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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 16 nr. 4 i  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for  

drift av lufttrafikk i Fellesskapet  

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

Medlemsstat Norge 

Berørt flyrute Røros–Oslo eller omvendt 
Sogndal–Oslo eller omvendt 
Førde–Oslo eller omvendt  
Sandane–Oslo eller omvendt 
Sogndal–Bergen eller omvendt 
Førde–Bergen eller omvendt 
Sandane–Bergen eller omvendt 
Ørsta-Volda–Bergen eller omvendt 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til 
å yte offentlig tjeneste 

1. april 2016  
(kunngjort 7. mai 2015 i Den europeiske unions 
tidende C 150 og EØS-tillegget nr. 26/2015) 

Opphevingsdato 1. april 2020 

For henvendelser om teksten til og eventuell 
relevant informasjon og/eller dokumentasjon om 
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Samferdselsdepartementet  
Postboks 8010 Dep.  
0030 OSLO  
NORGE 
Tlf.: +47 22 24 90 90  
postmottak@sd.dep.no  

 

2019/EØS/9/01 

mailto:postmottak@sd.dep.no
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Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 16 nr. 4  

i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler  

for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

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

Medlemsstat Norge 

Berørt flyrute Røros–Oslo eller omvendt 
Sogndal–Oslo eller omvendt 
Førde–Oslo eller omvendt  
Sandane–Oslo eller omvendt 
Sogndal–Bergen eller omvendt 
Sandane–Bergen eller omvendt 
Ørsta-Volda–Bergen eller omvendt 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 
offentlig tjeneste 

1. april 2020 

For henvendelser om teksten til og eventuell 
relevant informasjon og/eller dokumentasjon om 
den endrede forpliktelsen til å yte offentlig 
tjeneste: 

Samferdselsdepartementet  
Postboks 8010 Dep.  
0030 OSLO  
NORGE 
Tlf.: +47 22 24 90 90 
postmottak@sd.dep.no 
https://www.regjeringen.no/en/find-document/ 
id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud 

 

2019/EØS/9/02 

mailto:postmottak@sd.dep.no
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
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Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med 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 Norge 

Berørte ruter Røros–Oslo eller omvendt 
Sogndal–Oslo eller omvendt 
Førde–Oslo eller omvendt  
Sandane–Oslo eller omvendt 
Sogndal–Bergen eller omvendt 
Sandane–Bergen eller omvendt 
Ørsta-Volda–Bergen eller omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode 1. april 2020 til 31. mars 2024 

Frist for innsending av anbud 8. april 2019 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og 
eventuell relevant informasjon og/eller 
dokumentasjon i forbindelse med anbudet og de 
endrede forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste: 

Samferdselsdepartementet  
Postboks 8010 Dep.  
0030 OSLO  
NORGE 
Tlf.: +47 22 24 90 90 
postmottak@sd.dep.no  
https://www.regjeringen.no/en/find-document/ 
id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud 

 

2019/EØS/9/03 

mailto:postmottak@sd.dep.no
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8870 – E.ON/Innogy) 

1.  Kommisjonen mottok 31. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– E.ON SE (”E.ON”, Tyskland) 

– Innogy SE (”Innogy”, Tyskland), i dag kontrollert av RWE 

E.ON overtar i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) alene kontroll over Innogys virksomhet knyttet 

til distribusjons- og forbrukerløsninger samt visse elektrisitetsproduksjonsaktiva. E.ON vil først overta hele Innogy. 

Deretter vil E.ON selge majoriteten av Innogys fornybare elektrisitetsproduksjonsvirksomhet, gasslagringsvirksomhet og 

deltakelse i Kärnter Energieholding Beteiligungs GmbH og overføre disse aktiva tilbake til RWE.  

Foretakssammenslutning er del av en kompleks aktivabytteavtale mellom RWE og E.ON. I en egen sak (M.8871) innga 

RWE 22. januar 2019 melding til Kommisjonen om en foreslått overtakelse av enekontroll over visse av E.ONs 

elektrisitetsproduksjonsaktiva. RWE vi også overta ca. 16,7 % av aksjene i E.ON. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– E.ON: et energiforetak som er aktivt i hele leveringskjeden, herunder produksjon, engroslevering, overføring, 

distribusjon, detaljlevering og energitilknyttede aktiviteter (som måling, e-mobilitet osv.). E.ON er aktivt i flere 

europeiske land, herunder Sverige, Romania, Italia, Polen, Danmark, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Slovakia og Det 

forente kongerike. 

– Innogy: et energiforetak som er datterforetak til RWE og aktivt i hele leveringskjeden, herunder distribusjon, 

detaljlevering og energitilknyttede aktiviteter (som måling, e-mobilitet osv). Innogy er aktivt i flere europeiske land, 

herunder Belgia, Spania, Nederland, Polen, Frankrike, Italia, Portugal, Romania, Kroatia, Slovenia, Tsjekkia, 

Tyskland, Ungarn, Slovakia og Det forente kongerike.  

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

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

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 50 av 

8.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8870 – E.ON/Innogy  

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/9/04 

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

(Sak M.8948 – Spirit/Asco) 

1.  Kommisjonen mottok 30. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (USA) 

– Asco Industries N.V., Asco Management NV og Immobiliere Asco NV, gjennom holdingforetaket S.R.I.F. NV 

(Belgia). 

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (”Spirit”) vil alene overta kontroll i henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i fusjonsfor-

ordningen over Asco Industries N.V., Asco Management NV og Immobiliere Asco NV, gjennom holdingforetaket S.R.I.F. 

NV (”Asco”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 17. september 2018, men meldingen ble senere 

trukket tilbake 25. oktober 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Spirit: utformer, produserer og selger luftfartøysstrukturer for kommersielle og militære luftfartøyer. 

– Asco: aktiv innen maskinbearbeiding, behandling og montering av hardmetall-, stål- og aluminiumslegeringer, 

kompositter og salg av komponenter og delkomponenter til luftfartøysstrukturer for kommersielle og militære 

luftfartøyer  

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 49 av 

7.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8948 – Spirit/Asco 

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/9/05 

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

(Sak M.9167 – Patron Capital / Marriott International / PEH Warsaw Bidco) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Patron Capital, V L.P. (”Patron Fund”, Jersey), som handler gjennom sin komplementar, Patron Capital G.P. V 

Limited (Jersey) 

– Starwood Services Poland sp. z o.o. (Polen), som tilhører Marriott International, Inc. (”Marriott”, USA) 

– PEH Warsaw Bidco sp. z o.o. (Polen), som eier Sheraton Warsaw Hotel 

Patron Fund og Marriott overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Sheraton Warsaw Hotel. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og ved en eksisterende hotellforvaltningsavtale. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Patron Fund: investeringer i eiendomsprosjekter i Europa. 

– Marriott: et allsidig reiselivsforetak som opptrer som forvalter og franchisegiver av hoteller og timeshare-

eiendommer. 

– Sheraton Warsaw Hotel: et femstjerners hotell i Warsawa. 

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 43 av 

4.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9167 – Patron Capital / Marriott International / PEH Warsaw Bidco 

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/9/06 

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

(Sak M.9219 – Blackstone/Sretaw/Beauparc) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Blackstone Group L.P. (”Blackstone”, USA) 

– Sretaw 2 Limited (”Sretaw”, Irland) 

– Beauparc Utilities Holdings Limited (”Beauparc”, Irland) 

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

3 nr. 4 over Beauparc. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: en global alternativ aktivaforvalter med hovedkontor i USA. 

– Sretaw: eier i dag 100 % av Beauparc. 

– Beauparc: hovedsakelig aktivt innen avfallshåndtering og forsyningssektoren i Irland, Det forente kongerike og 

Nederland. 

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 47 av 

6.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9219 – Blackstone/Sretaw/Beauparc 

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/9/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9226 – CommScope/ARRIS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 31. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CommScope Holding Company, Inc. (”CommScope”, USA) 

– ARRIS International plc (”ARRIS”, USA) 

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

ARRIS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CommScope: global leverandør av infrastrukturløsninger for core-, access- og edgenivåene i kommunikasjonsnett, 

med produkter som trådløs nettverksinfrastruktur og fiberoptikk- og kobbertilkoblingsløsninger. 

– ARRIS: tilbyr underholdnings-, kommunikasjons- og nettverksteknologiprodukter til tjenesteytere som leverer  

media-, tale- og IP-datatjenester til abonnenter. 

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 49 av 

7.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9226 – CommScope/ARRIS 

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/9/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9256 – Engie / Michelin / Region Aura / CDC / Hympulsion) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Engie Hydrogen International (”EHI”, Frankrike), kontrollert av Engie 

– SPIKA, kontrollert av Compagnie Générale des Établissements Michelin (”CGEM”, Frankrike) 

– Regionen Auvergne-Rhône-Alpes (Frankrike) 

– Caisse des dépôts et des consignations (”CDC”, Frankrike) 

– Hympulsion (”JV”, Frankrike) 

Engie, SPIKA, regionen Auvergne-Rhône-Alpes og CDC overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Engie: industriselskap aktivt på områdene gass, elektrisitet og krafttjenester. Det driver virksomhet i hele kraft-

verdikjeden. 

– SPIKA: kontrollert av CGEM, som er en produsent og leverandør av dekk med hovedkontor i Frankrike.  

– CDC: offentlig institusjon som driver allmennyttig virksomhet, særlig forvaltning av private fond som staten ønsker å 

gi særlig beskyttelse, og virksomhet som er åpen for konkurranse, i miljø-, eiendoms-, investerings- og tjeneste-

sektoren. 

– Regionen Auvergne-Rhône-Alpes er en region i Frankrike.  

– JV: aktivt innen hydrogenfyllestasjoner for hydrogenkjøretøy i Frankrike. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 49 av 

7.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9256 – Engie / Michelin / Region Aura / CDC / Hympulsion 

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/9/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9261 – CD&R/FHI) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 31. januar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P. (Caymanøyene), i siste instans kontrollert av Clayton, Dubilier & Rice, LLC 

(”CD&R”, USA) 

– FH Investments Limited (”FHI”, Jersey), i dag kontrollert i siste instans av Cheadle Developments Limited (De 

britiske jomfruøyer) 

CD&R overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket FHI. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CD&R: et privat egenkapitalinvesteringsforetak med fokus på ledelsesoppkjøp, strategiske minoritetskapital-

investeringer og andre strategiske investeringer. 

– FHI: eier foretak aktive innen restaurant-, delikatesse- og kafévirksomhet samt levering av catering- og vertskaps-

tjenester. 

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 49 av 

7.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9261 – CD&R/FHI 

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/9/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9264 – The Carlyle Group / StandardAero) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 31. januar 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. (USA) 

– StandardAero Holding Corp. (”StandardAero”, USA), i dag kontrollert av Veritas Capital (USA) 

The Carlyle Group overtar, indirekte gjennom det heleide datterselskapet Dynasty Acquisition Co., Inc., i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) alene kontroll over hele StandardAero. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– The Carlyle Group LP: global forvalter av alternativ kapital. 

– StandardAero: en uavhengig leverandør av vedlikeholds-, reparasjons- og overhalingstjenester til produsenter av 

originaldeler til motorer, og til eiere og operatører av forretningsluftfartøy, kommersielle luftfartøy samt militære og 

industrielle energieiere og -operatører. 

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 50 av 

8.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9264 – The Carlyle Group / StandardAero 

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/9/11 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9273 – CVC/April) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– April S.A. (”April”, Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: CVC og datterselskaper leverer investeringsrådgivning til og/eller forvalter investeringer på vegne av visse 

investeringsfond som har eierandeler i en rekke foretak med virksomhet i ulike bransjer flere steder i verden.  

– April: April er en engros-forsikringsmegler og forsikringsgiver med virksomhet hovedsakelig i Frankrike med kunder 

som omfatter privatpersoner, yrkesutøvere og foretak. 

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 46 av 

5.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9273 – CVC/April 

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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9044 – CVC/Recordati) 

Kommisjonen besluttet 4. desember 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M9044. 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.9056 – Generali CEE / AS) 

Kommisjonen besluttet 10. desember 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M9056. 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/9/13 

2019/EØS/9/14 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9127 – Carlyle/Sedgwick) 

Kommisjonen besluttet 20. desember 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M9127. 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.9135 – The Blackstone Group / Luminor Bank) 

Kommisjonen besluttet 18. desember 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M9135. 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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9139 – Haier/Candy) 

Kommisjonen besluttet 13. desember 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M9139. 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.9148 – Univar/Nexeo) 

Kommisjonen besluttet 23. januar 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 32019M9148. 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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9176 – Magna / Getrag Ford Transmissions Slovakia) 

Kommisjonen besluttet 22. januar 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 32019M9176. 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.9180 – Volkswagen/Daimler/HeyCar) 

Kommisjonen besluttet 22. januar 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 32019M9180. 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/9/19 

2019/EØS/9/20 

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

(Sak M.9208 – WorleyParsons / Jacobs ECR) 

Kommisjonen besluttet 21. januar 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 32019M9208. 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.9228 – Denso/AISIN/JV) 

Kommisjonen besluttet 20. desember 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9228. 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/9/21 

2019/EØS/9/22 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

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

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

Medlemsstat Finland 

Berørt flyrute Helsinki–Pori 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

1. august 2019 

Teksten til og eventuell annen informasjon eller 

dokumentasjon om forpliktelsene til å yte offentlig 

tjeneste kan fås gratis ved henvendelse til: 

Ytterligere opplysninger: 

City of Pori 

Hankintapalvelut 

PL 121 

FI-28101 Pori 

SUOMI/FINLAND 

Tlf.: +358 447019228 

Faks: +358 26349417 

E-post: tarjous@pori.fi 

Internett: 

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/ 

avoimet-tarjouspyynnot 

 

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 Finland 

Berørt flyrute Pori–Helsinki 

Avtalens gyldighetsperiode 1. august 2019–23. desember 2022 

Frist for innsending av anbud 61 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort 

(EUT C 39 av 1.2.2019, s. 15). 

Anbudsinnbydelsen og eventuell relevant informasjon 

og/eller dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan fås gratis ved 

henvendelse til: 

Ytterligere opplysninger: 

City of Pori 

Hankintapalvelut 

PL 121 

FI-28101 Pori 

SUOMI/FINLAND 

Tlf.: +358 447019228 

Faks: +358 26349417 

E-post: tarjous@pori.fi 

Internett: 

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/ 

avoimet-tarjouspyynnot 

 

2019/EØS/9/23 

2019/EØS/9/24 

mailto:tarjous@pori.fi
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot
mailto:tarjous@pori.fi
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot
https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot
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Kommisjonsmelding 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 Frankrike 

Berørte flyruter Ajaccio–Paris Orly 

Ajaccio–Marseille 

Ajaccio–Nice 

Bastia–Paris Orly 

Bastia–Marseille 

Bastia–Nice 

Calvi–Paris Orly 

Figari–Paris Orly 

Calvi–Marseille 

Calvi–Nice 

Figari–Marseille 

Figari–Nice 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

januar 1986 

Endringenes ikrafttredelsesdato 25. mars 2020 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

Den korsikanske nasjonalforsamlings rådslaginger  

20. desember 2018 og 31. januar 2019 om godkjenning av 

de nye forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste som 

gjelder ruteflyginger mellom Paris (Orly), Marseille og 

Nice på den ene side, og Ajaccio, Bastia, Calvi og Figari, 

på den annen side, og om innføring av prinsippet om 

delegering av offentlig tjeneste for drift av offentlig 

lufttrafikk på Korsika 

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/ 

Office des Transports de la Corse 

M. le Directeur 

19 avenue Georges Pompidou 

Quartier Saint Joseph 

BP 501 

20189 Ajaccio Cedex 2 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 495237130 

Faks: +33 495201631 

E-post: jf.santoni@otc-corse.fr 

 

2019/EØS/9/25 

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/
mailto:jf.santoni@otc-corse.fr
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Kommisjonsmelding 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 Frankrike 

Berørte flyruter Ajaccio–Paris Orly (del 1) 

Ajaccio–Marseille (del 2) 

Ajaccio–Nice (del 3) 

Bastia–Paris Orly (del 4) 

Bastia–Marseille (del 5) 

Bastia–Nice (del 6) 

Calvi–Paris Orly (del 7) 

Figari–Paris Orly (del 8) 

Calvi–Marseille og Calvi–Nice (del 9) 

Figari–Marseille og Figari–Nice (del 10) 

Avtalens gyldighetsperiode 25. mars 2020–31. desember 2023 

Frist for innsending av søknader og anbud 8. april 2019 (kl. 16.00 lokal tid) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Office des Transports de la Corse (Transport Office of 

Corsica) 

19, avenue Georges Pompidou 

BP 501 

20189 Ajaccio Cedex 2 

FRANKRIKE 

E-post: contact@otc-corse.fr 

Tlf.: +33 495237130 

Faks: +33 495201631 

Kjøperprofil: www.achatpublic.com 

 

2019/EØS/9/26 

mailto:contact@otc-corse.fr
www.achatpublic.com
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Melding fra den britiske regjering i henhold til europaparlaments- og  

rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å  

drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Kunngjøring av 31. supplerende konsesjonsrunde for olje- og gassutvinning (offshore)  

i Det forente kongerike 

Olje- og gassmyndigheten 

Petroleumsloven av 1998 

Olje- og gassmyndigheten innbyr herved interesserte parter til å søke om tillatelse til utvinning til havs på 

visse områder av den britiske kontinentalsokkel. 

Fullstendige opplysninger om utlysningen, herunder lister og kart over områdene som dekkes og retnings-

linjer for konsesjoner og vilkårene for disse, samt hvordan man søker, finnes på følgende nettsted: 

(https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/). 

Ytterligere opplysninger om evalueringsprosessen og -kriterier, miljømessige vurderinger osv. finnes i 

Den europeiske unions tidende C 37 av 30.1.2019, s. 11. 

Med mindre det er påkrevd med en miljøvurdering tilknyttet en bestemt blokk, vil Olje- og 

gassmyndighetens tilbud om konsesjon i henhold til denne innbydelse bli gitt innen 18 måneder etter 

datoen for denne melding (30.1.2019). 

Olje- og gassmyndigheten påtar seg intet ansvar for kostnader søkeren måtte pådra seg i forbindelse med 

søknaden. 

Kontakt: Ricki Kiff, Oil and Gas Authority, 21 Bloomsbury Street, London WC1B 3HF, United Kingdom 

(Tlf.: +44 3000671637). 

2019/EØS/9/27 

https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.037.01.0011.01.ENG
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INNBYDELSE TIL Å SENDE INN KONKRETE FORSLAG – EACEA 02/2019 

Erasmus-charter for høyere utdanning 2014–2020 

1. Innledning  

Denne forslagsinnbydelsen bygger på europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013 av  

11. desember 2013 om opprettelse av ”Erasmus+”: unionsprogrammet for utdanning, opplæring, ungdom 

og idrett, og om oppheving av avgjerd nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF(1). 

2. Formål og beskrivelse  

Erasmus-charteret for høyere utdanning utgjør den overgripende kvalitetsrammen for det europeiske og 

internasjonale samarbeidet som en institusjon for høyere utdanning utøver innenfor Erasmus+-

programmet. Alle institusjoner for høyere utdanning som ligger i et av landene oppført under, må være 

tilknyttet et Erasmus-charter for høyere utdanning for å kunne søke og delta i studentutveksling og/eller 

samarbeid for nyskaping og god praksis innenfor programmet. Institusjoner for høyere utdanning som 

ligger i andre land, trenger ikke å være tilknyttet et Erasmus-charter, og kvalitetsrammen fastsettes 

gjennom tverrinstitusjonelle avtaler mellom institusjoner for høyere utdanning. Charteret gjelder for hele 

Erasmus+-programmets varighet. Gjennomføringen av charteret vil overvåkes, og brudd på charterets 

prinsipper og forpliktelser kan føre til at Europakommisjonen trekker charteret tilbake. 

3. Hvem kan søke?  

Institusjoner for høyere utdanning i følgende land kan søke om tilknytning til et Erasmus-charter for 

høyere utdanning: 

 de 28 medlemsstatene i Den europeiske union, 

 EØS-EFTA-statene (Island, Liechtenstein og Norge), 

 EUs kandidatstater (Serbia Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia og Tyrkia). 

Blant søkerne skal de nasjonale myndighetene innenfor sine territorier utpeke de institusjonene for høyere 

utdanning(2) som skal anses som berettiget til å delta i studentutveksling og/eller samarbeid for nyskaping 

og god praksis innenfor Erasmus+-programmet. 

4. Fristen for innsending av søknader og foreløpig dato for kunngjøring av resultatene  

Behørig utfylt nettsøknadsskjema skal sendes inn innen 29. mars 2019 kl. 12.00 (lokal tid i Brussel). 

Den foreløpige datoen for kunngjøring av resultatene er 25. oktober 2019. 

5. Fullstendige opplysninger  

Opplysningene om Erasmus+-programmet finnes på følgende internettadresse: http://ec.europa.eu/ 

erasmus-plus 

Søknader må sendes inn i samsvar med retningslinjene fra EACEA (Forvaltningsorganet for undervis-

ning, audiovisuelle medier og kultur) som er tilgjengelig på følgende nettsted: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-

selection-2020_en 

  

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 50. 

(2) En ”institusjon for høyere utdanning” i henhold til artikkel 2 i rettsgrunnlaget for Erasmus+ er: 

a) alle typer institusjoner for høyere utdanning som i samsvar med nasjonal lovgivning eller praksis tilbyr 

godkjente grader eller andre godkjente kvalifikasjoner på høyere nivå, uten hensyn til hva slike institusjoner 

kalles i medlemsstatene, 

b) alle institusjoner som i samsvar med nasjonal lovgivning eller praksis tilbyr yrkesrettet utdanning eller 

opplæring på høyere nivå. 

2019/EØS/9/28 

http://ec.europa.eu/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en
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Oppsummering av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til  

markedsføring for bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV  

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,  

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(offentliggjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006)(1) 

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer 
Ytterligere 

opplysninger 

formaldehyd, olig-

omert reaksjons-

produkter med anilin 

(teknisk MDA) 

EF-nr. 500-036-1 

CAS-nr. 25214-70-4 

K (2019) 51 17. januar 2019 REACH/19/8/0 

REACH/19/8/1 

EUT C 30 av 

24.1.2019, s. 3 

1,2-dikloretan 

EF-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

K (2019) 53 17. januar 2019 REACH/19/9/0 EUT C 30 av 

24.1.2019, s. 4 

1,2-dikloretan 

EF-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

K (2019) 54 17. januar 2019 REACH/19/10/0 EUT C 30 av 

24.1.2019, s. 5 

1,2-dikloretan 

EF-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

K (2019) 169 21. januar 2019 REACH/19/11/0 

REACH/19/11/1 

EUT C 34 av 

28.1.2019, s. 3 

Beslutningene finnes på Europakommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/ 

reach/authorisation/index_en.htm. 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2019/EØS/9/29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.030.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.034.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.034.01.0003.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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