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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for tre EFTA-stater for  

tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med virkning  

fra 1. juni 2020 

Offentliggjøres i samsvar med reglene for referanse- og kalkulasjonsrenter fastsatt i del  

VII av ESAs retningslinjer for statsstøtte 

og artikkel 10 i ESAs vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004(1) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kapittelet om framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og 

kalkulasjonsrenter i ESAs retningslinjer for statsstøtte, som endret ved ESAs vedtak nr. 788/08/COL av 

17. desember 2008. For å finne den gjeldende referanserenten må det legges til marginer i henhold til 

retningslinjene for statsstøtte.  

Grunnsatsene for Island og Norge med virkning fra 1. juni er blitt oppdatert på bakgrunn av 

ekstraordinære omstendigheter knyttet til covid-19-pandemien. 

Grunnsatsen er fastsatt som følger: 

 Island Liechtenstein Norge 

01.06.2020 –  2,65 -0,56 0,74 

 

  

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

2020/EØS/59/01 
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 4. juni 2020 

Sak nr. 85200 

Vedtak nr. 050/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Utsettelse av visse lisensbetalinger for å sikre 

kontinuitet i utrullingen av et tredje mobilnett 

Rettslig grunnlag Lov om elektronisk kommunikasjon § 6-2  

Type tiltak Ekstraordinær støtte  

Formål Unngå at etableringen av et tredje mobilnett blir 

forstyrret som følge av covid-19-utbruddet 

Støttens form Utsettelse av lisensbetalinger 

Budsjett NOK 259 millioner  

Økonomiske sektorer Telekommunikasjon  

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Kommunal‑  og moderniseringsdepartementet  

Akersgata 59, 0032 Oslo, Norge  

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

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

2020/EØS/59/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9669 – PPF Group / Central European Media Enterprises) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PPF Group N.V. (”PPF”, Nederland), som i siste instans er kontrollert av Petr Kellner 

– Central European Media Enterprises Ltd. (”CME”, Bermuda), som i siste instans er kontrollert av AT&T Inc.  

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PPF: multinasjonalt finans- og investeringskonsern med fokus på finansielle tjenester, forbrukerkreditt, 

telekommunikasjon, bioteknologi, detaljhandelstjenester, eiendom og landbruk. 

– CME: medie- og underholdningsforetak som gjennom sine datterforetak er aktivt innen fjernsynskringkasting og 

andre mediesektorer, hovedsakelig i Bulgaria, Tsjekkia, Romania, Slovakia og Slovenia. 

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 299 av 

9.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9669 – PPF Group / Central European Media Enterprises 

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/59/03 

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

(Sak M.9900 – ZF China / Wolong / Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning.  

Meldingen berører følgende foretak: 

– ZF China Investment Co., Ltd. (”ZF China”, Kina), et datterforetak av ZF Friedrichshafen AG (”ZF”, Tyskland, 

sammen med dets tilknyttede foretak, ”ZF Group”) 

– Wolong Electric Group Co., Ltd. (”Wolong”, Kina), et datterforetak av Wolong Holding Group Co., Ltd. (”Wolong 

Holding”, sammen med dets tilknyttede foretak, ”Wolong Group”) 

– Wolong ZF Automotive Electric Motors Co., Ltd. (”Wolong ZF Automotive Electric Motors”, Kina), et nystiftet 

foretak 

ZF China og Wolong overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over hele Wolong ZF Automotive Electric Motors. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ZF: global leverandør av produkter til personbiler, nyttekjøretøyer og industriteknologi. Produktene omfatter særlig 

girkasser, styringsmekanismer, akslinger, clutcher, støtdempere, understellskomponenter og -systemer, aktiv og 

passiv sikkerhetsteknologi til bruk i kjøretøyer og andre tilknyttede komponenter. 

–  Wolong: produsent av motorer og drivverk. Wolongs produkter inkluderer blant annet forskjellige (elektriske) 

motorer og styringssystemer, solcellekraftverk, UPS-batterier og byggemaskiner. 

–  Wolong ZF Automotive Electric Motors: Fellesforetakets formål er utvikling, utforming, produksjon og salg av 

elektriske motorer og tilknyttede tjenester til kjøretøymarkeder over hele verden. 

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 298 av 

8.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9900 – ZF China / Wolong / Wolong ZF Automotive Electric Motors 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/59/04 

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

(Sak M.9902 – HPS / Temasek / Cypress Creek Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– HPS Investment Partners, LLC (”HPS”, USA) 

– Temasek Holdings (Private) Limited (”Temasek”, Singapore) 

– Cypress Creek Holdings, LLC (”Cypress Creek Holdings”, USA) 

HPS og Temasek overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Cypress Creek Holdings. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HPS: investeringsforetak som håndterer en rekke kapitalstrukturstrategier, herunder girede syndikerte lån og 

høyrenteobligasjoner, privat forhandlet sikret seniorgjeld og mesanininvesteringer, eiendelsbasert leasing og aktiv 

eierkapital. 

– Temasek: investeringsforetak med en portefølje som dekker et bredt spekter av bransjer: finansielle tjenester, 

telekommunikasjon, media og teknologi, transport og logistikk, forbrukervarer og -tjenester, fast eiendom, energi og 

ressurser, biovitenskap og landbruksindustri.  

– Cypress Creek Holdings: utvikler av storskala solcelleanlegg og langsiktig eier og operatør av solenergiprosjekter i 

USA. 

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 299 av 

9.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9902 – HPS / Temasek / Cypress Creek Holdings 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2020/EØS/59/05 

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

(Sak M.9906 – KKR / HPS / Monleasing Holdco) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. september 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) 

– HPS Investment Partners, LLC (”HPS”, USA) 

– Monleasing Holdco Pty Ltd (”Monleasing”, Australia) 

KKR og HPS overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Monleasing fra Monash Private Capital Pty Ltd. 

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

– HPS: investeringsforetak med hovedkontor i USA som fokuserer på oppkjøp og strategisk finansiering eller 

rekapitalisering av foretak som har behov for økonomisk støtte. 

– Monleasing: aktivt innen utleie og leasing av kommersielt utstyr og industriutstyr utelukkende i Australia og New 

Zealand. 

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 300 av 

10.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9906 – KKR / HPS / Monleasing Holdco 

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/59/06 

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

(Sak M.9913 – Hella/Minth/JV)  

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning.  

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hella Holding International GmbH (”Hella”, Tyskland), kontrollert av Hella GmbH & Co. KGaA 

– Minth Investment Co. (”Minth”, Caymanøyene), kontrollert av Minth Group Limited 

– Hella Minth Jiaxing Automotive Parts Co. Ltd. (”JV”, Kina) 

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

over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hella: aktivt innen kjøretøydeler, særlig lykter og elektroniske produkter og handel med disse. 

– Minth: hovedsakelig aktivt innen utforming, produksjon og salg av innredning, pyntedeler, karosserideler og andre 

relaterte kjøretøydeler. 

– JV: vil være aktivt innen kjøretøydeler, nærmere bestemt radomer (deksler) til frontradarer og -sensorer. 

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 298 av 

8.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9913 – Hella/Minth/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/59/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9932 – Kaufland / SCP Real Digital assets) 

1.  Kommisjonen mottok 2. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kaufland Stiftung & Co. KG (”Kaufland”, Tyskland), kontrollert av Schwarz Gruppe (Tyskland) 

– Real Digital businesses (”Real Digital”), i dag kontrollert av SCP Retail Operations S.à r.l. (”SCP”, Luxembourg) 

Kaufland overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en del av Real Digital. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Kaufland: supermarkedkjede som i hovedsak tilbyr næringsmidler og andre dagligvarer. 

– Schwarz Gruppe: aktivt, gjennom supermarkedkjedene Kaufland og Lidl, innen detaljhandel med næringsmidler og 

andre dagligvarer samt innen produksjon av visse næringsmiddelprodukter og innen resirkulering. 

– Real Digital: Real Groups digitale virksomhet, som omfatter nettbasert detaljhandel med næringsmidler og andre 

dagligvarer samt en digital markedsplass. 

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 300 av 

10.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9932 – Kaufland / SCP Real Digital assets 

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/59/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9942 – Partners Group / Bridgepoint / Rovensa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. august 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Partners Group AG (”Partners Group”, Sveits) 

– Bridgepoint Group Limited (”Bridgepoint”, Det forente kongerike) 

– Rovensa S.A. (”Rovensa”, Portugal), som i siste instans er kontrollert av Bridgepoint. 

Partners Group og Bridgepoint overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Rovensa. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Partners Group: globalt foretak som forvalter investeringer i private markeder, herunder aktiv eierkapital, privat fast 

eiendom, privat infrastruktur og privat gjeld. 

– Bridgepoint: internasjonalt aktiv eierkapital-konsern med fokus på investering i etablerte europeiske mellomstore 

foretak som har virksomhet innen en rekke ulike sektorer, blant annet detaljhandel, forretningstjenester, industrivarer, 

finansielle tjenester, helsetjenester, media og teknologi. 

– Rovensa: global leverandør av løsninger for forvaltning av jordbruksveksters livssyklus. Rovensa er aktivt innen 

plantevern, plantenæring og biologisk kontroll gjennom en rekke merkevarer, herunder Ascenza, Tradecorp og 

Idainature, og tilbyr dessuten tilleggstjenester i form av teknisk rådgivning. 

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 300 av 

10.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9942 – Partners Group / Bridgepoint / Rovensa 

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/59/09 

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

(Sak M.9572 – BMW/Daimler/Ford/Porsche/Hyundai/Kia/IONITY) 

Kommisjonen besluttet 1. september 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 32020M9572. 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.9877 – Pro Diagnostic Group / FutureLife / DISCARE CZ JV) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32020M9877. 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/59/10 

2020/EØS/59/11 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9878 – Total / EDP Comercializadora) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32020M9878. 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.9912 – Genstar/TA/Brinker) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 32020M9912. 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/59/12 

2020/EØS/59/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9915 – Mitsubishi Corporation Energy / ENEOS / Taiyo Koyu) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 32020M9915. 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/59/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


10.9.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 59/13 

 

 

1
0

.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

9
/1

3
 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53983 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Atlas Copco 

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. 832, 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. 832), 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. 

 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53984 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Belgacom International Carrier 

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. 877, 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. 877), 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/59/15 

2020/EØS/59/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0832.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0832.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0832.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0877.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0877.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0877.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53985 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Dow Corning 

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. 923, 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. 923), 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. 

 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53986 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Capsugel 

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. 970, 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. 970), 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/59/17 

2020/EØS/59/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0923.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0923.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0923.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0970.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0970.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.0970.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53987 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Kinepolis 

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. 1017, 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. 1017), 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. 

 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53988 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst gitt  

til Zoetis (Pfizer Animal Health) 

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. 1060, 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. 1060), 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/59/19 

2020/EØS/59/20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1017.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1017.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1017.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1060.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1060.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1060.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53989 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst gitt  

til AB Inbev/Ampar 

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. 1105, 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. 1105), 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. 

 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53990 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst gitt til  

Flir Systems Trading 

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. 1148, 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. 1148), 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/59/21 

2020/EØS/59/22 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1105.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1105.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1105.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1148.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1148.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1148.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53991 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til WABCO 

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. 1191, 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. 1191), 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. 

 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53992 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Celio 

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. 1236, 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. 1236), 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/59/23 

2020/EØS/59/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1191.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1191.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1191.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1236.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1236.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1236.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53993 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Magnetrol 

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. 1279, 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. 1279), 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. 

 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53994 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst gitt til  

Ansell Healthcare 

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. 1322, 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. 1322), 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/59/25 

2020/EØS/59/26 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1279.01.ENG&toc=OJ:C:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1279.01.ENG&toc=OJ:C:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1279.01.ENG&toc=OJ:C:2020:288:TOC
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1322.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1322.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1322.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53995 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Esko-Graphics 

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. 1367, 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. 1367), 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. 

 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53996 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Victaulic 

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. 1410, 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. 1410), 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/59/27 

2020/EØS/59/28 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1367.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1367.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1367.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1410.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1410.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1410.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53997 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Astra Sweets 

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. 1455, 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. 1455), 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. 

 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53998 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst gitt  

til Mayekawa 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. 1499, 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. 1499), 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/59/29 

2020/EØS/59/30 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1455.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1455.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1455.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1499.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1499.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1499.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.53999 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Tekelec 

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. 1544, 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. 1544), 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. 

 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.54000 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Bridgestone 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. 1589, 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. 1589), 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/59/31 

2020/EØS/59/32 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1544.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1544.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1544.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1589.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1589.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1589.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.54001 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst gitt  

til CHEP Equipment Pooling 

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. 1632, 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. 1632), 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. 

 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.54002 (2019/NN) – fritak fra skatt på overskytende gevinst  

gitt til Knauf Insulation 

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. 1675, 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. 1675), 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/59/33 

2020/EØS/59/34 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1632.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1632.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1632.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1675.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1675.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.288.01.1675.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Tsjekkia 

Statsstøtte SA.55208 (2020/C) (tidl. 2020/N) – kompensasjon til Czech Post for  

plikt til å tilby leveringspliktige tjenester 

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 23. juni 2020, gjengitt på det opprinnelige språket etter oppsummeringen i 

EUT C 294 av 4.9.2020, s. 24, underrettet Tsjekkia 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 

tiltak. 

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

av, innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 294 av 4.9.2020, 

s. 24), 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 Tsjekkia. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

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

 

Statsstøtte – Portugal 

Statsstøtte SA.58101 (C/2020) (tidl. 2020/N) – krisestøtte til SATA 

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 18. august 2020, gjengitt på det opprinnelige språket etter 

oppsummeringen i EUT C 294 av 4.9.2020, s. 41, underrettet Portugal 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 294 av 4.9.2020, 

s. 41), 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 Portugal. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

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

2020/EØS/59/35 

2020/EØS/59/36 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.294.01.0024.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.294.01.0024.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.294.01.0024.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.294.01.0041.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.294.01.0041.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.294.01.0041.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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