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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8744 – Daimler / BMW / Car Sharing JV) 

1.  Kommisjonen mottok 17. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (med datterselskaper, ”BMW”, Tyskland) 

– Daimler AG (med datterselskaper, ”Daimler”, Tyskland) 

BMW og Daimler overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over seks fellesforetak som vil ha virksomhet innen mobilitetstjenester, særlig bildelingstjenester (DriveNow og 

car2go), taxitjenester (Intelligent Apps GmbH inkludert mytaxi), parkeringstjenester (Parkmobile/ParkNow), ladetjenester 

(ChargeNow) samt andre mobilitetstjenester (på bestilling) (ReachNow og moovel). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BMW: produserer gjennom varemerkene BMW, Rolls Royce og MINI biler og motorsykler over hele verden samt er 

leverandør av premiumtjenester på området individuell mobilitet, hovedkontor i München i Tyskland.  

– Daimler: utvikler, produserer og distribuerer gjennom sine avdelinger Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, 

Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses og Daimler Financial Services kjøretøysprodukter, hovedsakelig personbiler, 

lastebiler, varebiler og busser. 

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 344 av 

26.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8744 – Daimler / BMW / Car Sharing 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”). 

2018/EØS/63/01 

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

(Sak M.8948 – Spirit/Asco) 

1.  Kommisjonen mottok 17. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (USA) 

– Asco Industries N.V., Asco Management NV og Immobiliere Asco NV, gjennom holdingforetaket S.R.I.F. NV 

(Belgia) 

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (”Spirit”) vil alene overta kontroll i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i 

fusjonsforordningen over Asco Industries N.V., Asco Management NV og Immobiliere Asco NV, gjennom holding-

foretaket S.R.I.F. NV (”Asco”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Spirit: utformer, produserer og selger luftfartøysstrukturer for kommersielle og militære luftfartøyer. 

– Asco: aktiv innen maskinbearbeiding, behandling og montering av hardmetall-, stål- og aluminiumslegeringer, 

kompositter og salg av komponenter og delkomponenter til luftfartøysstrukturer for kommersielle og militære 

luftfartøyer 

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 342 av 

25.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8948 – Spirit/Asco 

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/63/02 

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

(Sak M.8993 – Huaxin/Juniper/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– China Huaxin Post and Telecom Technologies Co., Ltd (”Huaxin”, Folkerepublikken Kina) 

– Juniper Networks International B.V. (”Juniper”, USA) 

– Shanghai Huaxin Juniper Networks Co., Ltd. (”JV”, USA) 

Huaxin og Juniper 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: 

– Huaxin: er et kinesisk statseid industriinvesteringsforetak som fokuserer på telekommunikasjonsløsninger, optisk 

fiber og kabel og radiofrekvens, foretaksnettverk og skybaserte datatjenester samt systemprogramvare. 

– Juniper: utformer, utvikler og selger produkter og tjenester for ruting, omkobling og sikkerhet for nettverk med høy 

ytelse. 

– JV: vil bli engasjert i forskning, utvikling, salg, markedsføring, produksjon, distribusjon og vedlikehold tilknyttet 

nettverksrutere og produkter for nettverkssikkerhet i Folkerepublikken Kina. 

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 347 av 

28.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8993 – Huaxin/Juniper/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. 

2018/EØS/63/03 

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

(Sak M.9005 – Booking Holdings / HotelsCombined) 

1.  Kommisjonen mottok 18. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 

nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Booking Holdings Inc. (”Booking Holdings”, USA) 

– HotelsCombined Pty Ltd (”HotelsCombined”, Australia) 

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

HotelsCombined. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Booking Holdings: levering av reisetjenester og tilknyttede tjenester på nett. Blant konsernets viktigste varemerker er 

Booking.com, priceline.com, agoda.com, KAYAK, Rentalcars.com og OpenTable. Det har hovedkontor i USA og 

leverer tjenester i over 220 land og territorier i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia-Stillehavsregionen, 

Midtøsten og Afrika. 

– HotelsCombined: aktiv innen reisesbransjen på nett og leverer metasøktjenester utelukkende for hoteller og andre 

typer overnatting. Foretaket har hovedkontor i Australia og tilbyr tjenester i over 50 land. 

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 344 av 

26.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9005 – Booking Holdings / HotelsCombined 

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/63/04 

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

(Sak M.9016 – CMA CGM / Container Finance) 

1.  Kommisjonen mottok 17. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 

nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CMA CGM S.A. (”CMA CGM”, Frankrike)  

– Container Finance Ltd Oy (”Container Finance”, Finland) 

CMA CGM overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Container 

Finance. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CMA CGM: multimodale transporttjenester fra dør-til-dør i Europa og, i mindre grad, containerterminaltjenester og 

speditørtjenester. 

– Container Finance: multimodale transporttjenester fra dør-til-dør i Europa gjennom sitt datterselskap Containerships, 

og, i mindre grad, containerterminaltjenester. 

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 342 av 

25.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9016 – CMA CGM / Container Finance 

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/63/05 

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

(Sak M.9037 – Bain Capital / Italmatch Chemicals) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bain Capital Investors L.L.C. (Bain Capital, USA) 

– Italmatch Chemicals S.p.A. (Italmatch, Italia) 

Bain Capital overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Italmatch. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: privat egenkapitalforetak som investerer i foretak innen flere bransjer, herunder informasjonsteknologi, 

helse, detaljhandel og forbruksvarer, kommunikasjon, finansielle tjenester og industriproduksjon. 

– Italmatch: spesialkjemikalieforetak aktiv innen funksjonsprodukter, flammehemmende midler og plasttilsetninger, 

prestasjonsfremmende tilsetninger til vann, olje, smøremidler og kjemikalier for personlig pleie. 

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 344 av 

26.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9037 – Bain Capital / Italmatch Chemicals 

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/63/06 

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

(Sak M.9055 – Lone Star / CaixaBank Assets) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Lone Star, gjennom sitt datterselskap LSF Pacific Holdings S.à r.l. (Luxembourg) 

– En portefølje av eiendomsaktiva (”Pacific Portfolio”) eid av BuildingCenter S.A. Unipersonal (Spania) og 

ServiHabitat Servicios Inmobiliarios, S.L. (Spania), som begge tilhører CaixaBank (samlet kalt ”CaixaBank Assets”) 

Lone Star overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over CaixaBanks Assets.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lone Star: privat egenkapitalforetak som investerer globalt i eiendom, kapital, kreditt og andre finansielle aktiva. 

– Caixabank Assets: leverandør av eiendomsforvaltningstjenester til Pacific Portfolio og andre eiendommer eid av 

CaixaBank eller andre parter. 

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 344 av 

26.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9055 – Lone Star / CaixaBank 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. 

2018/EØS/63/07 

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


Nr. 63/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.9.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9060 – HP/Apogee) 

1.  Kommisjonen mottok 17. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– HP Inc. (”HP”, USA) 

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

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HP: produksjon og salg av elektronisk utstyr, herunder personlige datamaskiner og skrivere. 

– Apogee: levering av administrerte skrivertjenester til foretak hovedsakelig i Det forente kongerike. Slike tjenester 

omfatter vanligvis en fleksibel kombinasjon av skrivere, forbruksvarer, programvare, vedlikehold, arbeidsflyt-

forvaltning, rådgivning, opplæring og andre tilknyttede tjenester. 

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 340 av 

24.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9060 – HP/Apogee 

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/63/08 

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


27.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9079 – Advent International Corporation / KN Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent International Corporation (”AIC”, USA) 

– KN Network Services Holdings Limited (”KN”, Irland) 

AIC overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket KN. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AIC: privat egenkapitalinvestor som er sponsor for fond som investerer over hele verden. 

– KN: leverer tjenester til områdene telekommunikasjon, mediainstallasjon, transportinfrastruktur og kraftsektoren i 

Irland og Det forente kongerike. 

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 345 av 

27.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9079 – Advent International Corporation / KN Group 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/63/09 

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


Nr. 63/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.9.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9089 – Hellman & Friedman / Concardis Payment Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hellman & Friedman LLC (”Hellman & Friedman”, USA) 

– Concardis Payment Group GmbH (”Concardis”, Tyskland) 

Hellman & Friedman overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Concardis. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hellman & Friedman: privat egenkapitalinvesteringer via fond som kontrollerer en rekke porteføljeforetak i ulike 

økonomiske sektorer, herunder særlig Nets, som er aktiv innen levering av betalings-, kort- og informasjonstjenester i 

Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland og Polen. 

– Concardis: handelsselskap som kjøper tjenester i Tyskland, Østerrike og Sveits. 

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 347 av 

28.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9089 – Hellman & Friedman / Concardis Payment Group 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/63/10 

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


27.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9092 – EQT Fund Management / Saur) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT Fund Management S.à.r.l. (”EQT”, Luxembourg) 

– Saur S.A.S. (”Saur”, Frankrike), indirekte eid av Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement S.A.S. 

(”HIME”, Frankrike) 

EQT overtar indirekte alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Saur gjennom 

kjøpet av HIME. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT: finansinvestor som investerer i en rekke industrier. 

– Saur: aktiv innen vann- og avløpsvannbehandling i Frankrike. Saur utformer og konstruerer også vanninfrastruktur, 

herunder kommunal drikkevannproduksjon og kommunale avløpsvannbehandlingsanlegg samt vann- og avløpsvann-

behandlingssystemer for industrien. 

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 347 av 

28.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9092 – EQT Fund Management / Saur 

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/63/11 

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


Nr. 63/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.9.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9100 – CK Asset Holdings / CK Infrastructure Holdings / APA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CK Asset Holdings Limited (”CKA”, Hongkong) 

– CK Infrastructure Holdings Limited (”CKI”, Hongkong), kontrollert av CK Hutchinson Holdings Limited 

– APA (Australia), som består av Australian Pipeline Trust (”APT”, Australia) og APT Investment Trust (”APTIT”, 

Australia). 

CKA og CKI overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele APA. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CKA: multinasjonalt foretak med ulike aktiviteter som eiendomsutvikling og -investering, eiendoms- og prosjekt-

forvaltning, infrastruktur og forsyningsforvaltning. 

– CKI: globalt infrastrukturforetak som har en rekke investeringer innen energiinfrastruktur, transportinfrastruktur, 

vanninfrastruktur, avfallshåndtering, omdanning av avfall til energi, husholdningsinfrastruktur og annen aktivitet 

tilknyttet infrastruktur. 

– APA: eier og forvalter naturgasstransportinfrastruktur og energiinfrastrukturaktiva i Australia. Virksomheten 

inkluderer gassoverføring, lagring og behandling av gass, gassfyrt kraftproduksjon og produksjon av fornybar energi 

samt energiinvesteringer. 

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 344 av 

26.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9100 – CK Asset Holdings / CK Infrastructure Holdings / APA 

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/63/12 

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


27.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9103 – ORIX Aviation Systems / Bohai / Avolon) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 24. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ORIX Aviation Systems Limited (”OAS”, Irland), som tilhører ORIX Corporation (Japan) 

– Bohai Capital Holding Co., Ltd. (”Bohai”, Kina), som tilhører HNA Group (Kina)  

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

over Avolon Holdings Limited, Bohais datterselskap som har virksomhet innen tjenester knyttet til leasing av luftfartøyer. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OAS: forvalter av og investor i aktiva i form av luftfartøyer. ORIX Corporation er et finanskonsern med en allsidig 

portefølje av finansielle tjenester.  

– Bohai: et leasingkonsern. HNA Group er et konglomerat som omfatter kjernevirksomhet som luftfart, aksjeposter, 

kapital, turisme og logistikk.  

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 347 av 

28.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9103 – ORIX Aviation Systems / Bohai / Avolon 

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/63/13 

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


Nr. 63/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.9.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9104 – Bain Capital Private Equity / Esure Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning der foretaket Bain Capital Private Equity, LP og tilknyttede foretak (”Bain Capital”, 

USA), alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Esure Group plc (”Esure”, 

Det forente kongerike). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Esure: foretak med virksomhet innen levering og distribusjon av forsikringstjenester i Det forente kongerike, 

herunder levering av hjemforsikring og andre forsikringer. Esure tegner også sine egne forsikringsprodukter. 

– Bain Capital: privat egenkapitalforetak med virksomhet innen et bredt spekter av sektorer 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 345 av 

27.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9104 – Bain Capital Private Equity / Esure Group 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/63/14 

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


27.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9116 – Morgan Stanley / VTG) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Warwick Holding GmbH (”Warwick Holding”, Tyskland), kontrollert av Morgan Stanley (USA) 

– VTG Aktiengesellschaft (”VTG”, Tyskland) 

Warwick Holding overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket 

VTG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 16. juli 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Warwick Holding: indirekte, heleid datterselskap av fond med rådgivning fra Morgan Stanley Infrastructure. Morgan 

Stanley er et ledende globalt foretak som leverer finansielle tjenester som investeringsbanktjenester, verdipapirer, 

formuesforvaltning og investeringsforvaltningstjenester. 

– VTG: leverandør av utleievogner og tjenester tilknyttet skinnegående logistikk med en flåte på cirka 83 000 

skinnegående transportvogner, samt multimodale logistikktjenester med fokus på skinnegående transport og globalt 

tankcontainertransport. 

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 342 av 

25.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9116 – Morgan Stanley / VTG 

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/63/15 

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


Nr. 63/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.9.2018 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 23. juli 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 32018M8896. 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.9024 – Abry Partners / Link) 

Kommisjonen besluttet 17. september 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 32018M9024. 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/63/16 

2018/EØS/63/17 

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


27.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 63/17 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9035 – Charlesbank / Partners Group / H-Food Holdings) 

Kommisjonen besluttet 13. september 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 32018M9035. 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.9036 – Advent International Corporation / GE (Distributed Power Business)) 

Kommisjonen besluttet 11. september 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 32018M9036. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9069 – Kuwait Investment Authority / North Sea Midstream Partners) 

Kommisjonen besluttet 14. september 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 32018M9069. 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.9078 – Ivanhoe Cambridge / PSPIB / VGMV LP JV) 

Kommisjonen besluttet 29. august 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 32018M9078. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 1. mars 2018 om å erklære en 

foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.8394 – Essilor/Luxottica) 

Kommisjonen traff 1. mars 2018 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens artikkel 8 nr. 1. En 

ikke-fortrolig versjon av den fullstendige beslutningen er gjengitt på engelsk på nettstedet til 

generaldirektoratet for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html. 

 

Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 24. juli 2018 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.40182 – Pioneer (vertikale begrensninger)) 

Kommisjonen traff 24. juli 2018 en beslutning om endring av en beslutning i forbindelse med en sak om 

anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen. 

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(2) har Kommisjonen nå 

offentliggjort partenes navn og beslutningens hovedinnhold (EUT C 338 av 21.9.2018, s. 19), herunder 

enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine 

forretningshemmeligheter.  

  

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

(2) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

2018/EØS/63/22 
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KOMMISJONSKUNNGJØRING 

Tilgang til og anvendelse av en veiledning for gjennomføring av punkt 3.6.5 og 3.8.2 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 med hensyn til hormonforstyrrende 

egenskaper 

Veiledningen ”Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) 

No 528/2012 and (EC) No 1107/2009”(1) er utarbeidet av Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) og Den 

europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) med støtte fra Europakommisjonens felles 

forskningssenter (JRC). Den gir veiledning til søkere og vurderingsansvarlige hos vedkommende 

myndigheter om hvordan de skal anvende de vitenskapelige kriteriene for å fastslå hormonforstyrrende 

egenskaper som ble innført ved kommisjonsforordning (EU) 2018/605(2). Disse vitenskapelige kriteriene 

får anvendelse fra 10. november 2018 for innsendte og framtidige søknader om godkjenning eller 

fornyelse av godkjenning av aktive stoffer, beskyttende midler eller synergister i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(3). 

I arbeidet med å utarbeide denne veiledningen rådspurte EFSA og ECHA ved flere anledninger 

medlemsstatene, berørte parter og offentligheten. I tillegg diskuterte medlemsstatene konkrete saker på et 

arbeidsgruppemøte organisert av Europakommisjonen, EFSA og ECHA 1.–2. februar 2018. Det endelige 

utkastet til veiledningen ble videre diskutert 25. mai 2018 i Den faste komité for planter, dyr, 

næringsmidler og fôr (seksjon for plantevernmidler – lovgivning). Utarbeidingen av veiledningen og 

kommentarer mottatt av byråene er dokumentert og offentliggjort av EFSA og ECHA. 

EFSA og ECHA vedtok veiledningen 5. juni 2018 og offentliggjorde den 7. juni 2018. Veiledningen er 

dermed tilgjengelig før de vitenskapelige kriteriene fastsatt i forordning (EU) 2018/605 får anvendelse. 

I samråd med Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, og med tanke på en harmonisert og 

effektiv anvendelse av de vitenskapelige kriteriene innført ved forordning (EU) 2018/605, kunngjør 

Kommisjonen at den offentliggjorte veiledningen skal brukes med hensyn til anvendelse av punkt 3.6.5 

og 3.8.2 i forordning (EF) nr. 1107/2009 fra den dato forordning (EU) 2018/605 får anvendelse  

(10. november 2018). 

  

(1) Det europeiske kjemikaliebyrå (ECHA) og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) med 

støtte fra Det felles forskningssenter (JRC). Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context 

of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009, http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 av 19. april 2018 om endring av vedlegg II til forordning (EF)  

nr. 1107/2009 ved å fastsette vitenskapelige kriterier for å fastslå hormonforstyrrende egenskaper (EUT L 101 av 

20.4.2018, s. 33). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler 

og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

2018/EØS/63/24 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5311.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:309:TOC
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