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6.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/1 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8537 – Moody's / Bureau Van Dijk Electronic Publishing) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 29. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Moody's Corporation 

(”Moody’s”, USA) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Bureau Van Dijk Electronic Publishing BV (”BvD”, 

Nederland).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Moody's: kredittvurderinger, forskning, verktøy, analyser og profesjonelle tjenester tilknyttet 

finansmarkeder.  

– BvD: foretaksinformasjon og andre forretningsinformasjonstjenester.  

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 218 av 7.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8537 – Moody's / Bureau 

Van Dijk Electronic Publishing, 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/41/01 

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


Nr. 41/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.7.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8459 – TIL / PSA / PSA DGD) 

1. Kommisjonen mottok 23. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Europe Terminal NV (”ET”, 

Sveits), et foretak som i sin helhet er eid av Terminal Investment Limited Sàrl (”TIL”, Sveits), og 

Kranji (Netherlands) Investments BV (”Kranji”, Nederland), et holdingforetak kontrollert av PSA 

International Pte Ltd (”PSA”, Singapore), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold 

til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket PSA DGD NV (”PSA DGD”, 

Belgia). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PSA: PSA driver en skipsfartsterminal. Foretaket er hovedsakelig aktivt innen levering av laste- 

og lossetjenester i havner, med særlig fokus på å levere terminaltjenester til containertilpassede 

linjefartøy. 

– TIL: foretaket driver terminaler og er indirekte kontrollert i fellesskap av MSC Mediterranean 

Shipping Company Holding SA og visse finansielle investeringsverktøy som er forvaltet av 

Global Infrastructure Management, LLC. TIL investerer i, utvikler og driver 

containerterminaler over hele verden, ofte i fellesforetak med andre større terminaloperatører. 

– PSA DGD: PSA DGD driver en containerterminal i Deurganck dokk i Antwerpen havn. Det er 

et allerede eksisterende foretak som i dag er kontrollert av Kranji 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.   

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 212 av 1.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8459 – TIL / PSA / PSA 

DGD, 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/41/02 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


6.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8493 – Deere & Company / Wirtgen) 

1. Kommisjonen mottok 28. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Deere & Company (”Deere”, 

USA) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele den operative virksomheten til foretaket Wirtgen Group (”Wirtgen”, Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Deere: produksjon og salg av landbruks-, bygge- og skogbruksmaskiner, industrielle 

dieselmotorer og visse andre deler samt utstyr til pleie av gressplen. Deere tilbyr også 

finansielle tjenester, hovedsakelig for eget utstyr. Deere har virksomhet globalt og er registret 

på S&P 500-indeksen på børsen i New York. 

– Wirtgen: produserer og selger utstyr til byggemaskiner med varemerkene Wirtgen, Vögele, 

Hamm, Kleemann, Benninghoven og Ciber, inkludert salgs- og serviceforetak. Wirtgen har 

virksomhet 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 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 215 av 5.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8493 – Deere & 

Company / Wirtgen, 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/41/03 

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


Nr. 41/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.7.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8498 – Toray/Mitsui/Soda) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  

1. Kommisjonen mottok 29. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Toray Industries, Inc. 

(”Toray”, Japan) og Mitsui & Co., Ltd. (”Mitsui”, Japan) ved kjøp av aksjer i fellesskap vil overta 

kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Soda Aromatic 

Co., Ltd. (”Soda”, Japan).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Toray: globalt foretak med hovedkontor i Japan og virksomhet i over 20 land. Foretaket er 

aktivt innen produksjon, behandling og salg av fibrer og tekstiler, plast og kjemikalier, IT-

tilknyttede produkter og karbonfiberkomposittmaterialer, levering av miljø-, konstruksjons- og 

biovitenskaptjenester. 

– Mitsui: globalt japansk foretak aktiv innen levering av logistikk og finansiering, utvikling av 

store internasjonale infrastrukturprosjekter samt andre prosjekter på en rekke områder: stål, 

mineraler og metaller, transportsystemer, kjemikalier, energi, næringsmidler, helse, forbruker, 

IT, kommunikasjon og virksomhetsutvikling over hele verden.  

– Soda: japansk foretak med virksomhet innen produksjon, salg, forskning og utvikling av 

kjemiske stoffer for duft, smak og aroma i Asia og Europa. 

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 218 av 7.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8498 – 

Toray/Mitsui/Soda, 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/41/04 

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


6.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/5 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8516 – EPH / Centrica Langage and Centrica SHB) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 27. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Energetický a průmyslový 

holding, a.s. (”EPH”, Den tsjekkiske republikk) ved kjøp av aksjer i sin helhet overtar kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretakene Centrica Langage Ltd. 

(”Centrica Langage”, Det forente kongerike) og Centrica SHB Ltd. (”Centrica SHB”, Det forente 

kongerike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EPH: EPH er et forsyningsselskap med virksomhet innen brunkullutvinning, produksjon av 

elektrisitet og varme samt overføring, distribusjon og lagring av gass. EPH opererer 

hovedsakelig i Den tsjekkiske republikk, Slovakia, Tyskland, Italia, Ungarn, Polen og Det 

forente kongerike.  

– Centrica Langage: gasskraftverk i nærheten av Plymouth i Det forente kongerike, med en 

installert kapasitet for elektrisitetsproduksjon på ca. 905 MW.  

– Centrica SHB: gasskraftverk i nærheten av Stallingborough i Det forente kongerike, med en 

installert kapasitet for elektrisitetsproduksjon på ca. 1310 MW. 

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 216 av 6.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8516 – EPH / Centrica 

Langage and Centrica SHB, 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/41/05 

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


Nr. 41/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.7.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8534 – Bouygues Immobilier / Accor / Nextdoor) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 26. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

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

(Frankrike) og Accor S.A (Frankrike) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Nextdoor S.A.S (Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bouygues Immobilier: virksomhet på en rekke områder innen eiendomsutvikling, herunder 

boliger, kontorbygninger og kjøpesentre. 

– Accor: aktiv innen hotellbransjen. 

– Nextdoor: virksomhet innen sektoren for forretningslokaler, levering og markedsføring av 

smarte forretningslokaler for deling samt en rekke driftstjenester.  

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 215 av 5.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8534 – Bouygues 

Immobilier / Accor / Nextdoor, 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/41/06 

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


6.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8539 – KPS/Dexko) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 16. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket KPS Capital Partners, L.P. 

(”KPS”, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele foretaket DexKo Global, Inc. (”Dexko”, USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KPS: KPS er et USA-basert fond for investeringsforvaltning med investeringer i en rekke ulike 

sektorer, blant annet basisprodukter, forbruker-, helse- og luksusprodukter, bildeler, 

kapitalutstyr og generell produksjon. 

– Dexko: et USA-basert foretak som utformer og produserer aksler og deler til rulleanordninger 

for tilhengere. Det selger aksler og bremser, nav og tromler, understell, opphengskomponenter 

samt andre deler til rulleanordninger for tilhengere. 

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 212 av 1.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8539 – KPS/Dexko, 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/41/07 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 41/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.7.2017 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8385 – Pillarstone/Famar) 

Kommisjonen besluttet 3. mai 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 32017M8385. 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.8474 – HNA/CWT) 

Kommisjonen besluttet 15. juni 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 32017M8474. 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/41/08 

2017/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.8499 – Goldman Sachs / Caldic) 

Kommisjonen besluttet 23. juni 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 32017M8499. 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.8525 – Apax Partners / Safety-Kleen) 

Kommisjonen besluttet 28. juni 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 32017M8525. 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/41/10 

2017/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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Innbydelse til å sende inn forslag innenfor arbeidsprogrammet for tilskudd til  

transeuropeiske telekommunikasjonsnett innenfor ordningen for et sammenkoplet Europa  

for perioden 2014–2020 

(Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2017) 696) 

Europakommisjonen, generaldirektoratet for kommunikasjonsnett, innhold og teknologi, kunngjør 

hermed fire forslagsinnbydelser med det formål å gi tilskudd til prosjekter i samsvar med de prioriterte 

områder og mål som angis i arbeidsprogrammet for 2017 på området transeuropeiske 

telekommunikasjonsnett innenfor ordningen for et sammenkoplet Europa for perioden 2014–2020. 

Det bes om forslag til følgende fire innbydelser: 

CEF-TC-2017-3: eInvoicing (e-fakturering) 

CEF-TC-2017-3: eTranslation (e-oversetting) 

CEF-TC-2017-3: Europeana 

CEF-TC-2017-3: Public Open Data (offentlige åpne data) 

Det samlede veiledende budsjettet som er tilgjengelig for de utvalgte forslagene innenfor disse 

innbydelsene, er 24 millioner euro. 

Fristen for innsending av forslag er 28. november 2017.  

Ytterligere opplysninger om de ulike innbydelsene finnes på nettsiden til CEF Telecom: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-

calls-proposals 

2017/EØS/41/12 
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 4. desember 2013 i forbindelse med sak  

om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og  

EØS-avtalens artikkel 53  

(Sak 39914 – Rentesikringsderivater i euro) 

(meddelt under nummer K(2013) 8512) 

Kommisjonen traff 4. desember 2013 en beslutning i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 

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

bestemmelsene i artikkel 30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå offentliggjort 

partenes navn og beslutningens hovedinnhold (EUT C 206 av 30.6.2017, s. 17), herunder enhver sanksjon 

som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine 

forretningshemmeligheter. 

  

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

2017/EØS/41/13 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.206.01.0017.01.ENG
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning  

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

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

Medlemsstat Finland 

Berørt flyrute Helsinki–Savonlinna 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å 

yte offentlig tjeneste 

22. august 2005 

Ikrafttredelsesdato for endringene 8. januar 2018 

Teksten til og eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste kan fås gratis ved henvendelse til: 

Finnish Transport Agency 

Kirjaamo 

PB 33 

FI-00521 Helsinki 

SUOMI/FINLAND 

Telefon: + 358 505942353 

Faks: +358 295343700 

E-post: kirjaamo@liikennevirasto.fi 

Internett: www.liikennevirasto.fi/savonlinna-airservices 

 

2017/EØS/41/14 

kirjaamo@liikennevirasto.fi
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforordning  

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

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

ruteflyging 

Medlemsstat Finland 

Berørt flyrute Helsinki–Savonlinna 

Avtalens gyldighetsperiode 8. januar 2018–18. desember 2020 

Frist for innsending av anbud 61 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble 

kunngjort (EUT C 206 av 30.6.2017, s. 25). 

Anbudsinnbydelsen og eventuell relevant informasjon 

og/eller dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan fås gratis 

ved henvendelse til: 

Finnish Transport Agency 

Kirjaamo PB 33 

FI-00521 Helsinki 

SUOMI/FINLAND 

Telefon: +358 505942353 

Faks: +358 295343700 

E-post: kirjaamo@liikennevirasto.fi 

Internett: www.liikennevirasto.fi/savonlinna-airservices 

 

 

2017/EØS/41/15 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.206.01.0025.01.ENG
kirjaamo@liikennevirasto.fi
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