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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

KUNNGJØRING FRA NORGE 

OM EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF AV 30. MAI 1994 OM 

VILKÅRENE FOR TILDELING OG BRUK AV TILLATELSER TIL Å DRIVE LETING ETTER 

OG UTVINNING AV HYDROKARBONER 

Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk 

kontinentalsokkel – Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2018 

Olje- og energidepartementet kunngjør med dette en innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for 

petroleum i samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av  

30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av 

hydrokarboner.  

Utvinningstillatelser vil bare bli tildelt aksjeselskaper registrert i Norge eller i en annet stat som har sluttet 

seg til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), eller til fysiske personer 

hjemmehørende i en stat som er part i EØS-avtalen.  

Selskaper som i dag ikke er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, kan tildeles utvinningstillatelse 

dersom de er forhåndskvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel.  

Individuelle søkere og søkere som søker som gruppe, vil bli behandlet på like vilkår av departementet. 

Søkere som leverer individuell søknad, eller som inngår i en gruppe som leverer felles søknad, er å 

betrakte som søker av utvinningstillatelse. Departementet kan, på grunnlag av innsendte gruppesøknader 

og individuelle søknader, sette sammen grupper av søkere som får tildelt en ny utvinningstillatelse, 

herunder fjerne søkere i en gruppesøknad og tilføye individuelle søkere, samt utpeke operatør for slike 

grupper.  

Mellom de rettighetshavere som blir tildelt andel i samme utvinningstillatelse, vil det bli stilt krav om 

inngåelse av en avtale for petroleumsvirksomhet, herunder en samarbeidsavtale og en regnskapsavtale. Er 

utvinningstillatelsen stratigrafisk delt, vil det også bli stilt krav om at rettighetshaverne til de to 

stratigrafisk delte tillatelsene inngår en samarbeidsavtale som regulerer forholdet mellom partene i så 

måte.  

Avtalepartene danner ved avtaleinngåelsen et interessentskap hvor partenes andeler i avtalene til enhver 

tid skal være identiske med partenes andeler i utvinningstillatelsen.  

Konsesjonsdokumentene vil i hovedtrekk være basert på de relevante dokumenter fra tildelingene i 

forhåndsdefinerte områder 2017. Målet er at hovedtrekkene i eventuelle tilpasninger i rammeverket gjøres 

kjent for industrien før søknadsfristen utløper.  

Kriterier for tildeling av utvinningstillatelse 

For å fremme god ressursforvaltning og rask og effektiv leting etter og utvinning av petroleum på norsk 

kontinentalsokkel, herunder en sammensetning av rettighetshavergrupper som sikrer dette, vil følgende 

kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i utvinningstillatelser og ved utpeking av operatør:  

a)  Søkerens forståelse av geologien i det berørte geografiske området og hvordan rettighetshaverne 

planlegger å foreta en effektiv leting etter petroleum der.  

b)  Søkerens relevante tekniske kompetanse og hvordan denne kompetansen kan bidra aktivt til en 

kostnadseffektiv leting etter og eventuell utvinning av petroleum fra det berørte geografiske området.  

c)  Søkerens erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder.  

d)  At søkeren har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å foreta leting etter og eventuell utvinning av 

petroleum i det berørte geografiske området.  

2018/EØS/41/01 
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e)  Dersom søkeren er eller har vært rettighetshaver i en utvinningstillatelse, kan departementet ta med i 

vurderingen enhver form for ineffektivitet eller manglende ansvarlighet som søkeren har vist som 

rettighetshaver.  

f)  Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst én rettighetshaver 

har boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant 

operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.  

g)  Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav minst én 

med erfaring som nevnt under f).  

h)  Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet, skal selv ha boret minst én 

brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring 

utenfor norsk kontinentalsokkel. 

i)  For utvinningstillatelser på dypt hav skal den som utpekes som operatør, og minst ytterligere én 

rettighetshaver selv ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha 

tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen 

skal én rettighetshaver ha boret på dypt hav som operatør.  

j)  For utvinningstillatelser som forventes å medføre boring av letebrønner med høyt trykk og/eller  

høy temperatur (HPHT), skal den som utpekes som operatør, og minst ytterligere én rettighetshaver 

selv ha boret minst én letebrønn på norsk kontinentalsokkel som operatør, eller ha tilsvarende 

relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen skal én 

rettighetshaver ha boret en HPHT-brønn som operatør.  

Blokker det kan søkes om  

Søknader om andeler i utvinningstillatelser kan inngis for blokker som det ikke er bevilget tillatelse for 

innenfor det forhåndsdefinerte området, som vist på kartene offentliggjort av Oljedirektoratet. Det er også 

mulig å søke om arealer innenfor det forhåndsdefinerte området som er levert tilbake etter kunngjøring i 

samsvar med oppdaterte kart på oljedirektoratets interaktive Faktakart-side, som finnes på Oljedirek-

toratets nettsted.  

Hver utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller del(er) av blokk(er). Søkere anmodes om 

å begrense søknadsskissene til områder de har kartlagt.  

Fullstendig utlysningstekst med detaljerte kart over de aktuelle områdene er tilgjengelig på 

Oljedirektoratets nettsted: http://www.npd.no/apa2018. 

Søknader om utvinningstillatelser for petroleum inngis til:  

Olje- og energidepartementet  

Postboks 8148 Dep.  

0033 OSLO  

NORGE  

To kopier sendes til:  

Oljedirektoratet  

Postboks 600  

4003 STAVANGER 

NORGE  

Søknadsfrist: 4. september 2018 kl. 12.00.  

Tildelingene av utvinningstillatelser for petroleum under tildelingene i forhåndsdefinerte områder 2018 

for norsk kontinentalsokkel vil etter planen finne sted i første kvartal 2019. 

http://www.npd.no/apa2018
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8797 – Thales/Gemalto) 

1.  Kommisjonen mottok 18. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Thales S.A. (”Thales”, Frankrike) og 

– Gemalto N.V. (”Gemalto”, Nederland). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 26. mars 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Thales: globalt konsern med virksomhet innen flyteknikk, romfart, landtransport, forsvar og sikkerhet.  

– Gemalto: internasjonalt datasikkerhetsforetak med virksomhet innen mobile plattformer og tjenester, innebygd 

mobilprogramvare og mobilprodukter, betalingstjenester, offentlige programmer, kommunikasjon maskin til maskin 

(tingenes internett) og bedriftssikkerhet. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 222 av 26.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8797 – Thales/Gemalto 

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”). 

2018/EØS/41/02 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8837 – Blackstone / Thomson Reuters F&R Business) 

1.  Kommisjonen mottok 15. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Blackstone Group L.P. (”Blackstone”, USA) og 

– forretningsområdet Financial & Risk i Thomson Reuters Corporation (”målforetaket”, USA).  

Blackstone overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: global alternativ kapitalforvalter og leverandør av finansielle rådgivningstjenester.  

– Målforetaket: global virksomhet innen data- og finansteknologi som leverer informasjons- og dataanalyser, muliggjør 

finansielle transaksjoner og knytter sammen nettverk av fagfolk innen handel, investeringer, finans og næringsvirk-

somhet. Det tilbyr også løsninger for håndtering av regelverk og risiko som hjelper kundene å forutse og håndtere 

risiko og samsvarskrav.  

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 228 av 29.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8837 – Blackstone / Thomson Reuters F&R Business) 

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”). 

2018/EØS/41/03 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8896 – Macquarie Group / The Goldman Sachs Group / HES International) 

1.  Kommisjonen mottok 22. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Macquarie Group Limited (”Macquarie”, Australia), 

– Goldman Sachs Group (”Goldman Sachs”, USA) og 

– HES International B.V. (”HES”, Nederland). 

Macquarie og Goldman Sachs overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over HES. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Macquarie: global leverandør av banktjenester, finansielle tjenester, rådgivnings-, investerings- og fondsforvalt-

ningstjenester. 

– Goldman Sachs: global investeringsbank, verdipapir- og investeringsforvaltningsforetak.  

– HES: drifter og utvikler terminaler for tørrlast, flytende last og stykkgods i Nordvest-Europa og tilbyr tjenester innen 

omlasting, lagring, blanding og bearbeiding av tørrlast og flytende last. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 228 av 29.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8896 – Macquarie Group / The Goldman Sachs Group / HES International 

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”). 

2018/EØS/41/04 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8910 – Bouygues Construction S.A. / Alpiq InTec AG /  

Kraftanlagen München GmbH) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bouygues Construction S.A. (”Bouygues Construction”, Frankrike), 

– Alpiq InTec AG (”Alpiq InTec”, Sveits), som tilhører Alpiq Group, og 

– Kraftanlagen München GmbH (”KAM”, Tyskland), som tilhører Alpiq Group. 

Bouygues Construction overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Alpic 

Intec og KAM, som sammen utgjør avdelingen for tekniske tjenester i Alpiq Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bouygues Construction: bygge- og anleggsvirksomhet, eiendomsutvikling, media og telekommunikasjon. 

– Alpiq InTec: byggteknikk, bygningsforvaltning og transport- og kraftforsyningsteknikk. 

– KAM: energi- og kraftverksteknikk, kjernekraftteknikk, forsyningsteknikk og tekniske tjenester for industrianlegg.  

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 223 av 27.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8910 – Bouygues Construction S.A. / Alpiq InTec AG / Kraftanlagen München GmbH 

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. 

2018/EØS/41/05 

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

(Sak M.8911 – Samvardhana Motherson Automotive Systems / Reydel Automotive) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Samvardhana Motherson Automotive Systems B.V., som tilhører Samvardhana Motherson Group (”Motherson”, 

Nederland), og 

– Reydel Automotive Management B.V. og Reydel Automotive Holdings B.V., begge i siste instans kontrollert av 

Cerberus Group (samlet omtalt som ”Reydel”, Nederland). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Motherson: leverandør av et bredt utvalg av bildeler. Foretaket utvikler, produserer og distribuerer utvendige og 

innvendige speil, systemer for blindsonedeteksjon og plastdeler, bl.a. utvendige og innvendige bilmoduler, og er 

leverandør av instrumentpaneler, førerkabinmoduler, dørpaneler, gulvkonsoller og støtfangere. 

– Reydel: utvikler og produserer bilinteriørprodukter, bl.a. instrumentpaneler, dørpaneler, konsollmoduler, førerkabin-

moduler og pyntedeler. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 220 av 25.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8911 – Samvardhana Motherson Automotive Systems / Reydel Automotive 

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. 

2018/EØS/41/06 

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

(Sak M.8936 – Cinven / Partner in Pet Foods Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited (Det forente kongerike), som tilhører Cinven-konsernet 

(”Cinven”), og 

– Partner in Pet Foods Hungaria Kft (Ungarn) (”Partner in Pet Foods”), kontrollert av Pamplona Capital Partners IV 

L.P., som tilhører Pamplona Capital Management LLP. 

Cinven overtar alene indirekte kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Partner in 

Pet Foods. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cinven: privat kapitalfond som leverer investeringsforvaltningstjenester og rådgivningstjenester. Cinvens portefølje-

selskaper er aktive i en rekke ulike sektorer. 

– Partner in Pet Foods: produksjon og levering av kjæledyrfôr under eget merke og andre varemerker i Europa. 

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

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette 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 at dette ble offentliggjort i EUT C 222 av 26.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8936 – Cinven / Partner in Pet Foods 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. 

2018/EØS/41/07 

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

(Sak M.8967 – BGZ BNP Paribas / Parts of Raiffeisen Bank Polska) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BGŻ BNP Paribas S.A. (Polen) (”BGŻ BNP Paribas”) og 

– deler av Raiffeisen Bank Polska S.A. (Polen) (”målforetaket”). 

BGŻ BNP Paribas overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Raiffeisen 

Bank Polska S.A. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BGŻ BNP Paribas: universalbank, en del av BNP Paribas Group, som er et internasjonalt konsern av bank- og 

finansforetak med tilstedeværelse over hele verden. 

– Målforetaket: kjernebankvirksomheten i Raiffeisen Bank Polska S.A., som er et heleid datterselskap av Raiffeisen 

Bank International AG. Målforetaket driver virksomhet bl.a. innen banktjenester for privatpersoner og bedrifter, 

utstedelse av bankkort, formuesforvaltning, forsikring og faktoring.  

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 228 av 29.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8967 – BGZ BNP Paribas / Parts of Raiffeisen Bank Polska 

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. 

2018/EØS/41/08 

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

(Sak M.8968 – H.I.G. Capital / INEOS (Baleycourt business and ICT business)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 18. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– H.I.G. Capital LLC (”H.I.G. Capital”, USA), 

– Valtris Specialty Chemicals Limited (”Valtris”, Det forente kongerike), 

– INEOS Enterprises France SAS (Frankrike), INEOS Champlor SAS (Frankrike) og visse aktiva eid av INEOS 

Enterprises Group Limited (IEGL) (samlet omtalt som ”Baleycourt business”) og 

– INEOS ChloroToluenes Limited (”ICT business”, Det forente kongerike). 

H.I.G. Capital overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Baleycourt business 

og ICT business. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– H.I.G. Capital: globalt investeringsforetak innen egenkapital og alternative aktiva. Gjennom sitt porteføljeforetak 

Valtris er det aktivt innen produksjon og levering av spesialkjemikalier, hovedsakelig polymerer til bruk som 

tilsetningsstoffer. 

– Baleycourt business: produksjon og levering av biodiesel, matoljer og biprodukter av disse, samt estere, som er en 

type plastiseringsmiddel. 

– ICT business: produksjon og levering av klorerte toluenderivater og tilknyttede kjemiske mellomprodukter. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 220 av 25.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8968 – H.I.G. Capital / INEOS (Baleycourt business and ICT business) 

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. 

2018/EØS/41/09 

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


28.6.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Mehiläinen Holding AB (”Mehiläinen”, Sverige). 

CVC overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Mehiläinen ved kjøp av 

aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: forvaltning av investeringsfond og -plattformer. 

– Mehiläinen: holdingforetak for Mehiläinen Oy, som leverer helse- og omsorgstjenester i Finland. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 223 av 27.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8975 – CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding 

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. 

2018/EØS/41/10 

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

(Sak M.8496 – Strabag / Max Bögl International / SMB) 

Kommisjonen besluttet 14. juni 2018 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 32018M8496. 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.8835 – Stadtwerke Olching / BAG Netz / NG Olching /  

Olching VerwaltungsGmbH) 

Kommisjonen besluttet 28. mai 2018 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 

tysk 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 32018M8835. 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. 

2018/EØS/41/11 

2018/EØS/41/12 

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.8901 – HSBC / Global Payments) 

Kommisjonen besluttet 19. juni 2018 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 32018M8901. 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.8940 – Blackstone/Cirsa) 

Kommisjonen besluttet 14. juni 2018 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 32018M8940. 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. 

2018/EØS/41/13 

2018/EØS/41/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Nr. 41/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2018 

 

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i  

Fellesskapet 

Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Limoges (Bellegarde)–Paris (Orly) 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

4. august 2004 

Endringenes ikrafttredelsesdato 1. januar 2019 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

Kunngjøring av 28. mai 2018 om endring av forpliktelse 

til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

mellom Limoges og Paris (Orly) 

NOR: TRAA1810010A 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do 

For ytterligere opplysninger: 

Direction Générale de l 'Aviation Civile 

DTA/SDT/T2 

50 rue Henry Farman 

75 720 Paris Cedex 15 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 158094321 

osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr 

 

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i  

Fellesskapet 

Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Limoges (Bellegarde)–Lyon (Saint-Exupéry) 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

1. januar 2019 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

Kunngjøring av 28. mai 2018 om innføring av 

forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging mellom Limoges og Lyon (Saint-Exupéry) 

NOR: TRAA1810014A 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do 

For ytterligere opplysninger: 

Direction Générale de l 'Aviation Civile 

DTA/SDT/T2 

50 rue Henry Farman 

75 720 Paris Cedex 15 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 158094321 

osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr 

 

2018/EØS/41/15 

2018/EØS/41/16 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do
osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i  

Fellesskapet 

Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Det forente kongerike 

Berørt flyrute Cardiff–RAF Valley/Anglesey lufthavn 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

5. oktober 2006 

Ikrafttredelsesdato for endringene 18. februar 2019 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

Aviation PSO Procurement 

c/o Transport for Wales 

Southgate House 

Wood Street 

Cardiff 

CF10 1EW 

DET FORENTE KONGERIKE 

E-post: airpso@transportfor.wales 

Internett: https://www.sell2wales.gov.wales/ 

 

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i  

Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Det forente kongerike 

Berørte ruter Cardiff–RAF Valley/Anglesey lufthavn 

Avtalens gyldighetsperiode 18. februar 2019 til 18. februar 2022 

Frist for innsending av anbud 29. august 2018 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Aviation PSO Procurement 

c/o Transport for Wales 

Southgate House 

Wood Street 

Cardiff 

CF10 1EW 

DET FORENTE KONGERIKE 

E-post: airpso@transportfor.wales 

Internett: https://www.sell2wales.gov.wales/ 

 

2018/EØS/41/17 

2018/EØS/41/18 

airpso@transportfor.wales
https://www.sell2wales.gov.wales/
airpso@transportfor.wales
https://www.sell2wales.gov.wales/


Nr. 41/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2018 

 

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i  

Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Sverige 

Berørte flyruter Hemavan–Arlanda (Stockholm) 

Vilhelmina–Arlanda (Stockholm) 

Lycksele–Arlanda (Stockholm) 

Avtalens gyldighetsperiode februar 2019–oktober 2019 

Frist for innsending av anbud To måneder etter at denne anbudsinnbydelsen ble 

offentliggjort (EUT C 214 av 19.6.2018, s. 4) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Trafikverket 

SE-781 87 Borlänge 

SVERIGE 

Internett: 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/ 

Aktuella-upphandlingar/ 

Tlf.: +46 771921921 

Kontaktpersoner: 

Håkan Jacobsson: hakan.jacobsson@trafikverket.se 

Lisa Berglund: lisa.a.berglund@trafikverket.se 

 

2018/EØS/41/19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.214.01.0004.01.ENG
http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/
hakan.jacobsson@trafikverket.se
lisa.a.berglund@trafikverket.se
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Melding fra det ungarske departementet for nasjonal utvikling i henhold til  

artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for  

tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Offentlige anbudsinnbydelser for konsesjoner 

På vegne av den ungarske staten har ministeren for nasjonal utvikling, som minister med ansvar for 

gruvedrift og for tilsyn med statseiendeler, utferdiget offentlige anbudsinnbydelser i forbindelse med 

kartlegging av, leting etter og utvinning av hydrokarboner i henhold til en konsesjonsavtale med hjemmel 

i lov CXCVI av 2011 om nasjonale eiendeler, lov XVI av 1991 om konsesjoner og lov XLVIII av 1993 

om gruvedrift. 

De enkelte innbydelsene er kunngjort som følger: 

 For kartlegging av, leting etter og utvinning av hydrokarboner etter konsesjon i området Békéscsaba 

(EUT C 217 av 21.6.2018, s. 5) 

 For kartlegging av, leting etter og utvinning av hydrokarboner etter konsesjon i området Dráva  

(EUT C 217 av 21.6.2018, s. 9) 

 For kartlegging av, leting etter og utnyttelse av geotermisk energi etter konsesjon i området Gádoros 

(EUT C 217 av 21.6.2018, s. 13) 

 For kartlegging av, leting etter og utvinning av hydrokarboner etter konsesjon i området Körösladány 

(EUT C 217 av 21.6.2018, s. 17) 

 For kartlegging av, leting etter og utvinning av hydrokarboner etter konsesjon i området 

Nagykanizsa-Nyugat (EUT C 217 av 21.6.2018, s. 21) 

 For kartlegging av, leting etter og utvinning av hydrokarboner etter konsesjon i området Szeged-

Délkelet (EUT C 217 av 21.6.2018, s. 25) 

2018/EØS/41/20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0017.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0021.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.217.01.0021.01.ENG
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Melding fra det ungarske departementet for nasjonal utvikling i henhold til  

artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for  

tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Offentlige anbudsinnbydelser for konsesjoner 

På vegne av den ungarske staten har ministeren for nasjonal utvikling, som minister med ansvar for 

gruvedrift og for tilsyn med statseiendeler, utferdiget offentlige anbudsinnbydelser i forbindelse med 

kartlegging av, leting etter og utvinning av hydrokarboner i henhold til en konsesjonsavtale med hjemmel 

i lov CXCVI av 2011 om nasjonale eiendeler, lov XVI av 1991 om konsesjoner og lov XLVIII av 1993 

om gruvedrift. 

De enkelte innbydelsene er kunngjort som følger: 

 For kartlegging av, leting etter og utvinning av hydrokarboner etter konsesjon i området Tard  

(EUT C 218 av 22.6.2018, s. 10) 

 For kartlegging av, leting etter og utvinning av hydrokarboner etter konsesjon i området Tiszafüred 

(EUT C 218 av 22.6.2018, s. 15) 

 For kartlegging av, leting etter og utvinning av hydrokarboner etter konsesjon i området Tiszatarján 

(EUT C 218 av 22.6.2018, s. 19) 

 For kartlegging av, leting etter og utvinning av hydrokarboner etter konsesjon i området Újszilvás 

(EUT C 218 av 22.6.2018, s. 24) 

 For kartlegging av, leting etter og utvinning av hydrokarboner etter konsesjon i området Zalaerdőd 

(EUT C 218 av 22.6.2018, s. 28) 

2018/EØS/41/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0010.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0015.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0019.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0024.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.218.01.0028.01.ENG
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