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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

DELEGERT VEDTAK nr. 008/19/COL 

av 6. februar 2019 

om endring av listen i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 39 over grensekontrollstasjoner 

på Island og i Norge som er godkjent til å føre veterinærkontroll med levende dyr og animalske 

produkter fra tredjestater (heretter kalt listen over grensekontrollstasjoner på Island og i Norge), 

og om oppheving av EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 090/18/COL 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR –  

under henvisning til nr. 4 bokstav B) nr. 1) og 3) og nr. 5 bokstav b) i den innledende delen til avtalen om 

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt EØS-avtalen), 

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 4 (rådsdirektiv 

97/78/EF av 18. desember 1997 om fastsettelse av prinsippene for organisering av veterinærkontrollene 

av produkter som innføres til Fellesskapet fra tredjestater)(1) (heretter kalt rådsdirektiv 97/78/EF), med 

senere endringer, tilpasset EØS-avtalen ved de sektorvise tilpasninger omhandlet i avtalens vedlegg I, 

særlig artikkel 6 nr. 2 i nevnte rettsakt,  

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.2 nr. 111 (kommi-

sjonsvedtak 2001/812/EF av 21. november 2001 om fastsetjing av godkjenningsvilkåra for grensekontroll-

stasjonar som er ansvarlege for veterinærkontroll ved import til Fellesskapet av produkt frå tredjestatar)(2), 

med senere endringer, særlig artikkel 3 nr. 5 i nevnte rettsakt,  

tilpasset EØS-avtalen ved avtalens protokoll 1 nr. 4 bokstav d) og ved artikkel 1 nr. 2 og artikkel 3 i 

protokoll 1 til overvåkings- og domstolsavtalen,  

og på følgende bakgrunn:  

Ved brev av 25. juni 2018 (dokument nr. 919969) informerte det norske landbruks- og matdepartementet 

(heretter kalt LMD) EFTAs overvåkingsorgan (heretter kalt Overvåkingsorganet) om en anmodning fra 

Mattilsynet av 4. mai 2018 (dokument nr. 919967) om å godkjenne nye anlegg ved Solstrand 

kontrollsenter ved Tromsø havn grensekontrollstasjon (NO TOS 1), om å tilføye emballerte fiskerivarer 

til konsum uten temperaturkrav (HC-NT(1)(2)(3)) til produktkategoriene som er godkjent for nevnte 

kontrollsenter og om å endre listen over grensekontrollstasjoner på Island og i Norge i samsvar med dette.  

I samsvar med nr. 4 bokstav B) nr. 3 i den innledende delen av EØS-avtalens vedlegg I kapittel I utførte 

Overvåkingsorganet en felles inspeksjon av Solstrand kontrollsenter sammen med direktorat F underlagt 

DG SANTE fra 10. til 12. desember 2018 for å vurdere egnethet og beredskapen til anleggene og utstyret 

for produktkategoriene HC-T(FR)(1)(2)(3) og HC-NT(1)(2)(3). En felles anbefaling om å godkjenne de 

nye anleggene ved Solstrand kontrollsenter og godkjenne at emballerte fiskerivarer til konsum uten 

temperaturkrav (HC-NT(1)(2)(3)) tilføyes listen over godkjente produktkategorier (dokument  

nr. 1043557) ble deretter signert av Overvåkingsorganet og direktorat F underlagt DG SANTE  

12. desember 2018. Solstrand kontrollsenter bør derfor føyes til på listen for produktkategoriene HC-

T(FR)(1)(2)(3) og HC-NT(1)(2)(3).  

  

(1) EFT L 24 av 30.1.1998, s. 9. 

(2) EFT L 306 av 23.11.2001, s. 28. 

2019/EØS/45/01 
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Ved brev av 7. desember 2018 (dokument nr. 1042406) informerte de islandske næringsmiddel- og 

veterinærmyndigheter (heretter kalt MAST) Overvåkingsorganet om at Akureyri grensekontrollstasjon (IS 

AKU l) skulle stenges og ba om at den ble fjernet fra listen over grensekontrollstasjoner på Island og i 

Norge.  

Ved brev av 14. desember 2018 (dokument nr. 1043701) informerte LMD Overvåkingsorganet om 

Mattilsynets tilbaketrekking av godkjenning for Honningsvåg havn grensekontrollstasjon (NO HVG 1) 

10. desember 2018 (dokument nr. 1043697 og 1043699) og tilsynets anmodning om å fjerne 

grensekontrollstasjonen fra listen over grensekontrollstasjoner på Island og i Norge.  

Ifølge rådsdirektiv 97/78/EF skal Overvåkingsorganet utarbeide og offentliggjøre en liste over godkjente 

grensekontrollstasjoner, som kan endres eller suppleres i etterkant for å gjenspeile endringer i de 

nasjonale listene. Den gjeldende listen over godkjente grensekontrollstasjoner på Island og i Norge ble 

vedtatt av Overvåkingsorganet 11. oktober 2018 ved vedtak nr. 090/18/COL. 

Det er derfor Overvåkingsorganets plikt å endre listen over grensekontrollstasjoner på Island og i  

Norge og å offentliggjøre en ny liste som gjenspeiler ovenstående endringer gjort med hensyn til Akureyri 

og Honningsvåg havn grensekontrollstasjoner og Solstrand kontrollsenter ved Tromsø havn 

grensekontrollstasjon. 

Overvåkingsorganet henviste gjennom sitt vedtak nr. 003/19/COL (dokument nr. 1045585) saken til 

EFTAs komité for veterinære og plantesanitære forhold, som bistår Overvåkingsorganet. Ved e-poster 

datert 23., 25. og 30. januar 2019 (dokument nr. 1049988, 1050000 og 1050009) avga komiteen en positiv 

uttalelse med hensyn til de foreslåtte endringene til listen i samsvar med undersøkelsesprosedyren fastsatt 

i EFTA-statenes faste komités vedtak nr. 3/2012/SC av 26. oktober 2012, artikkel 3 nr. 2. Tiltakene er 

følgelig i samsvar med komiteens uttalelse. 

I henhold til nr. 6 i EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 494/13/COL av 11. desember 2013 har 

kollegiemedlemmet med særlig ansvar for veterinære og plantesanitære saker myndighet til å vedta utkast til 

tiltak for å endre listen over grensekontrollstasjoner på Island og i Norge dersom slike tiltak er i samsvar med 

uttalelsen fra EFTAs komité for veterinære og plantesanitære forhold, som bistår Overvåkingsorganet.  

GJORT DETTE VEDTAK:  

1. Produktkategoriene som Solstrand kontrollsenter ved Tromsø havn grensekontrollstasjon (NO 

TOS 1) er godkjent for, endres i listen over grensekontrollstasjoner på Island og i Norge slik at 

den omfatter emballerte fiskerivarer til konsum uten temperaturkrav (HC-NT(1)(2)(3)), i tillegg 

til fryste emballerte fiskerivarer til konsum (HC-T(FR)(1)(2)(3)). 

2. Akureyri og Honningsvåg havn grensekontrollstasjoner (henholdsvis IS AKU l og NO HVG 1) 

fjernes fra listen over grensekontrollstasjoner på Island og i Norge.  

3. All veterinærkontroll av levende dyr og animalske produkter som føres inn i Island og Norge fra 

tredjestater, skal utføres av vedkommende nasjonale myndigheter ved de godkjente 

grensekontrollstasjonene som er oppført i vedlegget til dette vedtak.  

4. EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 090/18/COL av 11. oktober 2018 oppheves og erstattes av 

dette vedtak.  

5. Dette vedtak trer i kraft den dagen det undertegnes.  

6. Dette vedtak er rettet til Island og Norge.  

7. Dette vedtak har gyldighet i engelsk utgave.  

For EFTAs overvåkingsorgan, som handler i samsvar med delegeringsvedtak nr. 494/13/COL, 

 Högni S. Kristjánsson for Carsten Zatschler  

 ansvarlig medlem av kollegiet medunderskriver som direktør for juridisk avdeling  
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VEDLEGG 

Liste over godkjente grensekontrollstasjoner 

Land: Island 

1 2 3 4 5 6 

Hafnarfjörður IS HAF 1 P  HC(1)(2)(3), NHC-NT(2)(6)(16)   

Keflavík Airport IS KEF 4 A  HC(2), NHC(2) O(15) 

Reykjavík 

Eimskip 

IS REY 1a P  HC(2), NHC(2)  

Reykjavík 

Samskip 

IS REY 1b P  HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3), NHC-

NT(2)(6)(16)  

 

Þorlákshöfn IS THH1 P  HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-NT(6)  

Land: Norge 

1 2 3 4 5 6 

Borg NO BRG 1 P  HC (2), NHC(2) E(7) 

Båtsfjord NO BJF 1 P  HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)  

Egersund NO EGE 1 P  HC-NT(6), NHC-NT(6)(16)  

Hammerfest NO HFT 1 P Rypefjord HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)  

Kirkenes NO KKN 1 P  HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)  

Kristiansund NO KSU 1 P Kristiansund HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3) HC-

NT(6), NHC-NT(6) 

 

Larvik NO LAR 1 P  HC(2)  

Måløy NO MAY 1 P Gotteberg HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)  

Oslo NO OSL 1 P  HC(2), NHC(2)  

Oslo NO OSL 4 A  HC(2), NHC(2) U,E,O 

Sortland NO SLX 1 P Sortland HC-T(FR)(1)(2)(3)  

   

Storskog NO STS 3 R  HC, NHC U,E,O 

Tromsø NO TOS 1 P Bukta HC-T(FR)(1)(2)(3)  

   Solstrand HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)  

Ålesund NO AES 1 P Breivika HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)  

   Skutvik HC-T(1)(2)(3), HC-NT(6), NHC-T(FR) 

(2)(3), NHC-NT(6) 

 

1 = Navn 

2 = TRACES-kode 

3 = Type 

 A = Lufthavn 

 F = Jernbane 

 P = Havn 

 R = Vei 

4 = Kontrollsenter 

5 =  Produkter 

 HC = Alle produkter til konsum 

 NHC = Andre produkter 

 NT = Ingen temperaturkrav 

 T = Fryste/kjølte produkter 

 T(FR) = Fryste produkter 

 T(CH)  Kjølte produkter  
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6 = Levende dyr 

 U = Hovdyr: storfe, svin, sauer, geiter, viltlevende enhovede dyr og enhovede husdyr 

 E = Registrerte dyr av hestefamilien som definert i rådsdirektiv 90/426/EØF 

 O = Andre dyr 

5–6 = Særlige bemerkninger 

1) = Kontroll i samsvar med kravene i kommisjonsvedtak 93/352/EØF utført i henhold til artikkel 19 

nr. 3 i rådsdirektiv 97/78/EF 

2) = Bare emballerte produkter 

3) = Bare fiskerivarer 

4) = Bare animalske proteiner 

5) = Bare ull, huder og skinn 

6) = Bare flytende fett, olje og fiskeolje 

7) = Islandshester (bare fra april til oktober) 

8) = Bare dyr av hestefamilien 

9) = Bare tropisk fisk 

10) = Bare katter, hunder, gnagere, haredyr, levende fisk, krypdyr og andre fugler enn strutsefugler 

11) = Bare fôrvarer i bulk 

12) = For (U), når det gjelder enhovede dyr, bare enhovede dyr i dyrehager, og for (O), bare daggamle 

kyllinger, fisker, hunder, katter, insekter, eller andre dyr i dyrehager 

13) = Nagylak HU: Dette er en grensekontrollstasjon (for produkter) og passeringssted (for levende dyr) 

på grensen mellom Ungarn og Romania med overgangsbestemmelser framforhandlet og fastsatt i 

tiltredelsestraktaten for både produkter og levende dyr. Se kommisjonsvedtak 2003/630/EF 

14) = Beregnet for transitt gjennom Det europeiske fellesskap for partier av visse produkter av animalsk 

opprinnelse til konsum, som sendes til eller fra Russland i henhold til spesifikke prosedyrer fastsatt 

i de aktuelle fellesskapsrettsakter 

15) = Bare akvakulturdyr 

16) = Bare fiskemel 
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 015/19/COL 

av 6. mars 2019 

om samsvaret av Norges enhetssatser for 2019 i henhold til artikkel 17 i rettsakten omhandlet i 

EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66wm (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 

av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester) 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR – 

under henvisning til rettsakten omhandlet i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

(heretter kalt EØS-avtalen) vedlegg XIII nr. 66u (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 

av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i Det felles europeiske luftrom), særlig artikkel 16 nr. 1, og 

rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66wm (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester) (heretter kalt 

forordning (EU) nr. 391/2013), særlig artikkel 17 nr. 1 bokstav d), begge tilpasset EØS-avtalen gjennom 

dens protokoll 1, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Ved forordning (EU) nr. 391/2013 fastsettes det en felles avgiftsordning for flysikringstjenester. 

Den felles avgiftsordningen er avgjørende for å nå målene med ytelsesordningen fastsatt i samsvar 

med artikkel 11 i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66t (europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse 

av et felles europeisk luftrom) og rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66xf 

(Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en 

ytelsesordning for flysikringstjenester og nettverksfunksjoner) (heretter kalt forordning (EU) 

nr. 390/2013). 

2) I rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66xe (Kommisjonens gjennomførings-

beslutning 2014/132/EU av 11. mars 2014 om fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionen når det 

gjelder nettet for lufttrafikkstyring og av varslingsterskler for annen referanseperiode 2015-2019) 

fastsettes det felles ytelsesmål for Unionen, herunder et kostnadseffektivitetsmål for underveisfly-

sikringstjenester uttrykt i faste enhetskostnader for yting av tjenestene, for annen referanseperiode, 

som omfatter årene f.o.m. 2015 t.o.m. 2019. 

3) I henhold til artikkel 17 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) nr. 391/2013 skal EFTAs 

overvåkingsorgan vurdere enhetssatsene for avgiftssoner for 2019, som Norge framla i samsvar 

med kravene i forordningens artikkel 9 nr. 1 og 2. Vurderingen gjelder om nevnte enhetssatser er i 

samsvar med forordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013. 

4) EFTAs overvåkingsorgan har foretatt sin vurdering av enhetssatsene med bistand fra Eurocontrols 

enhet for resultatvurdering og underveisavgiftskontor på grunnlag av de data og tilleggs-

opplysninger som er framlagt av Norge. 

5) På grunnlag av denne vurderingen har Overvåkingsorganet, i samsvar med artikkel 17 nr. 1 

bokstav d) i forordning (EU) nr. 391/2013, funnet at enhetssatsen for avgiftssoner for 2019 

framlagt av Norge er i samsvar med forordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013. 

6) I henhold til artikkel 17 nr. 1 bokstav d) i (EU) nr. 391/2013 skal Norge underrettes om dette – 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Norges framlagte underveisenhetssats for 2019 på kr 421,61 er i samsvar med rettsakten omhandlet i EØS-

avtalens vedlegg XIII nr. 66xf (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 

2019/EØS/45/02 
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av 3. mai 2013 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester og nettverksfunksjoner) og 

rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66wm (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester). 

Artikkel 2 

Dette vedtak er rettet til Norge. 

Utferdiget i Brussel 6. mars 2019. 

For EFTAs overvåkingsorgan 

Bente Angell-Hansen 

President 

Frank J. Büchel 

Medlem av kollegiet 

Högni Kristjánsson 

ansvarlig medlem av kollegiet 

Carsten Zatschler 

medunderskriver som direktør for 

juridisk avdeling 
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Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 

EFTAs overvåkingsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 1: 

Vedtaksdato 20. mars 2019 

Sak nr. 81036 

Vedtak nr. 018/19/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Skatterefusjon for letekostnader 

Rettslig grunnlag Petroleumsskatteloven 

Type tiltak  

Formål  

Støtteform Ikke støtte 

Budsjett  

Støtteandel  

Varighet  

Økonomiske sektorer Utvinning av råolje- og naturgass 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten  

Andre opplysninger  

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsted: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2019/EØS/45/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9353 – Advent International Corporation / Evonik Methacrylates Business Division) 

1.  Kommisjonen mottok 23. mai 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent International Corporation (”Advent”, USA) 

– Methacrylates Business Division of Evonik Industries AG (”Evonik”, Tyskland) (”Målforetaket”) 

Advent overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Evonik. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: privat eierkapitalinvestor som gir råd til og forvalter internasjonale investeringsfond. Advent har en 

egenkapitalandel i og kontrollerer (blant andre) porteføljeforetaket Allnex, som er aktivt over hele verden innen 

produksjon og levering av harpiksbelegg. 

– Målforetaket: en samling aktiva i Tyskland, Kina og USA som driver produksjon og verdensomspennende levering av 

metylmetakrylat og basemonomerer, støpebestanddeler for polymetylmetakrylat, akrylprodukter, metylmetakry-

latharpiks og cyanider. 

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 186 av 

3.6.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9353 – Advent International Corporation / Evonik Methacrylates Business Division 

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/45/04 
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6.6.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 45/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9357 – FIS/Worldpay) 

1.  Kommisjonen mottok 28. mai 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Fidelity National Information Services, Inc. (”FIS”, USA) 

– Worldpay Inc. (”Worldpay”, USA). 

FIS overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Worldpay. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– FIS: global leverandør av teknologi for finansielle tjenester, med hovedvekt på banktjenester til privat- og institusjons-

kunder, betaling, kapital- og formuesforvaltning, håndtering av risiko og samsvarskrav, samt utkontrakteringsløsninger. 

– Worldpay: global leverandør av tjenester for innløsning av betalingstransaksjoner og tilknyttede tjenester for 

betalingsteknologi. 

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 192 av 

7.6.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9357 – FIS/Worldpay 

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/45/05 
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Nr. 45/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.6.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9362 – Suez Organique / Avril PA / Terrial) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. mai 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Suez Organique SAS (”Suez Organique”, Frankrike) 

– Avril SCA (”Avril”, Frankrike) 

– SAS Terrial (”Terrial”, Frankrike), kontrollert alene av Avril 

Suez Organique og Avril overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Terrial. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og innskudd av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Suez Organique: biologisk rensing av organisk avfall. 

– Avril: produksjon og salg av oljebaserte produkter og dyrefôr. 

– Terrial: innsamling av organisk avfall samt produksjon og salg av organiske jordforbedringsmidler og organisk 

gjødsel. 

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 192 av 

7.6.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9362 – Suez Organique / Avril PA / Terrial) 

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/45/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9385 – Orange/SecureLink) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 24. mai 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Orange S.A. (”Orange”, Frankrike) 

– SL Bidco B.V. (”SecureLink”, Nederland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Orange: levering av mobile kommunikasjonstjenester hovedsakelig innen fasttelefoni, internettjenester og mobiltelefoni i 

en rekke land over hele verden. 

– SecureLink: levering av cybersikkerhetsinfrastruktur og forvaltningstjenester til foretakskunder og institusjonelle 

kunder. 

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 189 av 

5.6.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9385 – Orange/SecureLink 

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/45/07 
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Nr. 45/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.6.2019 

 

 

Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 22. januar 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.40049 – Mastercard II) 

Kommisjonen traff 22. januar 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 185 av 29.5.2019, s. 10), herunder enhver sanksjon som er ilagt, 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/45/08 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.185.01.0010.01.ENG
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