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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9279 – EPH / Uniper France) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Energeticky a Prumyslovy Holding (”EPH”, Tsjekkia) 

– Uniper France SAS (”Uniper France”, Frankrike), kontrollert av Uniper SE 

EPH overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Uniper France. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EPH: forsyningsselskap med flere virksomheter, blant annet brunkullutvinning, produksjon, distribusjon og forsyning 

av elektrisitet og varme samt overføring, distribusjon, lagring og forsyning av gass. 

– Uniper France: aktiv innen elektrisitetsproduksjon fra både fornybare og ikke-fornybare kilder, gass- og elektrisitets-

forsyning til enkeltkunder og engros samt håndtering av aske i Frankrike. 

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 140 av 

16.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9279 – EPH / Uniper France 

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/30/01 

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

(Sak M.9296 – Macquarie / China Investment Corporation / Allianz / Dalmore / INPP /  

Gas distribution business of National Grid) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Macquarie Group (”Macquarie”, Australia) 

– China Investment Corporation (”CIC”, Kina)  

– Allianz SE (”Allianz”, Tyskland) 

– Dalmore Capital Limited (”Dalmore”, Det forente kongerike) 

– International Public Partnerships Limited (”INPP”, Det forente kongerike)  

– Gassdistribusjonsvirksomheten til National Grid (”Cadent”, Det forente kongerike) 

Macquarie, CIC, Allianz, Dalmore og INPP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele Cadent. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

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

ningstjenester. Macquarie kontrollerer foretak som er aktive innen gassektoren i Det forente kongerike: i) Corona 

Energy, som leverer gass og elektrisitet til hovedsakelig kommersielle og industrielle kunder samt kunder fra offentlig 

sektor i Det forente kongerike, ii) Calon Energy, som eier tre kombikraftverk i Det forente kongerike, og iii) Macquarie 

Energy Leasing, som er aktiv innen levering og forsyning av målerinstallasjoner til kunder i Det forente kongerike. 

– CIC: etablert i januar 2015, spesialisert på direkte investeringer. CIC har felles kontroll over Neptune Energy Group 

Limited (”Neptune”), som er aktiv innen kartlegging og produksjon av olje og gass, hovedsakelig i Nordsjøen, Nord-

Afrika og Sørøst-Asia. 

– Allianz: globalt finanskonsern med virksomhet innen forsikring og forvaltning av aktiva. 

– Dalmore: uavhengig fondsforvaltningsselskap med fokus på muligheter med lav risiko for institusjonelle investorer i 

den britiske infrastruktursektoren. 

– INPP: infrastrukturinvesteringsforetak. 

– Cadent: består av fire av åtte regulerte gassdistribusjonsnettverk i deler av Det forente kongerike som dekker et 

geografisk definert tjenesteområde som omfatter østlige deler av England, Nord-London, nordvestlige deler av 

England og West-Midlands. Cadent er i dag kontrollert i fellesskap av Macquarie og National Grid. 

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 141 av 

17.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9296 – Macquarie / China Investment Corporation / Allianz / Dalmore / INPP / Gas distribution business of National 

Grid 

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/30/02 

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


18.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9313 – Equistone/CH&CO) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Equistone Partners Europe Limited (”Equistone”, Det forente kongerike) 

– CH & CO Catering Group (Holdings) Limited (”CH&CO”, Det forente kongerike)  

Equistone overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket CH&CO. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Equistone: privat egenkapitalinvesteringsforetak som støtter foretak i mellommarkedet ved å investere som strategisk 

partner sammen med ledelsesgrupper i Det forente kongerike, Frankrike, Tyskland og Sveits. 

– CH&CO: leverer kontraktbaserte catering- og matserveringstjenester  i Det forente kongerike. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 141 av 

17.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9313 – Equistone/CH&CO 

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/30/03 

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

(Sak M.9326 – Saudi Aramco / Total Marketing / Sahel) 

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: 

– Saudi Aramco Retail Company (”SARC”, Saudi Arabia)  

– Total Marketing Services S.A. (”Total MS”, Frankrike)  

– Tasheelat Marketing Company (”TMC”, Saudi Arabia)  

– Sahl Transportation Company (”STC”, Saudi Arabia) (TMC og STC er samlet kalt ”Sahel”) 

SARC og Total MS overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Sahel. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SARC: et heleid datterselskap av Saudi Arabian Oil Company (”Saudi Aramco”, Saudi Arabia) som er eier og driver 

Saudi Aramcos detaljhandel med drivstoff i Saudi Arabia. Saudi Aramco er aktiv innen produksjon og markedsføring 

av raffinerte produkter. 

– Total MS: et heleid datterselskap av Total S.A. (”Total”). Total MS er aktiv innen distribusjon av raffinerte 

petroleumsprodukter, herunder drivstoff. Total er en internasjonal integrert energiprodusent.  

– Sahel: TMC driver et nettverk av bensinstasjoner i Saudi Arabia under merkevaren Sahel. Foretaket leverer også, 

gjennom to datterselskaper, en rekke varer og tjenester, som mat og drikke, søtsaker, hurtigmat og tilbehør til biler. 

STC leverer transport av drivstoff til Sahels bensinstasjoner.  

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.9326 – Saudi Aramco / Total Marketing / Sahel 

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/30/04 

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


18.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 30/5 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9335 – Triton / Luxinva / IFCO Systems) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Triton Managers V Limited (Jersey), Triton Fund V GP S.à r.l. (Luxembourg), Triton Fund V F&F No. 3 General 

Partner Limited (Jersey) og TFF V Limited (Jersey) (samlet kalt ”Triton Fund V”) 

– Luxinva S.A. (”Luxinva”, Luxembourg) 

– IFCO Systems B.V. (”IFCO Group”, Nederland) 

Triton Fund V og Luxinva overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

IFCO Group. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Triton Fund V: tilhører en gruppe uavhengige europeiske private egenkapitalfond som forvaltes og får råd av Triton-

konsernet (samlet kalt ”Triton”, Kanaløyene). De private egenkapitalfondene som forvaltes av Triton-konsernet, 

herunder Triton Fund V, fokuserer hovedsakelig på investeringer i mellomstore foretak med hovedkontor i Nord-

Europa, med særlig fokus på virksomheter i tre kjernesektorer: foretakstjenester, industri og forbruker/helse. 

– Luxinva: et indirekte heleid datterselskap av Abu Dhabi Investment Authority (”ADIA”) som eier privat 

egenkapitalinvesteringer. ADIA er en offentlig enhet eid av Emiratet Abu Dhabi. Enheten investerer fond fra 

regjeringen i Abu Dhabi og forvalter en global investeringsportefølje som er spredt over flere aktivatyper. 

– IFCO Group: aktiv innen sektoren for emballasje for transport av næringsmidler. Foretaket leier ut gjenbrukbare 

plastbeholdere som hovedsakelig brukes til transport av ferske næringsmidler (herunder frukt, grønnsaker, kjøtt og 

fjørfe, sjømat, egg og bakervarer) fra bønder og produsenter til dagligvarehandelen. IFCO Group leverer også i denne 

forbindelse forvaltningstjenester, som levering av rene beholdere til produsenter, innsamling av beholdere fra 

dagligvarehandelen samt rengjøring og sterilisering av beholdere for gjenbruk. 

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 140 av 

16.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9335 – Triton / Luxinva / IFCO Systems 

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/30/05 

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

(Sak M.9351 – DIF / Green Investment Group / Covanta / Dublin Waste-to-energy facility) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DIF Infra 5 UK Limited (”DIF”), kontrollert av DIF Management Holding BV (Nederland) 

– Green Investment Group Investments Limited (”GIG”, Det forente kongerike), kontrollert av Macquarie Group 

Limited (Australia) 

– Covanta Holding 3 UK Limited (”Covanta”), kontrollert av Covanta Holding Corporation (USA) 

– Covanta Europe Assets Limited (”Dublin Waste-to energy facility”, Irland) 

DIF, GIG og Covanta overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Dublin Waste-to-energy facility. Dublin Waste-to-energy facility er i dag kontrollert i fellesskap av Covanta og GIG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DIF: infrastrukturinvesteringsforetak. 

– GIG: spesialist på investeringer innen grønn energi, prosjektstyring og porteføljeforvaltning med tilknyttede tjenester. 

– Covanta: hovedsakelig involvert i avfallshåndtering og energi. 

– Dublin Waste-to energy facility: aktiv innen avfallshåndtering og elektrisitetsproduksjon. 

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 140 av 

16.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9351 – DIF / Green Investment Group / Covanta / Dublin Waste-to-energy facility  

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/30/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9358– Bregal Unternehmerkapital / Media Central) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bregal Unternehmerkapital II LP, Bregal Unternehmerkapital II Feeder LP, Bregal Unternehmerkapital II-A SCSp 

(samlet kalt ”Bregal Unternehmerkapital”, Jersey og Luxemburg), kontrollert av Cofra Holding AG (Sveits) 

– MEDIA Central Gesellschaft für Handelskommunikation und Marketing mbH (”MEDIA Central”, Tyskland) 

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

MEDIA Central. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bregal Unternehmerkapital: investeringsfond. 

– Cofra Holding AG: holdingforetak. 

– MEDIA Central: leverandør av annonserings- og markedsføringstjenester for handelsforetak. 

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 140 av 

16.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9358– Bregal Unternehmerkapital / Media Central 

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/30/07 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8941 – EQT/Widex/JV) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 32019M8941. 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.9334 – GTCR / Apax Partners / Dolphin TopCo) 

Kommisjonen besluttet 4. april 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 32019M9334. 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/30/08 

2019/EØS/30/09 

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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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 7. desember 2016 

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

virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.39914 – Rentesikringsderivater i euro) 

Kommisjonen traff 7. desember 2016 en beslutning i en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 

30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og beslutningens 

hovedinnhold (EUT C 130 av 8.4.2019, s. 11), herunder enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. En ikke-fortrolig 

versjon av beslutningen er gjengitt på nettstedet til generaldirektoratet for konkurransesaker: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/ 

Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 7. mars 2019 

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

virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.40023 – Grenseoverskridende tilgang til betalingsfjernsyn) 

Kommisjonen traff 7. mars 2019 en beslutning i en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i 

rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og beslutningens 

hovedinnhold (EUT C 132 av 9.4.2019, s. 8) idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av 

å bevare sine forretningshemmeligheter.  

  

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

2019/EØS/30/10 

2019/EØS/30/11 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.130.01.0011.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.132.01.0008.01.ENG


Nr. 30/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.4.2019 

 

 

Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments-  

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

lufttrafikk i Fellesskapet 

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

Medlemsstat Det forente kongerike 

Berørte flyruter Glasgow–Campbeltown 

Glasgow–Tiree 

Glasgow–Barra 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

21. desember 1996 

Ikrafttredelsesdato for endringene 25. oktober 2019 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til 

å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Transport Scotland 

Area 2D (N) 

Victoria Quay 

Edinburgh 

EH6 6QQ 

DET FORENTE KONGERIKE 

Tlf.: +44 1312440854 

E-post: Michael.Bratcher@transport.gov.scot 

Kontakt: Michael Bratcher, Policy Officer, Aviation 

Team 

 

Kommisjonskunngjøring 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 Det forente kongerike 

Berørte flyruter City of Derry Airport–London City Airport 

City of Derry Airport–London Gatwick 

City of Derry Airport–London Heathrow 

City of Derry Airport–London Luton 

City of Derry Airport–London Southend 

City of Derry Airport–London Stansted 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

Mai 2019 

Teksten til og eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste kan fås gratis ved henvendelse til: 

tenders@derrystrabane.com 

 

2019/EØS/30/12 

2019/EØS/30/13 

mailto:Michael.Bratcher@transport.gov.scot
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments-  

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

lufttrafikk i Fellesskapet 

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

ruteflyging 

Medlemsstat Det forente kongerike 

Berørte flyruter Glasgow–Campbeltown 

Glasgow–Tiree 

Glasgow–Barra 

Avtalens gyldighetsperiode 25. oktober 2019 til 24. oktober 2023 

Frist for innsending av søknader og anbud Mandag 24. juni 2019, kl. 12.00 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i for-

bindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste 

Transport Scotland 

Area 2D (N) 

Victoria Quay 

Edinburgh 

EH6 6QQ 

DET FORENTE KONGERIKE 

Tlf.: +44 1312440854 

E-post: Michael.Bratcher@transport.gov.scot 

Kontakt: Michael Bratcher, Policy Officer, Aviation 

Team 

 

Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments-  

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

lufttrafikk i Fellesskapet 

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

ruteflyging 

Medlemsstat Det forente kongerike 

Berørte flyruter City of Derry Airport–London City Airport 

City of Derry Airport–London Gatwick 

City of Derry Airport–London Heathrow 

City of Derry Airport–London Luton 

City of Derry Airport–London Southend 

City of Derry Airport–London Stansted 

Avtalens gyldighetsperiode I utgangspunktet i 16 måneder fram til 27. mars 2021, 

med mulighet til å forlenge perioden med ytterligere 24 

måneder 

Frist for innsending av søknader og anbud Tirsdag 28. mai 2019, kl. 12.00 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

tenders@derrystrabane.com 

 

2019/EØS/30/14 

2019/EØS/30/15 
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Offentliggjøring av medlemsstaters vedtak om å tildele, midlertidig oppheve  

eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 10 nr. 3 i europaparlaments- og  

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

(omarbeidet) 

I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 

om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet (omarbeiding)(1) har Europakommisjonen offentliggjort 

medlemsstaters vedtak om å tildele, midlertidig oppheve eller tilbakekalle lisenser i tidsrommet fra  

1. januar 2018 til 31. desember 2018. Se EUT C 133 av 10.4.2019, s. 14 for nærmere opplysninger om disse 

vedtakene. 
 

Melding fra Nederland om anvendelse av artikkel 19 nr. 2 i forordning  

(EF) nr. 1008/2008 med hensyn til trafikkfordelingsregler for Schiphol  

lufthavn og Lelystad lufthavn 

I henhold til artikkel 19 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av  

24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet(1) mottok Kommisjonen  

29. mars 2019 en melding fra Nederland om et utkast til dekret om fastsettelse av de nederlandske reglene 

for trafikkfordeling mellom Schiphol lufthavn og Lelystad lufthavn.  

For ytterligere opplysninger, se EUT C 136 av 12.4.2019, s. 26. Den fullstendige teksten finnes på 

følgende nettside: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2019-schiphol-lelystad-

distribution-rules_en 

Kommisjonen innbyr berørte parter til å sende inn sine merknader innen 15 dager etter at denne 

kunngjøringen ble offentliggjort (EUT C 136 av 12.4.2019, s. 26), til:  

Directorate-General for Mobility and Transport (Unit E1 aviation policy) 

European Commission 

Office: DM24 05/100 

1049 Bruxelles/Brussel 

MOVE-AIR-SERVICES-REGULATION@ec.europa.eu 

  

(1) EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3. 

2019/EØS/30/16 

2019/EØS/30/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.133.01.0014.01.ENG
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https://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2019-schiphol-lelystad-distribution-rules_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2019-schiphol-lelystad-distribution-rules_en
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