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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9499 – AXA/Cardif/SECAR) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 16. oktober 2019 forhåndsmelding om en planlagt foretakssammenslutning mellom 

AXA, Cardif og SECAR. Partene underrettet 29. oktober 2019 Kommisjonen om at de trekker tilbake 

forhåndsmeldingen. 

2019/EØS/91/01 



Nr. 91/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.11.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9399 – Remondis / ALFA Rohstoffhandel München / Geiger Beteiligung /  

Durmin Beteiligung / Garching Hochbrück) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ALFA Rohstoffhandel München GmbH (”Alfa”, Tyskland), kontrollert av Remondis (”Remondis Group”, Tyskland), 

som i sin tur er kontrollert i siste instans av Rethmann SE & Co. KG (Tyskland) 

– Geiger GmbH & Co. KG (”Geiger”, Tyskland) 

– Durmin Entsorgung und Logistik GmbH (”Durmin”, Tyskland), kontrollert i fellesskap av Dettmer Group KG 

(Tyskland) og Remineral Rohstoffverwertung & Entsorgung GmbH & Co. KG (Tyskland) 

– Garching Hochbrück Vermögensverwaltung GmbH (”Garching Hochbrück”, Tyskland), som er kontrollert i 

fellesskap av Geiger og Durmin. 

Alfa, Geiger og Durmin overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Garching Hochbrück, og med det Garching Hochbrücks datterforetak RM Recycling München GmbH 

& Co. KG (”RM Recycling”, Tyskland) 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Alfa: spesialist på innsamling og salg av metallskrap og andre typer skrap. 

– Geiger: leverer tjenester og produkter knyttet til infrastruktur, eiendom og miljø, særlig innsamling og avhending av 

byggeavfall. 

– Durmin: aktiv innen innsamling og behandling av mineralavfall. 

– Garching Hochbrück: spesialist, gjennom sitt datterforetak RM Recycling, på innsamling og behandling av 

metallskrap og annet farlig og ikke-farlig avfall fra industrien og andre områder. 

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 384 av 

12.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9399 – Remondis / ALFA Rohstoffhandel München / Geiger Beteiligung / Durmin Beteiligung / Garching Hochbrück 

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/91/02 

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


14.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 91/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9413 – Lactalis / Nuova Castelli) 

1.  Kommisjonen mottok 4. november 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. Kommisjonen mottok 9. september 2019 melding om den samme foreslåtte foretakssammenslutningen. Lactalis og Nuova 

Castelli besluttet imidlertid å trekke meldingen tilbake 3. oktober 2019.  

4. 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.  

5. 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 385 av 

13.11.2019. 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/91/03 

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


Nr. 91/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.11.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9540 – Permira/Cambrex) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 4. november 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: 

– Permira Holdings Limited (Det forente kongerike) 

– Cambrex Corporation (USA) 

Permira Holdings Limited overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket Cambrex Corporation.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Permira Holdings Limited: langsiktige risikokapitalinvesteringer i foretak med virksomhet i ulike sektorer, herunder 

området for farmasøytisk utvikling og produksjon hvor Permira kontrollerer to foretak, Lyophilization Services of 

New England (LSNE) og Quotient Sciences. 

– Cambrex Corporation: farmasøytisk utvikling og produksjon samt levering av legemiddelsubstanser, legemidler og 

analysetjenester.  

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 379 av 

8.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9540 – Permira/Cambrex 

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/91/04 

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


14.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 91/5 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9557 – Swisscom / AMAG Group / Zürich Insurance Group / autoSense) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Swisscom (Schweiz) AG (”Swisscom”, Sveits), som tilhører Swisscom AG 

– AMAG Import AG (”AMAG”, Sveits), som tilhører AMAG Group AG 

– Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG (”Zurich”, Sveits), som tilhører Zurich Insurance Group AG 

– autoSense AG (”autoSense’, Sveits), i dag kontrollert av Swisscom og AMAG 

Swisscom, AMAG og Zurich overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over autoSense. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Swisscom: sveitsisk leverandør av telekommunikasjon.  

– AMAG: sveitsisk bilimportør og -forhandler som også er aktiv innen tilknyttede tjenester som leasing og vedlikehold. 

– Zurich: sveitsisk allsidig forsikringsselskap aktivt på internasjonale og lokale markeder. 

– autoSense: sveitsisk leverandør av produkter og tjenester på området tilkoblede biler. 

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 384 av 

12.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9557 – Swisscom / AMAG Group / Zürich Insurance Group / autoSense 

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/91/05 

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


Nr. 91/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.11.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9573 – Brookfield / Iridium / Global Borealis) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 31. oktober 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) 

– Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A.D (”Iridium”, Spania), som tilhører konsernet Actividades De Construcción 

Y Servicios, S.A. (ACS-konsernet, Spania) 

– Global Borealis S.L. (”Global Borealis”, Spania) 

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

3 nr. 4 over Global Borealis. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Brookfield: global leverandør av kapitalforvaltningstjenester. Fokus på fast eiendom, infrastruktur, fornybar energi og 

privat egenkapital.  

– Iridium: aktiv over hele verden innen utvikling, forvaltning og vedlikehold av konsesjoner som omfatter transport og 

offentlig bygg og anlegg, er en del av konstruksjonskonsernet ACS, som allerede kontrollerer i fellesskap Global 

Borealis. 

– Global Borealis: eier og forvalter konsesjoner innen transportinfrastruktur og sykehussektoren i Spania. 

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 382 av 

11.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9573 – Brookfield / Iridium / Global Borealis 

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/91/06 

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


14.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 91/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy / Senvion (European onshore wind  

turbine service) / Ria Blades) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (”SGRE”, Spania), kontrollert av Siemens AG (Tyskland) 

– Senvion GmbHs (”Senvion”, Tyskland) er en europeisk tjenestevirksomhet for landbaserte vindkraftparker, inkludert 

alle tilknyttede aktiva samt Senvions produksjonsanlegg for vindturbinblad i Vagos (Portugal) og Oliveira de Frades 

(Portugal), i dag drevet av Ria Blades S.A., (samlet kalt ”Senvions målforetaksvirksomhet”) 

SGRE overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Senvions målforetaks-

virksomhet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva og aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SGRE: leverandør av vindkraftløsninger med aktiviteter som er delt i tre foretakssegmenter: landbasert vindkraft, 

vindkraft til havs og tjenestevirksomhet. SGRE ble opprettet i april 2017 gjennom sammenslåingen av Siemens Wind 

Power og Gamesa Corporación Tecnológica, 

– Senvions målforetaksvirksomhet: er en stor del av Senvion-konsernets europeiske tjenestevirksomhet for landbaserte 

vindkraftparker, alle av Senvion-konsernets opphavsretter og it-rettigheter samt Senvions produksjonsanlegg for 

vindturbinblad i Vagos (Portugal) og Oliveira de Frades (Portugal), som i dag drives av Ria Blades S.A., et datterforetak 

til Senvion-konsernet. Tjenestevirksomheten på land består av ulike tjenester, som regelmessig vedlikehold, 

fjernovervåking, bytting av reservedeler og kontroll av turbinblader. Senvion målforetaksvirksomhet omfatter verken 

Senvions produksjon av vindturbiner eller Senvions faktiske produksjon av turbinblader (bare de to produk-

sjonsanleggene for turbinblader). 

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 382 av 

11.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy / Senvion (European onshore wind turbine service) / Ria Blades 

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/91/07 

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

(Sak M.9605 – DAK Americas / Lotte Chemical UK) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DAK Americas Exterior, S.L. (”DAK Americas”, Spania), i siste instans kontrollert av Alfa, S.A.B. de C.V. (”Alfa 

Group”, Mexico) 

– Lotte Chemical UK Limited (”Lotte UK”, Det forente kongerike)  

Alfa Group, gjennom sitt datterforetak DAK Americas, overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele foretaket Lotte UK. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DAK Americas: er en del av Alfa Group, et industrikonglomerat med hovedkontor i Mexico og aktiv innen en rekke 

områder, herunder polyester, plast og kjemikalier, bildeler i aluminium, nedkjølte næringsmidler samt IT og 

telekommunikasjon.  

– Lotte UK: aktiv innen produksjon av polyetylentereftalatharpiks (PET-harpiks). 

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 382 av 

11.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9605 – DAK Americas / Lotte Chemical UK 

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/91/08 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Innledning av behandling 

(Sak M.9162 – Fincantieri / Chantiers de l’Atlantique) 

Kommisjonen besluttet 30. oktober 2019 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått 

at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 

marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 

foretakssammenslutningen, og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er hjemlet i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-

sammenslutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 382 av 11.11.2019, s. 2. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.9162 – Fincantieri / Chantiers de l’Atlantique, per 

faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til 

følgende adresse: 

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/91/09 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9462 – Emil Frey Group / Autocommerce / Avto Triglav / AC-Mobil) 

Kommisjonen besluttet 18. oktober 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 32019M9462. 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.9481 – CCS/DSG/CES) 

Kommisjonen besluttet 28. oktober 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 

tysk 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 32019M9481. 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/91/10 

2019/EØS/91/11 

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.9497 – Crédit Agricole / Abanca / JV) 

Kommisjonen besluttet 25. oktober 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 32019M9497. 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.9543 – Diamond Transmission Corporation / Infrared Capital Partners /  

Chubu / Walney JV) 

Kommisjonen besluttet 31. oktober 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 32019M9543. 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/91/12 

2019/EØS/91/13 

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.9544 – Brookfield / Johnson Controls Autobatterie) 

Kommisjonen besluttet 24. oktober 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 32019M9544. 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.9566 – CK Asset / CK Hutchison / Alberta / Northumbrian Water /  

Northumbrian Services / West Gas / Western Gas / UK Rail / Dutch Enviro) 

Kommisjonen besluttet 18. oktober 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 32019M9566. 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/91/14 

2019/EØS/91/15 

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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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 18. juli 2019 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 102 i traktaten om  

Den europeiske unions virkemåte og artikkel 54 i EØS-avtalen 

(Sak AT.39711 – Qualcomm (underpris)) 

Kommisjonen traff 18. juli 2019 en beslutning i en sak om anvendelse av artikkel 102 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte og artikkel 54 i EØS-avtalen. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i 

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

hovedinnhold (EUT C 375 av 6.11.2019, s. 25), herunder enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. 

 

Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 18. juli 2019 om å erklære en 

foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.8864 – Vodafone / Certain Liberty Global Assets) 

Kommisjonen traff 18. juli 2019 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 

20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(2), særlig forordningens artikkel 8 nr. 2. En ikke-

fortrolig versjon av den fullstendige beslutningen er gjengitt på engelsk på nettstedet til generaldirektoratet 

for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2 

  

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

(2) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2019/EØS/91/16 

2019/EØS/91/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.375.01.0025.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
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KOMMISJONSMELDING 

Kommisjonsmelding om beregning av kapitalkostnader for gamle anlegg for infrastruktur i 

forbindelse med Kommisjonens gjennomgang av nasjonale meldinger innen sektoren for 

elektronisk kommunikasjon i EU 

Kommisjonen har offentliggjort en melding som fastsetter Kommisjonens metode for beregning av vektet 

gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC)(1) som referanseverdi i forbindelse med gjennomgang av utkast 

til tiltak offentliggjort av nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til artikkel 7 i rammedirektivet(2), 

som er en del av EUs rammeregler for elektronisk kommunikasjon. Fra 21. desember 2020 vil artikkel 32 

i det nye europeiske regelverket for elektronisk kommunikasjon(3) erstatte artikkel 7 i rammedirektivet. 

Rammebestemmelsene har som formål å sørge for at nasjonale reguleringsmyndigheter bidrar til 

utviklingen av det indre marked ved å samarbeide med hverandre og med Kommisjonen for å sikre 

utviklingen av en ensartet reguleringspraksis og en ensartet anvendelse av rammebestemmelsene. 

Med denne meldingen ønsker Kommisjonen å gjøre sin politikk og beslutningstakingsprosess på området 

regulering av elektronisk kommunikasjon mer gjennomsiktig og forutsigbar. 

For meldingen i sin helhet, se EUT C 375 av 6.11.2019, s. 1. 

  

(1) WACC representerer verdien som investorene skal kompenseres for ved en investering. Med hensyn til regelverk for 

telekommunikasjon beregnes WACC av vedkommende nasjonale reguleringsmyndighet og legges til høyeste tillatte 

engrospris som den regulerte operatøren kan kreve for tilgang til infrastrukturen. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommuni-

kasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33), endret ved direktiv 2009/140/EF (EUT 

L 337 av 18.12.2009, s. 37), og forordning (EF) nr. 544/2009 (EUT L 167 av 29.6.2009, s. 12). 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1972 av 11. desember 2018 om fastsettelse av et europeisk regelverk 

for elektronisk kommunikasjon (regelverket) (EUT L 321 av 17.12.2018, s. 36). 

2019/EØS/91/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.375.01.0001.01.ENG
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Innbydelse til å sende inn forslag 2020 – EAC/A02/2019 

Erasmus+-programmet 

1. Innledning og mål  

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(1), og på de årlige arbeidsprogrammer for Erasmus+ 2019 og 2020. Erasmus+-programmet 

dekker perioden 2014–2020. De generelle og spesifikke mål for Erasmus+-programmet er oppført i 

artikkel 4, 5, 11 og 16 i forordningen. 

2. Tiltak  

Denne innbydelsen til å sende inn forslag dekker følgende tiltak i Erasmus+-programmet: 

Hovedtiltak 1 – Læringsmobilitet  

 Mobilitet innen utdanning, opplæring og ungdomsarbeid 

 Erasmus Mundus felles mastergrader 

Hovedtiltak 2 – Samarbeid for innovasjon og utveksling av god praksis:  

 Strategiske partnerskap innen utdanning, opplæring og ungdomsarbeid 

 Europeiske universiteter 

 Kunnskapsallianser 

 Sektorvise kunnskapsallianser 

 Kapasitetsutbygging innen høyere utdanning 

 Kapasitetsutbygging innen ungdomsarbeid 

Hovedtiltak 3 – Støtte til politiske reformer:  

 Ungdomsdialogprosjekter 

Jean Monnet-programmer  

 Jean Monnet-professorater 

 Jean Monnet-moduler 

 Jean Monnet-sentre 

 Jean Monnet-bidrag til foreninger 

 Jean Monnet-nettverk 

 Jean Monnet-prosjekter 

Idrett  

 Partnerskap for samarbeid 

 Små partnerskap for samarbeid 

 Ideelle idrettsarrangementer i Europa  

  

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

2019/EØS/91/19 
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3. Støtteberettigelse  

Alle offentlige eller private organer med virksomhet innen utdanning, opplæring, ungdomsarbeid og idrett 

kan søke om finansieringsstøtte innenfor rammene av Erasmus+-programmet. I tillegg kan ungdomsgrupper 

som arbeider med ungdom, men ikke nødvendigvis innenfor rammene av en ungdomsorganisasjon, søke om 

finansieringsstøtte til mobilitet for ungdom og ungdomsarbeidere og til strategiske partnerskap innen 

ungdomsarbeid. 

Følgende land kan delta fullt ut i alle Erasmus+-programtiltak(2): 

 medlemsstatene i Den europeiske union, 

 EØS-EFTA-statene: Island, Liechtenstein og Norge, 

 EUs kandidatstater: Tyrkia, Nord-Makedonia og Serbia. 

I tillegg er enkelte Erasmus+-programtiltak åpne for organisasjoner fra partnerland. 

Ytterligere opplysninger om deltakelse finnes i retningslinjene for Erasmus+-programmet. 

For britiske søkere: Vær oppmerksom på at kriteriene for støtteberettigelse må være oppfylt for hele 

tildelingsperioden. Dersom Det forente kongerike trer ut av EU i løpet av tildelingsperioden uten å ha 

inngått en avtale med EU som særskilt sikrer at britiske søkere fortsatt vil være støtteberettigede, vil disse 

ikke lenger motta EU-støtte (men kan fortsatt delta dersom det er mulig), eller bli pålagt å forlate 

prosjektet i henhold til de gjeldende bestemmelser i støtteavtalen. 

4. Budsjett og prosjektperiode  

Gjennomføringen av denne innbydelsen til å sende inn forslag er betinget av at de bevillinger som framgår 

av budsjettforslaget for 2020, stilles til rådighet etter at budsjettmyndigheten har vedtatt budsjettet for 2020, 

eller, dersom budsjettet ikke vedtas, som fastsatt i ordningen med foreløpige tolvdeler. 

Det samlede beløpet som er øremerket til denne innbydelsen til å sende inn forslag, er beregnet til 3 207,4 

millioner euro. 

Utdanning og opplæring: EUR 2 943,3 millioner(3) 

Ungdomsarbeid: EUR 191,9 millioner 

Jean Monnet: EUR 14,6 millioner 

Idrett: EUR 57,6 millioner 

Det oppgitte samlede beløpet som er øremerket til denne innbydelsen til å sende inn forslag, og fordelingen 

av dette beløpet, er bare et anslag, og kan endres ved endringer i det årlige arbeidsprogrammet til Erasmus+. 

Mulige søkere bes holde seg oppdatert på de årlige arbeidsprogrammene til Erasmus+ med endringer, som 

offentligjøres på: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en 

med hensyn til tilgjengelig budsjett for hvert tiltak som dekkes av innbydelsen. 

Bidragsbeløpene og prosjektenes varighet kan variere, avhengig av prosjekttype og antall deltakere. 

  

(2) Jean Monnet-aktiviteter er åpne for organisasjoner fra hele verden. 

(3) Dette beløpet omfatter finansiering for Internasjonal dimensjon ved høyere utdanning (samlet 395 millioner 

euro). 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en
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5. Frist for innsending av søknader  

Fristene for å sende inn søknader er fastsatt nedenfor (lokal tid i Brussel). 

Hovedtiltak 1 

Mobilitet innen ungdomsarbeid 5. februar 2020 kl. 12.00 

Mobilitet innen høyere utdanning 5. februar 2020 kl. 12.00 

Mobilitet innen yrkesrettet utdanning og opplæring, skoleutdanning og 

voksenopplæring 

5. februar 2020 kl. 12.00 

Mobilitet innen ungdomsarbeid 30. april 2020 kl. 12.00 

Mobilitet innen ungdomsarbeid 1. oktober 2020 kl. 12.00 

Erasmus Mundus felles mastergrader 13. februar 2020 kl.17.00 

 

Hovedtiltak 2 

Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 5. februar 2020 kl. 12.00 

Strategiske partnerskap innen utdanning og opplæring 24. mars 2020 kl. 12.00 

Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 30. april 2020 kl. 12.00 

Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 1. oktober 2020 kl. 12.00 

Europeiske universiteter 26. februar 2020 kl.17.00 

Kunnskapsallianser 26. februar 2020 kl.17.00 

Sektorvise kunnskapsallianser 26. februar 2020 kl.17.00 

Kapasitetsutbygging innen høyere utdanning 5. februar 2020 kl.17.00 

Kapasitetsutbygging innen ungdomsarbeid 5. februar 2020 kl.17.00 

 

Hovedtiltak 3 

Ungdomsdialogprosjekter 5. februar 2020 kl. 12.00 

30. april 2020 kl. 12.00 

1. oktober 2020 kl. 12.00 

 

Jean Monnet-aktiviteter 

Professorater, moduler, sentre, støtte til foreninger, nettverk og prosjekter 20. februar 2020 kl.17.00 

 

Idrettstiltak 

Partnerskap for samarbeid 2. april 2020 kl.17.00 

Små partnerskap for samarbeid 2. april 2020 kl.17.00 

Ideelle idrettsarrangementer i Europa 2. april 2020 kl.17.00 

Se retningslinjer for Erasmus+-programmet for detaljerte opplysninger om innsending av søknader. 

6. Fullstendige opplysninger  

Nærmere opplysninger om vilkårene for denne innbydelsen til å sende inn forslag, herunder prioriteringer, 

finnes i retningslinjene for Erasmus+-programmet på følgende internettadresse: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide 

Retningslinjene for Erasmus+-programmet utgjør en del av denne innbydelsen til å sende inn forslag, og 

vilkårene for deltakelse og finansiering som er nevnt i retningslinjene, får anvendelse for denne innbydelsen. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
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