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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9271 – 3i Group / TIIC Management / Aberdeen Infrastructure /  

DirectRoute (Fermoy)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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: 

– 3i Group plc (”3i”, Det forente kongerike) 

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

– Aberdeen Infrastructure Partners LP Inc (”AIPLP”, Guernsey)  

– DirectRoute (Fermoy) Holdings Limited (”Fermoy HoldCo”, Irland), som har enekontroll over DirectRoute (Fermoy) 

Limited (”FermoyCo”, Irland) 

3i, TIIC Management og AIPLP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over hele Fermoy HoldCo. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– 3i: internasjonalt investeringsforetak med to tilleggsvirksomheter, privat egenkapital og infrastruktur, som er spesialisert 

innen kjerneinvesteringsmarkeder i Europa og Nord-Amerika. 

– TIIC Management: et europeisk infrastrukturinvesteringsfortak som investerer i infrastrukturprosjekter i mellom-

markedet i hele Europa, både i transportsektoren og i sosial sektor. 

– AIPLP: investeringsportefølje som består av aktva fra private finansieringsinititativer og offentlig-private 

partnerskap.  

– Fermoy HoldCo: morselskapet til FermoyCo, som er aktivt innen drift og vedlikehold av ringveien M8 Rathcormac/ 

Fermoy Bypass i Irland i 30 år etter en konsesjonskontrakt tildelt i 2004. 

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 126 av 

5.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9271 – 3i Group / TIIC Management / Aberdeen Infrastructure / DirectRoute (Fermoy) 

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/29/01 

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


Nr. 29/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.4.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9272 – 3i Group / TIIC Management / Meridiam Infrastructure Finance /  

DirectRoute (Limerick)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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: 

– 3i Group plc (”3i”, Det forente kongerike) 

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

– Meridiam Infrastructure Finance S.à.r.l. (”Meridiam”, Luxembourg)  

– DirectRoute (Limerick) Holdings Limited (”Limerick HoldCo”, Irland), som har enekontroll over DirectRoute 

(Limerick) Limited (”LimerickCo”, Irland) 

3i, TIIC Management og Meridiam overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over hele Limerick HoldCo. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– 3i: internasjonalt investeringsforetak med to tilleggsvirksomheter, privat egenkapital og infrastruktur, som er 

spesialisert innen kjerneinvesteringsmarkeder i Europa og Nord-Amerika. 

– TIIC Management: et europeisk infrastrukturinvesteringsfortak som investerer i infrastrukturprosjekter i mellom-

markedet i hele Europa, både i transportsektoren og i sosial sektor. 

– Meridiam: internasjonalt investeringsforetak som utvikler, finansierer og forvalter infrastrukturprosjekter. 

– Limerick HoldCo: morselskapet til LimerickCo, som er aktivt innen drift og vedlikehold av ringveien Limerick 

Southern Ring Road i Irland i 35 år etter en konsesjonskontrakt tildelt i august 2006. 

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 126 av 

5.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9272 – 3i Group / TIIC Management / Meridiam Infrastructure Finance / DirectRoute (Limerick) 

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/29/02 

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

(Sak M.9284 – BillerudKorsnäs Venture / Alpla Holding / ecoXpac) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. april 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BillerudKorsnäs Venture AB (”BillerudKorsnäs Venture”, Sverige) kontrollert av BillerudKorsnäs AB (publ) 

– ALPLA Holding GmbH (”Alpla Holding”, Østerrike), som tilhører Alpla-konsernet 

– ecoXpac A/S (”ecoXpac”, Danmark), kontrollert av BillerudKorsnäs Venture 

BillerudKorsnäs Venture AB og ALPLA Holding overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over ecoXpac. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BillerudKorsnäs er en produsent av hovedsakelig fiberbasert emballasjemateriale.  

– ALPLA er en familiedrevet utvikler og produsent av emballasjeløsninger i plast.  

– ecoXpac er et forsknings- og utviklingsforetak som utvikler teknologi for formstøpte papirmasseløsninger for 

emballasje. Foretaket forsker på en løsning for papirbaserte flasker til oppbevaring av væsker, som kullsyreholdige 

væsker, og pulver, et konsept som er kjent som ”Green Fibre Bottle”. 

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 136 av 

12.4.2019 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9284 – BillerudKorsnäs Venture / Alpla Holding / ecoXpac 

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/29/03 

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

(Sak M.9293 – Iconex / Hansol Denmark / R+S Group) 

1.  Kommisjonen mottok 1. april 2019 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: 

– Iconex LLC (”Iconex”, USA) 

– Hansol Denmark ApS og alle datterselskaper, inkludert Schades A/S, (”Hansol Denmark”, Danmark), kontrollert av 

Hansol Paper Co. Ltd (”Hansol Paper”, Sør-Korea) 

– R+S Group GmbH (”R+S Group”, Tyskland), kontrollert av Hansol Paper Co. Ltd (”Hansol Paper”, Sør-Korea) 

Iconex overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Hansol Denmark og 

R+S Group (samlet kalt ”Målforetakene”) ved kjøp av aksjer.  

Foretakssammenslutningen er henvist til Kommisjonen av Bundeskartellamt, i henhold til fusjonsforordningens artikkel 22 

nr. 3. Frankrike sluttet seg senere til henvisningen. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Iconex: omforming og levering av lett termopapir for en rekke sluttprodukter herunder kvitteringsruller, forbruks-

materiale til skrivere og selvklebende etiketter. Iconex leverer omformede ruller og omformede etiketter til en rekke 

bransjer.  

– Hansol Denmark: omforming og levering av lett termopapir for en rekke sluttprodukter herunder kvitteringsruller og 

selvklebende etiketter. Hansol Denmark leverer omformede ruller og omformede etiketter til en lang rekke bransjer.  

– R+S Group: omforming og levering av lett termopapir til kvitterings- og billettløsninger samt selvklebende etiketter. 

R+S Group leverer omformede ruller og omformede etiketter til en rekke bransjer. 

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 132 av 

9.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9293 – Iconex / Hansol Denmark / R+S 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”). 

2019/EØS/29/04 

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

(Sak M.9310 – PFR/IFM/PSA/DCT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Polski Fundusz Rozwoju S.A. (”PFR”, Polen) 

– IFM Investors Pty Ltd (”IFM Investors”, Australia) 

– PSA Baltics NV (”PSA Baltics”, Belgia), et heleid indirekte datterforetak av PSA International Pte Ltd (”PSA”, 

Singapore)  

– Gdansk Port Holdings S.à.r.l. (”GPHS”, Luxembourg), et holdingforetak som kontrollerer DCT Gdańsk S.A. (”DCT”, 

Polen) 

PFR, IFM Investors og PSA overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele GPHS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PFR: morselskapet til en gruppe finansielle foretak og rådgivningsforetak som tilbyr støtte til foretak, lokale 

myndigheter og enkeltpersoner som investerer i bærekraftig sosial og økonomisk utvikling i Polen. 

– IFM: global investeringsforvalter med aktiva innen infrastruktur, børsnoterte aksjer, privat kapital og investeringer i 

gjeld. 

– PSA Baltics: et heleid indirekte datterselskap av PSA, en global forvalter av skipsfartterminaler, hovedsakelig aktivt 

innen levering av laste- og lossetjenester i havner, med særlig fokus på å levere terminaltjenester til 

containertilpassede linjefartøy. 

– GPHS: holdingforetaket til DCT, som driver to dypvannskaier for containere i Gdansk havn i Polen. 

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 126 av 

5.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9310 – PFR/IFM/PSA/DCT 

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/29/05 

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

(Sak M.9340 – Alliance Automotive Group / PartsPoint Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Alliance Automotive Holding Limited (”AAG”, Det forente kongerike) 

– PartsPoint Group B.V. (”PPG”, Nederland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AAG: engrosdistribusjon av deler til lette kjøretøyer og tunge nyttekjøretøyer til ettermarkedet for kjøretøyer i 

Frankrike, Tyskland, Det forente kongerike og Polen. I Frankrike er AAG også aktivt på detaljistnivå. 

– PPG: engrosdistribusjon av reservedeler og tilbehør for lette kjøretøyer i Belgia og Nederland. 

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 130 av 

8.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9340 – Alliance Automotive Group / PartsPoint 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/29/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9344 – Swiss Life / Montagu / Pondus) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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: 

– Swiss Life Holding AG (”Swiss Life’ Sveits) 

– Montagu Private Equity LLP (”Montagu”, Det forente kongerike) 

– Pondus GmbH & Co. KG (”Pondus”, Tyskland)  

Swiss Life og Montagu overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Pondus. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Swiss Life: forsikringsselskap. 

– Montagu: privat egenkapitalforetak. 

– Pondus: et eiendomsselskap som leaser ut en bygning med kontorer og forretningslokaler i Berlin i Tyskland. 

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 130 av 

8.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9344 – Swiss Life / Montagu / Pondus 

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/29/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9346 – Investcorp/Aberdeen/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Investcorp Investment Holdings Limited (”Investcorp”, Caymanøyene), i siste instans er kontrollert av SIPCO 

Holdings Limited 

– Aberdeen Asset Management plc (”Aberdeen”, Det forente kongerike), et heleid datterselskap av Standard Life 

Aberdeen plc 

– Concession Infrastructure Investments Manager Limited, en nystiftet enhet (”JV”, Caymanøyene) 

Investcorp og Aberdeen 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: 

– Investcorp: internasjonal finansiell institusjon som opptrer som hovedaktør og formidler ved internasjonale 

investeringstransaksjoner. 

– Aberdeen: globalt investeringsforetak. 

– Concession Infrastructure Investments Manager Limited: vil levere investeringsrådgivningstjenester til investerings-

fond med hensyn til sosiale og økonomiske infrastrukturprosjekter i landene i Samarbeidsrådet for Gulfen, Midtøsten, 

Nord-Afrika og Tyrkia. 

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 130 av 

8.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9346 – Investcorp/Aberdeen/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/29/08 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8492 – Quaker / Global Houghton) 

Kommisjonen besluttet 11. desember 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. 2 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 32018M8492. 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.8808 – T-Mobile Austria / UPC Austria) 

Kommisjonen besluttet 9. 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 32018M8808. 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. 

2019/EØS/29/09 

2019/EØS/29/10 

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

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

Kommisjonen besluttet 20. 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 32018M8837. 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.8842 – Tele2 / Com Hem Holding) 

Kommisjonen besluttet 8. oktober 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 32018M8842. 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. 

2019/EØS/29/11 

2019/EØS/29/12 

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


11.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/11 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8883 – PPF Group / Telenor Target Companies) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32018M8883. 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.8950 – BASF DOM Business / Solenis / JV) 

Kommisjonen besluttet 11. desember 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 32018M8950. 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. 

2019/EØS/29/13 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8989 – Sony / EMI Music Publishing) 

Kommisjonen besluttet 26. oktober 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 32018M8989. 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.9049 – E.ON / Clever / UFC Scandinavia JV) 

Kommisjonen besluttet 12. november 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 32018M9049. 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.9086 – 3i / Arbejdsmarkedets Tillægspension / Tampnet) 

Kommisjonen besluttet 12. oktober 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 32018M9086. 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.9091 – SNAM / SGI / Sardinia Newco) 

Kommisjonen besluttet 29. oktober 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 32018M9091. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9120 – Carlyle/Apollo) 

Kommisjonen besluttet 10. desember 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 32018M9120. 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.9130 – Société Générale / Commerzbank EMC Business) 

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) 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 32019M9130. 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. 

2019/EØS/29/19 

2019/EØS/29/20 

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

(Sak M.9149 – Apollo Management / Aspen Insurance Holdings) 

Kommisjonen besluttet 18. desember 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 32018M9149. 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.9175 – Total / Chevron Denmark) 

Kommisjonen besluttet 7. 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 32019M9175. 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. 

2019/EØS/29/21 

2019/EØS/29/22 

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

(Sak M.9225 – MML Capital Partners / Macquarie Group / Peggy Holdco) 

Kommisjonen besluttet 21. desember 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 32018M9225. 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.9253 – Mercuria/Aegean) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32019M9253. 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. 

2019/EØS/29/23 

2019/EØS/29/24 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og 

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

Fellesskapet 

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

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Quimper–Paris (Orly) 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

27. oktober 2019 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen 

til å yte offentlig tjeneste: 

Kunngjøring av 5. mars 2019 om innføring av forpliktelse 

til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

mellom Quimper og Paris (Orly) 

NOR: TRAA1906145A 

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

For ytterligere opplysninger: 

Direction Générale de l 'Aviation Civile 

DTA/SDT/T2 

50 rue Henry Farman 

75 720 Paris Cedex 15 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 158094321 

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

 

2019/EØS/29/25 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do
mailto:osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr
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Kunngjøring fra den polske regjering i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive 

leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Den polske regjering har utferdiget offentlige anbudsinnbydelser i forbindelse med konsesjoner for 

kartlegging av og leting etter olje- og naturgassforekomster og utvinning av olje og naturgass i følgende 

områder: 

 ”Rudnik-Lipiny”, deler av konsesjonsblokk nr. 377 og 378 (EUT C 105 av 19.3.2019, s. 1) 

 ”Proszowice W”, deler av konsesjonsblokk nr. 373 og 393 (EUT C 105 av 19.3.2019, s. 12) 

 ”Leszno”, deler av konsesjonsblokk nr. 225, 226, 245 og 246 (EUT C 105 av 19.3.2019, s. 24) 

 ”Konin”, deler av konsesjonsblokk nr. 209 og 229 (EUT C 105 av 19.3.2019, s. 37) 

 ”Błażowa”, deler av konsesjonsblokk nr. 416 og 417 (EUT C 105 av 19.3.2019, s. 51) 

 ”Ryki”, deler av konsesjonsblokk nr. 276, 277, 296 og 297 (EUT C 105 av 19.3.2019, s. 63) 

 ”Wetlina”, deler av konsesjonsblokk nr. 477 (EUT C 105 av 19.3.2019, s. 76) 

For ytterligere opplysninger om rettslig grunnlag, berørte områder, geologiske opplysninger, detaljerte 

opplysninger om anbudet og krav som må være oppfylt i budene, vurderingskriterier, vilkår for tildeling 

av tillatelse og andre opplysninger, herunder en mal for avtaler om tildeling av utvinningsrettigheter, se 

Den europeiske unions tidende (EUT C 105 av 19.3.2019). 

Bud skal inngis til det polske miljødepartementets hovedkontor senest kl. kl 12.00 sentraleuropeisk tid 

den siste dagen av 121-dagersperioden som starter dagen etter at disse meldingene ble kunngjort i Den 

europeiske unions tidende (19.3.2019). 

2019/EØS/29/26 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0012.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0024.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0037.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0051.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0063.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0076.01.ENG
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Oppsummering av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring for 

bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av 

samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(offentliggjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006)(1) 

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn 
Beslutnings-

referanse 
Beslutningsdato 

Godkjennings-

nummer 

Ytterligere 

opplysninger 

1,2-dikloretan 

EF-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

K (2019) 1577 1. mars 2019 REACH/19/1/0 

REACH/19/1/1 

EUT C 89 av 

8.3.2019, s. 11 

kromtrioksid 

EF-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

K (2019) 1663 5. mars 2019 REACH/19/6/0 EUT C 94 av 

12.3.2019, s. 4 

natriumkromat 

EF-nr. 231-889-5 

CAS nr. 7775-11-3 

kaliumkromat 

EF-nr. 232-140-5 

CAS-nr. 7789-00-6 

K (2019) 1643 6. mars 2019 REACH/19/14/0 

REACH/19/14/1 

REACH/19/14/2 

REACH/19/14/3 

EUT C 96 av 

13.3.2019, s. 34 

dibutylftalat 

EF-nr. 201-557-4 

CAS-nr. 84-74-2 

K (2019) 2092 21. mars 2019 REACH/19/15/0 EUT C 116 av 

28.3.2019, s. 2 

1,2-dikloretan 

EF-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

K (2019) 2260 28. mars 2019 REACH/19/7/0 EUT C 125 av 

4.4.2019, s. 3 

Beslutningene finnes på Europakommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm. 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2019/EØS/29/27 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.089.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.089.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.094.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.094.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0034.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0034.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.116.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.116.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.125.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.125.01.0003.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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