaler og dominerende stilling ble rådspurt og 

avga 26. juni 2020 en positiv uttalelse om vedtaket og om boten Telenor var blitt idømt.   

  

(1)  Mobile bredbåndstjenester viser til tjenesten som gjør det mulig for sluttbrukere å få tilgang til internett via en 

enhet med stor skjerm (for eksempel en bærbar datamaskin, en mini-PC eller et nettbrett) uten å være begrenset 

til et fast sted, gjennom eksterne dedikerte moduler (for eksempel PC-kort, USB-modemer eller dongler med 

SIM-teknologi) eller gjennom interne (innebygde) moduler (for eksempel PC-er, datamaskiner eller nettbrett med 

innebygde tilkoblingsmuligheter). Med frittstående mobile bredbåndstjenester menes abonnementer på mobile 

bredbåndstjenester som måtte kjøpes separat fra andre mobile kommunikasjonstjenester, og som med andre ord 

ikke var inkludert i en pakke. 

2020/EØS/58/04 
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3 Faktiske forhold 

9. Telenor er den etablerte fasttelefoni- og mobilkommunikasjonsleverandøren i Norge og eier et 

landsdekkende mobilkommunikasjonsnett. Som vertikalt integrert operatør leverte Telenor 

mobilkommunikasjonstjenester på både engros- og detaljnivå i den aktuelle perioden. 

10. Tilgang til et offentlig mobiltelefonnett er en forutsetning for operatører som ønsker å tilby 

mobilkommunikasjonstjenester, som frittstående mobile bredbåndstjenester, til sluttbrukere. Til 

forskjell fra mobilnettoperatører som Telenor, som bruker sin egen nettverksinfrastruktur (og dermed 

er selvforsynt), er andre operatører enn mobilnettoperatører avhengig av å kjøpe nettilgang på 

engrosnivå.  

11. I den aktuelle perioden innebar differansen mellom engrosprisene Telenor tilbød i det tidligere 

omsetningsleddet for engrostilgang og -originering i sitt offentlige mobiltelefonnett, og prisene Telenor 

tilbød sine egne detaljkunder i det senere omsetningsleddet for frittstående mobile bredbåndstjenester til 

forbrukere i Norge, at det ikke var mulig for like effektive konkurrenter som var avhengig av å bruke 

slike engrostjenester, å konkurrere med Telenor i det senere omsetningsleddet uten å pådra seg tap.  

4 Juridisk vurdering 

4.1 Aktuelle markeder  

12. Vedtaket definerer det følgende aktuelle engrosmarkedet: markedet for tilgang og originering i 

offentlige mobiltelefonnett. Dette markedet omfatter, for den aktuelle perioden, følgende tjenester 

som leveres med hensyn til alle former for engrostilgang, dvs. tilgang for nasjonal gjesting-

operatører, virtuelle nettverksoperatører og tjenesteleverandører: tilgang og origineringstjenester for 

taleanrop, SMS (tekstmeldingstjenester), MMS og datatjenester (herunder mobildatatjenester(2) og 

mobile bredbåndstjenester) for privat- og bedriftskunder, uavhengig av om kundene betaler på 

forhånd eller i etterkant, i alle offentlige mobilnett (dvs. GSM-nett og 3G (UMTS)- og 4G (LTE)-

nett).  

13. Vedtaket konkluderer med at dette engrosmarkedet er nasjonalt i utstrekning. 

14. Vedtaket definerer det følgende aktuelle detaljmarkedet: markedet for levering av frittstående mobile 

bredbåndstjenester til forbrukere. Dette markedet omfatter ikke: a) faste bredbåndstjenester 

(herunder privat og offentlig Wi-Fi), b) mobildatatjenester og c) mobile bredbåndstjenester til 

bedriftskunder.  

15. Vedtaket konkluderer med at dette detaljmarkedet er nasjonalt i utstrekning.  

4.2 Dominans 

16. I betraktning av markedsandelene Telenor hadde i det aktuelle engrosmarkedet, mangelen på 

vesentlige konkurransemessige begrensninger utøvd av konkurrerende mobilnettoperatører, 

tilstedeværelsen av barrierer for etablering og ekspansjon og mangelen på faktisk og potensiell 

konkurranse, i tillegg til en mangel på motvirkende kjøpermakt, konkluderes det i vedtaket med at 

Telenor hadde en dominerende stilling i engrosmarkedet for tilgang og originering i offentlige 

mobiltelefonnett i Norge i den aktuelle perioden. 

4.3 Utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling: marginskvis 

17. Vedtaket slår fast at Telenor utilbørlig utnyttet en dominerende stilling i henhold til EØS-avtalens 

artikkel 54 ved å skape marginskviser mellom engrosprisene Telenor tilbød i det tidligere 

omsetningsleddet for tilgang og originering i sitt offentlige mobiltelefonnett, og detaljprisene 

Telenor tilbød i det senere omsetningsleddet for frittstående mobile bredbåndstjenester til forbrukere 

i Norge.  

  

(2) Mobildatatjenester skiller seg fra mobile bredbåndstjenester og viser til tjenester som gjør det mulig for sluttbrukere 

å få tilgang til internett uten å være begrenset til et fast sted, via det samme mobiltelefonabonnementet /  

den samme enheten som brukes til tale- og SMS/MMS-tjenester. 
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18. Overvåkingsorganets beregninger viser at like effektive konkurrenter som benyttet seg av Telenors 

tilbud om engrostilgang og -originering i Telenors mobiltelefonnett, oppnådde eller ville ha oppnådd 

negative bruttomarginer(3) og ikke kunne oppnå lønnsomhet ved å speile Telenors portefølje av 

frittstående mobile bredbåndstjenester på detaljnivået. 

19. Telenors prispraksiser resulterte, eller ville ha resultert, i negative bruttomarginer for like effektive 

konkurrenter på hvert av nivåene av tilgang til Telenors nettverk (nasjonal gjesting-operatør, virtuell 

nettverksoperatør og tjenesteleverandør), basert på: 

a) engrosprisene for nasjonal gjesting-operatører som Telenor tilbød Network Norway AS fra 

1. august 2008 til og med 31. august 2010, 

b) engrosprisene for virtuelle nettverksoperatører som Telenor tilbød Ventelo AS fra  

1. januar 2008 til og med 30. november 2010, og 

c) engrosprisene for tjenesteleverandører som Telenor tilbød tjenesteleverandører fra  

1. januar 2008 til og med 31. desember 2012.  

4.4 Innvirkning på konkurransen og forbrukerne 

20. Når bruttomarginene er negative, slik Overvåkingsorganet har konkludert med i vedtaket, er det i 

henhold til europeiske domstolers rettspraksis sannsynlig at det foreligger en virkning som i det 

minste er potensielt utestengende. På dette grunnlaget, som bekreftet av andre faktorer, konkluderer 

vedtaket følgelig med at Telenors prispraksiser sannsynligvis hindret eller i det minste var egnet til å 

hindre faktiske eller potensielle konkurrenter som var minst like effektive som Telenor selv, fra å 

handle i detaljmarkedet for levering av frittstående mobile bredbåndstjenester til forbrukere i Norge. 

21. Telenor framsatte ikke noen objektiv begrunnelse eller noen effektivitetsargumenter for sin 

opptreden. 

4.5 Telenor ASAs ansvar 

22. Vedtaket slår fast at Telenor ASA er solidarisk ansvarlig for overtredelsene som morforetak og som 

følge av den avgjørende innflytelsen Telenor ASA i den aktuelle perioden utøvde over sine heleide 

datterforetak Telenor Mobile Holding AS og Telenor Networks Holding AS, som i sin tur eide 

Telenor Mobil AS og Telenor Norge AS i denne perioden. 

4.6 Domsmyndighet  

23. Siden Telenors dominans bare dekker Norges territorium, konkluderer vedtaket med at 

vedkommende overvåkingsorgan i henhold til EØS-avtalens artikkel 56 nr. 2 i forbindelse med 

anvendelse av EØS-avtalens artikkel 54 i denne saken er Overvåkingsorganet.  

4.7 Påvirkning på handelen  

24. Vedtaket konkluderer med at Telenors opptreden hadde en merkbar påvirkning på handelen mellom 

avtalepartene i henhold til EØS-avtalens artikkel 54. 

4.8 Rettsmidler og bøter 

25. På det tidspunktet vedtaket ble fattet, hadde Telenors utilbørlige utnyttelse av sin dominerende 

stilling opphørt med hensyn til alle de tre marginskvisovertredelsene. Telenor er imidlertid pålagt å 

avstå fra enhver praksis eller ethvert tiltak som har tilsvarende formål eller virkning som 

overtredelsene som er beskrevet i vedtaket. 

  

(3)  Bruttomarginer er marginene mellom engrosprisen og detaljprisen i det senere omsetningsleddet som anvendes av 

det dominerende foretaket, før kostnadene forbundet med detaljsalg i det senere omsetningsleddet er tatt i 

betraktning. 
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26. Bøtene Telenor er ilagt for de tre overtredelsene, er beregnet på grunnlag av prinsippene fastsatt i 

Overvåkingsorganets retningslinjer om metoden for fastsettelse av bøter ilagt i henhold til overvåkings- 

og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II artikkel 23 nr. 2 bokstav a). Vedtaket konkluderer med at 

sluttbeløpet for bøtene som skal ilegges Telenor Norge AS og Telenor ASA, og som disse er solidarisk 

ansvarlige for, skal være EUR 32 562 000 for overtredelsen knyttet til engrosprisene for nasjonal 

gjesting-operatører som Network Norway AS ble tilbudt, EUR 27 783 000 for overtredelsen knyttet til 

engrosprisene for virtuelle nettverksoperatører som Ventelo AS ble tilbudt, og EUR 51 606 000 for 

overtredelsen knyttet til engrosprisene som tjenesteleverandører ble tilbudt, dvs. EUR 111 951 000 

totalt for de tre overtredelsene. 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9560 – Gränges/Impexmetal) 

1.  Kommisjonen mottok 19. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Gränges AB (publ) (”Gränges”, Sverige) 

– Impexmetal S.A. (”Impexmetal”, Polen) 

Gränges overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Impexmetal. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Gränges: produksjon og levering av flatvalsede aluminiumsprodukter til kunder innen kjøretøyindustrien, varme-, 

ventilasjons- og sanitærteknikk og nisjesektorer som transformatorer og næringsmiddelemballasje. 

– Impexmetal: produksjon og levering av flatvalsede aluminiumsprodukter til kjøretøyindustrien, lukningsprodusenter 

og foretak innen elektronikk. 

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 286 av 

31.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9560 – Gränges/Impexmetal  

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”). 

2020/EØS/58/05 

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

(Sak M.9741 – Ines Kaindl / Peter Kaindl / M. Kaindl) 

1.  Kommisjonen mottok 20. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Swiss Krono Holding AG (”Swiss Krono”, Sveits), kontrollert av Ines Kaindl 

– Kronospan Group (”Kronospan”, Østerrike), kontrollert av Peter Kaindl 

– M. Kaindl OG (”M Kaindl”, Østerrike) 

Ines Kaindl overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele M. Kaindl OG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved arv. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Swiss Krono: aktivt innen produksjon av trebaserte materialer som plater, laminatgulv og dekorlaminat. 

– Kronospan: aktivt innen produksjon av trebaserte materialer som plater, laminatgulv og dekorlaminat. 

– M. Kaindl: aktivt innen produksjon av trebaserte materialer som plater, laminatgulv og dekorlaminat. 

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 289 av 

1.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9741 – Ines Kaindl / Peter Kaindl / M. Kaindl 

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”). 

2020/EØS/58/06 

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

(Sak M.9798 – BorgWarner / Delphi Technologies) 

1.  Kommisjonen mottok 26. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BorgWarner Inc. (”BorgWarner”, USA) 

– Delphi Technologies PLC (”Delphi”, Det forente kongerike) 

BorgWarner overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Delphi. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BorgWarner: produksjon av produkter som bidrar til å forbedre kjøretøyers ytelse, framdriftseffektivitet, stabilitet og 

luftkvalitet. BorgWarner er aktivt innen to virksomhetssegmenter: motor og drivverk. 

– Delphi: utvikling og produksjon av framdriftssystemer for kjøretøyer som optimaliserer motorytelsen, øker 

kjøretøyenes effektivitet, reduserer utslipp, forbedrer kjøreegenskapene og bidrar til økt elektrifisering av kjøretøyer. 

Delphi er aktivt innen fire segmenter: drivstoffinnsprøytningssystemer, framdriftssystemprodukter, elektrifisering og 

elektronikk og ettermarkedet. 

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 291 av 

2.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9798 – BorgWarner / Delphi Technologies 

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”). 

2020/EØS/58/07 

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

(Sak M.9810 – Natixis Investment Managers / La Banque Postale / JV) 

1.  Kommisjonen mottok 26. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Natixis Investment Managers (”NIM”, Frankrike), som i siste instans er kontrollert av Banque Populaire Caisse 

d’Epargne (”BPCE”, Frankrike)  

– La Banque Postale (”LBP”, Frankrike), som i siste instans er kontrollert av Caisse des Dépôts et Consignations 

(”CDC”, Frankrike) 

Natixis Investment Managers og La Banque Postale overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak som vil bestå av en kombinasjon av en stor del av 

kapitalforvaltningsvirksomheten til i) Ostrum AM (Frankrike) og ii) LBPAM (Frankrike).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BPCE: forbrukerbankvirksomhet og finansielle tjenester, investeringsbankvirksomhet og kapitalforvaltning og 

forsikring.  

– NIM: kapitalforvaltning og fondsforvaltning.  

– Ostrum AM: kapitalforvaltning. 

– CDC: statlig fransk finansinstitusjon med datterforetak som driver virksomhet innen en rekke sektorer, herunder 

finansielle tjenester og forsikring. 

– LBP: forbruker- og forretningsbanktjenester, kapitalforvaltning og forsikringstjenester (livs- og skadeforsikring). 

– LBPAM: kapitalforvaltning. 

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 289 av 

1.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9810 – Natixis Investment Managers / La Banque Postale / 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”). 

2020/EØS/58/08 

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

(Sak M.9879 – APG/NPS/JMI/Brisa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– APG Asset Management N.V. (”APG”, Nederland) 

– National Pension Service of the Republic of Korea (”NPS”, Sør-Korea) 

– José de Mello – Investimentos, SGPS, SA (”JMI”, Portugal) 

– Brisa – Auto-Estradas de Portugal, S.A. (”Brisa”, Portugal) 

APG, NPS og JMI overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Brisa.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– APG: kapitalforvaltningsforetak som er et heleid datterforetak av APG Group, og som på vegne av APG Groups 

nederlandske pensjonsfond investerer midler innen ulike bransjer som energi og forsyning, telekommunikasjon og 

transportinfrastruktur. 

– NPS: reservefond som er etablert for å finansiere og gjennomføre Sør-Koreas nasjonale pensjonsordning, og som 

forvalter fond og aktivt investerer i ulike bransjer, herunder transportinfrastruktur, på vegne av sine kunder. 

– JMI: heleid datterforetak av JM Group (Portugal) som eier investeringer innen ulike økonomiske sektorer, særlig 

private helsetjenester, veiinfrastruktur og kjemisk industri hovedsakelig i Portugal. 

– Brisa: bygging, vedlikehold og drift av motorveikonsesjoner, levering av støttetjenester til motorveikonsesjoner, 

betalingstjenester og teknologier for mobilitet og kjøretøytjenester i Portugal. 

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 291 av 

2.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9879 – APG/NPS/JMI/Brisa 

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. 

2020/EØS/58/09 

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

(Sak M.9895 – KKR / Waves UK Divestco) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 18. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning.  

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– Waves UK Divestco Limited (”Waves”, Det forente kongerike), kontrollert av Coty Inc. 

KKR overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Waves. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:  

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr et bredt utvalg av alternative fond og andre investeringsprodukter til 

investorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretaket, foretakets porteføljeselskaper og andre kunder. 

– Waves: utvikling, markedsføring, produksjon og distribusjon av hår- og negleprodukter til profesjonell og privat bruk. 

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 289 av 

1.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9895 – KKR / Waves UK Divestco 

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. 

2020/EØS/58/10 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2020_289_R_0003&from=EN#ntr1-C_2020289EN.01000401-E0001
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2013:366:TOC
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9905 – Bridgepoint / EQT Credit Platform) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bridgepoint Advisers Holdings (”Bridgepoint”, Det forente kongerike), kontrollert av Bridgepoint Group Limited 

(Det forente kongerike) 

– EQT Credit Platform (”EQT Credit Platform”, Sverige), kontrollert av EQT AB (Sverige) 

Bridgepoint overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele EQT Credit 

Platform. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bridgepoint: holdingforetak innenfor Bridgepoint-konsernet, et aktiv eierkapital-konsern som hovedsakelig driver 

virksomhet innen vekstkapital og investering i foretak i det øvre og nedre mellommarkedet. 

– EQT Credit Platform: en europeisk privatkredittplattform som opererer gjennom tre hovedstrategier: prioritert gjeld, 

direktelån og lån knyttet til spesielle situasjoner. 

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 291 av 

2.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9905 – Bridgepoint / EQT Credit Platform 

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. 

2020/EØS/58/11 

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

(Sak M.9908 – Bonduelle / Unibel / Sparkling Partners / Végéhub / Yumi) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bonduelle SA (”Bonduelle”, Frankrike) 

– Unibel SA (”Unibel”, Frankrike) 

– Sparkling Partners (Frankrike) 

– Végéhub (Frankrike), i dag kontrollert av Sparkling Partners 

– Yumi (Frankrike) 

Bonduelle, Unibel og Sparkling Partners overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele Végéhub og Yumi. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bonduelle: produksjon og markedsføring av bearbeidede grønnsaker (hermetiserte, ferske og frosne grønnsaker). 

– Unibel: produksjon og markedsføring av industriell ost og bearbeidet frukt (kompott og syltetøy). 

– Sparkling Partners: investering i nystartede foretak som er aktive innen f.eks. matvarer fra landbruk og helsesektoren. 

– Végéhub: produksjon og markedsføring av frukt- og grønnsaksjuice.  

– Yumi: produksjon og markedsføring av frukt- og grønnsaksjuice. 

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 284 av 

28.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9908 – Bonduelle / Unibel / Sparkling Partners / Végéhub / Yumi 

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. 

2020/EØS/58/12 

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

(Sak M.9909 – ISTA International / Aareal Bank / Objego) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ISTA International GmbH (”ISTA International”, Tyskland), kontrollert av CK Hutchison Holdings Limited og CK 

Assets Holdings Limited (begge Hongkong/Caymanøyene) 

– Aareal Bank AG (”Aareal Bank”, Tyskland) 

– Objego GmbH (”Objego”, Tyskland), kontrollert av ISTA International 

ISTA International og Aareal Bank overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over Objego. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ISTA International: fordelingsmåling og tilknyttede tjenester i Tyskland, Frankrike og Danmark. 

– Aareal Bank: eiendomsfinansiering og tilknyttede tjenester samt programvareløsninger for eiendomsforetak. 

– Objego: utvikling og drift av en digital plattform som tilbyr og sørger for tjenester innen eiendoms- og energisektorene 

og tilknyttede tjenestesektorer. 

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 293 av 

4.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9909 – ISTA International / Aareal Bank / Objego 

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. 

2020/EØS/58/13 

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

(Sak M.9910 – Mapfre Group / Santander Group / Popular Seguros JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mapfre, S.A. med datterforetak (”Mapfre Group”, Spania) 

– Banco Santander, S.A. med datterforetak (”Santander Group”, Spania)  

– Popular Seguros – Companhia de Seguros, S.A. (”Popular JV”, Portugal), kontrollert av Santander Group 

Mapfre Group og Santander Group overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over Popular JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mapfre Group: forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet i 45 land, herunder Portugal, Spania og andre land i Europa 

og resten av verden. 

– Santander Group: forbruker-, forretnings- og investeringsbankvirksomhet og kapital- og finansforvaltning i Europa, 

USA, Latin-Amerika og Asia. 

– Popular JV: levering av skadeforsikringstjenester i Portugal. 

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 289 av 

1.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9910 – Mapfre Group / Santander Group / Popular Seguros 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. 

2020/EØS/58/14 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9447 – Hitachi / ABB (Power Grid Division)) 

Kommisjonen besluttet 28. mai 2020 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 32020M9447. 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.9460 – Capgemini/Altran) 

Kommisjonen besluttet 23. oktober 2019 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 32019M9460. 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. 

2020/EØS/58/15 

2020/EØS/58/16 

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
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9856 – M&G Investment Management / Baring Asset Management /  

Tunstall Group Holdings) 

Kommisjonen besluttet 8. juli 2020 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 32020M9856. 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.9870 – Total Direct Energie / Kernaman) 

Kommisjonen besluttet 17. august 2020 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 32020M9870. 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. 

2020/EØS/58/17 

2020/EØS/58/18 

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
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9881 – Charlesbank/TA/Vista/Aptean/Yaletown) 

Kommisjonen besluttet 18. august 2020 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 32020M9881. 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.9901 – GIG Solar / Siemens / JV) 

Kommisjonen besluttet 21. august 2020 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 32020M9901. 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. 

2020/EØS/58/19 

2020/EØS/58/20 

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
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53964 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst gitt til Luciad 

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

traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 1, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse  

av, innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 1), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0001.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53965 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst gitt til BASF 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 46, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 46), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/22 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0046.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0046.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0046.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53966 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende  

gevinst gitt til Eval Europe 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 91, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 91), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0091.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0091.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0091.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu


Nr. 58/34 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.9.2020 

 

 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53967 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til BP Aromatics 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 134, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 134), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0134.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0134.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0134.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53968 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst gitt til  

The Heating Company 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 179, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 179), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0179.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0179.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0179.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53969 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst gitt  

til British American Tobacco 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 223, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 223), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/26 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0223.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0223.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0223.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53970 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende  

gevinst gitt til Evonik 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 266, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 266), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/27 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0266.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0266.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0266.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53971 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende  

gevinst gitt til Nomacorc 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 310, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 310), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/28 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0310.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0310.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0310.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53972 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Delta Light 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 353, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 353), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0353.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0353.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0353.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53973 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst gitt  

til Henkel Electronic 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 397, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 397), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/30 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0397.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0397.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0397.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53974 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Puratos 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 441, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 441), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/31 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0441.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0441.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0441.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53975 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Omega Pharma 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 484, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 484), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/32 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0484.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0484.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0484.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53976 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til LMS International 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 525, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 525), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/33 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0525.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0525.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0525.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53977 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Noble International 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 568, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 568), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/34 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0568.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0568.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0568.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53978 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende  

gevinst gitt til Trane 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 612, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 612), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post:Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/35 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0612.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0612.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0612.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53979 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til VF Europe 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 658, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 658), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/36 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0658.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0658.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0658.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53980 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst gitt  

til St. Jude Medical 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 699, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 699), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/37 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0699.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0699.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0699.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53981 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Soudal 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 744, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 744), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/38 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0744.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0744.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0744.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu


3.9.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 58/49 

 

 

3
.9

.2
0
2

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 5

8
/4

9
 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53982 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Ontex BVBA 

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

om Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 16. september 2019, gjengitt på de opprinnelige språkene etter 

oppsummeringen i EUT C 288 av 31.8.2020, s. 789, underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte støtte. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 288 av 31.8.2020, 

s. 789), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/58/39 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0789.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0789.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0789.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. februar 2020  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning  

(EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

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

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

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 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 416 av 11.12.2019, s. 12, og EØS-tillegget nr. 100 av 

19.12.2019, s. 15. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.2.2020 – -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,07  -0,31  -0,31  

1.1.2020 31.1.2020 -0,31 -0,31  0,00  -0,31  2,25  -0,31  -0,12  -0,31  -0,31  

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2020 – -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,30 -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.1.2020 31.1.2020 -0,31 0,31  -0,31  0,26  0,30  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

 

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

1.1.2020 – -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,18  -0,31  -0,31  0,94 

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84  -0,31  3,21  0,11  -0,31  -0,31  0,94  

 

2020/EØS/58/40 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:416:TOC
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. mars 2020  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning  

(EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

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

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

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 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 8 av 13.1.2020, s. 4, og i denne utgaven av EØS-tillegget. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.3.2020 – -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,05  -0,31  -0,31  

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,07  -0,31  -0,31  

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  0,00  -0,31  2,25  -0,31  -0,12  -0,31  -0,31  

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.3.2020 – -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,30 -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,30 -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26  0,30  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

 

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

1.3.2020 – -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,26  -0,31  -0,31  0,94 

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,18  -0,31  -0,31 0,94 

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84  -0,31  3,21  0,11  -0,31  -0,31  0,94  

 

2020/EØS/58/41 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:008:TOC
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. april 2020  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning  

(EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

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

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

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 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 64 av 27.2.2020, s. 16, og i denne utgaven av EØS-tillegget. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.4.2020 – -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,05  -0,31  -0,31  

1.3.2020 31.3.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,05  -0,31  -0,31  

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,07  -0,31  -0,31  

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  0,00  -0,31  2,25  -0,31  -0,12  -0,31  -0,31  

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.4.2020 – -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,40  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.3.2020 31.3.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,30 -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,30 -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26  0,30  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

 

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

1.4.2020 – -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,26 -0,31  -0,31  0,94 

1.3.2020 31.3.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,26  -0,31  -0,31  0,94 

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,18  -0,31  -0,31  0,94 

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84  -0,31  3,21  0,11  -0,31  -0,31  0,94  

 

2020/EØS/58/42 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:064:TOC
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. mai 2020 / 1. juni 2020  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning  

(EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

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

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

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 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 83 av 13.3.2020, s. 5, og i denne utgaven av EØS-tillegget. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.6.2020 – -0,22  -0,22  0,00 -0,22  1,77  -0,22  0,05  -0,22  -0,22  

1.5.2020 31.5.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,05  -0,31  -0,31  

1.4.2020 30.4.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,05  -0,31  -0,31  

1.3.2020 31.3.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,05  -0,31  -0,31  

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,07  -0,31  -0,31  

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  0,00  -0,31  2,25  -0,31  -0,12  -0,31  -0,31  

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.6.2020 – -0,22  -0,22  -0,22  0,26 0,78  -0,22  -0,22  -0,22  -0,22  

1.5.2020 31.5.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,52  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.4.2020 30.4.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,40  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.3.2020 31.3.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,30 -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,30 -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26  0,30  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

 

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

1.6.2020 – -0,22  -0,22  -0,22  1,35  -0,22  3,21 0,32  -0,22  -0,22  0,94 

1.5.2020 31.5.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,26 -0,31  -0,31  0,94 

1.4.2020 30.4.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,26 -0,31  -0,31  0,94 

1.3.2020 31.3.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,26  -0,31  -0,31  0,94 

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,18  -0,31  -0,31  0,94 

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84  -0,31  3,21  0,11  -0,31  -0,31  0,94  

 

2020/EØS/58/43 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:083:TOC
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. juli 2020  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning  

(EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

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

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

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 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 171 av 19.5.2020, s. 6, og i denne utgaven av EØS-tillegget. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.7.2020 – -0,15  -0,15  0,00 -0,15  1,13  -0,15  0,14  -0,15  -0,15  

1.6.2020 30.6.2020 -0,22  -0,22  0,00 -0,22  1,77  -0,22  0,05  -0,22  -0,22  

1.5.2020 31.5.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,05  -0,31  -0,31  

1.4.2020 30.4.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,05  -0,31  -0,31  

1.3.2020 31.3.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,05  -0,31  -0,31  

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,07  -0,31  -0,31  

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  0,00  -0,31  2,25  -0,31  -0,12  -0,31  -0,31  

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.7.2020 – -0,15  -0,15  -0,15  0,26 0,93  -0,15  -0,15  -0,15  -0,15  

1.6.2020 30.6.2020 -0,22  -0,22  -0,22  0,26 0,78  -0,22  -0,22  -0,22  -0,22  

1.5.2020 31.5.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,52  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.4.2020 30.4.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,40  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.3.2020 31.3.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,30 -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,30 -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26  0,30  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

 

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

1.7.2020 – -0,15  -0,15  -0,15  0,98  -0,15  3,21 0,32 -0,15  -0,15  0,75  

1.6.2020 30.6.2020 -0,22  -0,22  -0,22  1,35  -0,22  3,21 0,32  -0,22  -0,22  0,94 

1.5.2020 31.5.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,26 -0,31  -0,31  0,94 

1.4.2020 30.4.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,26 -0,31  -0,31  0,94 

1.3.2020 31.3.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,26  -0,31  -0,31  0,94 

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,18  -0,31  -0,31  0,94 

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84  -0,31  3,21  0,11  -0,31  -0,31  0,94  

 

2020/EØS/58/44 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:171:TOC
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. august 2020  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning  

(EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

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

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

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 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 211 av 25.6.2020, s. 10, og i denne utgaven av EØS-tillegget. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.8.2020 – -0,11  -0,11  0,00 -0,11  0,62  -0,11  0,22  -0,11  -0,11  

1.7.2020 31.7.2020 -0,15  -0,15  0,00 -0,15  1,13  -0,15  0,14  -0,15  -0,15  

1.6.2020 30.6.2020 -0,22  -0,22  0,00 -0,22  1,77  -0,22  0,05  -0,22  -0,22  

1.5.2020 31.5.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,05  -0,31  -0,31  

1.4.2020 30.4.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,05  -0,31  -0,31  

1.3.2020 31.3.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,05  -0,31  -0,31  

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  0,00 -0,31  2,25 -0,31  -0,07  -0,31  -0,31  

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  0,00  -0,31  2,25  -0,31  -0,12  -0,31  -0,31  

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.8.2020 – -0,11  -0,11  -0,11  0,22  0,93 -0,11  -0,11  -0,11  -0,11  

1.7.2020 31.7.2020 -0,15  -0,15  -0,15  0,26 0,93  -0,15  -0,15  -0,15  -0,15  

1.6.2020 30.6.2020 -0,22  -0,22  -0,22  0,26 0,78  -0,22  -0,22  -0,22  -0,22  

1.5.2020 31.5.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,52  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.4.2020 30.4.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,40  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.3.2020 31.3.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,30 -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26 0,30 -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26  0,30  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

 

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

1.8.2020 – -0,11  -0,11  -0,11  0,61  -0,11  2,54  0,32 -0,11  -0,11  0,75 

1.7.2020 31.7.2020 -0,15  -0,15  -0,15  0,98  -0,15  3,21 0,32 -0,15  -0,15  0,75  

1.6.2020 30.6.2020 -0,22  -0,22  -0,22  1,35  -0,22  3,21 0,32  -0,22  -0,22  0,94 

1.5.2020 31.5.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,26 -0,31  -0,31  0,94 

1.4.2020 30.4.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,26 -0,31  -0,31  0,94 

1.3.2020 31.3.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,26  -0,31  -0,31  0,94 

1.2.2020 29.2.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84 -0,31  3,21 0,18  -0,31  -0,31  0,94 

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84  -0,31  3,21  0,11  -0,31  -0,31  0,94  
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