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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 24. juni 2015 

Sak nr. 77262 

Vedtak nr. 249/15/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Vurderingsplan for gruppeunntaksordningen Skattefunn 

Rettslig grunnlag Lov av 26. mars 1999 nr. 14 avsnitt 16-40 (skatteloven) 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Forskning, utvikling og innovasjon 

Støtteform Skattefordel 

Budsjett Beregnet til NOK 2350 millioner for 2015 

Støtteandel Varierende 

Varighet Til 31. desember 2020 

Økonomiske sektorer Alle 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep. 

NO-0030 Oslo, Norge 

Andre opplysninger Se også gruppeunntaksordningens informasjonsskriv 

44/2014/R&D&I 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsider: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/. 

2017/EØS/16/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 28. november 2016 

Sak nr. 79791 

Vedtak nr. 210/16/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Ringerike kommune 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Arba Follum AS 

Rettslig grunnlag Energifond-ordningen, godkjent av EFTAs overvåkings-

organ gjennom vedtak nr. 248/11/COL 

Type tiltak Individuell støtte gjennom Energifond-ordningen, underlagt 

en grundig vurdering 

Formål Miljø og innovasjon 

Støtteform Tilskudd 

Budsjett 138 000 000 NOK 

Støtteandel 47 % 

Varighet Støtte vil tildeles i perioden 2016–2017 

Økonomiske sektorer Produksjon av svarte pellets 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Enova SF 

Professor Brochs gate 2 

N-7030 Trondheim 

Norge 

Den fullstendige teksten i vedtaket er å finne på EFTAs overvåkingsorgans nettsider: 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/. 

2017/EØS/16/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 1. desember 2016 

Sak nr. 79773 

Vedtak nr. 216/16/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Lavere skattesats på strøm som leveres direkte til fartøyer 

Rettslig grunnlag Det årlige stortingsvedtaket om elektrisitetsavgift, lov om 

særavgifter 19. mai 1933 nr. 11, forskrift om særavgifter 

og lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav 

17. juni 2005 nr. 67 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Miljøvern 

Støtteform Skattefordel  

Budsjett Ca. NOK 2 millioner årlig (forventet gradvis økning) 

Varighet 10 år, starter fra 1. januar 2017 

Økonomiske sektorer Transport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep. 

NO-0030 Oslo, Norge 

Andre opplysninger  

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, er å finne på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsider: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/. 

2017/EØS/16/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 036/17/COL 

av 10. februar 2017 

om mangelfullt samsvar med rettsakten omhandlet i nr. 66n i vedlegg XIII til avtalen om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 

av 20. februar 2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk 

flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og 

direktiv 2004/36/EF, som endret) og dens gjennomføringsregler med hensyn til kursbeviser utstedt 

av Hellenic Aviation Training Academy (HATA) og del 66-sertifikater utstedt på bakgrunn av disse 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR – 

under henvisning til rettsakten omhandlet i nr. 66n i vedlegg XIII til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”) 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 av 20. februar 2008 om felles regler for sivil 

luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 

91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF, som endret (”rettsakten”), 

tilpasset EØS-avtalen ved avtalens protokoll 1, særlig rettsaktens artikkel 11 nr. 2, 

under henvisning til artikkel 5 i vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 3/2012/SC av 26. oktober 2012 

om fastsettelse av framgangsmåter for komiteer som bistår EFTAs overvåkingsorgan med å utøve sine 

arbeidsoppgaver i henhold til artikkel 3 i protokoll 1 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av 

et overvåkingsorgan og en domstol, 

etter å ha holdt samråd med EFTAs transportkomité 

og ut fra følgende betraktninger:  

1. I februar 2014 gjennomførte det europeiske flysikkerhetsbyrå (”Byrået”) en standardiserings-

inspeksjon hos den sivile luftfartsmyndigheten i Hellas (HCAA) for å undersøke overholdelse av  

luftdyktighetsstandarden (AIR.EL.02.2014). Under inspeksjonen ble det påvist et tilfelle av  

manglende samsvar som ville føre til sikkerhetsproblemer med mindre det ble korrigert i tide (klasse  

D-funn), i henhold til forordning (EU) nr. 628/2013 om Byråets arbeidsmetoder ved  

standardiseringsinspeksjoner og kontroll av anvendelsen av bestemmelsene i forordning (EF)  

nr. 216/2008(1).  

2. Det manglende samsvaret gjaldt påstått prøvejuks ved organisasjonen for vedlikeholdsopplæring, 

Hellenic Aviation Training Academy (HATA), godkjent i henhold til del 147, med godkjennings-

nummer EL.147.0007. Det ble uttrykt bekymring for sikkerheten på grunn av muligheten for at 

personell med sertifiseringsansvar for vedlikehold av luftfartøyer skulle ha fått utstedt del  

66-sertifikater på bakgrunn av kursbeviser utstedt av HATA i henhold til vedlegg III (del 66) til 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og  

luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i 

disse oppgavene(2), på påstått falskt grunnlag, og at de dermed utøvde rettigheter og friga luftfartøyer 

etter vedlikehold uten å ha den nødvendige grunnleggende kunnskap om luftfartøyer.   

  

(1) Rettsakten omhandlet i nr. 66qa i vedlegg XIII til EØS-avtalen (Kommisjonens gjennomføringsforordning 

(EU) nr. 628/2013 av 28. juni 2013 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardise-

ringsinspeksjoner og kontroll av anvendelsen av bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 216/2008 og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 736/2008)  

(2) Rettsakten omhandlet i nr. 66q i vedlegg XIII til EØS-avtalen (kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 av 

26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartsprodukter, -deler og -utstyr og om 

godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgavene). 

2017/EØS/16/04 
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3. HCAA tilbakekalte HATAs godkjenning 26. februar 2014 og underrettet vedkommende 

myndigheter i alle medlemsstatene om muligheten for at HATA hadde utstedt falske kursbeviser. 

4. Byrået og HCAA ble 3. juli 2014 enige om en plan for korrigerende tiltak som blant annet omfattet 

undersøkelse av kursbeviser som medlemsstatenes vedkommende myndigheter hadde brukt som 

grunnlag for utstedelse av del 66-sertifikater, og kursbeviser som ennå ikke hadde blitt brukt for å få 

utstedt del 66-sertifikater.  

5. Byrået offentliggjorde 9. desember 2014 en sikkerhetsinformasjonsmelding (SIB nr. 2014-32) for å 

informere om det mulige sikkerhetsproblemet knyttet til det påståtte prøvejukset ved HATA, og for å 

gi vedkommende myndigheter i medlemsstatene anbefalinger om konkrete tiltak for å håndtere 

situasjonen.  

6. I april 2016 gjennomførte Byrået en ny standardiseringsinspeksjon hos HCAA. Under denne 

inspeksjonen gjennomgikk Byrået den avtalte planen for korrigerende tiltak og konkluderte med at 

HCAA ikke hadde vært i stand til å gjennomføre de avtalte tiltakene på en tilfredsstillende måte 

innen de avtalte fristene. Byrået sendte derfor ut en supplerende rapport vedrørende HCAA i mai 

2016, i samsvar med forordning (EU) nr. 628/2013 artikkel 22 nr. 3.  

7. Ettersom HCAA ikke hadde utført tilstrekkelige undersøkelser av HATA for å påvise organisa-

sjonens påståtte juks, og ikke fullt ut hadde undersøkt del 66-sertifikater som var utstedt på bakgrunn 

av kursbeviser utstedt av HATA, forelå det forsatt et mulig sikkerhetsproblem. Det er usikkerhet 

rundt kursbeviser utstedt av HATA for prøver i grunnleggende kunnskap i de tekniske modulene 

(modul 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17). 

8. I lys av ovennevnte anbefalte Byrået at artikkel 11 nr. 1 i forordning (EF) nr. 216/2008 skulle 

opphøre å gjelde for kursbeviser for grunnleggende kunnskap i tekniske moduler utstedt av HATA 

og for del 66-sertifikater utstedt av medlemsstatenes vedkommende myndigheter på bakgrunn av 

disse kursbevisene. I tillegg skal nevnte vedkommende myndigheter innføre hensiktsmessige 

korrigerende tiltak og sikkerhetsforanstaltninger for å håndtere sikkerhetsrisikoene. 

9. Europakommisjonen besluttet 19. desember 2016 at kursbeviser for grunnleggende kunnskap i 

tekniske moduler utstedt av Hellenic Aviation Training Academy (HATA) i henhold til 147.A.145 

bokstav a) nr. 4 og tillegg III i vedlegg IV (del 147) til forordning (EU) nr. 1321/2014, som fram-

legges av en søker som underlagsdokumenter for vedkommende myndighets utstedelse av et del  

66-sertifikat i henhold til 66.B.100 i vedlegg III (del 66) i nevnte forordning, ikke faktisk er i  

samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008.(3) 

10. Som en konsekvens av dette besluttet Europakommisjonen også at del 66-sertifikater for vedlikehold 

av luftfartøyer utstedt av vedkommende myndigheter i EU-medlemsstatene i henhold til vedlegg III 

(del 66) til forordning (EU) nr. 1321/2014 på bakgrunn av kursbeviser for grunnleggende kunnskap i 

tekniske moduler utstedt av HATA i henhold til 147.A.145 bokstav a) nr. 4 og tillegg III til vedlegg 

IV (del 147) i nevnte forordning, ikke faktisk er i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008.  

11. Det er derfor nødvendig at EFTAs overvåkingsorgan gjør et tilsvarende vedtak med hensyn til del 

66-sertifikater for vedlikehold av luftfartøyer utstedt av vedkommende myndigheter i EFTA-statene, 

og at EFTA-statene innfører korrigerende tiltak som sikrer det påkrevde nivå av sikkerhet under 

omstendighetene.  

12. I samsvar med artikkel 11 i forordning (EF) nr. 216/2008 skal et vedtak i EFTAs overvåkingsorgan 

om anerkjennelse av de berørte sertifikater og om korrigerende tiltak og sikkerhetsforanstaltninger 

som skal treffes av vedkommende myndigheter, meldes til alle EFTA-stater. 

  

(3) Se kommisjonsbeslutning (EU) 2016/2357 av 19. desember 2016 om mangelfullt samsvar med europa-

parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2016/2008 og rettsaktens gjennomføringsregler med hensyn til  

kursbeviser utstedt av Hellenic Aviation Training Academy (HATA) og del 66-sertifikater utstedt på  

bakgrunn av disse (meddelt under nummer K(2016)8645), CELEX: 32016D2357. 
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GJORT DETTE VEDTAK:  

Artikkel 1  

Virkeområde 

Følgende er ikke faktisk i samsvar med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gjennomføringsregler: 

Del 66-sertifikater for vedlikehold av luftfartøyer utstedt av vedkommende myndigheter i henhold til 

vedlegg III (del 66) til kommisjonsforordning (EU) nr. 1321/2014 på bakgrunn av kursbeviser for 

grunnleggende kunnskap i tekniske moduler utstedt av Hellenic Aviation Training Academy i henhold til 

147.A.145 bokstav a) nr. 4 og tillegg III til vedlegg IV (del 147) i nevnte forordning. 

Artikkel 2  

Korrigerende tiltak 

1. Vedkommende myndigheter i EFTA-statene som har utstedt del 66-sertifikater på bakgrunn av 

kursbeviser for grunnleggende kunnskap i tekniske moduler utstedt av HATA, skal innen tre måne-

der fra datoen for underretning om dette vedtak foreta en ny vurdering av de berørte del  

66-sertifikater, idet det tas hensyn til, uten at det berører dette vedtak, anbefalingene fastsatt i 

sikkerhetsinformasjonsmelding EASA SIB nr. 2014-32 offentliggjort av Byrået 9. desember 2014, 

med siste endringer. 

2. Etter at den nye vurderingen er fullført, skal vedkommende myndigheter i EFTA-statene:  

a) dersom det er berettiget i lys av artikkel 1, begrense, oppheve eller tilbakekalle del  

66-sertifikatene i samsvar med 66.B.500 i vedlegg III (del 66), alt etter hva som er relevant, og 

b) under alle omstendigheter framlegge for EFTAs overvåkingsorgan og Byrået resultatene av den 

nye vurderingen. 

Artikkel 3  

Ikrafttredelse 

Dette vedtak er rettet til EFTA-statene og skal tre i kraft på den dag det kunngjøres. 

Utferdiget i Brussel 10. februar 2017. 

For EFTAs overvåkingsorgan 

 Helga Jónsdóttir Carsten Zatschler 

 Medlem av kollegiet Direktør 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8305 – Rockwell Collins / B/E Aerospace) 

1. Kommisjonen mottok 8. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Rockwell Collins (USA) ved 

kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket B/E Aerospace (USA). Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen 

allerede 2. februar 2017, men meldingen ble senere trukket tilbake 15. februar 2017. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Rockwell Collins: produsent og leverandør av luftfartsløsninger og integrerte løsninger for både 

kommersiell og statlig bruk. Foretakets hovedprodukter inkluderer cockpitavionikk, 

kabinelektronikk, luftfartskommunikasjon, simulering og trening samt informasjonshåndtering 

for kommersielle luftfartsselskaper og privatjetfly. 

– B/E Aerospace: produsent og leverandør av innredningsprodukter for luftfartøyskabiner 

herunder kabinseter, belysningssystemer, oksygensystemer, utstyr for tilberedning og 

oppbevaring av næringsmidler og drikkevarer, kjøkkensystemer og modulære toalettsystemer. 

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 82 av 17.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8305 – Rockwell  

Collins / B/E Aerospace, 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”). 

2017/EØS/16/05 

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

(Sak M.8370 – Amundi Immobilier / Malakoff Médéric / TAS Kapstadtring 2) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 6. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Amundi Immobilier S.A. 

(”Amundi Immobilier”, Frankrike) og Malakoff Médéric Group (”Malakoff Médéric”, Frankrike) 

ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over foretaket TAS Kapstadtring 2 GmbH (”TAS Kapstadtring”, Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Amundi Immobilier: aktiv innen eiendomsforvaltning, kontrollert alene av Crédit Agricole S.A.  

– Malakoff Médéric: aktiv innen området privat familieforsikring. 

– TAS Kapstadtring: eneeier av en eiendom, som omfatter en kontorbygning, i Hamburg, 

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 77 av 11.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8370 – Amundi 

Immobilier / Malakoff Médéric / TAS Kapstadtring 2, 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”). 

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

2017/EØS/16/06 

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

(Sak M.8397 – Partners Group / Cerba Healthcare) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 7. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Partners Group AG (”Partners 

Group”, Sveits) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Cerba Healthcare (”Cerba”, Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Partners Group: privat markedsinvesteringsforetak.  

– Cerba: levering av laboratorietjenester på markedet for klinisk patologi. 

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 79 av 14.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8397 – Partners Group / 

Cerba Healthcare, 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”). 

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

2017/EØS/16/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8400 – Engie Group / SOPER / BPCE Group / LCS4 et LCS du Centre) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 3. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket La Compagnie du Vent 

(”LCV”, Frankrike), som kontrolleres i felleskap av Engie Groupe (”Engie”, Frankrike) og SOPER 

(”SOPER”, Frankrike), og foretaket Groupe Banque Populaire Caisse d'Epargne (”Groupe BPCE”, 

Frankrike) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) over foretakene La Compagnie du Soleil Investissement 4 (”LCS 4”, Frankrike) og 

La Compagnie du Soleil Centre (”LCS Centre”, Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– LCV: fransk foretak virksom innen utvikling, oppføring og drift av vindmølleparker og 

solenergiparker samt innen produksjon og engrossalg av elektrisk kraft i Frankrike. LCV er 

kontrollert i fellesskap av Engie Groupe og SOPER. Engie Group er et integrert energiforetak 

som har virksomhet i hele energiforsyningskjeden fra produksjon av gass til salg av gass til 

sluttkunde og fra produksjon av elektrisitet til salg av elektrisitet til sluttkunde. SOPER er et 

holdingforetak som eies av en enkeltperson, og som har som eneste formål å eie aksjene i LCV. 

– BPCE: fransk bank som gjennom sitt datterselskap Natixis Management er aktivt innen 

internbankhandel, investeringstbanktjenester og finansielle tjenester. 

– LCS4 og LCS Centre: solenergiparker, aktive innen engrossalg av elektrisk kraft i Frankrike. 

LCS4 og LCS Centre kontrolleres i dag av LCV 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 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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 80 av 15.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8400 – Engie Group / 

SOPER / BPCE Group / LCS4 et LCS du Centre, 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”). 

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

2017/EØS/16/08 

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

(Sak M.8405 – Lear / Grupo Antolín Assets) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 8. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Lear Corporation (”Lear”, 

USA) ved kjøp av aksjer og enkeltaktiva alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over sete- og metallvirksomheten til Grupo Antolín-Irausa, S.A. (Spania) 

(”Grupo Antolín Assets”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lear: direkteleverandør av komplette setesystemer og komponenter for kjøretøyer samt 

strømdistribusjonssystemer og elektroniske komponenter. 

– Grupo Antolín Assets: består av tolv industrianlegg og to FoU-sentre i Tsjekkia, Frankrike, 

Marokko, Portugal og Spania, aktiv innen produksjon av bilseter og bilsetekomponenter. 

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 81 av 16.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8405 – Lear / Grupo 

Antolín Assets, 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”). 

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

2017/EØS/16/09 

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

(Sak M.8419 – SEGRO / PSPIB / SELP / Target assets) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 6. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket SEGRO plc (”SEGRO”, Det 

forente kongerike) og Public Sector Pension Investment Board (”PSPIB”, Canada) gjennom SEGRO 

European Logistics Partnership S.à r.l. (”SELP”, Luxembourg), ved kjøp av aktiva i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over tre 

inntektsbringende logistikkanlegg i Italia (samlet kalt ”Målaktivaene”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SEGRO: eierskap, kapitalforvaltning og utvikling av moderne lager-, industri- og 

datasentereiendommer.  

– PSPIB: forvalter en variert global portefølje som omfatter aksjer, obligasjoner og andre 

verdipapirer med fast avkastning samt investeringer i risikokapital, fast eiendom, infrastruktur, 

naturressurser og privatgjeld. 

– Målaktivaene: tre logistikkanlegg i Italia, består av Bologna DC9 og Bologna DC13, som begge 

ligger i Interporto i Bologna, og Piacenza DC4, som ligger i Piacenza i Milano.  

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 77 av 11.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8419 – SEGRO / PSPIB / 

SELP / Target assets, 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”). 

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

2017/EØS/16/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8420 – Megatrends European Holdings / Allianz / Kamppi Shopping Centre) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 9. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Megatrends European 

Holdings S.à.r.l. (”Megatrends”, Luxembourg) og Allianz SE (”Allianz”, Tyskland) ved kjøp av 

aksjer i fellesskap indirekte overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele foretaket NRF (Finland) AB, som i sin tur i siste instans kontrollerer Kamppi 

Shopping Centre. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Megatrends: er et heleid datterselskap av European Cities Fund (ECF), et investeringsverktøy 

opprettet av TH Real Estate (THRE). THRE er et eiendomsforvaltnings- og investeringsforetak. 

Det er datterforetaket til Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA), et 

livsforsikringsforetak basert på reservefond i henhold til lovgivningen i delstaten New York i 

USA. TIAAs hovedvirksomhet er å levere investeringsprodukter og -tjenester til yrkesutøvere 

innen akademia, medisin, kultur eller forskning i USA. TIAAs europeiske virksomhet består 

hovedsakelig av investeringer i eiendom og jordbruksland. 

– Allianz: det ultimate holdingforetaket til Allianz Group. Allianz Group er en global leverandør 

av finansielle tjenester med virksomhet innen forsikring og forvaltning av aktiva. 

– Kamppi Shopping Centre: datterselskap til Kamppi Center Holdings Oy som i siste instans er 

kontrollert av NRF (Finland) AB. Kamppi Shopping Centre ligger i Helsingfors (Finland) og 

har et totalt utleieareal på 44 704 kvadratmeter. Senteret hadde 41,5 millioner besøkende i 2016. 

Eiendommen leies ut til 121 kommersielle leietakere som driver butikker, kafeer og 

restauranter. 

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 81 av 16.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8420 – Megatrends 

European Holdings / Allianz / Kamppi Shopping Centre, 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”). 

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

2017/EØS/16/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8207 – Emerson Electric / Pentair (Valves and controls business)) 

Kommisjonen besluttet 7. februar 2017 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 32017M8207. 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.8353 – CVC/Corialis) 

Kommisjonen besluttet 17. februar 2017 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 32017M8353. 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. 

2017/EØS/16/12 

2017/EØS/16/13 

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

(Sak M.8386 – Advent / Bain Capital / Concardis) 

Kommisjonen besluttet 7. mars 2017 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 32017M8386. 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. 

2017/EØS/16/14 
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Sammendrag av kommisjonsbeslutning 

av 6. april 2016 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53 

(Sak AT.39965 – Sopp) 

Kommisjonen traff 6. april 2016 en beslutning i forbindelse med sak om anvendelse av artikkel 101 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53. I samsvar med bestemmelse-

ne i artikkel 30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003 (1) har Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og 

beslutningens hovedinnhold (EUT C 67 av 3.3.2017, s. 5), herunder enhver sanksjon som er ilagt, idet det 

er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. 

2017/EØS/16/15 
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Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og  

referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende fra 1. april 2017 

(Kunngjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004  

(EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for 

tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 45 av 11.2.2017, s. 6, og EØS-tillegget nr. 11 av 16.2.2017, 

s. 28. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 0,76 -0,07 0,45 -0,07 0,16 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.4.2017 – -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,05 0,75 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,05 0,53 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.4.2017 – -0,08 -0,08 -0,08 0,83 0,44 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,83 -0,07 1,10 -0,36 -0,07 -0,07 0,78 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.4.2017 – -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

 

 

2017/EØS/16/16 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:045:TOC
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