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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 17 nr. 5 i  

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

for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste  

med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Norge 

Berørte ruter Harstad/Narvik–Bodø og omvendt. 

Avtalens gyldighetsperiode 1. januar 2021 til 31. mars 2022 

Frist for innsending av anbud 10. august 2020 (foreløpig dato) 

For henvendelser om anbuds-

innbydelsen og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og de 

endrede forpliktelsene til å yte 

offentlig tjeneste: 

Samferdselsdepartementet  

Postboks 8010 Dep.  

0030 OSLO  

NORGE 

Tlf.: +47 22 24 83 53  

postmottak@sd.dep.no  

https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/ 

?documenttype=dokumenter/anbud 

 

2020/EØS/37/01 

mailto:postmottak@sd.dep.no
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
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Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 16 nr. 4 i  

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

for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

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

Medlemsstat Norge 

Berørte ruter Harstad/Narvik–Bodø og omvendt. 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til 

å yte offentlig tjeneste 

1. januar 2021 

For henvendelser om teksten til og 

eventuell relevant informasjon og/ 

eller dokumentasjon om den endrede 

forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste: 

Samferdselsdepartementet 

Postboks 8010 Dep.  

0030 OSLO  

NORGE 

Tlf.: +47 22 24 83 53  

postmottak@sd.dep.no  

https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/ 

?documenttype=dokumenter/anbud 

 

2020/EØS/37/02 

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9676 – Lov Group / Banijay / ESG) 

1.  Kommisjonen mottok 25. mai 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Lov Group Invest (”Lov Group”, Frankrike) 

– Banijay Group (”Banijay”, Frankrike), kontrollert av Lov Group og DeAgostini 

– Endemol Shine Group (”ESG”, Nederland), kontrollert av Apollo Management og The Walt Disney Company 

Lov Group overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Banijay og ESG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lov Group: produksjon av fjernsynsinnhold (gjennom Banijay) i Europa og virksomhet i sektorene for nettbaserte 

pengespill og luksushoteller. 

– Banijay: utvikling, produksjon og distribusjon av underholdningsinnhold for fjernsynsselskaper i Europa og andre 

land over hele verden. 

– ESG: produksjon og distribusjon av fjernsynsinnhold og lisensiering til tredjeparter, utvikling av generelt 

underholdningsinnhold i Europa og andre land over hele verden. 

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 183 av 

3.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9676 – Lov Group / Banijay / ESG 

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/37/03 

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


Nr. 37/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.6.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9757 – Providence/VOO/Brutélé) 

1.  Kommisjonen mottok 25. mai 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Konsernet Providence Equity Partners (”Providence”, USA) vil gjennomføre denne transaksjonen gjennom selskapet 

OTP Luxco S.à.r.l. (”OTP Luxco”, Luxembourg), som er kontrollert av tre investeringsfond: 1) Providence Equity 

Partners VIII L.P (Caymanøyene), 2) Providence Equity Partners VIII-A L.P. (Caymanøyene) og 3) Providence 

Equity Partners VIII (Skottland) L.P., som i sin tur tilhører konsernet 

– VOO SA (”VOO”, Belgia), kontrollert av Nethys SA (”Nethys”, Belgia), som på sin side er kontrollert av det 

interkommunale offentlige foretaket Enodia SCRL (”Enodia”, Belgia)  

– Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, Brutélé SCRL (”Brutélé”, Belgia) 

Providence, via datterforetaket OTP Luxco, overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele VOO og Brutélé. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Providence: globalt investeringsselskap som er spesialisert innen medie- og kommunikasjonsforetak og utdannings-

foretak og innen informasjonsnæringen. 

– VOO: kabelnettoperatør som hovedsakelig er aktiv i regionen Vallonia, og som gjennom sitt kabelnett leverer 

tilgangstjenester for fjernsyn, fast- og mobiltelefoni og internett til både husholdninger og profesjonelle kunder. 

– Brutélé: kabelnettoperatør som hovedsakelig er aktiv i og sør for hovedstadsregionen Brussel. Operatøren leverer 

tilgangstjenester for fjernsyn, telefoni og internett til både husholdninger og profesjonelle kunder gjennom sitt 

kabelnett, hovedsakelig i hovedstadsregionen Brussel og rundt byen Charleroi i provinsen Hainaut (regionen 

Vallonia).  

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 183 av 

3.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9757 – Providence/VOO/Brutélé 

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/37/04 

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


4.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/5 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9782 – Experian/Bertelsmann/Informa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. mai 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bertelsmann SE & Co. KGaA (”Bertelsmann”, Tyskland) 

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

– Informa Solutions GmbH (”Informa”, Tyskland) 

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

hele Informa. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Experian: globalt informasjonstjenesteselskap som leverer programvare og tjenester som hjelper foretak å styre 

kredittrisiko, minimere forekomsten av bedrageri og verifisere enkeltpersoners identitet.  

– Bertelsmann: medie-, tjeneste- og utdanningsselskap hjemmehørende i Tyskland som driver virksomhet i rundt 

50 land, særlig innen fjernsyn, utgivelse av tidsskrifter og musikk og utdanningstjenester. 

– Informa: i dag et heleid indirekte datterforetak av Bertelsmann. Etter transaksjonen vil det samle Experians og 

Bertelsmanns virksomhet innen kredittopplysning, forebygging av bedrageri, identitetstjenester, kredittverdighetsdata, 

utvikling av vurderingsløsninger, automatisering av prosesser for behandling av krav og beslutnings- og analysetjenester. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 183 av 

3.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9782 – Experian/Bertelsmann/Informa 

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/37/05 

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

(Sak M.9850 – EQT Fund management / Schülke & Mayr) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. mai 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT VIII (”EQT”, Luxembourg), kontrollert av EQT Fund Management S.à r.l. 

– Schülke & Mayr GmbH (”Schülke”, Tyskland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT: et investeringsfond som søker å gjøre investeringer hovedsakelig i Europa, med fokus på Nord-Europa. 

– Schülke: aktivt innen infeksjonsforebygging og hygiene. Schülke utvikler, produserer og distribuerer antiseptiske 

sårpleiemidler, desinfeksjonsmidler, medisinske og kosmetiske hudpleieprodukter og konserveringsmidler. 

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 183 av 

3.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9850 – EQT Fund management / Schülke & Mayr 

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/37/06 

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

(Sak M.9851 – Naturgy/SONATRACH/BlackRock/Medgaz) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. mai 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Naturgy Energy Group S.A. (”Naturgy”, Spania)  

– SONATRACH S.p.A. (”SONATRACH”, Algerie) 

– Global Energy & Power Infrastructure Fund III L.P. (”GEPIF III”, USA), forvaltet av BlackRock Alternatives 

Management (”BAM”, USA), som tilhører BlackRock Group (”BlackRock”, USA) 

– Medgaz S.A. (”Medgaz”, Spania) 

Naturgy, SONATRACH og BlackRock overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele Medgaz. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Naturgy: aktivt innen elektrisitetsmarkeder og nedstrøms og midtstrøms gassmarkeder samt innen lagring og 

distribusjon av og detaljhandel med gass.  

– Sonatrach: Algeries nasjonale, statseide olje- og gasselskap, som er aktivt innen hele hydrokarbonverdikjeden. 

– GEPIF III: et fond som fokuserer på investeringer innen verdikjeden knyttet til energi- og kraftinfrastruktur, og som 

forvaltes av BAM. 

– Medgaz: eier og operatør av gassrørledningen mellom Algerie og Europa, som transporterer naturgass fra Algerie til 

Spania. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 183 av 

3.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9851 – Naturgy/SONATRACH/BlackRock/Medgaz 

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/37/07 

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

(Sak M.9489 – Air Canada / Transat) 

Kommisjonen besluttet 25. mai 2020 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått at 

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

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

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

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

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

sammenslutningen for Kommisjonen. 

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

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 180 av 29.5.2020, s. 1. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.9489 – Air Canada / Transat, per faks 

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

adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2020/EØS/37/08 

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

(Sak M.9461 – AbbVie/Allergan) 

Kommisjonen besluttet 10. januar 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. 2 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 32020M9461. 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.9780 – BNP Paribas / Bank of Baroda / JV) 

Kommisjonen besluttet 15. mai 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 32020M9780. 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.9785 – EFL / DBK / Hama Polska) 

Kommisjonen besluttet 15. mai 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 32020M9785. 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.9793 – Permira / Sneakers Maker) 

Kommisjonen besluttet 18. mai 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 32020M9793. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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