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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9660 – Google/Fitbit) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Google LLC (”Google”) (USA) 

– Fitbit, Inc. (”Fitbit”) (USA)  

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Google: multinasjonalt teknologiforetak som er aktivt innen et bredt spekter av produktområder, herunder reklame på 

nettet, teknologi, søk på nettet, skybaserte datatjenester, programvare og maskinvare. I tillegg til en rekke andre 

produkter og tjenester utvikler Google et lisensierbart operativsystem for smarttelefoner og en helse- og treningsapp. 

– Fitbit: utvikling, produksjon og distribusjon av ha-på-innretninger, programvare og tjenester innen helse- og 

velværesektoren. Foretakets utvalg av ha-på-innretninger omfatter aktivitetsmålere og smartklokker. Fitbits tilbud 

innen programvare og tjenester omfatter et nettbasert kontrollpanel og en mobilapp som er utviklet for bruk med 

foretakets ha-på-innretninger. 

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 210 av 

24.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9660 – Google/Fitbit 

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/41/01 

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


Nr. 41/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9828 – Blackstone / NIBC Holding) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Blackstone Group Inc. (”Blackstone”, USA) 

– NIBC Holding N.V. (”NIBC”, Nederland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud og kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: global alternativ kapitalforvalter. 

– NIBC: mellomstor bank som tilbyr utvalgte bankprodukter og -tjenester til foretakskunder og privatpersoner, 

hovedsakelig i Nordvest-Europa (inkludert Nederland og Tyskland). 

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 208 av 

22.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9828 – Blackstone / NIBC Holding 

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/41/02 

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

(Sak M.9830 – Avacon Natur / NEW AG / Stadtenfalter JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– NEW Smart City GmbH (”NEW Smart City”, Tyskland), som tilhører konsernet NEW AG (”NEW”, Tyskland)  

– Avacon Natur GmbH (”Avacon Natur”, Tyskland), som i siste instans er kontrollert av E.ON SE (”E.ON”)  

– Stadtentfalter GmbH (”Stadtentfalter”, Tyskland) 

NEW Smart City og Avacon Natur overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over Stadtentfalter. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Avacon Natur: driver flere varmekraftverk og selger elektrisk kraft, gass og fjernvarme og -kjøling. 

– NEW Smart City: er aktivt innen smartbyløsninger og e-mobilitet. 

– Stadtentfalter: vil være aktivt innen bygging og drift av fjernvarme- og fjernkjølingsnett, herunder bygging av anlegg 

for produksjon og levering av kjøling og varme, produksjon av elektrisk kraft for salg innenfor disse nettene og 

konsulent-, ingeniør- og styringstjenester knyttet til fjernvarme og fjernkjøling. 

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 212 av 

26.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9830 – Avacon Natur / NEW AG / Stadtenfalter 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/41/03 

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

(Sak M.9856 – M&G Investment Management / Baring Asset Management /  

Tunstall Group Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– M&G Investment Management Limited (”M&G Investment Management”, Det forente kongerike), kontrollert av 

M&G plc., (”M&G Group”, Det forente kongerike) 

– Fond kontrollert av Baring Asset Management Limited (”Baring Asset Management”, Det forente kongerike), som er 

kontrollert av Barings Europe Limited (Det forente kongerike), som i siste instans er kontrollert av Massachusetts 

Mutual Life Insurance Company (”MassMutual Group”, USA) 

– Tunstall Group Holdings Limited (“Tunstall”, Det forente kongerike), kontrollert av Charterhouse Capital Partners 

VIII LLP (”Charterhouse Capital”, Det forente kongerike) 

M&G Investment Managment og Baring Asset Management overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjons-

forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Tunstall. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– M&G Investment Management: levering av tjenester knyttet til investeringsforvaltning, herunder personlige 

aksjespareplaner og sparekontoer og investeringstruster. M&G Group er et spare- og investeringsforetak som tilbyr 

løsninger til privatkunder og forretningskunder og forvalter oppsparte midler og pensjonsspareordninger. 

– Baring Asset Management: forvaltning av aksjer, eiendomsrelatert gjeld og egenkapital, privat gjeld og porteføljer av 

verdipapirer med fast avkastning. MassMutual Group er et livsforsikringsselskap som tilbyr ulike finansielle 

produkter som livsforsikring og forsikring knyttet til langvarige pleiebehov.  

– Tunstall: leverandør av programvareløsninger og teknologi for telepleie- og telehelsemarkedene. Charterhouse 

Capital er et egenkapitalfond som tilbyr investeringsrådgivningstjenester. 

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 211 av 

25.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9856 – M&G Investment Management / Baring Asset Management / Tunstall Group Holdings 

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/41/04 

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

(Sak M.9869 – EQT Fund Management / TowerBrook Capital Partners /  

ACPS Automotive) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT Mid Market Credit og EQT Mid Market Credit II (”de overtakende EQT-fondene”), kontrollert av EQT Fund 

Management S.à r.l. (”EFMS”, Luxembourg) 

– TowerBrook Capital Partners, L.P. (”TowerBrook”, USA) 

– Hitched Holdings 1 B.V. (”ACPS”, Nederland) 

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

artikkel 3 nr. 4 over ACPS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– De overtakende EQT-fondene tilbyr fleksible, langsiktige lånekapitalløsninger til mellomstore europeiske foretak 

innen en rekke sektorer. Et av selskapene i EQTs portefølje er kfzteile24, en nettbasert forhandler av kjøretøydeler og 

-tilbehør som er aktiv i det uavhengige ettermarkedet, hovedsakelig i Tyskland. 

– TowerBrook er et investeringsforvaltningsforetak. Det er basert i Europa og USA og fokuserer på investeringer i store 

og mellomstore europeiske og nordamerikanske selskaper. 

– ACPS er en global produsent og leverandør av kjøretøyutstyr og -tilbehør. ACPS er særlig spesialisert innen 

produksjon og salg av slepestag og tilhengerfester samt bæresystemer. 

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 208 av 

22.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9869 – EQT Fund Management / TowerBrook Capital Partners / ACPS Automotive 

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/41/05 

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


Nr. 41/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2020 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9328 – Platinum Equity Group / Multi-Color Corporation) 

Kommisjonen besluttet 11. 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 32019M9328. 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.9331 – Danaher / GE Healthcare Life Sciences Biopharma) 

Kommisjonen besluttet 18. 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. 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 32019M9331. 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/41/06 

2020/EØS/41/07 

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.9587 – ENGIE / EDP Renováveis / EDPR Offshore España) 

Kommisjonen besluttet 25. februar 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 32020M9587. 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.9666 – Deutsche Asphalt / KEMNA BAU Andrae / Heideasphalt) 

Kommisjonen besluttet 4. 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 

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 32020M9666. 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/41/08 

2020/EØS/41/09 

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.9784 – Triton/Renk) 

Kommisjonen besluttet 6. 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 32020M9784. 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.9825 – CPPIB / Téthys Invest / Galileo Global Education) 

Kommisjonen besluttet 15. 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 32020M9825. 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/41/10 

2020/EØS/41/11 

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.9838 – Altor Fund Manager / Eleda / JVAB) 

Kommisjonen besluttet 11. 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 32020M9838. 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.9844 – Société Générale / Mitsubishi / JV) 

Kommisjonen besluttet 8. 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 32020M9844. 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/41/12 

2020/EØS/41/13 

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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Statsstøtte – Belgia 

Statsstøtte SA.54817 (2020/C) (tidl. 2019/N) – støtteordning i form av  

skattebegrensning for videospillproduksjon 

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 30. april 2020 underrettet Kongeriket 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 sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 

ble offentliggjort (EUT C 206 av 19.6.2020, s. 11), til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/41/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.206.01.0011.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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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 

Berørte flyruter Comiso–Roma Fiumicino og omvendt 

Comiso–Milano Linate og omvendt 

Comiso–Milano Malpensa og omvendt 

Comiso–Bergamo Orio al Serio og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. november 2020 til 31. oktober 2023 

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

EUT C 204 av 18.6.2020, s. 12 

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 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post:  osp@enac.gov.it 

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

http://www.enac.gov.it 
 

2020/EØS/41/15 

mailto:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0012.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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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 

Berørte flyruter Trapani–Ancona og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. november 2020 til 31. oktober 2023 

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

EUT C 204 av 18.6.2020, 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 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post:  osp@enac.gov.it 

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

http://www.enac.gov.it 
 

2020/EØS/41/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0015.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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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 

Berørte flyruter Trapani–Brindisi og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. november 2020 til 31. oktober 2023 

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

EUT C 204 av 18.6.2020, 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 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post:  osp@enac.gov.it 

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

  http://www.enac.gov.it 

 

2020/EØS/41/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0016.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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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 

Berørte flyruter Trapani–Napoli og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. november 2020 til 31. oktober 2023 

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

EUT C 204 av 18.6.2020, s. 17 

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 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post:  osp@enac.gov.it 

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

http://www.enac.gov.it 

2020/EØS/41/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0017.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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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 

Berørte flyruter Trapani–Parma og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. november 2020 til 31. oktober 2023 

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

EUT C 204 av 18.6.2020, s. 18 

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 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post:  osp@enac.gov.it 

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

http://www.enac.gov.it 
 

2020/EØS/41/19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0018.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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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 

Berørte flyruter Trapani–Perugia og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. november 2020 til 31. oktober 2023 

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

EUT C 204 av 18.6.2020, s. 19 

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 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post:  osp@enac.gov.it 

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

  http://www.enac.gov.it 

 

2020/EØS/41/20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0019.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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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 

Berørte flyruter Trapani–Trieste og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. november 2020 til 31. oktober 2023 

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

EUT C 204 av 18.6.2020, s. 20 

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 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post:  osp@enac.gov.it 

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

  http://www.enac.gov.it 

 

2020/EØS/41/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0020.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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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 Spania 

Berørte flyruter Melilla–Almería/Granada/Sevilla 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. januar 2021 til 31. desember 2021 

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

EUT C 204 av 18.6.2019, s. 21 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

Madrid 

SPANIA 

E-post: osp.dgac@mitma.es 

 

2020/EØS/41/22 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0021.01.ENG
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i  

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

for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

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

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Comiso–Roma Fiumicino og omvendt 

Comiso–Milano Linate og omvendt 

Comiso–Milano Malpensa og omvendt 

Comiso–Bergamo Orio al Serio og omvendt 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å 

yte offentlig tjeneste 

1. august 2020 

Ny ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

1. november 2020 

For henvendelser om teksten til og informasjon 

og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Referansedokument:  

EUT C 69 av 3.3.2020, s. 10 

For ytterligere opplysninger: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Department of Transport, Navigation, General Affairs and 

Human Resources 

Directorate-General for Airports and Air Transport 

Via Giuseppe Caraci, 36 

00157 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0641583690 

 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

 

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

http://www.enac.gov.it 

 

E-post: dg.ta@pec.mit.gov 

osp@enac.gov.it 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:069:TOC
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i  

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

for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

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

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Trapani–Trieste og omvendt 

Trapani–Brindisi og omvendt 

Trapani–Parma og omvendt 

Trapani–Ancona og omvendt 

Trapani–Perugia og omvendt 

Trapani–Napoli og omvendt 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å 

yte offentlig tjeneste 

15. juli 2020 

Ny ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

1. november 2020 

For henvendelser om teksten til og informasjon 

og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Referansedokument:  

EUT C 29 av 28.1.2020, s. 10 

For ytterligere opplysninger: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Department of Transport, Navigation, General Affairs and 

Human Resources 

Directorate-General for Airports and Air Transport 

Via Giuseppe Caraci, 36 

00157 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0641583690 

 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

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

http://www.enac.gov.it 

E-post:  dg.ta@pec.mit.gov 

osp@enac.gov.it 

 

2020/EØS/41/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:029:TOC
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
mailto:dg.ta@pec.mit.gov
mailto:osp@enac.gov.it
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