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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 001/19/COL 

av 16. januar 2019 

om utvidelse av de særlige garantiene med hensyn til Salmonella spp. fastsatt i europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 til å gjelde kjøtt og egg fra tamfjørfe (Gallus gallus), og kjøtt 

fra kalkuner beregnet på Island 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR – 

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 6.1 nr. 17, 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 av 29. april 2004 om fastsettelse av særlige 

hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (heretter kalt ”forordning (EF) nr. 853/2004”), 

særlig artikkel 8 nr. 3 bokstav b), 

tilpasset EØS-avtalen ved avtalens protokoll 1 nr. 4 bokstav d) og artikkel 1 nr. 1 bokstav c), artikkel 1 

nr. 2 og artikkel 3 i protokoll 1 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan 

og en domstol, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er det fastsatt særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse for driftsansvarlige for næringsmiddelforetak, med visse særlige garantier 

for visse næringsmidler av animalsk opprinnelse beregnet på det finske, svenske og norske 

markedet. Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som har til hensikt å bringe kjøtt fra 

bestemte dyr og egg i omsetning i nevnte EØS-stater, må derfor overholde visse regler når det 

gjelder salmonella. Videre skal forsendelser av slike produkter følges henholdsvis av et 

handelsdokument eller et sertifikat der det framgår at en mikrobiologisk undersøkelse med 

negativt resultat har blitt gjennomført i samsvar med EØS-regelverket. 

2) I kommisjonsforordning (EF) nr. 1688/2005(1) angis dessuten de særlige garantiene samt regler 

for prøvetaking av slike produkter og de mikrobiologiske metodene for undersøkelse av prøvene. 

Forordningen inneholder også et handelsdokument og et sertifikat som skal ledsage forsendelser 

av produktene. 

3) Den 5. juli 2018 framsatte islandske myndigheter en anmodning til EFTAs overvåkingsorgan 

(heretter kalt ”Overvåkingsorganet”) om at de særlige garantiene med hensyn til salmonella skulle 

utvides til Island, med hensyn til kjøtt og egg fra fjørfe i samsvar med forordning (EF) 

nr. 853/2004.(2) Anmodningen omfatter det islandske kontrollprogrammet for salmonella for 

fjørfeavl og fjørfeprodukter. 

4) Det islandske kontrollprogrammet for salmonella dekker hele fjørfeproduksjonen inkludert 

tamfjørfe, kalkun, and, gås og andre fjørfepopulasjoner. Bestemmelsene i forordning (EF) 

nr. 2160/2003(3) om EØS-mål for reduksjon av prevalensen av salmonellaserotyper og nasjonale 

kontrollprogrammer, samt dets gjennomføringstiltak, særlig kommisjonsforordning (EU) 

  

(1) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1688/2005 av 14. oktober 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 853/2004 med hensyn til særlige garantier angående salmonella for forsendelser til 

Finland og Sverige av visse typer kjøtt og egg (EUT L 271 av 15.10.2005, s. 17), nevnt i EØS-avtalens vedlegg I 

kapittel I del 6.2 nr. 51. 

(2) Dok nr. 922555. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om bekjempelse av salmonella 

og andre spesifiserte zoonotiske smittestoffer som overføres gjennom næringsmidler (EUT L 325 av 12.12.2003, 

s. 1), nevnt i EØS-avtalens vedlegg kapittel I del 7.1 nr. 8b. 

2019/EØS/26/01 
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nr. 200/2012, 200/2010, 517/2011 og 1190/2012(4) som fastsetter EØS-mål for reduksjon av 

prevalensen av visse salmonellaserotyper i visse fjørfepopulasjoner, dekker imidlertid bare, med 

hensyn til fjørfe, flokker av broilere, flokker av avlsfjørfe og verpehøner av arten Gallus gallus, 

og kalkunflokker.  

5) På sitt møte 18. juni 2008 ble Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen enige om 

et arbeidsdokument fra Kommisjonen med tittelen «Guidance document on the minimum 

requirements for salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved 

for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus» (heretter kalt 

«arbeidsdokumentet»).(5) 

6) Overvåkingsorganet har i samarbeid med Europakommisjonen undersøkt bestemmelsene i det 

islandske kontrollprogrammet for salmonella med hensyn til kjøtt og egg fra tamfjørfe (Gallus 

gallus) og kjøtt fra kalkuner. Programmet ble også presentert av islandske myndigheter og 

diskutert på et møte den 5. oktober 2018 i Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr, 

seksjon for biologisk trygghet. 

7) Bestemmelsene i det islandske kontrollprogrammet for salmonella med hensyn til kjøtt og egg fra 

tamfjørfe (Gallus gallus) og kjøtt fra kalkuner anses som likeverdige til bestemmelsene som er 

godkjent for Finland, Sverige og Norge, og er i overensstemmelse med arbeidsdokumentet og 

tilsvarende bestemmelser som gjelder for kalkuner.  

8) De særlige garantiene bør derfor utvides til å gjelde forsendelser av egg og kjøtt av tamfjørfe 

(Gallus gallus) og kjøtt fra kalkuner beregnet på Island. I tillegg bør reglene fastsatt i forordning 

(EF) nr. 1688/2005 vedrørende prøvetaking i slikt kjøtt og i flokker som egg har sin opprinnelse i, 

de mikrobiologiske metodene for undersøkelse av prøvene og handelsdokumentet eller sertifikatet 

få anvendelse på slike forsendelser. 

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra EFTAs komité for veterinære og 

plantesanitære forhold – 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Island gis tillatelse til å anvende de særlige garantiene med hensyn til salmonella fastsatt i artikkel 8 nr. 2 

i forordning (EF) nr. 853/2004 på forsendelser av kjøtt og egg fra tamfjørfe (Gallus gallus) og kjøtt fra 

kalkuner beregnet på Island. 

Artikkel 2 

1. Prøvetaking i kjøtt nevnt i artikkel 1, og mikrobiologisk undersøkelse av disse prøvene, skal utføres i 

samsvar med henholdsvis artikkel 3 og 5 i forordning (EF) nr. 1688/2005.  

  

(4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2012 av 8. mars 2012 om et unionsmål for reduksjon av Salmonella 

enteritidis og Salmonella typhimurium i flokker av broilere, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 2160/2003, (EUT L 71 av 9.3.2012, s. 31), nevnt i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 57, 

kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010 av 10. mars 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til et unionsmål for reduksjon av prevalensen av 

salmonellaserotyper i flokker av voksent avlsfjørfe av arten Gallus gallus (EUT L 61 av 11.3.2010, s. 1), nevnt i 

EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 53, kommisjonsforordning (EU) nr. 517/2011 av 25. mai 2011 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til et unionsmål for 

reduksjon av prevalensen av visse salmonellaserotyper hos verpehøner av arten Gallus gallus og om endring av 

forordning (EF) nr. 2160/2003 og kommisjonsforordning (EU) nr. 200/2010 (EUT L 138 av 26.5.2011, s. 45), 

nevnt i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 8 bokstav b) og del 7.2 nr. 53 og 55, kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1190/2012 av 12. desember 2012 om et unionsmål for reduksjon av Salmonella enteritidis og 

Salmonella typhimurium i kalkunflokker, som fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003, 

(EUT L 340 av 13.12.2012, s. 29), nevnt i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 7.2 nr. 51. 

(5) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-

req_eggs-poultry-meat.pdf. 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf
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2. Prøvetakingen i flokker som egg har sin opprinnelse i nevnt i artikkel 1, og mikrobiologisk 

undersøkelse av disse prøvene, skal utføres i samsvar med henholdsvis artikkel 4 og 5 i forordning 

(EF) nr. 1688/2005. 

3. Forsendelser av kjøtt nevnt i artikkel 1 skal ledsages av et handelsdokument som er i samsvar med 

modellen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1688/2005. 

4. Forsendelser av egg nevnt i artikkel 1 skal ledsages av et sertifikat som er i samsvar med modellen i 

vedlegg V til forordning (EF) nr. 1688/2005. 

Artikkel 3 

Dette vedtak trer i kraft 16. januar 2019. 

Artikkel 4 

Dette vedtak er rettet til Island. 

Artikkel 5 

Dette vedtak har gyldighet i engelsk utgave. 

Utferdiget i Brussel 16. januar 2019. 

For EFTAs overvåkingsorgan 

Bente Angell-Hansen 

president 

Frank J. Büchel 

medlem av kollegiet 

Högni Kristjánsson 

ansvarlig medlem av kollegiet 

Carsten Zatschler 

medunderskriver som direktør for 

juridisk avdeling 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Innledning av behandling 

(Sak M.9076 – Novelis/Aleris) 

Kommisjonen besluttet 25. mars 2019 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått 

at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 

marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 

foretakssammenslutningen, og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er hjemlet i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammen-

slutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 121 av 1.4.2019. Merknadene 

sendes til Kommisjonen, med referanse M.9076 – Novelis/Aleris, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per  

e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2019/EØS/26/02 

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

(Sak M.9172 – Liberty House Group / ArcelorMittal Divestment Businesses) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. mars 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Liberty Steel East Europe (Bidco) Limited (Det forente kongerike), kontrollert av SKG Global Holdings Pte Ltd 

(Singapore) 

– Liberty House Group Pte Ltd (Singapore), kontrollert av SKG Global Holdings Pte Ltd (Singapore) 

– Galati/Skopje HoldCo (Det forente kongerike), som tilhører konsernet ArcelorMittal (Luxembourg) 

– ArcelorMittal Ostrava a.s. (Tsjekkia), som tilhører konsernet ArcelorMittal (Luxembourg) 

– Paloma S.r.l. (Italia), som tilhører konsernet ArcelorMittal (Luxembourg) 

– Liège Steel Industry SA (Belgia), som tilhører konsernet ArcelorMittal (Luxembourg) 

– ArcelorMittal Dudelange S.A. (Luxembourg) som tilhører konsernet ArcelorMittal (Luxembourg) 

Liberty Steel East Europe (Bidco) Limited overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) over hele Galati/Skopje HoldCo, ArcelorMittal Ostrava a.s., Paloma S.r.l. og fire stålsentraler i Arcore, Rieti, Quarto 

Inferiore og Graffignana (Italia). 

Liberty House Group Pte Ltd overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Liège Steel Industry SA og ArcelorMittal Dudelange S.A. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Liberty Steel East Europe (Bidco) Limited og Liberty House Group Pte Ltd: del av Liberty House Group, et privat 

konsern aktivt innen varehandel, metallresirkulering og produksjon av stål, aluminium og byggeprodukter. 

– Galati/Skopje HoldCo: aktivt hovedsakelig innen stålproduksjon og produksjon av ulike flate karbonstålprodukter i 

stålproduksjonsanlegg i Galati (Romania) og Skopje (Nord-Makedonia). 

– ArcelorMittal Ostrava a.s.: aktivt hovedsakelig innen stålproduksjon og produksjon av flate, lange og rørformede 

karbonstålprodukter i Ostrava (Tsjekkia). 

– Paloma S.r.l.: aktivt innen produksjon av kaldvalsede, galvaniserte flate karbonstålprodukter belagt med organisk 

materiale i Italia, og innen ståldistribusjon gjennom en stålsentral i Tillet (Frankrike). 

– Liège Steel Industry SA: aktivt innen produksjon av kaldvalsede, varmforsinkede galvaniserte flate karbonstål-

produkter og metallbelagt stål for emballasje i anleggene i Tilleur og Flemalle (Belgia) 

– ArcelorMittal Dudelange S.A.: aktivt innen produksjon av varmforsinkede og elektrogalvaniserte flate karbonstål-

produkter i Dudelange (Luxembourg) og som stålsentral. 

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 117 av 

29.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9172 – Liberty House Group / ArcelorMittal Divestment Businesses 

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. 

2019/EØS/26/03 

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

(Sak M.9288 – CACF / BBPM / Agos Ducato / ProFamily 

1.  Kommisjonen mottok 29. mars 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CA Consumer Finance S.A. (”CACF”, Frankrike), kontrollert alene av Crédit Agricole S.A. (Frankrike) 

– Banco BPM S.p.A (”BBPM”, Italia)  

– Agos Ducato S.p.A. (”Agos Ducato”, Italia), kontrollert i fellesskap av CACF og BBPM 

– ProFamily S.p.A. (”ProFamily”, Italia), et heleid datterselskap av BBPM  

CACF og BBPM overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over ProFamily 

gjennom Agos Ducato, et eksisterende fellesforetak. ProFamily er i dag kontrollert alene av BBPM. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CACF: er aktivt innen forbrukerfinansieringssektoren i Frankrike og flere andre europeiske land i tillegg til Kina og 

Marokko.  

– BBPM: bankkonsern hovedsakelig aktivt i Italia. 

– Agos Ducato: virksomhet innen forbrukerfinansieringsbransjen i Italia.  

– ProFamily: tilbyr forbrukerkredittprodukter i Italia. Virksomheten til ProFamily som ikke leveres gjennom BBPMs 

banknettverk, er ikke en del av den foreslåtte sammenslutningen. 

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 125 av 

4.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9288 – CACF / BBPM / Agos Ducato / ProFamily 

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”). 

2019/EØS/26/04 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9290 – SoftBank Group / Altamira) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. mars 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– doBank, S.p.A. (”doBank”, Italia), kontrollert alene av Softbank Group Corp. (”SoftBank Group”, Japan) 

– Altamira Asset Management S.A. (”Altamira”, Spania), kontrollert alene av fond forvaltet av Apollo Management, 

L.P. (”Apollo”, USA) 

SoftBank Group overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Altamira. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Softbank Group: global portefølje av datterselskaper og tilknyttede selskaper med virksomhet innen avansert 

telekommunikasjon, internettjenester, tingenes internett, robotteknikk og teknologi for ren energi, samt, gjennom 

doBank, forvaltning av alle faser av livssyklusen til alle typer lån gjennom spesialiserte moduler og kundetilpassede 

tjenester, herunder utkontraktert forvaltning av overholdte og misligholdte lån. 

– Altamira: forvaltning av misligholdte aktiva, herunder alle typer misligholdte lån (f.eks. lån med og uten sikkerhet, 

foretakslån, lån til små og mellomstore bedrifter, privatlån, forbrukerkreditt og leasing) og forvaltning av ulike typer 

eiendomsaktiva (f.eks. boliger, tjenester, utvikling, land, handle), for finansinstitusjoner, institusjonelle investorer og 

avviklingsenheter som eier misligholdte aktiva eller eiendomsaktiva.  

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 117 av 

29.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9290 – SoftBank Group / Altamira 

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. 

2019/EØS/26/05 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9295 – Daimler / Geely / Ride-hailing JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. mars 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Daimler AG (”Daimler”, Tyskland) 

– Geely Technology Group Co., Ltd. (”Geely”, Kina) 

– Ride-hailing JV (”JV”, Kina) 

Daimler og Geely skaffer seg ved kjøp av aksjer i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over det nystiftede fellesforetaket (”JV”).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Daimler: offentlig børsnotert selskap aktivt over hele verden innen utvikling, produksjon og distribusjon av kjøretøy-

produkter, hovedsakelig personbiler (under Mercedes-Benz-merket og ”smart”-merker), lastebiler, varebiler og 

busser. 

– Geely: en bilprodusent aktiv innen produksjon og salg av personkjøretøy over hele verden (inkludert merkene Geely 

Auto, Lynk & Co, PROTON, Lotus Volvo Cars og Polestar).  

– JV: JV vil være aktivt innen bildelingstjenester i premiumsegmentet med en liten flåte luksusbiler fra Mercedes-Benz 

som tilbys forretningskunder, offentlige enheter og private kunder utelukkende i 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 123 av 

2.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9295 – Daimler / Geely / Ride-hailing 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. 

2019/EØS/26/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9305 – Sev.en Energy / Huaneng-Yudean / InterGen) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. mars 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sev.en Energy AG (”Sev.en Energy”, Liechtenstein) 

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

– China Huaneng Group Co. (”Huaneng”, Kina) 

Sev.en Energy overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele InterGen. 

InterGen er i dag kontrollert i fellesskap av Ontario Teacher’s Pension Plan Board (”OTTP”) og Huaneng, som hver 

indirekte eier 50 % av aksjekapitalen til InterGen. Etter overføringen vil Sev.en Energy og Huaneng hver indirekte eie  

50 % av aksjekapitalen til InterGen. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sev.en Energy: levering av brunkull, produksjon og engrossalg av elektrisk kraft, levering av fjernvarme, levering av 

kullforbrenningsprodukter og tilknyttede naturmaterialer samt handel med CO2-utslippskvoter. 

– InterGen: produksjon og engrossalg av elektrisk kraft, handel med elektrisk kraft og handel med utslippskvoter. 

– Huaneng: utvikling, investering, bygging, drift og forvaltning av kraftproduksjonsaktiva og produksjon og salg av 

elektrisitet og oppvarming, i tillegg til andre aktiviteter. 

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 123 av 

2.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9305 – Sev.en Energy / Huaneng-Yudean / InterGen 

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. 

2019/EØS/26/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9308 – Ansaldo/REPH/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. mars 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ansaldo Energia S.p.A. (”Ansaldo”, Italia) og konsernforetak, kontrollert av Shanghai Electric (”SEC”, Kina) og 

Cassa Deposseti e Prestiti (”CDP”, Italia) 

– JSC REP Holding (”REPH”, Russland) og konsernforetak, som tilhører konsernet Gazprombank (”REPH Group”, 

Den russiske føderasjon)  

– REPH Ansaldo Gas Turbine LLC (”REPH Ansaldo Gas Turbine JV”, Den russiske føderasjon) 

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

nr. 4 over REPH Ansaldo Gas Turbine JV.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ansaldo: aktivt internasjonalt innen sektoren for kraftproduksjonssystemer og komponenter til turbiner, generatorer, 

nøkkelferdige kraftverk samt tekniske tjenester til kjernekraftverk. 

– REPH: utformer, produserer og leverer pakkeløsninger til kraftproduksjonsutstyr og elektrisk utstyr til olje- og 

gassindustrien, metallurgisk og kjemisk industri samt kraftproduksjons- og distribusjonsanlegg. 

– REPH Ansaldo Gas Turbine JV: vil blant annet være aktivt innen produksjon, plassering og markedsføring av gass- 

og dampturbiner samt utforming, markedsføring og drift av nøkkelferdige kraftverk, hovedsakelig i Den russiske 

føderasjon og Samveldet av uavhengige stater. 

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 117 av 

29.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9308 – Ansaldo/REPH/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. 

2019/EØS/26/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9311 – Berry/RPC) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. mars 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Berry Global Group, Inc. (”Berry”, USA) 

– RPC Group Plc (”RPC”, Det forente kongerike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer, gjennom en avtaleordning godkjent av domstolen. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Berry: produksjon av plastemballasje, non-woven spesialmaterialer og tekniske materialer. 

– RPC: produksjon av plastprodukter, herunder til emballasje og annen bruk. 

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

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 125 av 

4.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9311 – Berry/RPC 

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. 

2019/EØS/26/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9322 – Vista Equity Partners / TA Associates / Aptean) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. mars 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vista Equity Partners Management LLC (”Vista”, USA) 

– TA Associates Management L.P. (”TA Associates”, USA) 

– Aptean Inc. (USA) og Yaletown Acquiror S.à.r.l (Luxembourg) (samlet kalt ”Målforetaket”), i dag kontrollert av 

Vista. 

Vista og TA Associates overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele Målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Vista: privat egenkapitalforetak med fokus på investeringer i virksomheter innen programvare, data og teknologi-

baserte tjenester. 

– TA Associates: privat egenkapitalforetak med virksomhet i Nord-Amerika, Europa og Asia, aktivt innen oppkjøp, 

minoritetsrekapitalisering og lønnsomme vekstforetak. 

– Målforetaket: selger programvare som gjør det mulig for kunden å forbedre sin interne arbeidsflyt, særlig med hensyn 

til kundebehandling, kundeopplevelse, forretningsressursplanlegging, leveransehåndteringsforvaltning, kontrolløs-

ninger og kompetanseforvaltning. 

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 121 av 

1.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9322 – Vista Equity Partners / TA Associates / Aptean 

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. 

2019/EØS/26/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9347 – OEP / WP Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. mars 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– OEP Capital Advisors, L.P. (”OEP”, USA)  

– Powertrain Services UK Ltd med datterselskaper og visse tilknyttede foretak som driver Walterscheid Powertrain-

virksomheten (”WP Group”, Det forente kongerike) 

OEP overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele WP Group  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OEP: privat mellomstort egenkapitalforetak med fokus på transformerende kombinasjoner innen industri-, helse- og 

teknologisektoren i Nord-Amerika og Europa.  

– WP Group: global leverandør av produkter og tjenester for framdriftssystemer til terrengkjøretøy til originaldel-

produsenter og -leverandører samt til det internasjonale ettermarkedet. 

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

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

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 124 av 

3.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9347 – OEP / WP 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. 

2019/EØS/26/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9094 – Amcor/Bemis) 

Kommisjonen besluttet 11. februar 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings-

hemmeligheter 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 32019M9094. 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.9254 – MUTB/CFSGAM) 

Kommisjonen besluttet 20. mars 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9254. 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.9261 – CD&R/FHI) 

Kommisjonen besluttet 31. januar 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9261. 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.9302 – Carlyle / TA Associates / Weiman) 

Kommisjonen besluttet 18. mars 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9302. 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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Statsstøtte – Det forente kongerike 

SA.35980 (2018/NN) – Elektristetmarkedsreform: Kapasitetsmekanisme 

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 21. februar 2019 underrettet Det forente kongerike 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 sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 

ble offentliggjort (EUT C 109 av 22.3.2019, s. 3), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Det forente kongerike. En berørt part som ønsker å få sine merknader 

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

Statsstøtte – Danmark 

SA.52162 (2019/C) (tidl. 2018/FC) – Statsstøtte til Øresundbro Konsortiet 

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 28. februar 2019 underrettet Danmark 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 støttetiltak tildelt Øresundbro Konsortiet (heretter kalt ”konsortiet”). 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støttetiltakene som er tildelt konsortiet, og som 

Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 

ble offentliggjort (EUT C 109 av 22.3.2019, s. 46), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene skal sendes inn innen fristen i både i en original og en ikke-fortrolig versjon. Den ikke-

fortrolige versjonen vil bli oversendt Danmark og Sverige. En berørt part som ønsker å få sine merknader 

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

2019/EØS/26/16 
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Statsstøtte – Sverige 

SA.52617 (2019/C) (tidl. 2018/FC) – Statsstøtte til Øresundbro Konsortiet 

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 28. februar 2019 underrettet Sverige 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 støttetiltak tildelt Øresundbro Konsortiet (heretter kalt ”konsortiet”). 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støttetiltakene som er tildelt konsortiet, og som 

Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 

ble offentliggjort (EUT C 109 av 22.3.2019, s. 72), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene skal sendes inn innen fristen i både i en original og en ikke-fortrolig versjon. Den ikke-

fortrolige versjonen vil bli oversendt Danmark og Sverige. En berørt part som ønsker å få sine merknader 

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

2019/EØS/26/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.109.01.0072.01.ENG
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte  

og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende fra 1. april 2019 

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 

(EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

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

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

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

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

tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 55 av 12.2.2019, s. 17, og EØS-tillegget nr. 26 av 21.2.2019, 

s. 26. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,02 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,03 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,03 -0,13 -0,13 

1.4.2019 – -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,04 -0,13 -0,13 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.4.2019 – -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

 

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

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,31 -0,16 -0,16 1,09 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,24 -0,16 -0,16 1,09 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,13 -0,13 -0,13 1,09 

1.4.2019 – -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,03 -0,13 -0,13 1,09 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 28. februar 2019 er nå 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende (EUT C 118 av 29.3.2019, s. 1). 

2019/EØS/26/19 
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