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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Kunngjøring fra Norge 

om 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 

Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk 

kontinentalsokkel – Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2019 

Olje- og energidepartementet kunngjør med dette en innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for 

petroleum i samsvar med 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.  

Utvinningstillatelser vil bare bli tildelt aksjeselskaper registrert i Norge eller i en annet stat som har sluttet 

seg til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), eller til fysiske personer 

hjemmehørende i en stat som er part i EØS-avtalen.  

Selskaper som i dag ikke er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, kan tildeles utvinningstillatelse 

dersom de er forhåndskvalifisert som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel.  

Individuelle søkere og søkere som søker som gruppe, vil bli behandlet på like vilkår av departementet. 

Søkere som leverer individuell søknad, eller som inngår i en gruppe som leverer felles søknad, er å 

betrakte som søker av utvinningstillatelse. Departementet kan, på grunnlag av innsendte gruppesøknader 

og individuelle søknader, sette sammen grupper av søkere som får tildelt en ny utvinningstillatelse, 

herunder fjerne søkere i en gruppesøknad og tilføye individuelle søkere, samt utpeke operatør for slike 

grupper.  

Mellom de rettighetshavere som blir tildelt andel i samme utvinningstillatelse vil det bli stilt krav om 

inngåelse av en avtale for petroleumsvirksomhet, herunder en samarbeidsavtale og en regnskapsavtale. Er 

utvinningstillatelsen stratigrafisk delt, vil det også bli stilt krav om at rettighetshaverne til de to 

stratigrafisk delte tillatelsene inngår en samarbeidsavtale som regulerer forholdet mellom partene i så 

måte.  

Avtalepartene danner ved avtaleinngåelsen et interessentskap hvor partenes andeler i avtalene til enhver 

tid skal være identiske med partenes andeler i utvinningstillatelsen.  

Konsesjonsdokumentene vil i hovedtrekk være basert på de relevante dokumenter fra tildelingen i 

forhåndsdefinerte områder 2018. Målet er at hovedtrekkene i eventuelle tilpasninger i rammeverket gjøres 

kjent for mulige søkere før søknadsfristen utløper.  

Kriterier for tildeling av utvinningstillatelse  

For å fremme god ressursforvaltning, rask og effektiv leting etter og utvinning av petroleum på norsk 

kontinentalsokkel, herunder en sammensetning av rettighetshavergrupper som sikrer dette, vil følgende 

kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i utvinningstillatelser og ved utpeking av operatør:  

a) Søkeren(e)s forståelse av geologien i det berørte geografiske område og hvordan rettighetshaver 

planlegger å foreta en effektiv leting etter petroleumsforekomster der.  

b) Søkerens relevante tekniske kompetanse og hvordan denne kompetansen kan bidra aktivt til en 

kostnadseffektiv leting etter og eventuell utvinning av petroleum fra det berørte geografiske 

området. 

c) Søkerens erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre 

områder. 

d) At søkeren har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å drive leting etter og eventuell utvinning 

av petroleum i det berørte geografiske området.  

2019/EØS/54/01 
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e) Dersom søkeren er eller har vært rettighetshaver i en utvinningstillatelse, kan departementet ta 

med i vurderingen enhver form for ineffektivitet eller manglende ansvarlighet som søkeren har 

vist som rettighetshaver. Nasjonale sikkerhetshensyn kan også tas i betraktning dersom 

departementet vurderer et slikt hensyn relevant. 

f) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst én rettighetshaver 

har boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant 

operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. 

g) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav 

minst én med erfaring som nevnt under f). 

h) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet, skal selv ha boret minst 

én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell 

erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. 

i) For utvinningstillatelser på dypt hav skal den som utpekes som operatør, og minst ytterligere én 

rettighetshaver selv ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha 

tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen 

skal én rettighetshaver ha boret på dypt hav som operatør. 

j) For utvinningstillatelser som forventes å medføre boring av letebrønner med høyt trykk og/ 

eller høy temperatur (HPHT), skal den som utpekes som operatør, og minst ytterligere én 

rettighetshaver selv ha boret minst én letebrønn på norsk kontinentalsokkel som operatør, eller ha 

tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen 

skal minst én rettighetshaver ha boret én HPHT-brønn på dypt hav som operatør. 

Blokker det kan søkes om  

Søknader om andeler i førerbevis kan inngis for blokker som det ikke er bevilget tillatelse for innenfor det 

forhåndsdefinerte området, som vist på kartene offentliggjort av Oljedirektoratet. Det er også mulig å 

søke om arealer innenfor det forhåndsdefinerte området som er levert tilbake etter kunngjøring i samsvar 

med oppdaterte kart på oljedirektoratets interaktive Faktakart-side, som finnes på Oljedirektoratets 

nettsted.  

Hver utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller del(er) av blokk(er). Søkere anmodes om 

å begrense søknadsskissene til områder de har kartlagt.  

Fullstendig utlysningstekst med detaljerte kart over de aktuelle områdene er tilgjengelig på Oljedirektoratets 

nettsted: www.npd.no/apa2019. 

Søknader for utvinningstillatelser for petroleum skal sendes elektronisk, for eksempel via L2S 

(Licence2Share), til:  

Olje- og energidepartementet  

Postboks 8148 Dep.  

N-0033 Oslo 

Norge 

En kopi skal sendes inn elektronisk, for eksempel via L2S, til:  

Oljedirektoratet  

Postboks 600 

4003 Stavanger 

Norge 

Søknadsfrist: 27. august 2019 kl. 12.00. 

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum under tildeling fra forhåndsdefinerte områder 2019 for 

norsk kontinentalsokkel, vil etter planen finne sted i første kvartal 2020. 

www.npd.no/apa2019
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EFTA-DOMSTOLEN 

Søksmål anlagt 28. mars 2019 av Aust-Agder fylkeskommune mot  

Konkurrenten.no AS 

(Sak E-1/17 COSTS 2) 

Et søksmål mot Konkurrenten.no AS ble 28. mars 2019 anlagt for EFTA-domstolen av Aust-Agder 

fylkeskommune, representert ved Bjørnar Alterskjær og Amie Eliassen, Kluge Advokatfirma AS, 

Bryggegata 6, Postboks 1548 Vika, 0117 Oslo, Norge. 

Saksøkeren ber om at EFTA-domstolen avgir følgende kjennelse: 

1. Det samlede beløp som Konkurrenten.no AS skal betale i saksomkostninger til Aust-Agder 

fylkeskommune er NOK 403 430,92, omregnet til euro med Den europeiske sentralbanks offisielle 

omregningskurs den dagen kjennelsen meddeles. 

2. Det pålegges forsinkelsesrente av beløpet fra den dato denne kjennelse er meddelt, fram til den 

dato beløpet er betalt. Den rentesats som skal anvendes, skal fastsettes på grunnlag av den 

rentesats som anvendes av Den europeiske sentralbank ved dens viktigste refinansieringstrans-

aksjoner i kraft på den første kalenderdag i den måned fristen faller, forhøyet med tre og et halvt 

prosentpoeng. 

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden: 

 Den 11. januar 2017 anla Konkurrenten.no AS et søksmål for EFTA-domstolen mot EFTAs 

overvåkingsorgans vedtak nr. 179/15/COL av 7. mai 2015. Saksøkeren søkte om tillatelse til å 

intervenere i sak E-1/17 Konkurrenten.no AS mot EFTAs overvåkingsorgan, dette ble innvilget 

ved presidentens kjennelse av 12. juli 2017.  

 Artikkel 70 nr. 1 i EFTA-domstolens rettergangsordning lyder:  

”Oppstår det tvist om hvilke utgifter som kan kreves dekket, skal domstolen, etter begjæring fra 

en part og etter å ha hørt motparten, treffe beslutning.” 

 I sin kjennelse i sak E-1/17 påla EFTA-domstolen Konkurrenten.no AS å betale saksøkerens 

omkostninger. 

2019/EØS/54/02 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9014 – PKN Orlen / Grupa Lotos) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, Polen (”Orlen”)  

– Grupa Lotos Spółka Akcyjna, Polen (”Lotos”) 

Orlen overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 1 bokstav b) over hele foretaket Lotos. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og ved et offentlig overtakelsestilbud.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Orlen: er et vertikalt integrert foretak som hovedsakelig er aktivt innenfor raffinering og markedsføring (herunder 

detaljsalg) av drivstoff og tilhørende produkter i Polen, samt i Tsjekkia, Litauen og Tyskland. Det har også virksomhet 

innenfor oppstrøms leting, utvikling og produksjon av råolje og naturgass samt på det petrokjemiske markedet.  

– Lotos: er et vertikalt integrert foretak som hovedsakelig er aktivt innenfor raffinering og markedsføring (herunder 

detaljsalg) av drivstoff og tilhørende produkter i Polen. Det har også virksomhet innenfor oppstrøms leting, utvikling 

og produksjon av råolje og naturgass.  

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 232 av 

10.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9014 – PKN Orlen / Grupa Lotos 

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/54/03 

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

(Sak M.9371 – DSV / Panalpina Welttransport)  

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DSV A/S (”DSV”, Danmark) 

– Panalpina Welttransport Holding AG (”Panalpina”, Sveits) 

DSV overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 1 bokstav b) over hele foretaket Panalpina. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 1. april 2019.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DSV: Levering av speditørtjenester i form av land-, luft- og sjøtransport samt kontraktlogistikktjenester. DVS tilbyr 

foretak speditørtjenester fra dør-til-dør. 

– Panalpina: Levering av speditørtjenester til foretak med fokus på land-, luft- og sjøtransport samt kontraktlogis-

tikktjenester. 

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 232 av 

10.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9371 – DSV / Panalpina Welttransport 

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/54/04 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9381 – Carlyle/Mubadala/CEPSA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Carlyle Group L.P. (”Carlyle”, USA) 

– Mubadala Investment Company PJSC (”Mubadala”, De forente arabiske emirater) 

– Compañía Española de Petróleos, S.A.U. (”CEPSA”, Spania) 

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

3 nr. 4 over CEPSA. CEPSA kontrolleres i dag av Mubadala alene. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carlyle er et globalt investeringsfirma som forvalter fond som investerer globalt på tvers av fire virksomhetssegmenter:  

i) foretaksrisikokapital, ii) realaktiva, iii) globale markedsstrategier og iv) investeringsløsninger. 

– Mubadala er aktive innenfor direkte primære investeringer. 

– CEPSA er et integrert olje- og gassforetak. 

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 232 av 

10.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9381 – Carlyle/Mubadala/CEPSA 

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/54/05 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9419 – PSP / Welltower / SRG / Senior housing property) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Public Sector Pension Investment Board (”PSP”, Canada) 

– Welltower Inc. (”Weltower”, USA) 

– SRG Partners, LLC (”SRG”, USA) 

– Seniorboliger kjent som ”Peninsula Del Rey” (”Peninsula Del Rey”, USA) 

PSP, Welltower og og SRG overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Peninsula Del Rey. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PSP: Forvalter pensjonsinvesteringer for flere kanadiske pensjonsplaner, herunder pensjonsplanen til Canadas føderale 

offentlige sektor og Canadas væpnede styrker. PSP forvalter en variert global portefølje av verdipapirer med fast 

avkastning samt investeringer i risikokapital, fast eiendom, infrastruktur, naturressurser og privatgjeld. 

– Welltower: Investerer i eiendommer i viktige markeder med høy vekst som består av seniorboliger og syke- og 

pleiehjemsløsninger i USA, Canada og Storbritannia.  

– SRG: Eier, forvalter og utvikler seniorboliger i USA.  

– Peninsula Del Rey: Et boligkompleks for seniorer i 165 Pierce Street i Daly City, San Mateo County, California, 

USA. 

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 231 av 

9.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9419 – PSP / Welltower / SRG / Senior housing property 

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/54/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9422 – Leonard Green & Partners / Ares Management Corporation /  

Press Ganey Associates) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Leonard Green & Partners, L.P. (”LPG”, USA) 

– Ares Management Corporation (”Ares”, USA) 

– Press Ganey Associates, Inc. (”Press Ganey”, USA) 

LPG og Ares overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Press Ganey. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– LGP: Riskokapitalforetak som primært investerer i selskaper som leverer tjenester, herunder tjenester innenfor 

forbruker-, nærings- og helsetjenestesektoren samt detaljhandel, distribusjon og industri. 

– Ares: Forvalter av alternativ kapital med interesser innenfor kreditter, risikokapital og eiendomsmarkeder.  

– Press Ganey: Levering av løsninger for måling av pasienterfaring, ytelsesanalyse og strategisk rådgivning til helse-

tjenesteorganisjoner innenfor alle pleieområder, primært i USA.  

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 225 av 

5.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9422 – Leonard Green & Partners / Ares Management Corporation / Press Ganey Associates 

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/54/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9429 – Sports Direct International / GAME Digital) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sports Direct International plc (”SDI”, Storbritannia) 

– GAME Digital plc (”GAME”, Storbritannia). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 5. juni 2019. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SDI: Forhandler av sportsutstyr som har en allsidig merkeportefølje innenfor sport, fitness, mote og livsstil. 

– GAME: Spesialistforhandler av spillkonsoller, spill og tilbehør samt digitalt innhold og andre gaming-relaterte 

produkter. 

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 232 av 

10.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9429 – Sports Direct International / GAME Digital 

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/54/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9442 – Elliott/Insight/WorkForce) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Elliott Associates, L.P., Elliott International L.P. og Evergreen Coast Capital Corp., som kontrolleres av Elliott 

Management Corporation (samlet ”Elliott Group”, USA) 

– Insight Venture Management, LLC (”Insight Group”, USA)  

– WorkForce Software, LLC (”WorkForce”, USA) 

Elliott Group og Insight Group overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele WorkForce. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Elliot Group: Globalt investeringsforetak med fokus på investerings- og risikoforvaltningsvirksomhet. 

– Insight Group: Ledende globalt venturekapital- og privat egenkapitalforetak som investerer i teknologi- og 

programvareforetak med høy vekst. 

– WorkForce: Leverandør av arbeidskraftforvaltningsskyløsninger til foretak og mellomstore organisasjoner. 

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 232 av 

10.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9442 – Elliott/Insight/WorkForce 

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/54/09 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9252 – CMOC/IXM) 

Kommisjonen besluttet 28. juni 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 32019M9252. 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.9362 – Suez Organique / Avril PA / Terrial) 

Kommisjonen besluttet 27. juni 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 

fransk 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 32019M9362. 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/54/10 

2019/EØS/54/11 

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

SA.39078 (2019/C) (tidl. 2014/N) – Finansiering av den faste forbindelsen over  

Fehmarn-sundet 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om  

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 14. juni 2019 underrettet Danmark om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 

ble offentliggjort (EUT C 226 av 5.7.2019, s. 5), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt Danmark. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

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

Statsstøtte – Nederland 

SA.51284 (2019/C) (tidl. 2018/NN) – Mulig statsstøtte til Nike 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten  

om Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 10. januar 2019 underrettet Nederland om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 

ble offentliggjort (EUT C 226 av 5.7.2019, s. 31), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Nederland. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

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

2019/EØS/54/12 

2019/EØS/54/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.226.01.0005.01.ENG
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Tekniske retningslinjer for vern av opplysninger i samsvar med forordning  

(EU) nr. 1107/2009 

Europakommisjonen har offentliggjort en melding som gir retningslinjer for medlemsstatene og for 

søkere om framgangsmåter og regler knyttet til vern av opplysninger i forbindelse med bestemmelser om 

plantevernmidler. Den berører den praktiske anvendelsen av bestemmelsene i artikkel 59–62 og artikkel 

80 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009(1). 

Hensikten med retningslinjene er å gjøre det lettere for medlemsstatene å anvende reglene på en ensartet 

måte, og for søkere å forstå de aktuelle reglene. Retningslinjene har ingen rettslig bindende virkning. 

De fullstendige retningslinjene er å finne i Den europeiske unions tidende C 229 av 8.7.2019, s. 1. 

 

Rettelse til innbydelse til å sende inn forslag 2019 – EAC/A05/2018 – Det europeiske 

solidaritetskorps 

I samsvar med rettelser kunngjort i EUT C 229 av 8.7.2019, s. 22, gjøres følgende rettelse til EØS-

tillegget nr. 86 av 20.12.2018: 

på side 20, i punkt 5 ”Frist for innsending av søknader”, under posten ”Frivilliggrupper i høyt prioriterte 

områder” 

skal: 

”28. september 2019” 

forstås som: 

”24. januar 2020”. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 av 21. oktober 2009 om omsetning av plantevernmidler 

og om oppheving av rådsdirektiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 av 24.11.2009, s. 1). 

2019/EØS/54/14 

2019/EØS/54/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.229.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:229:TOC
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