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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS KJENNELSE 

31. mars 2016 

i sak E-4/15 

Den islandske forening for finansforetak mot EFTAs overvåkingsorgan  

(sak om oppheving av vedtak i EFTAs overvåkingsorgan – statsstøtte – spørsmål om avvisning – rettslig 

interesse – en forenings status) 

I sak E-4/15: Den islandske forening for finansforetak mot EFTAs overvåkingsorgan – SAK om 

oppheving av EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 298/14/COL av 16. juli 2014, kunngjort i EUT C 400 

av 13.11.2014, s. 13 og EØS-tillegget nr. 66 av 13.11.2014, s. 1 (”det omtvistede vedtak”) om å avslutte 

saken om eksisterende statsstøtte til Det islandske boligfinansieringsfond (Íbúðalánasjóður) – har EFTA-

domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president og saksforberedende dommer, Per Christiansen 

og Páll Hreinsson, dommere, 31. mars 2016 avsagt kjennelse med følgende slutning: 

1. Saken avvises. 

2. Den islandske forening for finansforetak betaler sine egne og EFTAs overvåkingsorgans 

saksomkostninger. 

3. Islands regjering betaler sine egne saksomkostninger. 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

19. april 2016 

i sak E-14/15 

mellom Holship Norge AS 

og 

Norsk Transportarbeiderforbund 

(EØS-avtalen artiklene 31, 53 og 54 – konkurranserett – tariffavtaler – kollektive tiltak – etableringsrett) 

I sak E-14/15 mellom Holship Norge AS og Norsk Transportarbeiderforbund – ANMODNING til EFTA-

domstolen framsatt av Norges Høyesterett i medhold av artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om 

opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, om en rådgivende uttalelse om fortolkningen av EØS-

avtalen, særlig artiklene 31, 53 og 54 – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, 

president og saksforberedende dommer, Per Christiansen og Páll Hreinsson, dommere, 19. april 2016 

avsagt dom med følgende slutning:  

1. Unntaket fra EØS-avtalens konkurranseregler som gjelder for tariffavtaler, omfatter ikke vurderingen 

av en regel om fortrinnsrett ved tildeling, som den denne sak gjelder, eller en boikott mot en 

havnebruker for å oppnå tilslutning til en slik tariffavtale, når tilslutningen innebærer at 

havnebrukeren fortrinnsvis må kjøpe losse- og lastetjenester fra et eget foretak, som 

Administrasjonskontoret som denne sak gjelder, fremfor å benytte sine egne ansatte til det samme 

arbeid. 

2. EØS-avtalen artiklene 53 og 54 kan hver for seg eller sammen få anvendelse på et system som det 

saken gjelder. 

2017/EØS/8/01 

2017/EØS/8/02 
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3. Dersom en havn, som saken gjelder, ikke selv skulle anses som en vesentlig del av EØS, må det tas 

hensyn til like eller lignende systemer med administrasjonskontor som kan finnes i andre havner, for 

å vurdere om en dominerende stilling dekker EØS-avtalens område eller en vesentlig del av det.  

4. En boikott som den saken gjelder, som tar sikte på å oppnå tilslutning til en tariffavtale som 

innebærer et system som omfatter en fortrinnsrettsbestemmelse, vil sannsynligvis vanskeliggjøre 

eller til og med hindre etablering av selskaper fra andre EØS-stater, og utgjør dermed en restriksjon 

på etableringsretten etter EØS-avtalen artikkel 31.  

5. Det er uten betydning for vurderingen av om det foreligger en restriksjon, at bedriftens behov for 

losse- og lastetjenester skulle vise seg å være svært begrenset og/eller sporadisk. 

6. I en situasjon som den hovedsaken gjelder, er det uten betydning for vurderingen av om restriksjonen 

er lovlig eller ikke, at bedriften som den varslede boikott er rettet mot, for sine egne losse- og 

lastearbeidere anvender en annen tariffavtale.  
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M. 8196 – INEOS / Arkema Assets) 

1. Kommisjonen mottok 26. januar 2017 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til 

artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der  

foretaket INEOS Chemical Holdings Luxembourg SA, kontrollert av INEOS Group AG (”INEOS”, 

Sveits), ved kjøp av aksjer og aktiva alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Oxochimie SA og visse andre aktiva, for tiden eid av 

Arkema (samlet omtalt som ”Arkema Assets”, Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– INEOS: produksjon av petrokjemiske produkter, spesialkjemikalier og oljeprodukter, deriblant 

oksoalkoholer (som butyraldehyder, butanol og 2-etylheksanol) og løsemidler avledet av dem 

(for eksempel butylacetat og butylglykoletere). Foretaket er aktivt på verdensbasis. 

– Arkema Assets: produksjon og levering av oksoalkoholer i EØS. 

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 35 av 3.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8196 – INEOS / Arkema  

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”). 

2017/EØS/8/03 

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

(Sak M.8239 – NKT Holding A/S / ABB High voltage cable business) 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket NKT Holdings A/S (Sverige) 

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

hele ABBs høyspentkabelvirksomhet (Sverige). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NKT: aktivt gjennom sin forretningsenhet NKT Cables i produksjon og levering av kraftkabler 

for lav, middels og høy spenning til bruk innen jernbane, i bygge- og anleggsbransjen, under 

vann og under jorden. 

– ABB: ABBs høyspentkabelvirksomhet spesialiserer seg på produksjon og levering av 

høyspentkabelsystemer og kraftkabeltilbehør til bruk ved sammenkopling av kraftnett samt til 

havs og under jorden. 

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 27 av 27.1.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8239 – NKT Holding 

A/S / ABB High voltage cable business, 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/8/04 

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

(Sak M.8315 – Siemens / Mentor Graphics) 

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

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

Tyskland) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) over foretaket Mentor Graphics Corporation (”Mentor”, USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Siemens: tysk aksjeselskap med virksomhet i en rekke industrisektorer, deriblant PLM-

programvare (Product Lifecycle Management). 

– Mentor: børsnotert selskap aktivt i PLM-bransjen og innen elektroniske løsninger for 

maskinvare- og programvaredesign, blant annet programvare, konsulenttjenester og teknisk 

støtte til elektronikk-, halvleder- og systemselskaper. 

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 27 av 27.1.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8315 – Siemens / 

Mentor Graphics, 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/8/05 

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

(Sak M.8357 – Asahi / AB InBev CEE Divestment Business) 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Asahi Group Holdings, Ltd. 

(”Asahi Group”, Japan) ved kjøp av aksjer og aktiva overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over virksomheten som består av visse varemerker 

og eiendeler som i dag tilhører foretaket Anheuser-Busch InBev NV/SA (”AB InBev”, Belgia) i 

Den tsjekkiske republikk, Ungarn, Polen, Romania og Slovakia (”AB InBev CEE-virksomheten”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Asahi Group: alkoholholdige drikker, alkoholfrie drikker og næringsmiddelprodukter, med øl 

som kjernevirksomhet, 

– AB InBev CEE-virksomheten: visse ølmerker og aktiva som i dag tilhører AB InBev i Den 

tsjekkiske republikk, Ungarn, Polen, Romania og Slovakia. 

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 35 av 3.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8357 – Asahi / AB InBev 

CEE Divestment Business, 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/8/06 

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

(Sak M.8056 – EPH / PPF Investments / Vattenfall Generation / Vattenfall Mining) 

Kommisjonen besluttet 22. september 2016 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 32016M8056. 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.8198 – Alliance Automotive Group / FPS Distribution) 

Kommisjonen besluttet 28. oktober 2016 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 32016M8198. 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/8/07 

2017/EØS/8/08 

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.8271 – Hitachi Chemical Company / FIAMM / JV) 

Kommisjonen besluttet 23. januar 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 32017M8271. 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.8307 – EP Investment / EP Investment II / EPH) 

Kommisjonen besluttet 23. januar 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 32017M8307. 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/8/09 

2017/EØS/8/10 

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.8311 – Altor Fund IV / Transcom WorldWide AB) 

Kommisjonen besluttet 24. januar 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 32017M8311. 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.8316 – Advent/Brammer) 

Kommisjonen besluttet 20. januar 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 32017M8316. 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. 
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2017/EØS/8/12 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8327 – Fairfax / Sagard Holdings / PSG) 

Kommisjonen besluttet 24. januar 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 32017M8327. 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.8328 – The Cerberus Group / Staples Europe) 

Kommisjonen besluttet 25. januar 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 32017M8328. 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/8/13 

2017/EØS/8/14 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8340 – Riverstone/AMCI/Fitzroy) 

Kommisjonen besluttet 23. januar 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 32017M8340. 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. 
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og 

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

Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging for luftfrakt og post 

Medlemsstat Portugal 

Rute Lisboa–Terceira–Ponta Delgada–Lisboa 

eller 

Lisboa–Ponta Delgada–Terceira–Lisboa 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste Fra 1. april 2017 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

Alle dokumenter er tilgjengelige på 

http://www.saphety.com 

og fra det nasjonale luftfartstilsynet: 

concurso.osp@anac.pt 

For utfyllende opplysninger, kontakt: 

Ministry of Planning and Infrastructure 

Office of the Secretary of State for Infrastructure 

Av. Barbosa do Bocage n
o
 5 – 2

o
 andar 

1049-039 Lisboa 

PORTUGAL 

E-post: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt 

 

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 for levering av luftfrakt- og posttjenester i samsvar med forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

Medlemsstat Portugal 

Rute Lisboa–Terceira–Ponta Delgada–Lisboa 

eller 

Lisboa–Ponta Delgada–Terceira–Lisboa 

Avtalens gyldighetsperiode Tre år fra flygingene starter 

Søknadsfrist 63 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble offentliggjort 

(EUT C 26 av 26.1.2017, s. 6). 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Alle dokumenter er tilgjengelige på 

http://www.saphety.com 

og fra det nasjonale luftfartstilsynet: 

concurso.osp@anac.pt 

For utfyllende opplysninger, kontakt: 

Ministry of Planning and Infrastructure 

Office of the Secretary of State for Infrastructure 

Av. Barbosa do Bocage 5, 2nd floor 

1049-039 Lisboa 

PORTUGAL 

E-post: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt 

2017/EØS/8/16 

2017/EØS/8/17 

http://www.saphety.com/
mailto:concurso.osp@anac.pt
mailto:gab.infraestruturas@mpi.gov.pt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.026.01.0006.01.ENG
http://www.saphety.com/
mailto:concurso.osp@anac.pt
mailto:gab.infraestruturas@mpi.gov.pt
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INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/04/2017 

innenfor rammen av Erasmus+-programmet 

KA 2 – Samarbeid for innovasjon og utveksling av god praksis 

Sektorvise kunnskapsallianser 

Formål og beskrivelse  

Sektorvise kunnskapsallianser har som mål å fjerne kunnskapsskiller med hensyn til en eller flere 

yrkesprofiler i en bestemt sektor. De gjør dette ved å identifisere eksisterende eller framvoksende 

sektorspesifikke behov på arbeidsmarkedet (etterspørselssiden) og ved å gjøre systemene for innledende 

og fortsatt yrkesrettet opplæring og utdanning på alle nivåer bedre tilpasset arbeidsmarkedets behov 

(tilbudssiden). Sektorvise kunnskapsallianser baserer seg på dokumenterte kunnskapsbehov og støtter 

utarbeiding og formidling av tverrnasjonalt innhold beregnet på yrkesutdanning samt undervisnings- og 

opplæringsmetoder for sentrale europeiske yrkesprofiler. 

Sektorvise kunnskapsallianser for strategisk samarbeid om kunnskap identifiserer og utvikler konkrete 

tiltak for å tilpasse kunnskapstilbudet til etterspørselen og for å støtte den overordnede sektorspesifikke 

vekststrategien. 

For opplysninger om kriterier for støtteberettigelse, tildelingskriterier og budsjett, se hele kunngjøringen i 

EUT C 26 av 26.1.2017, s. 8. 

Godkjente søkerland 

Erasmus+-programstater: 

– de 28 medlemsstatene i Den europeiske union, 

– programstater utenfor EU: Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Island, Liechtenstein, 

Norge, Tyrkia. 

Frist for innsending av søknader  

Søknader må være sendt inn senest 2. mai 2017 kl. 12.00 (lokal tid i Brussel). 

Fullstendige opplysninger  

Retningslinjene og elektroniske søknadsskjemaer finnes på følgende nettsted: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2017_en 

Søknader må være i samsvar med alle kravene i retningslinjene. 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutningene om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 31. desember 2016 er 

nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 28 av 27.1.2017, s. 1 og 11. 
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