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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 14. mai 2019 

i sak E-2/18 

C 

mot 

Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein 

(forordning (EF) nr. 883/2004 – artikkel 24 – pensjonist bosatt utenfor den kompetente medlemsstat – 

naturalytelser på bostedet – framgangsmåte for refusjon) 

I sak E-2/18, C mot Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung 

Liechtenstein – ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om 

opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol fra Den fyrstelige domstol (Fürstliches Landgericht) 

om fortolkningen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 

koordinering av trygdeordninger – har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per 

Christiansen (saksforberedende dommer) og Bernd Hammermann, dommere, 14. mai 2019 avsagt dom 

med følgende slutning:  

1. Dersom en pensjonist ikke har rett til naturalytelser i den EØS-staten han/hun er bosatt i, fordi 

ytelsene faller utenfor trygdeordningens virkeområde, har støttemottakeren etter 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av 

trygdeordninger artikkel 24 nr. 1 rett til å motta naturalytelser som skal dekkes av den 

kompetente institusjon i den EØS-stat hvis lovgivning pensjonen utbetales etter.  

2. Pensjonisten har rett til å fremme krav om refusjon direkte til den kompetente institusjon i den 

EØS-stat hvis lovgivning pensjonen utbetales etter, særlig, men ikke bare, dersom han er blitt 

nektet refusjon av bostedsstaten. I samsvar med artikkel 22 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler for 

gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av trygdeordninger og artikkel 

76 nr. 4 i forordning (EF) nr. 883/2004, må det at den kompetente institusjon ikke gir 

pensjonisten informasjon om hvilken framgangsmåten som skal følges, ikke negativt påvirke 

pensjonistens rettigheter overfor institusjonen. 

2019/EØS/74/01 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 14. mai 2019 

i sak E-3/18 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – forordning 

(EU) 2015/1051) 

I sak E-3/18, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å innføre de nødvendige tiltak for å gjøre rettsakten omhandlet i nr. 7ja i vedlegg XIX til 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) 2015/1051 av 1. juli 2015 om nærmere regler for gjennomføring av funksjonene på den nettbaserte 

tvisteløsningsplattformen, om nærmere regler for det elektroniske klageskjemaet og om samarbeidet 

mellom kontaktpunktene fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert 

tvisteløsning i forbrukersaker), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, til del av sin interne rettsorden, 

slik avtalen artikkel 7 krever – har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per 

Christiansen (saksforberedende dommer) og Bernd Hammermann, dommere, 14. mai 2019 avsagt dom 

med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7 i avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde ved å unnlate innen den fastsatte tidsfrist å innføre de nødvendige 

tiltak for å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten omhandlet i nr. 7ja i avtalens vedlegg 

XIX (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1051 av 1. juli 2015 om nærmere 

regler for gjennomføring av funksjonene på den nettbaserte tvisteløsningsplattformen, om 

nærmere regler for det elektroniske klageskjemaet og om samarbeidet mellom kontaktpunktene 

fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i 

forbrukersaker), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2019/EØS/74/02 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 14. mai 2019 

i sak E-4/18 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring –  

forordning (EU) nr. 524/2013) 

I sak E-4/18, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å innføre de nødvendige tiltak for å gjøre rettsakten omhandlet i nr. 7d, 7f og 7j i vedlegg XIX 

til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning 

(EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (NTF-forordningen)), tilpasset avtalen gjennom dens 

protokoll 1, til del av sin interne rettsorden, slik avtalen artikkel 7 krever – har EFTA-domstolen, 

sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Bernd 

Hammermann, dommere, 14. mai 2019 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7 i avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde ved å unnlate innen den fastsatte tidsfrist å innføre de nødvendige 

tiltak for å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten omhandlet i nr. 7d, 7f og 7j i avtalens 

vedlegg XIX (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om 

nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og 

direktiv 2009/22/EF (NTF-forordningen)), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2019/EØS/74/03 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 14. mai 2019 

i sak E-5/18 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – direktiv 

2013/11/EU) 

I sak E-5/18, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island har 

unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten nevnt i nr. 7d, 7f og 7k i vedlegg XIX til avtalen om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 

om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 

2009/22/EF), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre 

de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist, eller uansett ved å unnlate å 

melde disse til EFTAs overvåkingsorgan – har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, 

Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Bernd Hammermann, dommere, 14. mai 2019 avsagt dom 

med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i nr. 7d, 7f og 7k i 

vedlegg XIX til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og om 

endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF), tilpasset avtalen gjennom 

dens protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å 

gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2019/EØS/74/04 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 14. mai 2019 

i sak E-6/18 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende  

gjennomføring – direktiv 2014/52/EU) 

I sak E-6/18, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten nevnt i nr. 1a i vedlegg XX til avtalen om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/52/EU av  

16. april 2014 om endring av direktiv 2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private prosjekters 

miljøvirkninger), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, ved å unnlate å 

innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist, eller uansett ved å 

unnlate å melde disse til EFTAs overvåkingsorgan – har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, 

president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Bernd Hammermann, dommere, 14. mai 2019 

avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i nr. 1a i vedlegg XX 

til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/52/EU av 16. april 2014 om endring av direktiv 2011/92/EU om vurdering av 

visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger), tilpasset avtalen gjennom dens 

protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å 

gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2019/EØS/74/05 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9345 – SEGRO / PSPIB / Panattoni Park) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SEGRO plc (”SEGRO”, Det forente kongerike) 

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

– målforetakets eiendomsaktiva (”Panattoni Park”, Polen) 

SEGRO og PSPIB overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Panattoni Park. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SEGRO: eierskap, kapitalforvaltning og utvikling av moderne eiendommer for lagring og lett industri plassert rundt 

storbyområder og ved viktige transportknutepunkter i en rekke EU-land. 

– PSPIB: investering av nettobidragene til pensjonsfondene tilhørende Canadas føderale offentlige sektor, Canadas 

væpnede styrker og Canadas ridende politi og reservestyrke. PSIB forvalter en variert portefølje som omfatter aksjer, 

obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning, samt investeringer i risikokapital, fast eiendom, infrastruktur, 

naturressurser og privatgjeld. 

– Panattoni Park: et kategori A logistikkaktivum i Wroclaw (Polen), som ble utviklet av selger, Panattoni, i 2018, og 

omfatter to bygninger med et samlet areal på 38 249 kvadratmeter.  

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 311 av 

16.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9345 – SEGRO / PSPIB / Panattoni Park 

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/74/06 

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

(Sak M.9394 – EchoStar / Mubadala / HPE JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. september 2019 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 

nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hughes Network Systems, LLC (”Hughes”, USA), kontrollert av EchoStar Corporation 

– Al Yah Satellite Communications PrJSC (”Yahsat”, De forente arabiske emirater), kontrollert av Mubadala 

Investment Company PJSC 

– HNS Participações e Empreendimentos Ltda. (”HPE”, Brasil) 

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

nr. 4 over HPE. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hughes: levering av bredbåndsatelitteknologi og bredbåndinternettjenester til privatkunder og mindre kontor-

virksomheter. 

– Yahsat: levering av satellittløsninger for flere bruksområder innen bredbånds-, kringkastings-, myndighets- og 

kommersiell kommunikasjon. 

– HPE: levering av satellittjenester i Brasil. 

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 316 av 

20.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9394 – EchoStar / Mubadala / HPE 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/74/07 

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


Nr. 74/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.9.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9413 – Lactalis / Nuova Castelli) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Gruppo Lactalis Italia S.r.l. (Italia), som tilhører Lactalis Group (samlet kalt ”Lactalis”, Frankrike) 

– Nuova Castelli S.p.A. (”Nuova Castelli”, Italia), et heleid datterselskap av Nuova Castelli Group S.p.A (Frankrike), 

som er kontrollert av Charterhouse Capital Partners (Det forente kongerike) 

Lactalis overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Nuova Castelli. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lactalis: produserer og leverer ost som mozzarella, mascarpone og ricotta, samt melk, smør, ferske produkter, fløte 

og industrielle meieriprodukter (melkepulver, myse osv.)  

– Nuova Castelli: produserer og selger ulike italienske oster, hovedsakelig harde oster (mozzarella, parmesan, grana 

padano, pecorino, ricotta osv.) og har handelsaktvititet hovedsakelig i forbindelse med mascarpone, feta og smør. 

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 314 av 

18.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9413 – Lactalis / Nuova Castelli 

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/74/08 

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


19.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 74/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9433 – MEIF 6 Fibre / KCOM Group) 

1.  Kommisjonen mottok 13. september 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– MEIF 6 Fibre Limited (”MEIF 6 Fibre”, Det forente kongerike), kontrollert av Macquarie Group Limited 

(”Macquarie”, Australia) 

– KCOM Group Public Limited Company (”KCOM Group”, Det forente kongerike) 

MEIF 6 Fibre overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele KCOM Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 3. juni 2019. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MEIF 6 Fibre: et investeringsfond som tilhører Macquarie. Macquarie er et allsidig finanskonsern som har etablert 

ledende posisjoner som en global spesialist i en rekke sektorer, herunder som investor innen telekommunikasjons-

infrastruktur siden begynnelsen av 2000-tallet. 

– KCOM Group: leverandør av it- og kommunikasjonsløsninger til forbrukere og foretak i Det forente kongerike, 

hovedsakelig i områdene Hull og East Yorkshire i Nordøst-England. 

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 316 av 

20.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9433 – MEIF 6 Fibre / KCOM Group 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2019/EØS/74/09 

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


Nr. 74/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.9.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9466 – Infineon/Cypress) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Infineon Technologies AG (”Infineon”, Tyskland) 

– Cypress Semiconductor Corp. (”Cypress”, USA)  

Infineon overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Cypress Semiconductor 

Corp. (”Cypress”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Infineon: design, produksjon og distribusjon av en rekke halvledere og effekthalvledere, herunder blant annet 

transistorer, drivere, dioder, mikrokontroller (herunder integrerte kontroller, radiofrekvenser og sensorer), for et bredt 

spekter av bruksområder. 

– Cypress: produksjon og levering av integrerte systemløsninger til sluttmarkeder for kjøretøyer, industrien, 

forbruksvarer og virksomheter. Cypress’ produktportefølje inkluderer mikrokontroller, analoge integrerte kretser, 

trådløse og kabelbaserte tilkoplingsløsninger og minneprodukter. 

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 314 av 

18.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9466 – Infineon/Cypress 

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/74/10 



19.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 74/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9491 – Ardagh Group / OTPP-Element / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ardagh Group S.A. (”Ardagh”, Luxembourg) 

– Element Holdings II LLP (”Element”, USA), og morforetak Ontario Teachers’ Pension Plan Board (”OTPP”, 

Canada) 

– et nystiftet fellesforetak (”JV”, Nederland) 

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

4 over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved overføring av Elements virksomhet og Ardaghs virksomhet for næringsmiddel og 

spesialprodukter (Food and Specialty business) til fellesforetaket. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ardagh: holdingforetaket til en internasjonal gruppe foretak som hovedsakelig er aktive innen produksjon av harde 

emballasjeløsninger til næringsmidler og drikkevarer samt forbruksvarer. Det leverer en rekke glass- og metall-

emballasjeprodukter til et spekter av globale sluttmarkeder. 

– Element: produserer og selger, gjennom en eller flere heleide datterselskaper av Exal, metallemballasjeprodukter. Exals 

metallamballasjeprodukter består av aerosolbokser i aluminium som brukes til forpakning av skjønnhetsprodukter, 

produkter til personlig pleie, legemidler, næringsmidler og rengjøringsprodukter til husholdninger samt aluminiums-

flasker til drikkevarer. 

– OTPP: uavhengig pensjonsprogram for én enkelt yrkesgruppe, administrerer pensjonsytelser og investerer pensjons-

programmets aktiva. 

– JV: vil etter overføringene være aktivt innen metallemballasje, særlig innen produksjon av emballasje til næringsmidler, 

ernæringsprodukter, maling og lakk, aerosolbokser og andre spesialbokser samt aluminiumsflasker.  

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 311 av 

16.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9491 – Ardagh Group / OTPP-Element / 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/74/11 

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


Nr. 74/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.9.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9522 – Brookfield / ENGIE / TAG Pipelines Sur) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Brookfield Asset Management Inc. (”Brookfield”, Canada) 

– ENGIE SA (”ENGIE”, Frankrike) 

– TAG Pipelines Sur, S. de R.L. de C.V. (”TAG Pipelines Sur”, Mexico), i dag kontrollert i fellesskap av BlackRock og 

ENGIE 

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

3 nr. 4 over hele TAG Pipelines Sur.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Brookfield: kanadisk global aktivaforvalter med fokus på eiendom, fornybar kraft, infrastruktur og privat egenkapital. 

– ENGIE: energioverføring, elektrisitetsproduksjon og -distribusjon, naturgass, kjernekraft, fornybar energi og 

petroleum. 

– TAG Pipelines Sur: transport av naturgass gjennom rørledninger i Mexico. 

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 314 av 

18.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9522 – Brookfield / ENGIE / TAG Pipelines Sur 

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/74/12 

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


19.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 74/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9533 – KKR / Artà Capital / Alvic) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”’, USA) 

– Artà Capital S.G.E.I.C. S.A. (”Arta”, Spania) 

– Grupo Alvic FR Mobiliario, S.L (”Alvic”, Spania) 

KKR og Arta overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Alvic. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr en rekke alternative kapitalforvaltningstjenester til offentlige og private 

markedsinvestorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretaket og foretakets porteføljeforetak og kunder. 

– Arta: spansk privat egenkapitalforetak i mellommarkedet. 

– Alvic: design, produksjon og distribusjon av panelbaserte møbelkomponenter til kjøkken, baderom, garderober og 

kontormaterialer. 

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 314 av 

18.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9533 – KKR / Artà Capital / Alvic 

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/74/13 

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


Nr. 74/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.9.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9535 – JERA / Macquarie / Swancor / Formosa 2) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. september 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– JERA Formosa 2 B.V (”JERA”, Nederland), kontrollert av JERA Co., Inc. 

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

– Swancor Renewable Energy Co., Ltd. (”Swancor”, Taiwan) 

– Formosa 2 International Investment Co., Ltd. (”Formosa 2”, Taiwan) 

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

artikkel 3 nr. 4 over hele Formosa 2.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– JERA: JERA er et spesialforetak kontrollert av JERA Co., Inc. JERA Co., Inc. er eid i fellesskap av to japanske 

tjenesteforetak, TEPCO Fuel & Power, Inc., som i sin helhet er et datterselskap til Tokyo Electric Power Company 

Holdings, Inc., og Chubu Electric Power Co., Inc. 

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

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

– Swancor: taiwansk utvikler og forvalter av vindmølleparker til havs, tilbyr tjenester tilknyttet tillatelser til og 

utbygging, oppkjøp, aktivaforvaltning, drift og vedlikehold av vindmølleparker i Taiwan. 

– Formosa 2: konstruksjon og drift av vindmølleparken Formosa 2 som ligger utenfor kysten av Miaoli i nordvestre del 

av 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 314 av 

18.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9535 – JERA / Macquarie / Swancor / Formosa 2 

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/74/14 

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


19.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 74/15 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9551 – Toyota / Panasonic / Prime Life Technologies JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Toyota Motor Corporation (Japan) 

– Panasonic Corporation (Japan)  

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

3 nr. 4 over Prime Life Technologies JV.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Toyota: hovedsakelig aktiv innen design, produksjon, montering og salg av personkjøretøyer, små varebiler og 

kommersielle kjøretøyer (som lastebiler) og tilhørende deler og tilbehør over hele verden.  

– Panasonic: hovedsakelig aktiv innen utvikling, produksjon og salg av en rekke audiovisuelle produkter og 

kommunikasjonsprodukter, husholdningsapparater, elektroniske komponenter og enheter (herunder batterier), 

industrielle og andre produkter over hele verden.  

– Prime Life Technologies JV: vil være aktiv innen bygg- og anleggstjenester, boligbygging, renovering av boliger og/ 

eller eldreomsorgstjenester hovedsakelig i Japan.  

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 315 av 

19.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9551 – Toyota / Panasonic / Prime Life Technologies 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/74/15 

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

(Sak M.9558 – Triton / All4Labels Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. september 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) og TFF V Limited (Jersey) (samlet kalt 

”Triton Fund V”) 

– All4Labels Group GmbH (Tyskland) med datterselskaper (samlet kalt ”All4Labels Group”) 

Triton Fund V overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele All4Labels 

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. 

– All4Labels Group: utvikler og produserer produktetiketter, for eksempel folier, plast- eller papiretiketter som kan 

festes på en beholder eller et produkt, samt kundespesifikke nisjeprodukter som merkede laminatrør, brettbare esker 

og visse fleksible emballasjeprodukter (for eksempel stående poser og folier til næringsmiddelforpakninger). 

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 314 av 

18.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9558 – Triton / All4Labels 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/74/16 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Rettelse til Ikke anvendelse av forordningen på en meldt transaksjon  

(Sak M.9300 – Tyson Foods / European and Thai businesses of BRF) 

I tråd med en rettelse kunngjort i EUT C 292 av 30.8.2019, s. 6, til en tekst opprinnelig kunngjort i EUT 

C 267 av 9.8.2019, gjøres følgende rettelser til teksten publisert i EØS-tillegget nr. 64/2019 av 15.8.2019: 

I innholdsfortegnelsen på forsiden og i tittelen på side 8: 

skal: ’Ikke anvendelse av forordningen på en meldt transaksjon (Sak M.9300 – Tyson Foods / 

European and Thai businesses of BRF)’ 

forstås som: ’Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9300 

– Tyson Foods / European and Thai businesses of BRF)’. 

På side 8, første ledd: 

skal: ’Kommisjonen besluttet 17. mai 2019 at en meldt transaksjon i ovennevnte sak ikke faller 

inn under virkeområdet til rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) ettersom den ikke utgjør en 

foretakssammenslutning i betydning av artikkel 3 i nevnte forordning. Beslutningen er 

truffet på grunnlag av forordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav a).’ 

forstås som: ’Kommisjonen besluttet 17. mai 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 

foretakssammenslutning 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)’. 

2019/EØS/74/17 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9142 – REWE/Lekkerland) 

Kommisjonen besluttet 7. august 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 32019M9142. 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.9315 – Chr. Hansen / Lonza / JV) 

Kommisjonen besluttet 16. juli 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 32019M9315. 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/74/18 

2019/EØS/74/19 

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.9317 – ArcelorMittal / CLN / Ilva SSCs) 

Kommisjonen besluttet 28. mars 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9317. 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.9330 – Denso/Hirose) 

Kommisjonen besluttet 20. august 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 32019M9330. 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/74/20 

2019/EØS/74/21 

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

(Sak M.9436 – ICG / Predica / OCEA Group) 

Kommisjonen besluttet 26. august 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 32019M9436. 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.9446 – Toyota Motor Corporation / Panasonic Corporation / JV) 

Kommisjonen besluttet 10. september 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 32019M9446. 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/74/22 

2019/EØS/74/23 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9472 – Diamond Transmission Corporation / Infrared Capital Partners / JV) 

Kommisjonen besluttet 27. august 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 32019M9472. 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.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT) 

Kommisjonen besluttet 4. september 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 32019M9487. 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/74/24 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9493 – Triton/Aleris) 

Kommisjonen besluttet 5. september 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 32019M9493. 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/74/26 
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Statsstøtte – Tyskland 

SA.43260 (2015/FC) – Påstått støtte til Frankfurt Hahn lufthavn og Ryanair 

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 26. oktober 2018 underrettet Tyskland 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 310 av 13.9.2019, 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 til Tyskland. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

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

2019/EØS/74/27 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.310.01.0005.01.ENG
stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater  

gjeldende fra 1. oktober 2019 

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004  

av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for fast-

settelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for tilbake-

betaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i egen 

beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 266 av 8.8.2019, s. 2, og EØS-tillegget nr. 67 av 22.8.2019, 

s. 27. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,02 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,03 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,03 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,04 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,03 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,02 -0,11 -0,11 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,00 -0,11 -0,11 

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 0,00 -0,15 2,27 -0,15 -0,03 -0,15 -0,15 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 0,00 -0,20 2,27 -0,20 -0,07 -0,20 -0,20 

1.10.2019 – -0,28 -0,28 0,00 -0,28 2,27 -0,28 -0,12 -0,28 -0,28 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,48 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 -0,15 0,28 0,48 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 -0,20 0,28 0,48 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

1.10.2019 – -0,28 -0,28 -0,28 0,28 0,48 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,31 -0,16 -0,16 1,09 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,24 -0,16 -0,16 1,09 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,13 -0,13 -0,13 1,09 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,03 -0,13 -0,13 1,09 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,02 -0,11 -0,11 1,09 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,05 -0,11 -0,11 1,09 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,07 -0,11 -0,11 1,09 

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 -0,15 1,87 -0,15 3,56 0,07 -0,15 -0,15 1,09 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 -0,20 1,87 -0,20 3,56 0,06 -0,20 -0,20 1,09 

1.10.2019 – -0,28 -0,28 -0,28 1,87 -0,28 3,56 0,06 -0,28 -0,28 1,09 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:266:TOC
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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 

Berørt flyrute Tingwall/Sumburgh–Fair Isle 

Tingwall–Foula 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

30. desember 1997 

Ikrafttredelsesdato for endringene 1. april 2020 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til 

å yte offentlig tjeneste: 

ZetTrans 

6 North Ness Business Park 

Lerwick 

Shetland 

ZE1 0LZ 

Skottland 

DET FORENTE KONGERIKE 

Tlf.: +44 01595744868 

E-post: zettrans@shetland.gov.uk 

Internett: www.zettrans.org.uk 

 

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 

Berørt flyrute Tingwall/Sumburgh–Fair Isle 

Tingwall–Foula 

Avtalens gyldighetsperiode kontrakt fra 1. april 2020 til 31. mars 2024 

Frist for innsending av søknader og anbud 9. desember 2019 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

ZetTrans 

6 North Ness Business Park 

Lerwick 

Shetland 

ZE1 0LZ 

Skottland 

DET FORENTE KONGERIKE 

Tlf.: +44 01595744868 

E-post: zettrans@shetland.gov.uk 

Internett: www.zettrans.org.uk 
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2019/EØS/74/30 

mailto:zettrans@shetland.gov.uk
www.zettrans.org.uk
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