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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9728 – Altice/OMERS/Allianz/Covage) 

1.  Kommisjonen mottok 8. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Altice France S.A. (”Altice”, Frankrike), kontrollert av Altice Europe N.V. 

– OMERS Infrastructure European Holdings B.V. (”OMERS”, Nederland), kontrollert av OMERS Administration 

Corporation 

– Allianz Infrastructure Luxembourg II S.à r.l. (”Allianz”, Luxembourg), som tilhører Allianz-konsernet  

– Covage S.A.S. (”Covage”, Frankrike), kontrollert i fellesskap av Cube Infrastructure og Partners Group  

Altice, OMERS og Allianz overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele Covage.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Altice: virksomhet innen telekommunikasjon, innhold, media, underholdning og reklame. I telekommunikasjonssektoren 

er Altice hovedsakelig aktivt i engros- og detaljmarkedene for fasttelefoni- og mobiltelefontjenester til privat- og 

foretakskunder. Gjennom datterforetaket SFR FTTH er Altice (i fellesskap med Allianz og OMERS) også aktivt innen 

utbygging, drift, salg, finansiering og vedlikehold av fibernett i Frankrike.  

– OMERS: forvalter av pensjonsordningen for kommunalt ansatte i Ontario (Ontario Municipal Employees Retirement 

System Primary Pension Plan).  

– Allianz: internasjonalt industri- og tjenestekonsern som leverer forsikrings- og kapitalforvaltningstjenester til 

privatpersoner og foretak.  

– Covage: utforming, finansiering, utbygging og drift av bredbåndsnett i Frankrike (hovedsakelig fiber) og salg av 

internettilgangstjenester utelukkende i engrosmarkedene.  

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 347 av 

19.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9728 – Altice/OMERS/Allianz/Covage 

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”). 

2020/EØS/67/01 

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


Nr. 67/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.10.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9975 – Warburg Pincus / Vista Equity Partners Management / Infoblox) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Warburg Pincus LLC (”Warburg Pincus”, USA) 

– Vista Equity Partners Management (”Vista”, USA) 

– Infoblox, Inc. (”Infoblox” eller ”målforetaket”, USA), som i dag er kontrollert av Vista alene. 

Warburg Pincus og Vista overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele Infoblox. Infoblox er i dag kontrollert av Vista alene.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Warburg Pincus: aktiv eierkapital-foretak som hovedsakelig investerer i foretak innen ulike sektorer, blant annet 

forbrukertjenester, industritjenester, forretningsmessig tjenesteyting, energi, finansielle tjenester, helsetjenester, fast 

eiendom, teknologi, media og telekommunikasjon.  

– Vista: privat investeringsforetak som forvalter en rekke porteføljeforetak med virksomhet innen levering av IT-

tjenester. 

– Infoblox: leverandør av IT-automatiserings- og -sikkerhetstjenester, inkludert programvare og enheter for 

automatisert tildeling av IP-adresser og håndtering av domenenavnsystemet (”DNS”) og DNS-sikkerhet samt 

løsninger for skynettverksautomatisering. 

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 352 av 

22.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9975 – Warburg Pincus / Vista Equity Partners Management / Infoblox 

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. 

2020/EØS/67/02 

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


22.10.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 67/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9999 – Blackrock / Koninklijke Vopak / US Gulf Coast Terminals) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Koninklijke Vopak N.V. (”Vopak”, Nederland)  

– BlackRock Alternatives Management, LLC (”BAM”, USA), som investeringsforvalter for Global Energy & Power 

Infrastructure Fund III, L.P. (”GEPIF III”, Caymanøyene) 

– US Gulf Coast Terminals (”målforetaket”, USA), som tilhører Dow Chemical Company (USA)  

Vopak og BAM overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BAM: investeringsforvaltningsforetak som tilbyr porteføljebyggings-, kapitalforvaltnings- og investeringsråd-

givningstjenester. BAM kontrollerer og håndterer investeringsbeslutningene til GEPIF III, et fond som er aktivt 

globalt og fokuserer på investeringer i verdikjeden for energi- og kraftinfrastruktur. BAM er et indirekte heleid 

datterforetak av BlackRock, Inc., som er aktivt innen levering av globale investeringsforvaltnings-, risikohåndterings- 

og rådgivningstjenester til institusjonelle kunder og privatkunder over hele verden.  

– Vopak: aktivt innen lagring og håndtering av ulike produkter relatert til olje, kjemikalier, matoljer og naturgass. 

Vopak leverer tjenester over hele verden og driver terminaler i Asia, Midtøsten, Nord- og Sør-Amerika, Europa og 

Afrika. 

– Målforetaket: tre aktive havne- og terminalanlegg, med tilknyttede eiendeler, beliggende på Gulfkysten i USA, dvs. 

Freeport Terminal (Texas), St. Charles Terminal (Louisiana) og Plaquemine Terminal (Louisiana). Disse terminalene 

tilbyr tanklagringstjenester for kjemikalier og raffinerte produkter på den amerikanske Gulfkysten. 

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 354 av 

23.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9999 – Blackrock / Koninklijke Vopak / US Gulf Coast Terminals 

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. 

2020/EØS/67/03 

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


Nr. 67/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.10.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10002 – Hoyer/Rhenus/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 5. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cotac Europe GmbH (”Cotac”, Tyskland), kontrollert av Hoyer GmbH Internationale Fachspedition (”Hoyer”, 

Tyskland) 

– Contargo GmbH und Co. KG (”Contargo”, Tyskland), som tilhører konsernet Rhenus SE & Co. KG (”Rhenus”, 

Tyskland), som i sin tur er kontrollert av Rethmann SE & Co. KG 

– Multimodal Tank Care GmbH (”JV”, Tyskland) 

Hoyer og Rhenus 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: 

– Hoyer: internasjonalt logistikkforetak som særlig transporterer varer i flytende form, som kjemikalier, næringsmidler, 

gass og mineralolje, på vei, med jernbane og til sjøs. 

– Cotac: drift av et europeisk nettverk av tankrengjørings- og servicestasjoner for tankbiler, transportbeholdere for gass 

og prosesser for rengjøring på stedet. 

– Rhenus: tjenester relatert til kontrakt-, transport- og havnelogistikk samt logistikk knyttet til offentlig transport. 

– Contargo: drift av et innlandslogistikknettverk som særlig tilbyr containerdepoter og midlertidig lagring ved 

terminaler.  

– JV: tankrengjørings- og -reparasjonstjenester. 

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 347 av 

19.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10002 – Hoyer/Rhenus/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. 

2020/EØS/67/04 

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


22.10.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 67/5 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10003 – DWS / Vertex Bioenergy) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. oktober 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DWS Alternatives Global Limited (”DWS”, Det forente kongerike), som i siste instans er kontrollert av Deutsche 

Bank AG (”DB”, Tyskland) 

– Vertex Bioenergy, S.L. (”Vertex”, Spania), som i siste instans er kontrollert av Trilantic Capital Partners (”Trilantic”, 

USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DWS: kapitalforvaltningsselskap med en bred investeringsportefølje som inkluderer investeringer i infrastruktur-

eiendeler i Europa. 

– Vertex: bioetanolprodusent med fabrikker i Spania og Frankrike. I tilknytning til bioetanolproduksjonen produserer 

Vertex også DDGS, karbondioksid, maisolje og elektrisitet. 

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 347 av 

19.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10003 – DWS / Vertex Bioenergy 

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. 

2020/EØS/67/05 

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

(Sak M.9106 – Caisse des Dépôts et Consignations / Reden H2 / Berroute) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9106. 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.9235 – OTPP / MDP / Fleet Complete) 

Kommisjonen besluttet 4. februar 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 32019M9235. 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. 

2020/EØS/67/06 

2020/EØS/67/07 

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.9236 – Radeberger/Veltins/JV) 

Kommisjonen besluttet 20. februar 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 32019M9236. 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.9282 – HCL Technologies / Certain IBM Assets) 

Kommisjonen besluttet 29. mai 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 32019M9282. 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. 

2020/EØS/67/08 

2020/EØS/67/09 

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.9301 – KDDI / Mitsubishi Securities / Kabu.com) 

Kommisjonen besluttet 15. 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 32019M9301. 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.9303 – LetterOne/DIA) 

Kommisjonen besluttet 12. 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 32019M9303. 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. 

2020/EØS/67/10 

2020/EØS/67/11 

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.9333 – H&F/Blackstone/Scout24) 

Kommisjonen besluttet 15. mai 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 32019M9333. 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.9338 – Primonial / Samsung SRA / Building Lumière) 

Kommisjonen besluttet 19. juni 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9338. 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. 

2020/EØS/67/12 

2020/EØS/67/13 

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.9350 – Santander Group / Mapfre Group / JV) 

Kommisjonen besluttet 12. juni 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9350. 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.9354 – AXA / NN Group / JV) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32019M9354. 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. 

2020/EØS/67/14 

2020/EØS/67/15 

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.9388 – Clearlake Capital Group / Francisco Partners Management /  

Perforce Software Holdings) 

Kommisjonen besluttet 19. juni 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9388. 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.9435 – ADNOC/OCI/JV) 

Kommisjonen besluttet 2. 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 32019M9435. 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.9442 – Elliott/Insight/WorkForce) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 32019M9442. 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.9500 – Lindsay Goldberg Group / Bilcare Research Swiss Holding I and II) 

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 32019M9500. 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.9541 – Advent/Cobham) 

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 32019M9541. 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.9577 – Genstar / Oak Hill Capital / Mercer ADV) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 32019M9577. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9622 – EUROVIA Industrie / ASA-Bau / JV) 

Kommisjonen besluttet 17. desember 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 32019M9622. 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.9853 – HGK / Imperial Shipping Group) 

Kommisjonen besluttet 29. juni 2020 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 32020M9853. 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. 

2020/EØS/67/22 

2020/EØS/67/23 

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.9885 – HAL Investments / De Drie Eiken) 

Kommisjonen besluttet 14. august 2020 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 32020M9885. 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.9955 – PSP / Aviva / 20 Station Road) 

Kommisjonen besluttet 7. oktober 2020 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 32020M9955. 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. 

2020/EØS/67/24 

2020/EØS/67/25 

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.9959 – Advent/Aareal/Aareon) 

Kommisjonen besluttet 13. oktober 2020 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 32020M9959. 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. 

2020/EØS/67/26 

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

foretakssammenslutning (Sak M.9895 – KKR / Waves UK Divestco) 

Kunngjøring (2020/C 327/02) i EUT C 327 av 5.10.2020, s. 2, publisert i EØS-tillegget nr. 64 av 

8.10.2020 som 2020/EES/64/12 og 2020/EØS/64/12, oppheves. 

2020/EØS/67/27 
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Informasjon framlagt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 annet  

ledd i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 om en  

informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og regler for  

informasjonssamfunnstjenester(1) 

Statistikk over tekniske forskrifter som er meldt inn i 2019 i samsvar med  

framgangsmåte for melding i direktiv (EU) 2015/1535 

I. Tabell som viser de ulike typene reaksjoner rettet mot EU-medlemsstatene med hensyn til forslag 

som er meldt inn av medlemsstatene  

Medlemsstat 
Antall 

meldinger 

Kommentarer(2) Utførlige uttalelser(3) 
Forslag til EU-

regelverk 

Medlems-

stater 
Kommisjonen 

EFTA-stater(4), 

Tyrkia(5) 

Medlems-

stater 
Kommisjonen 6 nr. 3(6) 6 nr. 4(7) 

Østerrike 59 4 21 0 0 1 1 0 

Belgia 23 1 5 0 0 0 0 0 

Bulgaria 7 0 1 0 0 1 0 0 

Kroatia 6 1 2 0 1 1 0 0 

Kypros 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tsjekkia 29 8 6 0 2 3 0 0 

Danmark 37 2 8 0 1 0 0 0 

Estland 10 2 1 0 4 2 0 0 

Finland 13 1 3 0 0 0 0 0 

Frankrike 56 7 11 0 1 1 0 0 

Tyskland 57 4 9 0 6 3 0 0 

Hellas 16 2 4 0 3 0 0 0 

Ungarn 13 0 3 0 0 0 0 0 

Irland 11 2 7 0 0 0 0 0 

Italia 31 3 14 0 0 5 0 0 

Latvia 4 0 1 0 0 1 0 0 

Litauen 11 7 6 0 2 4 0 0 

Luxembourg 16 0 0 0 0 0 0 0 

Malta 3 0 1 0 0 0 0 0 

Nederland 49 3 4 0 4 2 0 0 

Polen 62 5 38 0 0 4 0 0 

Portugal 6 1 2 0 0 2 0 0 

Romania 9 3 0 0 4 0 0 0 

Slovakia 23 2 3 0 0 1 0 0 

Slovenia 12 0 5 0 1 0 0 0 

Spania 18 3 4 0 0 5 0 0 

Sverige 40 1 6 0 0 2 0 0 

Det forente 

kongerike 
35 2 11 0 1 0 0 1 

EU samlet  657 64 176 0 30 38 1 1 

  

(1)  EUT L 241 av 17.9.2015, s. 1. Heretter kalt ”direktivet”. 

2020/EØS/67/28 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2015:241:TOC
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(2) Direktivets artikkel 5 nr. 2. 

(3)  Direktivets artikkel 6 nr. 2. 

(4)  Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 av 9. september 2015 om en informasjonsprosedyre for 

tekniske forskrifter og regler for informasjonssamfunnstjenester er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens 

beslutning nr. 75/2019 av 29. mars 2019 om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og 

sertifisering) og vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunns-

tjenester). EFTA-statene som er avtaleparter til nevnte avtale, kan derfor inngi kommentarer til forslag meldt av 

Den europeiske unions medlemsstater. Sveits kan også inngi slike kommentarer på grunnlag av en uformell 

avtale om utveksling av opplysninger på området tekniske forskrifter. 

(5)  Framgangsmåten for melding i henhold til direktivet ble utvidet til å gjelde Tyrkia i assosieringsavtalen som ble 

inngått med nevnte land (Assosieringsavtale mellom Det europeiske økonomiske fellesskap og Tyrkia (EUT P 

217, 29.12.1964, s. 3687) og vedtak 1/95 og 2/97 i assosieringsrådet mellom EF og Tyrkia). 

(6)  I henhold til direktivets artikkel 6 nr. 3 skal medlemsstatene utsette vedtakelsen av et meldt forslag (unntatt 

forslag til teknisk forskrift knyttet til informasjonssamfunnstjenester) i tolv måneder regnet fra den dagen 

Kommisjonen mottar meldingen, dersom Kommisjonen gjør kjent at den har til hensikt å foreslå eller vedta et 

direktiv eller en forordning eller gjøre et vedtak på det aktuelle området. 

(7)  I henhold til direktivets artikkel 6 nr. 4 skal medlemsstatene utsette vedtakelsen av et meldt forslag i tolv måneder 

regnet fra den dagen Kommisjonen mottar meldingen, dersom Kommisjonen gjør kjent at den har fastslått at 

forslaget gjelder et emne som omfattes av et forslag til direktiv, forordning eller vedtak som er forelagt 

Europaparlamentet og Rådet. 
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II.  Tabell som viser fordeling per sektor for forslag som er meldt inn av EU-medlemsstatene 

Sektor AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SL ES SE UK Samlet 

Informasjonssamfunnstjenester 4 0 3 0 0 1 1 0 0 22 2 0 1 0 8 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 2 4 1 57 

Landbruk 18 7 0 2 0 5 6 3 2 13 5 4 1 3 9 1 7 0 0 10 39 3 2 3 5 5 1 7 161 

Kjemikalier 1 0 0 0 0 0 1 1 4 4 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 0 27 

Byggesektoren 18 3 2 2 0 1 4 1 0 3 20 2 3 5 5 1 0 15 2 18 9 1 4 9 6 1 3 20 143 

Utstyr til husholdnings- og fritidsbruk 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 20 

Energi, mineraler, tre 3 4 1 0 0 0 3 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 3 0 0 1 1 30 

Miljø 3 2 0 2 0 1 4 1 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0 4 1 0 0 3 0 2 2 1 33 

Varer og diverse produkter 5 1 0 0 0 5 1 1 0 3 0 3 4 0 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 3 1 35 

Helse, medisinsk utstyr 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 

Mekanikk 2 0 1 0 0 14 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 28 

Legemidler og kosmetikk 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 16 

Telekommunikasjon 2 2 0 0 0 0 0 0 1 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 4 29 

Transport 0 0 0 0 0 0 8 2 6 2 7 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 3 16 0 54 

Samlet per medlemsstat  59 23 7 6 1 29 37 10 13 56 57 16 13 11 31 4 11 16 3 49 62 6 9 23 12 18 40 35 657 
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III. Tabell som viser antall kommentarer fra Europakommisjonen på vegne av Den europeiske union 

med hensyn til forslag som er meldt inn av Island, Liechtenstein, Norge(1) og Sveits(2) 

Land Meldinger Kommentarer fra EU(3) 

Island 2 1 

Liechtenstein 0 0 

Norge 18 2 

Sveits 8 1 

Samlet  28 4 

IV. Tabell som viser fordeling per sektor for forslag som er meldt inn av Island, Norge, Liechtenstein og 

Sveits  

Sektor Island Liechtenstein Norge Sveits Samlet 

Landbruk 0 0 0 2 2 

Miljø 0 0 1 0 1 

Helse, medisinsk utstyr 0 0 0 1 1 

Telekommunikasjon 0 0 0 3 3 

Transport 0 0 3 0 3 

Byggesektoren 1 0 1 0 2 

Legemidler og kosmetikk 1 0 1 0 2 

Varer og diverse produkter 0 0 1 1 2 

Informasjonssamfunnstjenester 0 0 6 0 6 

Mekanikk 0 0 5 0 5 

Energi, mineraler, tre 0 0 0 1 1 

Samlet per land  2 0 18 8 28 

V. Tabell som viser forslag meldt inn av Tyrkia samt kommentarer fra Europakommisjonen på vegne 

av Den europeiske union i tilknytning til disse forslagene  

Tyrkia Meldinger Kommentarer fra EU 

Samlet 9 5 

VI. Tabell som viser fordeling per sektor for forslag som er meldt inn av Tyrkia  

Sektor Tyrkia 

Byggesektoren 7 

Mekanikk 2 

Samlet 9 
  

  

(1)  EFTA-stater som er parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (se note 3 i tabellen i 

punkt I), skal i henhold til denne avtalen melde forslag til tekniske forskrifter til Kommisjonen. 

(2)  På grunnlag av en uformell avtale om utveksling av opplysninger på området tekniske forskrifter (se note 3 i 

tabellen i punkt I) inngir Sveits også sine forslag til tekniske forskrifter til Kommisjonen. 

(3) Den eneste form for reaksjon som er mulig fra Den europeiske unions side etter avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (se note 3 i tabellen i punkt I og fotnote 2), er muligheten til å gi kommentarer. 

Samme type reaksjon kan utstedes med hensyn til meldinger fra Sveits på bakgrunn av den uformelle avtalen 

mellom EU og nevnte land (se note 3 i tabellen i punkt I og fotnote 3). 
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VII. Statistikk over pågående overtredelsesprosedyrer i 2019 som er innledet på bakgrunn av artikkel 258 

i TEUV for manglende overholdelse av bestemmelsene i direktiv (EU) 2015/1535 

Land 
Antall overtredelser som pågår og er 

innledet i 2019 

EU samlet 0 

 



22.10.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 67/23 

 

 

2
2

.1
0

.2
0
2

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
N

r. 6
7
/2

3
 

Statsstøtte – Ungarn 

Statsstøtte SA.49073(2017/FC) – Påstått statsstøtte til Malév Ground Handling 

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 28. oktober 2019, gjengitt på det opprinnelige språket etter 

oppsummeringen i EUT C 346 av 16.10.2020, s. 8, underrettet Ungarn 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 inn sine merknader til støtten/tiltaket som Kommisjonen vil innlede 

undersøkelse av, innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 346 

av 16.10.2020, s. 8), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/67/29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.346.01.0008.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.346.01.0008.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.346.01.0008.01.ENG
Stateaidgreffe@ec.europa.eu


Nr. 67/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.10.2020 

 

 

Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.54915 (2019/N) – Ordning for kapasitetsgodtgjørelse 

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 21. september 2020, gjengitt på det opprinnelige språket etter 

oppsummeringen i EUT C 346 av 16.10.2020, s. 27, underrettet Belgia 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 inn sine merknader til tiltaket som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 346 av 16.10.2020, 

s. 27), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/67/30 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.346.01.0027.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.346.01.0027.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.346.01.0027.01.ENG
Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til artikkel 107 og 108 i traktaten om  

Den europeiske unions virkemåte 

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse 

Støttenr. Medlemsstat Region Støtteordningens tittel (og/eller navnet på 

mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.52716 

(2018/N) 
Polen Podkarpackie 

Budowa terminalu przeładunkowego 

TREEDEN GROUP na stacji PKP LHS 

w Woli Baranowskiej 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 1 

SA.54102 

(2019/N) 
Tyskland Sachsen-Anhalt 

Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von 

Investitionen zur Stärkung des regionalen 

Schienengüterverkehrs in Sachsen-

Anhalt 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 2 

SA.56001 

(2020/NN) 
Tyskland Sachsen-Anhalt 

Gewährung von Beihilfen auf Grundlage 

der Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung von 

Investitionen zum Erwerb, Erhalt, Bau 

und Ausbau von Eisenbahninfrastruktur 

im Land Sachsen-Anhalt 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 2 

SA.57055 

(2020/N) 
Polen — 

The Polish anti-crisis measures — 

COVID-19 — equity instruments 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 3 

SA.57063 

(2020/N) 
Tsjekkia 

Severozápad, 

Severovýchod, 

Jihovýchod, Czech 

Republic, Jihozápad, 

Strední Cechy, 

Strední Morava, 

Moravskoslezko 

Amendment of Call COVID 19 of the 

Technologies Support Programme (fiche) 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 4 

SA.57173 

(2020/N) 
Belgia Region Wallonne Régime d'aides à la Recherche 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 5 

SA.57199 

(2020/N) 
Danmark Danmark 

Prolongation and adjustment of 

temporary compensation scheme for self-

employed financially affected by the 

COVID 19 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 5 

SA.57209 

(2020/N) 
Danmark — 

Amendment to the aid scheme State Aid 

SA.56685 — Denmark- Compensation 

scheme for cancellation of events related 

to COVID-19 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 6 

SA.57378 

(2020/N) 
Irland Ireland 

16th prolongation of the Credit Union 

Resolution Scheme 2020-2021 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 7 

SA.57447 

(2020/N) 
Tyskland Bayern COVID-19 measures of the BayernFonds 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 7 

SA.57488 

(2020/N) 
Ungarn Hungary 

Amendment to the aid scheme SA.57269 

on COVID-19 — Capital Funds 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 8 

SA.57502 

(2020/N) 
Frankrike France 

Amendement de la décision SA.56709 

(2020/N) — France — COVID-19: Plan 

de sécurisation du financement des 

entreprises 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 9 

SA.57556 

(2020/N) 
Belgia Belgique-Belgie 

1. Aide au transport ferroviaire 

combiné 

2. Aide au trafic diffus 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 10 

SA.57717 

(2020/N) 
Italia — 

COVID-19: State guarantee to support 

debt moratorium by banks to SME 

borrowers under the Temporary 

Framework for State aid measures to 

support the economy in the current 

COVID-19 outbreak — Amendment to 

the scheme SA.56690 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 11 

2020/EØS/67/31 
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Støttenr. Medlemsstat Region Støtteordningens tittel (og/eller navnet på 

mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.57778 

(2020/N) 
Malta Malta 

Financial compensation to undertakings 

active in primary agricultural production 

in connection with the loss of income as 

a cause of the adverse climatic event that 

hit the Maltese Islands between the 23rd 

and the 24th of February 2019. 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 11 

SA.57809 

(2020/N) 
Danmark — Support for ERTMS 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 12 

SA.57870 

(2020/N) 
Belgia — 

Second amendment to the scheme 

SA.56819 (2020/N) — COVID-19: Loan 

guarantee scheme in response to the 

COVID-19 crisis 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 13 

SA.57975 

(2020/N) 
Italia Italia Contratti di filiera e di distretto 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 14 

SA.58360 

(2020/N) 
Østerrike Niederoesterreich 

Richtlinien des NÖ Wirtschafts- und 

Tourismusfonds — Förderprogramm 

COVID-19 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 14 

SA.58385 

(2020/N) 
Østerrike 

Steiermark, Wien, 

Oberoesterreich, 

Tirol, Kaernten 

COVID-19; Support Measures by 

Carinthia, Upper Austria, Styria, Tyrol 

and Vienna 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 15 

SA.58464 

(2020/N) 
Tyskland Bayern 

Covid 19 — Bavarian Assistance 

Programme to safeguard the Social 

Infrastructure of Youth Hostels, School 

Country Homes, Youth Education 

Centres and Family Holiday Centres 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 16 

SA.58477 

(2020/N) 

Det forente 

kongerike 
Undefined 

COVID-19: Free distribution of PPE to 

health and social care services, 

community pharmacies and public sector 

organisations 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 17 

SA.58481 

(2020/N) 
Polen — 

Polish anti-crisis measures: direct grants, 

repayable advances, tax and payments 

advantages, tax deferrals and wage 

subsidies schemes related to COVID-19 

(amendment to measures 3 and 5) 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 18 

SA.58616 

(2020/N) 
Hellas 

Ionia Nisia, Dytiki 

Ellada, Sterea 

Ellada, Attiki, 

Peloponnisos, Notio 

Aigaio, Voreio 

Aigaio, Kriti, Dytiki 

Makedonia, Ipeiros, 

Anatoliki 

Makedonia, Thraki, 

Thessalia 

WORKING CAPITAL FOR MICRO 

AND SMALL ENTERPRISES IN 12 

GREEK REGIONS 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 19 

SA.58618 

(2020/N) 
Irland Undefined Restart Grant 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 20 

SA.58689 

(2020/N) 
Frankrike France 

Covid-19: Amendment to the scheme 

SA.57754 — ‘Prolongation et 

amendement du dispositif d'activité 

partielle ad hoc’ 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 20 

SA.58713 

(2020/N) 
Danmark — 

COVID 19- Amendement of SA 57919 

Limited amount of aid for self-employed 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 21 

SA.58714 

(2020/N) 
Danmark — 

COVID 19- Amendement of SA 57919 

Limited amount of aid for self-employed 

EUT C 336 av 

9.10.2020, s. 22 

SA.56832 

(2020/N) 
Kroatia Jadranska Hrvatska 

Sixth amendment to the concession 

agreement relating to the Istrian Y 

Motorway (sub-phase 2B2-1: section 

‘Vranja interchange to the Ucka 

tunnel/Kvarner portal’) 

EUT C 346 av 

16.10.2020, s. 1 
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Støttenr. Medlemsstat Region Støtteordningens tittel (og/eller navnet på 

mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.56943 

(2020/N) 
Latvia — 

Recapitalization of Air Baltic — 

Latvia — Covid 19 

EUT C 346 av 

16.10.2020, s. 2 

SA.57539 

(2020/N) 
Østerrike — COVID-19 — Aid to Austrian Airlines 

EUT C 346 av 

16.10.2020, s. 2 

SA.57586 

(2020/N) 
Estland — 

Estonia COVID19 — Recapitalisation 

and Subsidised Interest Loan for Nordica 

EUT C 346 av 

16.10.2020, s. 3 

SA.58659 

(2020/N) 
Sverige — 

Sweden COVID-19: Amendment to 

SA.56860 — Prolongation of the period 

of the State loan guarantee scheme. 

EUT C 346 av 

16.10.2020, s. 4 

SA.58684 

(2020/N) 
Danmark Danmark 

Adjustment of SA.57164 — COVID-19- 

Loan schemes for companies in their 

early stage and companies in the venture 

segment to match with private 

investments. 

EUT C 346 av 

16.10.2020, s. 5 

SA.58690 

(2020/N) 
Sverige — 

COVID-19: Prolongation of 

SA.57051 — Aid for cancelled or 

postponed cultural events 

EUT C 346 av 

16.10.2020, s. 5 

SA.58718 

(2020/N) 
Ungarn Hungary 

COVID-19. First amendment of scheme 

SA.58202 regarding COVID-19 related 

research, development and production 

support 

EUT C 346 av 

16.10.2020, s. 6 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på: http://ec.europa.eu/competition/ 

elojade/isef/index.cfm 
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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 Italia 

Berørt flyrute Crotone–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. februar 2021 til 31. januar 2023 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne meldingen i 

EUT C 344 av 16.10.2020, s. 15 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

National Civil Aviation Authority (ENAC)  

Air transport development and licensing department  

Viale Castro Pretorio 118  

IT-00185 Roma  

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515  

E-post:  osp@enac.gov.it 

Nettsted: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

 

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 Italia 

Berørte flyruter Crotone–Torino og omvendt  

Crotone–Venezia og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. februar 2021 til 31. januar 2023 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne meldingen i 

EUT C 344 av 16.10.2020, s. 16 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

National Civil Aviation Authority (ENAC)  

Air transport development and licensing department  

Viale Castro Pretorio 118  

IT-00185 Roma  

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515  

E-post:  osp@enac.gov.it 

Nettsted: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
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