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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Underretning fra norske myndigheter i henhold til artikkel 10 nr. 2 i  

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF om felles regler for det indre  

marked for elektrisk kraft og om oppheving av direktiv 2003/54/EF  

(”elmarkedsdirektivet”), som tilpasset EØS-avtalen ved avtalens protokoll 1 og  

EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017, vedrørende utpekingen  

av Statnett SF som operatør av transmisjonsnett i Norge 

Etter den norske reguleringsmyndighetens endelige vedtak av 1. juli 2022 om å sertifisere Statnett SF som 

eierskapsmessig atskilt operatør av transmisjonsnett (artikkel 9 i elmarkedsdirektivet) har Norge  

7. juli 2022 meddelt EFTAs overvåkingsorgan den offisielle godkjenningen og utpekingen av dette 

selskapet som operatør av transmisjonsnett i Norge i samsvar med artikkel 10 i elmarkedsdirektivet.  

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:  

Olje- og energidepartementet  

(E-post: postmottak@oed.dep.no) 

2022/EØS/67/01 

mailto:postmottak@oed.dep.no
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DELEGERT VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 049/22/COL av 9. februar 2022 

om å innvilge tre unntak som Fyrstedømmet Liechtenstein har anmodet om i forbindelse med 

artikkel 30 og artikkel 36 nr. 2 i og punkt 1.1.3.6.3. bokstav b) i vedlegg 5 til den liechtensteinske 

forskriften av 3. mars 1998 om veitransport av farlig gods på grunnlag av artikkel 6 nr. 2 bokstav 

a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands  

transport av farlig gods 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR – 

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII kapittel I nr. 13c, 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/68/EF av 24. september 2008 om innlands transport av 

farlig gods (”direktivet”), 

som endret og som tilpasset EØS-avtalen ved nr. 4 bokstav d) i EØS-avtalens protokoll 1 og under 

henvisning til artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i overvåkings- og domstolsavtalen samt artikkel 1 nr. 1 bokstav 

c), artikkel 1 nr. 2 og artikkel 3 i protokoll 1 til overvåkings- og domstolsavtalen, særlig direktivets 

artikkel 6 og 9, 

under henvisning til vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 3/12/SC og 4/12/SC, 

og ut fra følgende betraktninger:  

1 Saksbehandling 

Ved brev til Overvåkingsorganet av 20. desember 2013(1) anmodet Liechtensteins regjering om fire 

unntak på grunnlag av direktivets artikkel 6 nr. 2 bokstav a). Unntakene Liechtenstein anmodet om, var 

fastsatt i artikkel 29, 30 og 36 i og vedlegg 5 til forskriften av 3. mars 1998 om veitransport av farlig gods 

(LR 741.621, som endret)(2) (”forskriften”).  

Som hjelp i forbindelse med denne vurderingen ba Overvåkingsorganet DNV GL AS (”DNV”) om å 

vurdere om unntakene Liechtenstein anmodet om, ville være i overensstemmelse med kravene fastsatt i 

direktivets artikkel 6 nr. 2 bokstav a), særlig med vekt på enhver potensiell eller faktisk risiko som 

unntakene måtte medføre, om unntakene ville føre til mindre, mer eller samme sikkerhet, og på 

identifisering av mulige risikoreduserende tiltak.(3) 

Etter å ha vurdert unntakene Liechtenstein anmodet om, konkluderte Overvåkingsorganet med at bare 

bestemmelsene i forskriftens artikkel 30 og 36 og i vedlegg 5 til forskriften kvalifiserer som unntak i 

betydningen av direktivets artikkel 6 nr. 2 bokstav a), mens forskriftens artikkel 29, som omhandler 

eksplosiver i åpnet transportemballasje, ikke kvalifiserte som unntak. 

Etter å ha holdt samråd med EFTAs transportkomité fattet Overvåkingsorganet Kollegiets vedtak  

nr. 30/15/COL om å tillate unntak for de tre kvalifiserende bestemmelsene. Tillatelsen var gyldig i en 

periode på seks år fra 27. januar 2015.  

Ved brev av 8. mars 2021(4) anmodet Liechtensteins regjering om tillatelse til unntak fastsatt i artikkel 30 

og artikkel 36 nr. 2 i og punkt 1.1.3.6 bokstav b) i vedlegg 5 til forskriften, som tilsvarer unntaket 

Overvåkingsorganet ga tillatelse til ved Kollegiets vedtak nr. 30/15/COL. Unntakene gjelder henholdsvis 

transport av eksplosiver, foretak som utfører tankinspeksjoner, spesialopplæring for sjåfører og 

byggeplasstanker.  

  

(1)  Dok. nr. 694300. 

(2)  Verordnung über den Transport gefährlicher Güter auf der Strasse - VTGGS. 

(3)  Dok. nr. 709161. 

(4)  Dokument nr. 1185764. 

2022/EØS/67/02 
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I henhold til artikkel 6 nr. 4 i direktivet skal Overvåkingsorganet vurdere anmodningen dersom en EØS-

EFTA-stat anmoder om å få forlenget en unntakstillatelse. Dersom det ikke er vedtatt noen endringer i 

vedlegg I avsnitt I.1, vedlegg II avsnitt II.1 eller vedlegg III avsnitt III.1 som påvirker det forholdet 

unntaket gjelder, skal Overvåkingsorganet, i tråd med framgangsmåten nevnt i artikkel 9 nr. 2, fornye 

tillatelsen for ytterligere en periode på høyst seks år fra den dagen da tillatelsen ble gitt, og 

gyldighetstiden skal angis i tillatelsesvedtaket. 

Ettersom anmodningen fra Liechtenstein ble inngitt etter utløpsdatoen nevnt i Kollegiets vedtak  

nr. 30/15/COL, får artikkel 6 nr. 4 ikke anvendelse selv om anmodningen er innholdsmessig identisk med 

den Overvåkingsorganet ga tillatelse til ved nevnte vedtak. Anmodningen må derfor vurderes etter 

framgangsmåten nevnt i artikkel 6 nr. 2 i direktivet. Opplysningene i tilknytning til Kollegiets vedtak  

nr. 30/15/COL, som risikovurderingen utført av DNV, er like fullt fremdeles relevante for denne 

vurderingen. 

2 Vurdering 

Artikkel 6 nr. 2 bokstav a) i direktivet fastsetter at EØS-statene, ”forutsatt at det ikke skjer på bekostning 

av sikkerheten, [kan] anmode om unntak fra vedlegg I avsnitt I.1, vedlegg II avsnitt II.1 og vedlegg III 

avsnitt III.1 for transport på sitt territorium av små mengder av visse typer farlig gods, unntatt stoffer 

som har middels eller høy radioaktivitet, forutsatt at vilkårene for slik transport ikke er strengere enn 

vilkårene fastsatt i vedleggene.” 

I henhold til artikkel 6 nr. 3 i direktivet skal unntakene være gyldige i en periode på høyst seks år fra den 

dagen da tillatelsen ble gitt, og gyldighetstiden skal angis i tillatelsesvedtaket. 

I henhold til artikkel 9 i direktivet, og som fastsatt i vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 3/2012/SC og 

4/2012/SC, skal Overvåkingsorganet framlegge et utkast til vedtaket som skal gjøres, for EFTAs 

transportkomité. EFTAs transportkomité skal avgi sin uttalelse om utkastet i henhold til artikkel 3 i 

vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 3/2012/SC. 

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 i direktivet skal veitransport av farlig gods tillates, ”forutsatt at vilkårene 

fastsatt i vedlegg I avsnitt I.1, vedlegg II avsnitt II.1 og vedlegg III avsnitt III.1 er oppfylt”. 

Direktivets vedlegg I avsnitt I.1 inneholder bestemmelser om anvendeligheten av vedlegg A og B til 

ADR(5). 

Vedlegg A er delt inn i sju deler. Del 1 inneholder alminnelige bestemmelser, mens del 2 og  

3 klassifiserer og lister opp farlig gods. Del 4 fastsetter krav til emballering og bruk av transportable 

tanker, del 5 fastsetter prosedyrer for forsendelse, del 6 fastsetter krav til konstruksjon og prøving av 

emballasje, og del 7 fastsetter bestemmelser om transport, lasting, lossing og håndtering.  

Vedlegg B del 8 fastsetter krav til kjøretøyenes mannskaper og utstyr samt drift og dokumentasjon, og del 

9 fastsetter konstruksjonskrav og godkjenningsbestemmelser for kjøretøyer som transporterer farlig gods. 

Unntakene det er anmodet om, er identiske med unntakene som ble tillatt av Overvåkingsorganet i 2015. 

Videre er de risikoreduserende tiltakene som ble iverksatt av Liechtenstein, fremdeles på plass. Over-

våkingsorganet konkluderer derfor med at unntakene kan vurderes tilstrekkelig på grunnlag av opplys-

ningene som ble framlagt i forbindelse med Kollegiets vedtak nr. 30/15/COL, herunder risikovurderingen 

utført av DNV. 

2.1 Artikkel 30 i VTGGS 

I sitt brev av 8. mars 2021 beskrev Liechtensteins regjering unntaket på følgende måte: 

Artikkel 30 nr. 1 bokstav b) i VTGGS tillater et avvik med hensyn til merkingen av transport-

kjøretøyet. De oransje skiltene foran og bak på transportkjøretøyet må være i samsvar med punkt 

5.3.2.1.1 i ADR, men trenger ikke å inneholde farenummeret.  

  

(5)  Den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods, inngått i Genève 30. september 1957, med 

endringer. 
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Artikkel 30 nr. 1 bokstav c) i VTGGS fritar føreren fra de spesielle bestemmelsene om opplæring i 

kapittel 8.2 i ADR. Føreren må imidlertid ha fullført opplæringen for foretak som utfører 

tankinspeksjoner. Denne opplæringen gis av CITEC (sveitsisk organisasjon for vern av vann og 

tanksikkerhet) og består av et treukers kurs og et oppfriskningskurs hvert femte år der førerne får 

opplæring i alle relevante sikkerhets- og miljørelaterte aspekter knyttet til rengjøring, inspeksjon 

og reparasjon av tanker. Personer som har fullført opplæringen, innehar det føderale 

spesialistsertifikatet for tanksikkerhet(6). 

Endelig fastsetter artikkel 30 nr. 2 i VTGGS at tanken og transportkjøretøyet er unntatt fra 

konstruksjons-, utstyrs- og kontrollkravene i kapittel 4.3, 4.4, 6.8, 6.9 og 9.1 i ADR. 

DNV vurderte i sin rapport hvorvidt risikoen ville øke etter ulykker som kan inntreffe under transport på 

offentlig vei, for eksempel i tilfelle av kollisjon, utforkjøring eller forskyvning av last. DNV konkluderte 

med at risikoen ikke ville øke i disse situasjonene, forutsatt at førerne har fullført den bestemte CITEC-

opplæringen. 

2.2 Artikkel 36 nr. 2 i VTGGS 

I sitt brev av 8. mars 2021 beskrev Liechtensteins regjering unntaket på følgende måte: 

Denne bestemmelsen tillater transport av farlig gods som tilhører ADR-klasse 1 (eksplosive 

stoffer og gjenstander), utover de største samlede mengdene som er fastsatt i punkt 1.1.3.6 i ADR. 

Dette er imidlertid tillatt utelukkende på det vilkår at føreren innehar et sprengningssertifikat 

(”Sprengausweis”) og således har fullført en særskilt sprengningsteknisk opplæring. 

Opplæringen som leder til en slikt sertifikat, er en spesialisert opplæring for personer som 

håndterer eksplosiver, som er mer omfattende enn den vanlige opplæringen knyttet til transport 

av farlig gods, og som sikrer en høy sikkerhetsstandard. Slik transport kan dessuten bare 

gjennomføres for eksplosiver og pyrotekniske artikler som det nevnte sertifikatet er innvilget for. 

Av disse årsakene innebærer unntaket i artikkel 36 nr. 2 i VTGGS ikke en svekkelse av 

sikkerheten, og Liechtenstein ønsker herved å anmode om et unntak i samsvar med artikkel 6 i 

direktivet. 

DNV konkluderte i sin rapport med at risikoen ikke vil øke med dette unntaket på plass, forutsatt at BBT-

lisensen tilsvarer ADR-opplæring for førere.  

2.3 Punkt 1.1.3.6.3. bokstav b) i vedlegg 5 til VTGGS 

I sitt brev av 8. mars 2021 beskrev Liechtensteins regjering unntaket på følgende måte: 

Denne bestemmelsen i kombinasjon med kapittel 6.14 gjelder spesifikt for byggeplasstanker 

(”Baustellentanks”), et begrep som ikke er omhandlet i ADR. 

Byggeplasstanker er beholdere som brukes midlertidig på byggeplasser for å fylle drivstoff på 

maskinene som brukes på stedet. De består av en indre tank og et lukket ytre oppsamlingsbasseng 

(se punkt 6.14.1.1 i vedlegg 5 til VTGGS) og anses for å være den sikreste løsningen for denne 

typen bruk. 

Byggeplasstanker med et volum på opptil 1210 liter som inneholder maksimalt 1150 liter, kan 

avvike fra visse ADR-regler, men kan bare brukes til lagring og transport av UN 1202 

dieselolje/fyringsolje. Bestemmelsene i kapittel 6.8 i ADR må overholdes, med unntak av punkt 

6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 og 6.8.2.1.15 til 6.8.2.1.23. Kravene til konstruksjon og prøving for slike 

tanker er fastsatt i punkt 6.14.2 og 6.14.3 i vedlegg 5 til VTGGS. Ansvaret for standardisering og 

prøving av byggeplasstanker ligger hos den myndigheten som også er ansvarlig for prøving i 

henhold til ADR (den sveitsiske kontrollmyndigheten for farlig gods, ”Eidgenössisches Gefahr-

gutinspektorat”). Kontrollmyndigheten sikrer at alle relevante sikkerhetsegenskaper overholdes, 

slik at det oppnås et sikkerhetsnivå som er sammenlignbart med det ADR-reglene gir.  

  

(6)  Spezialistin für Tanksicherheit mit eidgenössischem Fachausweis. 
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Av disse årsakene innebærer unntaket fastsatt i punkt 1.1.3.6.3. bokstav b) i kombinasjon med 

kapittel 6.14 i vedlegg 5 til VTGGS ikke en svekkelse av sikkerheten. 

DNV vurderte i sin rapport den økte risikoen med hensyn til kollisjon, utforkjøring eller forskyvning av 

last. DNV konkluderte med at risikoen øker med unntaket, men identifiserte de to forebyggende tiltakene, 

nærmere bestemt i) ADR-kontroll/prøving av byggeplasstanker og ii) bruk av byggeplasstanker med 

dobbelt skall.  

Som angitt i anmodningen fra Liechtenstein består byggeplasstanker av en indre tank og et lukket ytre 

oppsamlingsbasseng, og sikkerheten vil dermed ikke bli svekket. Videre har Liechtenstein oppgitt at 

”[u]nntaket i punkt 1.1.3.6.3. bokstav b) og kapittel 6.14 i vedlegg 5 til VTGGS vil ikke lenger være 

nødvendig fra og med 2027, ettersom disse bestemmelsene vil bli opphevet”. 

3 Konklusjon 

Overvåkingsorganet anser at sikkerheten ikke vil bli svekket ved at disse tre unntakene innvilges, og at de 

tre anmodningene om unntak oppfyller vilkårene i direktivets artikkel 6 nr. 2 bokstav a). Unntakene i 

artikkel 30 og artikkel 36 nr. 2 i og punkt 1.1.3.6.3. bokstav b) i vedlegg 5 til forskriften bør tillates.  

Ved sitt delegerte vedtak nr. 298/21/COL (dokument nr. 1228844) oversendte Overvåkingsorganet  

17. desember 2021 et utkast til vedtak vedrørende tiltakene som skal treffes, til EFTAs transportkomité i 

samsvar med artikkel 9 i direktivet. EFTAs transportkomité avga 14. januar 2022 ingen uttalelse til 

utkastet til vedtak.  

I henhold til artikkel 3 nr. 4 i vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 3/2012/SC kan Overvåkingsorganet 

vedta det foreslåtte tiltaket, med mindre utkastet til tiltak i henhold til den grunnleggende rettsakten ikke 

kan vedtas når ingen uttalelse er avgitt, hvilket ikke er tilfelle i den foreliggende sak, og Overvåkings-

organet kan følgelig vedta tiltaket. 

Overvåkingsorganet innvilger dermed unntaket som det er anmodet om, på grunnlag av direktivets 

artikkel 6 nr. 2 bokstav a). Unntaket skal være gyldig i seks år, som fastsatt i direktivets artikkel 6 nr. 3, 

og Overvåkingsorganet kan fornye tillatelsen i samsvar med direktivets artikkel 6 nr. 4. 

Kollegiemedlemmet med særlig ansvar for transportsaker er gitt myndighet, på Overvåkingsorganets 

vegne og ansvar, til å vedta tiltakene dersom utkastet til tiltak som skal vedtas, er i samsvar med EFTAs 

transportkomités uttalelse – 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

De tre unntakene som Liechtensteins regjering har anmodet om i forbindelse med artikkel 30 og artikkel 

36 nr. 2 i og punkt 1.1.3.6.3. bokstav b) i vedlegg 5 til den liechtensteinske forskriften av 3. mars 1998 

om veitransport av farlig gods, innvilges. 

Artikkel 2 

Unntakene nevnt i artikkel 1 i dette vedtak skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende i samsvar med nr. 6 i protokoll 1 til EØS-avtalen. 

Artikkel 3 

Unntakene nevnt i artikkel 1 i dette vedtak skal være gyldige i en periode på seks år. 

Artikkel 4 

Dette vedtak er rettet til Fyrstedømmet Liechtenstein og skal få virkning etter melding til denne staten. 
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Artikkel 5 

Dette vedtak har gyldighet i engelsk utgave. 

Utferdiget i Brussel. 

For EFTAs overvåkingsorgan, i samsvar med delegeringsvedtak nr. 103/13/COL, 

Árni Páll Árnason 

ansvarlig medlem av kollegiet 

Melpo-Menie Joséphidès 

medunderskriver som direktør  

for juridisk avdeling 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10615 – BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI GROUP) 

1. Kommisjonen mottok 10. oktober 2022 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: 

– Booking Holdings Inc (”Booking”, USA). 

– Flugo Group Holdings AB (”Flugo”, Sverige). 

Booking overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Flugo. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Booking er et globalt reiselivsselskap som leverer nettbaserte reisebyråtjenester og metasøketjenester, hovedsakelig 

knyttet til overnattingssteder, men også tjenester knyttet til flyreiser, bilutleie og aktiviteter. Bookings viktigste 

varemerker inkluderer Booking.com, Priceline, Agoda, KAYAK, Rentalcars.com og OpenTable. 

– Flugo tilbyr nettbaserte reisebyråtjenester under handelsnavnet ”eTraveli” som nesten utelukkende er fokusert rundt 

salg av flyreiser, men er også, i begrenset omfang, aktivt innen formidling av overnatting og bilutleie. (ETG er også 

aktivt innen levering av innholdstjenester for flyselskaper gjennom TripStack.) Flugos virksomhet innen 

metasøketjenester, som drives under varemerket Flygresor, inngår ikke i den planlagte foretakssammenslutningen.  

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 punktet.  

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 402 av 

19.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10615 – BOOKING HOLDINGS / ETRAVELI GROUP 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2022/EØS/67/03 

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


Nr. 67/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.10.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10854 – GIC INVESTOR / KIA / OMERS / DCLI) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Epsom Investment Pte. Ltd. (”GIC Investor”, Singapore), som i siste instans er kontrollert av GIC Special 

Investments Pte. Ltd. (”GICSI”, Singapore). 

– Kuwait Investment Authority (”KIA”, Kuwait). 

– Omers Administration Corporation (”Omers”, Canada). 

– Direct ChassisLink, Inc. (”DCLI”, USA). 

GIC Investor, KIA og Omers overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

DCLI. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GIC Investor er et investeringsinstrument tilhørende GICSI. GICSI forvalter en global portefølje av investeringer i 

aktive eierfond, venturekapitalfond og infrastrukturfond, i tillegg til direkte investeringer i private aksjeselskaper.  

– KIA forvalter Kuwaits statlige fond som en global investor. 

– Omers er et canadisk pensjonsfond som investerer og forvalter pensjoner for pensjonerte ansatte i kommune-

administrasjoner, skolestyrer, biblioteker, politi- og brannvesen og andre lokale offentlige etater i Ontario, Canada.  

– DCLI er en chassisleverandør som driver virksomhet ved viktige havne- og jernbaneterminaler i USA.  

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

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

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 402 av 

19.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10854 – GIC INVESTOR / KIA / OMERS / DCLI 

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. 

2022/EØS/67/04 

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

(Sak M.10875 – AXA IM / SWISS LIFE / MORRISON & CO / LYNTIA  

NETWORKS) 

1.  Kommisjonen mottok 7. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AXA PIE Lux 4 S.à r.l. (”AXA”, Frankrike), kontrollert av AXA S.A. 

– Swiss Life Investment S.à r.l. (”SLAM”, Sveits), kontrollert av Swiss Life Holding AG. 

– Sorolla Investment Co S.à r.l. (”Sorolla”, New Zealand), kontrollert av H.R.L. Morrison & Co Group Limited 

Partnership (”Morrison”). 

– Gunalta ITG, S.L.U. (”Lyntia”, Spania), kontrollert av Antin Infrastructure Partners. 

AXA, SLAM og Sorolla overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over Lyntia. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AXA er et globalt forsikringskonsern med hovedkontor i Frankrike som er aktivt innen livsforsikring, helseforsikring 

og andre typer forsikring samt innen investeringsforvaltning. 

– SLAM er et kapitalforvaltningsselskap som inngår i Swiss Life-konsernet, et forsikringsselskap som er børsnotert i 

Sveits. 

– Sorolla er en del av Morrison, et investeringsselskap med hovedkontor i New Zealand som investerer på vegne av 

statlige fond, pensjonsfond og profesjonelle investorer. 

3. Målforetaket har virksomhet på følgende områder: 

– Lyntia er en nøytral fiberoperatør i telekommunikasjonsmarkedet som hovedsakelig leverer tjenester gjennom optisk 

fiber. 

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 punktet. 

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 404 av 

20.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10875 – AXA IM / SWISS LIFE / MORRISON & CO / LYNTIA 

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”). 

2022/EØS/67/05 

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

(Sak M.10882 – IRCP / CDC / ADTIM GROUP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– InfraRed Capital Partners Limited (”IRCP”, Storbritannia), som i siste instans er kontrollert av Sun Life Financial Inc 

(Canada). 

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

– ADTIM SAS (”ADTIM”, Frankrike) og dets datterselskap ADTIM FTTH SAS (”ADTIM FTTH”, Frankrike) (samlet 

kalt ”ADTIM Group”). 

IRCP og CDC overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

ADTIM Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– IRCP er en global investeringsforvalter. 

– CDC er en fransk offentlig institusjon med egen juridisk status som utfører oppdrag av allmenn interesse til støtte for 

offentlig politikk. CDC driver også virksomhet i det åpne markedet, hovedsakelig innenfor fire områder: i) miljø og 

energi, ii) fast eiendom, iii) kapitalinvestering og iv) tjenester. 

– ADTIM Group er aktivt innen utbygging av fibernett i Frankrike. ADTIM Group har inngått avtaler om delegering av 

offentlig tjenesteyting vedrørende bygging og drift av et bredbånds- og ultrabredbåndsnett i de franske 

departementene Drôme og Ardèche. 

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 punktet. 

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 404 av 

20.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10882 – IRCP / CDC / ADTIM GROUP 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/67/06 

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

(Sak M.10911 – PARTNERS GROUP / KOHLBERG / USIC) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Partners Group AG (”Partners Group”, Sveits).  

– Kohlberg & Co., L.L.C. (”Kohlberg”, USA).  

Partners Group og Kohlberg overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over Onecall Holdings, Inc. (”Onecall”, USA). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Partners Group: forvaltningsselskap som fokuserer på investeringer i private markeder globalt. 

– Kohlberg: forvaltningsselskap innen aktiv eierkapital som er spesialisert innen investeringer i mellomstore selskaper.  

– Onecall: indirekte heleier av USIC Holdings Inc. (”USIC”), en leverandør av tjenester knyttet til forebygging av 

skader på og lokalisering av underjordisk infrastruktur i USA og Canada. Onecall er i dag kontrollert av Partners 

Group alene. 

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 punktet.  

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 402 av 

19.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10911 – PARTNERS GROUP / KOHLBERG / USIC 

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. 

2022/EØS/67/07 

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

(Sak M.10916 – ALPHA / PENINSULA / PRIMA INDUSTRIE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Alpha Private Equity Funds 7 (SCA) SICAR, som forvaltes av Alpha Private Equity Funds Management Company 

S.à r.l. (”Alpha”, Luxembourg). 

– Peninsula Investments S.C.A., som forvaltes av Peninsula Capital S.à r.l. (”Peninsula”, Luxembourg). 

– Prima Industrie S.p.A. (”Prima Industrie”, Italia). 

Alpha og Peninsula overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Prima 

Industrie. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Alpha er en investor i aktiv eierkapital som fokuserer på oppkjøp av mellomstore selskaper i Europa, og som 

hovedsakelig investerer i sektorene for industriell produksjon, forbruksvarer og fritid, mote og design, tjenester og 

distribusjon. 

– Peninsula er et instrument for langsiktig investering som foretar egenkapitalinvesteringer i forskjellige sektorer, 

særlig industri, helsetjenester, detaljhandel, teknologi, forretningsmessig tjenesteyting og finansteknologi. 

– Prima Industrie er et aksjeselskap notert på Euronext Milan som produserer laser- og platearbeidsmaskiner, 

industrielle laserkilder og systemer for additiv produksjon. 

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 punktet.  

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 397 av 

17.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10916 – ALPHA / PENINSULA / PRIMA INDUSTRIE 

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. 

2022/EØS/67/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10950 – OTPP/MAHINDRA/MSPL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ontario Teacher's Pension Plan (”OTPP”, Canada). 

– Mahindra Holdings Limited (”Mahindra”, India). 

– Mahindra Susten Private Limited (”MSPL”, India). 

OTPP og Mahindra overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over MSPL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OTPP forvalter pensjonsytelser og investerer pensjonsmidler på vegne av lærere i den canadiske provinsen Ontario.  

– Mahindra er aktivt i en rekke sektorer, inkludert, men ikke begrenset til, bilindustri, finansielle tjenester, infrastruktur 

og kraftproduksjon.  

3. MSPLs virksomhet består i å eie, drive og utvikle solkraftprosjekter og -aktiva, hovedsakelig i India. 

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 punktet.  

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). 

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 405 av 

21.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10950 – OTPP/MAHINDRA/MSPL 

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. 

2022/EØS/67/09 

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

(Sak M.10658 – NORSK HYDRO / ALUMETAL) 

Kommisjonen besluttet 6. oktober 2022 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 indre 

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

foretakssammenslutningen og foregriper ikke den endelige beslutningen 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 393 av 13.10.2022, s. 1. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.10658 – NORSK HYDRO / ALUMETAL, per 

faks (+32 229 64301), 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”). 

2022/EØS/67/10 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.393.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10766 – DANSKE BANK / LANSFORASAKRINGAR BANK / NORDEA /  

SBAB BANK / SEB / HANDELSBANKEN / SWEDBANK / JV) 

Kommisjonen besluttet 4. oktober 2022 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 32022M10766. 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.10816 – ADNOC/ADQ/RIL/JV) 

Kommisjonen besluttet 23. september 2022 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 32022M10816. 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. 

2022/EØS/67/11 

2022/EØS/67/12 

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.10820 – BERKSHIRE/ALLEGHANY) 

Kommisjonen besluttet 23. september 2022 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 32022M10820. 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.10833 – FRANKLIN RESOURCES / BNY ALCENTRA GROUP HOLDINGS) 

Kommisjonen besluttet 6. september 2022 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 32022M10833. 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. 

2022/EØS/67/13 

2022/EØS/67/14 

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.10858 – RAFFLES/APG/CMGO/TSH) 

Kommisjonen besluttet 27. september 2022 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 32022M10858. 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.10866 – F2i / GVM / GENERATION AND SUPPLY BUSINESSES) 

Kommisjonen besluttet 27. september 2022 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 32022M10866. 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. 

2022/EØS/67/15 

2022/EØS/67/16 

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.10872 – GEELY / RENAULT / RENAULT KOREA MOTORS) 

Kommisjonen besluttet 28. september 2022 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 32022M10872. 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.10878 – CVC / LGP / GREEN VERACITY ACQUISITION HOLDINGS) 

Kommisjonen besluttet 10. oktober 2022 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 32022M10878. 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. 

2022/EØS/67/17 

2022/EØS/67/18 

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

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

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

Medlemsstat Sverige 

Berørte ruter Arvidsjaur–Stockholm/Arlanda 

Gällivare–Stockholm/Arlanda 

Hagfors–Stockholm/Arlanda 

Hemavan–Stockholm/Arlanda 

Kramfors–Stockholm/Arlanda 

Lycksele–Stockholm/Arlanda 

Pajala–Luleå 

Sveg–Stockholm/Arlanda 

Torsby–Stockholm/Arlanda 

Vilhelmina–Stockholm/Arlanda 

Östersund–Umeå 

Mora–Stockholm/Arlanda 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

27. oktober 2023 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om den endrede 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Swedish Transport Administration 

SE-781 87 Borlänge 

SVERIGE 

Tlf.: 0771 921921 

Int.: +46 771 921921 

Kontaktperson: Lisa Berglund 

E-post: lisa.a.berglund@trafikverket.se 

Nettsted: www.trafikverket.se 

 

2022/EØS/67/19 

mailto:lisa.a.berglund@trafikverket.se
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Sverige 

Berørte ruter Arvidsjaur–Stockholm/Arlanda 

Gällivare–Stockholm/Arlanda 

Hagfors–Stockholm/Arlanda 

Hemavan–Stockholm/Arlanda 

Kramfors–Stockholm/Arlanda 

Lycksele–Stockholm/Arlanda 

Pajala–Luleå 

Sveg–Stockholm/Arlanda 

Torsby–Stockholm/Arlanda 

Vilhelmina–Stockholm/Arlanda 

Östersund–Umeå 

Mora–Stockholm/Arlanda 

Avtalens gyldighetsperiode 27. oktober 2023 til 26. oktober 2027 

Frist for innsending av anbud To måneder etter at denne meldingen ble kunngjort i 

EUT C 395 av 14.10.2022, s. 10 

Teksten til anbudsinnbydelsen og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse med 

anbudet og de endrede forpliktelsene til å yte offentlig 

tjeneste kan fås ved henvendelse til 

Nettadresse for nærmere opplysninger om 

anbudskonkurransen: 

Procurements Swedish Transport Administration 

For ytterligere opplysninger: 

Swedish Transport Administration 

Tlf.: 0771 921921 

Int. tlf.: +46 771 921921 

Kontaktperson: Lisa Berglund 

E-post: lisa.a.berglund@trafikverket.se 

Adresse: Trafikverket 

SE-781 89 Borlänge 

SVERIGE 

Internett: www.trafikverket.se 

 

2022/EØS/67/20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.395.01.0010.01.ENG
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1668 av 28. september 2022  

om harmoniserte standarder for utstyr og sikringssystemer til bruk i  

eksplosjonsfarlige omgivelser utarbeidet til støtte for  

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/34/EU 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 15967:2022 

Bestemmelse av det høyeste eksplosjonstrykket og høyeste hastighet for trykkøkning fra gasser og damp 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 15967:2011 

Bestemmelse av det høyeste eksplosjonstrykket og høyeste hastighet for trykkøkning fra 

gasser og damp 

29.3.2024 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 251 av 29.9.2022, s. 6 

2022/EØS/67/21 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1668/oj
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1844 av 28. september 2022  

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1616 med hensyn til harmoniserte  

standarder for metalliske industrielle rørsystemer, mobile brannslokkere, ikke-destruktiv  

prøving, rørdeler, industrielle ventiler, vannrørkjeler, glassfiberarmerte tanker og  

beholdere, ekspansjonsskjøter og ventiler for kjølesystemer og varmepumper 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 3-8:2021 

Mobile brannslokkere - Del 8: Krav til konstruksjon, trykkmotstand og mekaniske prøvinger for 

brannslokkere, med et største tillatt trykk likt eller lavere enn 30 bar, som oppfyller kravene i NS-EN 3-7 

2. EN ISO 9712:2022 

Ikke-destruktiv prøving - Kvalifisering og sertifisering av NDT-personell (ISO 9712:2021) 

3. EN 10253-2:2021 

Rørdeler for buttsveising - Del 2: Ulegerte og legerte ferrittiske stål med spesifikke kontrollkrav 

4. EN 12516-2:2014+A1:2021 

Ventiler - Beregnet styrke i skallet - Del 2: Beregningsmetode for skall i stålventiler 

5. EN 12952-2:2021 

Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner - Del 2: Materialer for trykkpåkjente deler i kjeler og tilbehør 

6. EN 12952-5:2021 

Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner - Del 5: Utførelse og produksjon av trykkpåkjente deler i kjelen 

7. EN 12952-6:2021 

Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner - Del 6: Inspeksjon under bygging, dokumentasjon og merking av 

trykkpåkjente deler 

8. EN 12952-10:2021 

Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner - Del 10: Krav til sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot for høyt 

trykk 

9. EN 13121-1:2021 

Glassfiberarmerte tanker og beholdere for bruk over bakken - Del 1: Råmaterialer - Betingelser for 

spesifikasjon og akseptkriterier 

10. EN 13480-2:2017,  

EN 13480-2:2017/A3:2018,  

EN 13480-2:2017/A1:2018,  

EN 13480-2:2017/A2:2018,  

EN 13480-2:2017/A7:2020,  

EN 13480-2:2017/A8:2021 

Metalliske industrielle rørsystemer - Del 2: Materialer 

11. EN 13480-3:2017,  

EN 13480-3:2017/A3:2020,  

EN 13480-3:2017/A2:2020,  

EN 13480-3:2017/A1:2021,  

EN 13480-3:2017/A4:2021 

Metalliske industrielle rørsystemer - Del 3: Konstruksjon og beregning 

12. EN 13480-5:2017,  

EN 13480-5:2017/A1:2019,  

EN 13480-5:2017/A2:2021 

Metalliske industrielle rørsystemer - Del 5: Inspeksjon og prøving 

13. EN 14917:2021 

Metallbelg-ekspansjonsskjøter for trykkpåkjent utstyr 

2022/EØS/67/22 
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14. EN ISO 21922:2021 

Kjølesystemer og varmepumper - Ventiler - Krav, prøving og merking (ISO 21922:2021) 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 3-8:2006,  

EN 3-8:2006/AC:2007 

Brannmateriell - Håndslokkere - Del 8: Tilleggsprøvinger til NS-EN 3-7 for 

konstruksjon, trykkmotstand og mekaniske prøvinger for slokkere med høyeste tillatte 

trykk lik eller mindre enn 30 bar 

3.4.2024 

2. EN ISO 9712:2012 

Ikke-destruktiv prøving - Kvalifisering og sertifisering av NDT-personell (ISO 

9712:2012) 

3.4.2024 

3. EN 10253-2:2007 

Rørdeler for buttsveising - Del 2: Ulegerte og legerte ferrittiske stål med spesifikke 

kontrollkrav 

3.4.2024 

4. EN 12284:2003 

Kjølesystemer og varmepumper - Ventiler - Krav, prøving og merking 

3.4.2024 

5. EN 12516-2:2014 

Ventiler - Beregnet styrke i skallet - Del 2: Beregningsmetode for skall i stålventiler 

3.4.2024 

6. EN 12952-2:2011 

Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner - Del 2: Materialer for trykkpåkjente deler i kjeler 

og tilbehør 

3.4.2024 

7. EN 12952-5:2011 

Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner - Del 5: Utførelse og produksjon av trykkpåkjente 

deler i kjelen 

3.4.2024 

8. EN 12952-6:2011 

Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner - Del 6: Inspeksjon under bygging, dokumentasjon 

og merking av trykkpåkjente deler 

3.4.2024 

9. EN 12952-10:2002 

Vannrørkjeler og hjelpeinstallasjoner - Del 10: Krav til sikkerhetsinnretninger mot 

trykkoverskridelser 

3.4.2024 

10. EN 13121-1:2003 

Glassfiberarmerte tanker og beholdere for bruk over bakken - Del 1: Råmaterialer - 

Betingelser for spesifikasjon og aksept 

3.4.2024 

11. EN 13480-2:2017,  

EN 13480-2:2017/A3:2018,  

EN 13480-2:2017/A1:2018,  

EN 13480-2:2017/A2:2018,  

EN 13480-2:2017/A7:2020 

Metalliske industrielle rørsystemer - Del 2: Materialer 

3.4.2024 
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12. EN 13480-3:2017,  

EN 13480-3:2017/A3:2020,  

EN 13480-3:2017/A2:2020,  

EN 13480-3:2017/A1:2021 

Metalliske industrielle rørsystemer - Del 3: Konstruksjon og beregning 

3.4.2024 

13. EN 13480-5:2017,  

EN 13480-5:2017/A1:2019 

Metalliske industrielle rørsystemer - Del 5: Inspeksjon og prøving 

3.4.2024 

14. EN 14917:2009+A1:2012 

Metallbelg-ekspansjonssjøter for trykkpåkjent utstyr 

3.4.2024 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 254 av 3.10.2022, s. 58 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1844/oj
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1914 av 6. oktober 2022  

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/668 med hensyn til  

harmoniserte standarder for personlig flyteutstyr – flytehjelpemidler,  

redningsvester og tilbehør 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN ISO 12402-5:2020 

Personlig flyteutstyr - Del 5: Flytehjelpemidler (nivå 50) - Sikkerhetskrav (ISO 12402-5:2020) 

2. EN ISO 12402-6:2020 

Personlig flyteutstyr - Del 6: Redningsvester og flytehjelpemidler til spesielle formål - Sikkerhetskrav og 

tilleggsprøvingsmetoder (ISO 12402-6:2020) 

3. EN ISO 12402-8:2020 

Personlig flyteutstyr - Del 8: Tilbehør - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder (ISO 12402-8:2020) 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN ISO 12402-2:2020 

Personlig flyteutstyr - Del 2: Redningsvester for ekstreme offshore-forhold (nivå 275) - Sikkerhetskrav 

(ISO 12402-2:2020) 

Merknad: 

Anvendelse av punkt 5.6 i denne standarden innebærer ikke en formodning om samsvar med de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i punkt 1.1.1. i vedlegg II til forordning (EU) 2016/425. 

Anvendelse av punkt 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 

5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 og 5.6.1.11 i denne standarden innebærer ikke en formodning om samsvar 

med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i punkt 1.2.1. i vedlegg II til forordning (EU) 2016/425. 

Anvendelse av punkt 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 og 5.7 i denne standarden innebærer 

ikke en formodning om samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i punkt 3.4. i vedlegg 

II til forordning (EU) 2016/425. 

2. EN ISO 12402-3:2020 

Personlig flyteutstyr - Del 3: Redningsvester for offshore-forhold (nivå 150) - Sikkerhetskrav (ISO 12402-

3:2020) 

Merknad: 

Anvendelse av punkt 5.6 i denne standarden innebærer ikke en formodning om samsvar med de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i punkt 1.1.1. i vedlegg II til forordning (EU) 2016/425. 

Anvendelse av punkt 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 

5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 og 5.6.1.11 i denne standarden innebærer ikke en formodning om samsvar 

med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i punkt 1.2.1. i vedlegg II til forordning (EU) 2016/425. 

Anvendelse av punkt 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 og 5.7 i denne standarden innebærer 

ikke en formodning om samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i punkt 3.4. i vedlegg 

II til forordning (EU) 2016/425. 

3. EN ISO 12402-4:2020 

Personlig flyteutstyr - Del 4: Redningsvester for innland/nær kysten (nivå 100) - Sikkerhetskrav (ISO 

12402-4:2020) 

Merknad: 

Anvendelse av punkt 5.6 i denne standarden innebærer ikke en formodning om samsvar med de 

grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i punkt 1.1.1. i vedlegg II til forordning (EU) 2016/425. 

Anvendelse av punkt 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.2.2, 5.3.2.3, 5.3.4.3, 5.3.4.4, 5.6.1.4, 

5.6.1.7, 5.6.1.8, 5.6.1.9, 5.6.1.10 og 5.6.1.11 i denne standarden innebærer ikke en formodning om samsvar 

med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i punkt 1.2.1. i vedlegg II til forordning (EU) 2016/425. 

Anvendelse av punkt 5.1.2, 5.2, 5.3.1.1, 5.3.2.2, 5.3.4.2, 5.3.4.4, 5.6.3 og 5.7 i denne standarden innebærer 

ikke en formodning om samsvar med de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i punkt 3.4. i vedlegg 

II til forordning (EU) 2016/425. 

2022/EØS/67/23 



Nr. 67/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.10.2022 

 

 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN ISO 12402-5:2006,  

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006,  

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010 

Personlig flyteutstyr - Del 5: Flytehjelpemidler (nivå 50) - Sikkerhetskrav (ISO 12402-

5:2006) 

7.10.2022 

2. EN ISO 12402-6:2006,  

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010 

Personlig flyteutstyr - Del 6: Redningsvester og flytehjelpemidler til spesielle formål - 

Sikkerhetskrav og tilleggsprøvingsmetoder (ISO 12402-6:2006) 

7.10.2022 

3. EN ISO 12402-8:2006,  

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011 

Personlig flyteutstyr - Del 8: Tilbehør - Sikkerhetskrav og prøvingsmetoder (ISO 

12402-8:2006) 

7.10.2022 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 261 av 7.10.2022, s. 60 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1914/oj
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