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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8941 – EQT/Widex/JV) 

1.  Kommisjonen mottok 9. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sivantos Pte. Ltd. (”Sivantos”, Singapore), kontrollert av EQT VI Limited og EQT Fund Management S.à r.l. (samlet 

kalt ”EQT”) 

– Widex A/S (”Widex”, Danmark), kontrollert av Widex Holding A/S (”Widex Holding”) 

– MergeCo A/S, en nyopprettet enhet (”JV”, Danmark) 

Widex Holding og EQT overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over JV, ved å slå sammen virksomhetene til Widex og Sivantos. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 4. oktober 2018, men meldingen ble senere 

trukket tilbake 30. oktober 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sivantos: global produsent og leverandør av høreapparater og tilbehør. 

– Widex: global produsent og leverandør av høreapparater og tilbehør. 

– JV: global produsent og leverandør av høreapparater og tilbehør. 

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 20 av 

16.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8941 – EQT/Widex/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”). 

2019/EØS/3/01 

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

(Sak M.8964 – Delta / Air France-KLM / Virgin Group / Virgin Atlantic) 

1.  Kommisjonen mottok 8. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Air France-KLM S.A. (”AFKL”, Frankrike) 

– Delta Air Lines, Inc. (”Delta”, USA)  

– Virgin Group (De britiske jomfruøyer) 

– Virgin Atlantic Limited (”VAL”, Det forente kongerike) 

AFKL, Delta og Virgin Group overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele VAL, som i dag er kontrollert i fellesskap av Delta og Virgin Group.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AFKL: levering av lufttransporttjenester for passasjer og gods samt vedlikeholds-, reparasjons- og overhalings-

tjenester. 

– Delta: levering av lufttransporttjenester for passasjer og gods ved bruk av tilgjengelig plass i lasterommet på 

passasjerruter samt levering av vedlikeholds-, reparasjons- og overhalingstjenester. 

– Virgin Group: holdingforetaket til en gruppe foretak, inkludert VAL, med virksomhet som omfatter en rekke 

produkter og tjenester over hele verden. 

– VAL: holdingforetaket til Virgin Holidays, som er aktivt som turoperatør, og Virgin Altantic, som er et luftfarts-

selskap som tilbyr lufttransporttjenester for passasjerer og gods.  

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 20 av 

16.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8964 – Delta / Air France-KLM / Virgin Group / Virgin Atlantic 

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/3/02 

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

(Sak M.9130 – Société Générale / Commerzbank EMC Business) 

1.  Kommisjonen mottok 7. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Société Générale SA (”SG”, Frankrike), som tilhører konsernet Société Générale 

– Commerzbank AGs Equity Markets & Commodities-virksomhet (”Commerzbank EMC Business”) 

SG overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Commerzbank EMC 

Business. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva og aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SG: konsern som tilbyr finansielle tjenester, regulert i henhold til fransk lov. Konsernet er aktivt over hele verden 

innen tre hovedområder: privatbankvirksomhet og finansielle tjenester, global investeringsforvaltning og -tjenester 

samt forretnings- og investeringsbanktjenester. 

– Commerzbank EMC Business: omfatter aktivaforvaltningstjenester, strukturering, utstedelse og markedsføring av 

børsnoterte strukturerte investeringsprodukter, og strukturering, utstedelse og markedsføring av strukturerte engros-

investeringsprodukter. 

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 18 av 

15.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9130 – Société Générale / Commerzbank EMC Business 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2019/EØS/3/03 

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

(Sak M.9141 – Diamond Transmission Corporation / Infrared Capital Partners /  

Diamond Transmission Partners) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Diamond Transmission Corporation Limited (”DTC”, Det forente kongerike), kontrollert av Mitsubishi Corporation 

(”MC”, Japan) 

– Infrared Capital Partners Limited (”IRCP”, Det forente kongerike), kontrollert av InfraRed Capital Partners 

(Management) LLP (Det forente kongerike) 

– Diamond Transmission Partners RB (Holding) Limited (”Målforetaket”, Det forente kongerike), i dag kontrollert 

alene av DTC 

DTC og IRCP 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: 

– DTC: et holdingforetak som omfatter MCs investeringsvirksomhet i sektoren for elektrisitetsoverføring. 

– IRCP: et forvaltningsforetak for infrastrukturinvesteringer med virksomhet innen finansiell rådgivning og investe-

ringsforvaltning på vegne av investeringsfond. 

– Målforetaket: holdingforetaket til det heleide datterselskapet Diamond Transmission Partners RB Limited, som er eier 

av overføringen til havs for vindkraftverket Race Bank som ligger i britisk farvann i Nordsjøen. Foretaket er aktiv 

innen overføring av elektrisitet fra vindkraftverket til Det forente kongerikes nasjonale overføringssystem for 

elektrisitet på 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.  

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 20 av 

16.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9141 – Diamond Transmission Corporation / Infrared Capital Partners / Diamond Transmission Partners 

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/3/04 

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

(Sak M.9170 – EPIC SNCF Mobilités / Ceetrus / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SNCF Mobilités (Frankrike), kontrollert av den franske stat 

– Ceetrus France (”Ceetrus”, Frankrike), kontrollert av holdingforetaket Suraumarché 

SNCF Mobilités og Ceetrus overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over en halvoffentlig virksomhet med ett enkelt formål (société d’économie mixte à opération unique – 

SEMOP) kalt ’Gare du Nord 2024’, som har som formål å inngå og fullbyrde en konsesjonskontrakt og en avtale om 

midlertidig bruk av offentlig eiendom som utgjør tinglige rettigheter, som gir virksomheten rett til å bruke områder på 

stasjoner som brukes til butikk- og tjenestevirksomhet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SNCF Mobilités: transport av passasjerer og gods og, gjennom avdelingene Gares & Connexions, forvaltning og 

utvikling av 3000 franske passasjertransportstasjoner. 

– Ceetrus: blandet eiendomsutvikling. 

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 11 av 

11.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9170 – EPIC SNCF Mobilités / Ceetrus / 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/3/05 

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

(Sak M.9218 – CVC Capital Partners / K3) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Ahlsell AB (”K3”, Sverige) 

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over hele Ahlsell AB. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 11. desember 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: CVC og/eller datterselskaper forvalter investeringsfond og -plattformer. 

– Ahlsell AB (K3): engrossalg og detaljhandelsdistribusjon av installasjonsprodukter som faller inn under følgende 

kategorier: oppvarming, ventilasjon, luftkondisjonering, sanitær, elektrisitet, verktøy og forsyninger. 

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 18 av 

15.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9218 – CVC Capital Partners / K3 

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/3/06 

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

(Sak M.9223 – Stena Rederi / Hyundai Glovis / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Stena Rederi AB (”Stena Rederi”, Sverige), kontrollert av Stena AB (Sverige), del av Stena Sphere (som består av 

Stena AB, Stena Sessan AB og Stena Metall AB) 

– Glovis Europe GmbH (”Glovis Europe”, Tyskland), kontrollert av Hyundai Glovis CO., LTD (”Hyundai Glovis”, 

Sør-Korea) 

Stena Rederi og Glovis Europe overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak som i hovedsak skal drive med sjøtransport over korte distanser med bil- 

og lastebilferger i Europa. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Stena Rederi: støtter skipsfartsvirksomheten til Stena AB ved å tilby skipsbygging, mannskap og tekniske tjenester. 

– Glovis Europe: leverer logistikktjenester for ferdige fartøyer og deler, og støtter de globale aktivitetene til havs til 

morforetaket Hyundai Glovis, et foretak med fokus på integrert logistikk og distribusjon 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 20 av 

16.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9223 – Stena Rederi / Hyundai Glovis / 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/3/07 

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

(Sak M.9233 – Fosun International / Tom Tailor) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Fosun International Limited (”Fosun International”, Kina) 

– Tom Tailor Holding SE (”Tom Tailor”, Tyskland) 

Fosun International overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Tom Tailor. 

Sammenslutningen gjennomføres ved andre midler, knyttet til redusert antall deltakere på Tom Tailors årlige 

aksjonærmøter. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Fosun: er en del av et kinesisk konsern som er aktivt innen i) legemidler, medisinske tjenester og helse, ii) turisme, 

fritid, mote og forbruksvarer, og iii) forsikring, finans og investering.  

– Tom Tailor: tysk motehus som i hovedsak tilbyr klassisk og moderne fritidstøy til menn, kvinner og barn. 

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 18 av 

15.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9233 – Fosun International / Tom Tailor 

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/3/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9240 – Siemens Project Ventures / Veja Mate Offshore Project) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Siemens Project Ventures GmbH (”SPV”, Tyskland), som tilhører Siemens Aktiengesellschaft (”Siemens AG”, 

Tyskland) 

– Veja Mate Offshore Project GmbH (”VMOP”, Tyskland) 

SPV overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over VMOP. Sammenslutningen 

gjennomføres ved endringer i aksjeeierstrukturen. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SPV: aktiv innen utvikling og finansiering av prosjekter samt investeringer i disse prosjektene, særlig med hensyn til 

energi, sykehus og infrastruktur. 

– VMOP: driver et vindkraftverk til havs med en kapasitet på 402 MW i den tyske delen av Nordsjøen. 

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 11 av 

11.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9240 – Siemens Project Ventures / Veja Mate Offshore Project 

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/3/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9241 – Cattolica / IMA France / IMA Italia Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Società Cattolica di Assicurazione - Società cooperativa (”Cattolica”, Italia) 

– Inter Mutuelles Assistance SA (”IMA France”, Frankrike) 

– IMA Italia Assistance Spa og IMA Servizi Scarl (samlet kalt ”IMA Italia Group”, Italia), i dag kontrollert alene av 

IMA France. 

Cattolica overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over IMA 

Italia Group. Etter transaksjonen vil IMA Italia Group kontrolleres i fellesskap av Cattolica og IMA France 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cattolica: livsforsikring og annen forsikring enn livsforsikring i Italia. 

– IMA France: annen forsikring enn livsforsikring, gjenforsikring av annen forsikring enn livsforsikring og levering av 

assistansetjenester, hovedsakelig i Frankrike. 

– IMA Italia Group: annen forsikring enn livsforsikring, gjenforsikring av annen forsikring enn livsforsikring og 

levering av assistansetjenester i Italia. 

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 22 av 

18.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9241 – Cattolica / IMA France / IMA Italia 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/3/10 

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

(Sak M.9244 – OMERS / Altice / SFR FTTH) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– OMERS Infrastructure European Holdings B.V. (”OMERS Infrastructure”, Nederland), kontrollert av OMERS 

Administration Corporation (”OMERS”) 

– Altice France S.A. (”Altice”, Frankrike), kontrollert av Altice Europe N.V. 

– SFR FTTH (Frankrike), i dag kontrollert av Altice 

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

nr. 4 over hele SFR FTTH. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OMERS Infrastructure: infrastrukturavdelingen i OMERS, administrator for Ontario Municipal Employees 

Retirement System Primary Pension Plan i Canada, som investerer globalt i infrastruktur og privat egenkapital. 

– Altice: levering av tjenester på områder som telekommunikasjon, innhold, media, underholdning og reklame. 

– SFR FTTH: fibernettverkaktiviteten til SFR S.A., en elektronisk kommunikasjonsoperatør som kontrolleres alene av 

Altice, i enkelte deler av Frankrike bortsett fra i tett befolkede områder, som definert av franske tilsynsmyndigheter 

for elektronisk kommunikasjon (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes). 

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 20 av 

16.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9244 – OMERS / Altice / SFR FTTH 

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/3/11 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9248 – Sumitomo/Mahindra/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sumitomo Corporation (”Sumitomo”, Japan) 

– Mahindra Agri Solutions Limited (”Mahindra”, India), som tilhører Mahindra Group (India), og 

– et nystiftet fellesforetak (”JV”, India) 

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

artikkel 3 nr. 4 over det nystiftede fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sumitomo: handels- og investeringsforetak aktivt innen handel med metallprodukter, transport- og byggesystemer, 

miljø og infrastruktur, kjemikalier og elektronikk, medier, nettverk og livsstilsprodukter, mineralressurser, energi og 

biovitenskap. 

– Mahindra: ekspertise innen teknologi og landbruk, samt landbruksinnsatsfaktorer (frø, håndtering av avlinger, 

settepoteter og mikrovanning), landbruksprodukter (fersk frukt, tørket belgfrukt og spiselige oljer) og rådgivnings-

tjenester på meieriområdet.  

– Fellesforetaket: produksjon, utforming, distribusjon, salg, kjøp, markedsføring, import og eksport av landbruks-

kjemiske produkter, hovedsakelig i India i tillegg til Nigeria og Tanzania. Mahindra vil overføre sin landbruks-

kjemiske virksomhet til fellesforetaket. 

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 20 av 

16.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9248 – Sumitomo/Mahindra/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/3/12 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9268 – Macquarie / JERA Power International / Orsted InvestCo /  

Swancor / Formosa I Wind Power) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (”Macquarie”, Australia)  

– Ørsted InvestCo Ltd. (”Ørsted”, Danmark) 

– Swancor Ind. Co. Ltd. (”Swancor”, Taiwan) 

– JERA Power International B.V. (”JERA”, Japan)  

– Formosa I International Investment Co., Ltd. (”Formosa I”, Taiwan), som kontrollerer Formosa I Wind Power Co., 

Ltd. og i dag er kontrollert i fellesskap av Macquarie, Ørsted og Swancor. 

Macquarie, Ørsted, Swancor og JERA overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Formosa I. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Macquarie: aktivt innen ulike virksomheter, herunder investeringer i et bredt spekter av sektorer, deriblant ressurser 

og råvarer, energi, finansinstitusjoner, infrastruktur og fast eiendom. 

– Ørsted: aktiv innen utvikling, konstruksjon og drift av vindkraftparker til havs, bioenergianlegg og innovative 

løsninger for å omgjøre avfall til energi samt levering av smartenergiprodukter til forbrukere. Foretaket skaffer, 

produserer, distribuerer og handler med energi og tilknyttede produkter i Nord-Europa. 

– Swancor: produsent og distributør av spesialkjemikaliematerialer, herunder rustbeskyttere til bruk i tanker og rør 

innen en rekke bransjer, piper på kraftverk, lystbåter og svømmebasseng og epoksyharpikssystemer til 

vindturbinblader. 

– JERA: aktiv innen oppstrøms drivstoffinvesteringer, drivstofflevering, -handel og -transport. Det er også aktivt innen 

utvikling og drift av kraftverksanlegg. 

– Formosa I: vindkraftverkprosjekt til havs som skal utvikles, bygges og drives nær Miaoli i Taiwan. 

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 21 av 

17.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9268 – Macquarie / JERA Power International / Orsted Investco / Swancor / Formosa I Wind Power 

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/3/13 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8747 – Bolloré/APMM/CIT) 

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 32018M8747. 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.9087 – Mondi Štětí / Holzindustrie Maresch / Eco-Investment / Labe Wood) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 

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

tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M9087. 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/3/14 

2019/EØS/3/15 

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.9177 – Sumitomo / Metal One / JV) 

Kommisjonen besluttet 17. 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 32018M9177. 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.9186 – The Carlyle Group / Marriott International / Penha Longa) 

Kommisjonen besluttet 4. 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 32018M9186. 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/3/16 

2019/EØS/3/17 

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
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9215 – Sumitomo Corporation / Toyota Motor Corporation / Kinto Corporation) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32018M9215. 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.9216 – Sumitomo Corporation / Toyota Motor Corporation /  

Mobilots Corporation) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32018M9216. 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/3/18 

2019/EØS/3/19 

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.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus) 

Kommisjonen besluttet 12. 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 32018M9217. 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/3/20 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Kunngjøring fra den nederlandske minister for økonomi og klimapolitikk i henhold  

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

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

Den nederlandske minister for økonomi og klimapolitikk kunngjør at det er mottatt en søknad om 

tillatelse til å drive leting etter hydrokarboner for blokksegmentene G16c og M1b, angitt på kartet vedlagt 

som vedlegg 3 til forskriften om gruvedrift (Mijnbouwregeling) (Statstidende 2014, nr. 4928). 

Blokksegment G16c er avgrenset av breddesirklene mellom punktene A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-

H, H-I og A-I. 

Punktene er definert som følger: 

Punkt ° ′ ″ Ø ° ′ ″ N 

A 4 59 55,057 53 59 57,378 

B 4 59 55,046 54 5 17,388 

C 5 6 55,057 54 5 17,393 

D 5 6 55,058 54 4 47,392 

E 5 12 20,066 54 4 47,396 

F 5 16 33,076 54 3 19,396 

G 5 16 33,079 54 1 46,393 

H 5 19 55,084 54 1 46,395 

I 5 19 55,087 53 59 57,391 

Ovennevnte punkters plassering er uttrykt i geografiske koordinater beregnet i samsvar med 

koordinatsystemet ETRS89. 

Blokksegment G16c har et areal på 175,8 km2. 

Blokksegment M1b er avgrenset av breddesirklene mellom punktene A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-

H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N og A-N. 

Punktene er definert som følger: 

Punkt ° ′ ″ Ø ° ′ ″ N 

A 4 59 55,057 53 59 57,378 

B 5 19 55,087 53 59 57,391 

C 5 19 55,107 53 49 57,371 

D 5 15 18,282 53 49 57,368 

E 5 18 43,831 53 54 42,160 

F 5 18 43,828 53 56 3,283 

G 5 17 35,233 53 56 0,664 

H 5 17 40,139 53 57 24,185 

I 5 18 43,826 53 57 24,185 

J 5 17 32,885 53 59 25,089 

K 5 16 15,513 53 59 25,088 

L 5 9 57,482 53 55 5,925 

M 5 9 57,483 53 54 33,794 

N 4 59 55,067 53 54 33,787 

  

2019/EØS/3/21 
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Ovennevnte punkters plassering er uttrykt i geografiske koordinater beregnet i samsvar med 

koordinatsystemet ETRS89. 

Blokksegment M1b har et areal på 193,2 km2. 

Med henvisning til direktivet nevnt i innledningen samt artikkel 15 i lov om gruvedrift (Mijnbouwwet) 

(Tidende for lover og dekreter 2002, nr. 542) innbyr ministeren for økonomi og klimapolitikk herved 

berørte parter til å sende inn en konkurrerende søknad om tillatelse til å drive leting etter hydrokarboner 

for blokksegmentene G16c og M1b på den nederlandske kontinentalsokkelen. 

Ministeren for økonomi og klimapolitikk er vedkommende myndighet for tildeling av tillatelser. 

Kriteriene, vilkårene og kravene angitt i artikkel 5 nr. 1 og 2 og i artikkel 6 nr. 2 i ovennevnte direktiv er 

beskrevet i lov om gruvedrift (Tidende for lover og dekreter 2002, nr. 542). 

Søknader sendes innen 13 uker etter at denne kunngjøringen ble offentliggjort i Den europeiske unions 

tidende (EUT C 3 av 7.1.2019, s. 4) til: 

The Minister for Economic Affairs and Climate Policy 

Attn. Mr J.L. Rosch, Energy and Environment Directorate 

Bezuidenhoutseweg 73 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

NEDERLAND 

E-post: mijnbouwaanvragen@minez.nl 

Søknader som mottas etter at denne fristen er utløpt, vil ikke bli tatt i betraktning. 

Beslutning om søknadene vil i utgangspunktet bli tatt senest tolv måneder etter søknadsfristens utløp. 

Ytterligere opplysninger kan fås ved å ta kontakt med E. Aygün på følgende telefonnummer:  

+31 611223780. 

mailto:mijnbouwaanvragen@minez.nl
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Melding om innbydelse til å sende inn forslag om overføring av et utvinningsområde  

for utvinning av hydrokarboner (Slovakia) 

I samsvar med artikkel 27a nr. 1 i lov nr. 44/1988 om vern og utvinning av mineralressurser (lov om 

gruvedrift), som endret, kunngjør gruvemyndighetenes distriktskontor i Bratislava at Slovakia, gjennom 

vedkommende myndighet, som er gruvemyndighetenes distriktskontor i Bratislava, inviterer til å sende 

inn forslag for overføring av et utvinningsområde for utvinning av naturgassforekomster (som eies av 

Republikken Slovakia). Under henvisning til artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting 

etter og utvinning av hydrokarboner(1) inviteres berørte parter til å sende inn forslag om overføring av 

følgende utvinningsområde: 

Špačince (forekomst nr. 13)  

Navn på utvinningsområdet/registreringsnummer: Špačince/098/A 

Utvinningsområdets areal i m2: 322 923,89 

Type mineral: Naturgass 

De geologiske reservenes omfang: 10 000 000 m3 i kategorien potensielt utvinnbare 

forekomster 

Matrikkelnummer (IČUTJ – identifiseringsnummer): Špačince (861 049) 

Distrikt/distriktskode: Trnava/207 

Produksjonsanleggets status: Forekomster ble utvunnet fram til 1996. Utvinning av 

forekomster er ikke gjenopptatt siden. 

Koordinater for hjørnepunktene for utvinningsområdet Špačince: 

Hjørnepunkter for utvinningsområdet Lengdegrad Breddegrad 

I 17,62747682 48,42965402 

II 17,62520611 48,43127419 

III 17,62404136 48,43947535 

IV 17,62728349 48,43967919 

V 17,63029415 48,43159405 

De geografiske koordinatene er oppgitt i desimalgrader, og det geodetiske systemet er WGS-84. 

Viktig informasjon:  

Type tillatelse – rett til å utvinne en eksklusiv forekomst og håndtere de utvunne mineralene (enheten som 

sender inn forslag kan utøve denne retten bare etter at en rettslig bindende tillatelse til gruvedrift er utstedt 

av gruvemyndighetenes distriktskontor). 

Forslag til overføring av utvinningsområdet sendes til nedenstående adresse innen oppgitt frist:  

Obvodný banský úrad v Bratislave (gruvemyndighetenes distriktskontor i Bratislava) 

Mierová 19 

821 05 Bratislava 

SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Fristen for innsending av forslag er 90 dager etter at denne meldingen ble offentliggjort i Den europeiske 

unions tidende (EUT C 3 av 7.1.2019, s. 2). 

For ytterligere opplysninger om vilkår for deltakelse i utvelgelsesprosessen, hvor kopier av 

dokumentasjon om angivelse for det vernede forekomstområdet og angivelse for utvinningsområdet kan 

fås, opplysninger om krav med hensyn til forslagenes innhold og innsendelse, vurderingskriterier og 

antatt dato for tildeling av tillatelse, se EUT C 3 av 7.1.2019, s. 2. 

  

(1) EFT L 164 av 30.6.1994, s. 3. 

2019/EØS/3/22 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.003.01.0002.01.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 

Bis(2-

metoksyetyl)eter 

(diglym) 

EF-nr.: 203-924-4 

CAS-nr. 111-96-6 

K (2018) 8469 14. desember 2018 REACH/18/14/0 EUT C 460 av 

21.12.2018, s 27. 

1,2-dikloretan 

EF-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

K (2018) 8490 14. desember 2018 REACH/18/20/0 EUT C 460 av 

21.12.2018, s 28. 

Kromtrioksid 

EF-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

K (2018) 8494 14. desember 2018 REACH/18/18/0 EUT C 460 av 

21.12.2018, s 29. 

Kromtrioksid 

EF-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

K (2018) 8563 14. desember 2018 REACH/18/19/0 

REACH/18/19/1 

REACH/18/19/2 

REACH/18/19/3 

EUT C 460 av 

21.12.2018, s. 30 

Kromtrioksid 

EF-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

K (2018) 8564 14. desember 2018 REACH/18/17/0 EUT C 460 av 

21.12.2018, s 31. 

1,2-dikloretan 

EF-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

K (2018) 8603 17. desember 2018 REACH/18/4/0 EUT C 464 av 

27.12.2018, p. 6 

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/3/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0027.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0027.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0028.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0028.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0029.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0029.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0030.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0030.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0031.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0031.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.464.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.464.01.0006.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm.
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