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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 084/16/COL 

av 27. april 2016 

om 101. endring av saksbehandlingsreglene og de materielle reglene på statsstøtteområdet ved 

innføring av nye retningslinjer for analyse av forenligheten med EØS-avtalens virkemåte av 

statsstøtte som har til formål å sikre at viktige prosjekter av felles europeisk betydning kan 

realiseres 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN (heretter kalt ”Overvåkingsorganet”) HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt ”EØS-

avtalen”), særlig artikkel 61 til 63 og protokoll 26, 

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol 

(heretter kalt ”overvåkings- og domstolsavtalen”), særlig artikkel 24 og artikkel 5 nr. 2 bokstav b), 

og på følgende bakgrunn: 

I henhold til artikkel 24 i overvåkings- og domstolsavtalen skal Overvåkingsorganet håndheve EØS-

avtalens bestemmelser om statsstøtte. 

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåkings- og domstolsavtalen skal Overvåkingsorganet 

utferdige meldinger eller retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen 

eller overvåkings- og domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller Overvåkingsorganet anser det 

nødvendig.  

Europakommisjonen vedtok 20. juni 2014 en melding som fastsetter kriterier for analyse av forenligheten 

med det indre marked av statsstøtte som har til formål å sikre at viktige prosjekter av felles europeisk 

betydning kan realiseres(1). Meldingen gjelder fra 1. juli 2014 til 31. desember 2020. 

Meldingen er også relevant for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

Det må sikres ensartet anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler i hele Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde, i tråd med målet om ensartethet fastsatt i EØS-avtalens artikkel 1.  

Ifølge punkt II under overskriften ”GENERELT” på side 9 i vedlegg XV til EØS-avtalen skal 

Overvåkingsorganet, etter samråd med Kommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem Europa-

kommisjonen vedtar. 

Det er holdt samråd med Europakommisjonen. 

Det er holdt samråd med EFTA-statene ved brev om dette av 25. januar 2016 – 

  

(1) EUT C 188 av 20.6.2014, s. 4. 

2017/EØS/11/01 
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GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

De materielle reglene på statsstøtteområdet endres ved innføring av nye retningslinjer for analyse av 

forenligheten med EØS-avtalens virkemåte av statsstøtte som har til formål å sikre at viktige prosjekter av 

felles europeisk betydning kan realiseres. De nye retningslinjene er vedlagt dette vedtak og utgjør en 

integrerende del av det. 

Artikkel 2 

Bare den engelskspråklige versjonen av vedtaket har gyldighet. 

Utferdiget i Brussel 27. april 2016. 

For EFTAs overvåkingsorgan 

Sven Erik Svedman Frank Büchel 

President Medlem av kollegiet 
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VEDLEGG 

Retningslinjer for analyse av forenligheten med EØS-avtalens virkemåte av statsstøtte som har til 

formål å sikre at viktige prosjekter av felles europeisk betydning kan realiseres(1) 

Innhold 

1.  Innledning ........................................................................................................................................  

2.  Anvendelsesområde ..........................................................................................................................  

3.  Kriterier for støtteberettigelse ...........................................................................................................  

3.1  Prosjektdefinisjon .............................................................................................................................  

3.2.  Felles europeisk betydning ...............................................................................................................  

3.2.1.  Generelle kumulative kriterier ..........................................................................................................  

3.2.2.  Generelle positive indikatorer ..........................................................................................................  

3.2.3.  Særlige kriterier ................................................................................................................................  

3.3.  Prosjektets betydning .......................................................................................................................  

4.  Forenlighetskriterier .........................................................................................................................  

4.1. Støttens nødvendighet og forholdsmessighet....................................................................................  

4.2.  Forebygging av urimelig konkurransevridning og avveiing .............................................................  

4.3.  Åpenhet ............................................................................................................................................  

5.  Sluttbestemmelser ............................................................................................................................  

5.1.  Meldingsplikt ...................................................................................................................................  

5.2.  Etterevaluering og rapportering ........................................................................................................  

5.3.  Ikrafttredelse, gyldighet og revisjon .................................................................................................  

Støtteberettigede kostnader ............................................................................................................................   

  

(1)  Disse retningslinjene svarer til Europakommisjonens melding om kriterier for analyse av forenligheten med det 

indre marked av statsstøtte som har til formål å sikre at viktige prosjekter av felles europeisk betydning kan 

realiseres, "offentliggjort 20. juni 2014" (EUT C 188 av 20.6.2014, s. 4). 
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1.  Innledning 

1.  Dette kapittelet i retningslinjene gir veiledning i hvordan offentlig finansiering av viktige 

prosjekter av felles europeisk betydning skal vurderes etter statsstøttereglene. 

2.  Viktige prosjekter av felles europeisk betydning kan utgjøre et svært viktig bidrag til økonomisk 

vekst, arbeidsplasser og konkurranseevne for industrien og økonomien i Det europeiske øko-

nomiske samarbeidsområde (EØS) på grunn av prosjektenes positive ringvirkninger for det indre 

marked og samfunnet. 

3.  Viktige prosjekter av felles europeisk betydning gjør det mulig å bringe sammen kunnskap, 

ekspertise, finansielle ressurser og økonomiske aktører fra hele EØS for å få bukt med alvorlig 

markeds- eller systemsvikt og samfunnsutfordringer som ellers ikke kunne håndteres. De er ut-

formet med tanke på å bringe offentlig og privat sektor sammen for å gjennomføre storskala-

prosjekter som gir betydelige fordeler for EØS og borgerne i EØS-statene. 

4.  Viktige prosjekter av felles europeisk betydning kan være relevante for alle politikkområder og 

tiltak som oppfyller felles europeiske mål, særlig når det gjelder målene i Europa 2020-

strategien(2), Den europeiske unions flaggskipsinitiativer og områder som er sentrale for  

økonomisk vekst, for eksempel viktige muliggjørende teknologier(3). 

5.  I initiativet til modernisering av statsstøtte (SAM)(4) tas det til orde for at statsstøtte rettes mot 

mål av felles europeisk betydning i tråd med prioriteringene på Europa 2020-agendaen, for å 

håndtere markedssvikt eller andre former for alvorlig systemsvikt som hindrer fremme av vekst 

og arbeidsplasser og utvikling av et integrert, dynamisk og konkurransepreget indre marked. 

Gjennomføring av viktige prosjekter av felles europeisk betydning krever ofte betydelig med-

virkning fra offentlige myndigheter, ettersom markedet ellers ikke ville ha finansiert slike  

prosjekter. For tilfeller der slike prosjekter utgjør statsstøtte, inneholder denne meldingen de gjel-

dende reglene for å sikre opprettholdelse av like konkurransevilkår på det indre marked. 

6.  SAM gir anledning til å oppdatere all eksisterende rettledning og konsolidere den i ett dokument 

for å bringe den i samsvar med målene for Europa 2020 og SAM, og til å utvide den til andre 

områder der den kan komme til anvendelse. Disse retningslinjene erstatter derfor eventuelle  

eksisterende bestemmelser om viktige prosjekter av felles europeisk betydning. På den måten gir 

disse retningslinjene EØS-statene særskilt og tverrfaglig rettledning med sikte på å oppmuntre til 

utvikling av viktige samarbeidsprosjekter som fremmer de felles europeiske interesser. 

7.  I EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav b) er det fastsatt at støtte som har til formål å sikre at et 

viktig prosjekt av felles europeisk betydning kan realiseres, anses som forenlig med EØS-avtalens 

virkemåte. Disse retningslinjene beskriver derfor de kriterier EFTAs overvåkingsorgan (heretter 

kalt ”Overvåkingsorganet”) vil anvende ved vurdering av statsstøtte som har til formål å sikre at 

viktige prosjekter av felles europeisk betydning kan realiseres. Først i retningslinjene fastsettes 

deres anvendelsesområde, og deretter følger en liste over kriterier som Overvåkingsorganet vil 

bruke ved vurdering av slike prosjekters art og betydning ved anvendelse av EØS-avtalens artik-

kel 61 nr. 3 bokstav b). Deretter redegjøres det for hvordan Overvåkingsorganet vil vurdere  

forenligheten av offentlig finansiering av viktige prosjekter av felles europeisk betydning etter 

statsstøttereglene.   

  

(2) Kommisjonsmelding, ”Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth”, KOM (2010) 

2020, endelig utgave av 3.3.2010. 

(3) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen, ”A European strategy for Key Enabling Technologies – A bridge to growth and jobs”, 

KOM(2012) 341, endelig utgave av 26.6.2012. 

(4) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité og Regionutvalget 

– ”EU State Aid Modernisation (SAM)”, KOM(2012) 209, endelig utgave av 8.5.2012. 
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8.  Disse retningslinjene utelukker ikke at støtte som har til formål å sikre at viktige prosjekter av 

felles europeisk betydning kan realiseres, også kan anses forenlig med EØS-avtalens virkemåte 

på grunnlag av andre bestemmelser, særlig artikkel 61 nr. 3 bokstav c), og deres gjennomførings-

regler. Statsstøttebestemmelsene er modernisert med sikte på å tilby EØS-statene flere muligheter 

til å støtte viktige prosjekter som avhjelper markedssvikt og manglende samhørighet på forskjel-

lige områder, for å fremme bærekraftig vekst og sysselsetting. Bestemmelsene tar imidlertid ikke 

nødvendigvis fullt høyde for relevansen av viktige prosjekter av felles europeisk betydning og 

deres særegenheter og egenskaper, som kan kreve særskilte bestemmelser om støtteberettigelse, 

forenlighet og saksbehandling, som er angitt i disse retningslinjene. 

2.  Anvendelsesområde 

9.  Disse retningslinjene gjelder for viktige prosjekter av felles europeisk betydning i alle 

næringsgrener. 

10.  Disse retningslinjene gjelder ikke for: 

a)  tiltak som omfatter støtte til foretak i vanskeligheter, som definert i retningslinjene for krise- 

og omstruktureringsstøtte(5) eller eventuelle etterfølgende retningslinjer, som endret eller er-

stattet, 

b)  tiltak som omfatter støtte til foretak som ikke har oppfylt et krav om tilbakebetaling etter et 

forutgående vedtak i Overvåkingsorganet der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med EØS-

avtalens virkemåte, 

c)  støttetiltak som i seg selv, i kraft av de tilknyttede vilkårene eller som følge av finansierings-

måten, uunngåelig vil medføre en overtredelse av EØS-retten(6), særlig: 

– støttetiltak der tildelingen av støtten er knyttet til et krav om at støttemottakeren har  

hovedkvarter i den relevante EØS-staten eller hovedsakelig er etablert i den staten, 

– støttetiltak der tildelingen av støtten er knyttet til et krav om at støttemottakeren bruker 

nasjonalt produserte varer eller nasjonale tjenester, 

– støttetiltak som begrenser støttemottakernes mulighet til å utnytte resultatene av forsk-

ning, utvikling og innovasjon i andre EØS-stater. 

3.  Kriterier for støtteberettigelse 

11.  Når det skal avgjøres om et prosjekt omfattes av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav b), 

gjelder følgende kriterier: 

3.1  Prosjektdefinisjon 

12.  Forslaget om støtte gjelder et enkeltstående prosjekt der målene og vilkårene for gjennom-

føringen, herunder deltakerne og finansieringen, er klart definert(7).  

  

(5) Retningslinjer for krise- og omstruktureringsstøtte til ikke-økonomiske foretak i vanskeligheter, vedtatt ved 

vedtak nr. 321/14/COL (EUT L 271 av 16.10.2015, s. 35 og EØS-tillegget nr. 62 av 15.10.2015, s. 1). Som 

forklart i nr. 23 i nevnte retningslinjer kan et foretak i vanskeligheter, tatt i betraktning at dets eksistens står i 

fare, ikke anses for å være et egnet middel til å fremme andre allmennpolitiske mål før dets lønnsomhet er sikret. 

(6) Se for eksempel sak C-156/98 Tyskland mot Kommisjonen EU:C:2000:467 nr. 78 og sak C-333/07 Régie 

Networks mot Rhone Alpes Bourgogne EU:C:2008:764 nr. 94–116. 

(7) Når det gjelder forskning og utvikling, skal to eller flere prosjekter som ikke kan skilles klart fra hverandre, 

særlig når de teknologisk ikke kan forventes å være vellykkede hver for seg, anses som ett prosjekt. Støtte som 

bare fører til at et prosjekt gjennomføres et annet sted i EØS uten at prosjektets art, størrelse eller omfang endres, 

vil ikke anses som forenlig. 
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13.  Overvåkingsorganet kan også vurdere et ”integrert prosjekt” som støtteberettiget, det vil si en 

gruppe enkeltprosjekter som inngår i en felles struktur, et felles veikart eller et felles program 

som har samme formål og bygger på en enhetlig systemisk tilnærming. De enkelte bestanddelene 

av det integrerte prosjektet kan være knyttet til forskjellige nivåer i forsyningskjeden, men skal 

utfylle hverandre og være nødvendige for å nå det viktige europeiske målet(8). 

3.2.  Felles europeisk betydning 

3.2.1.  Generelle kumulative kriterier 

14.  Prosjektet skal på en konkret, klar og identifiserbar måte bidra til ett eller flere felles europeiske 

mål og skal ha en vesentlig betydning for konkurranseevnen til EØS, for bærekraftig vekst, for 

løsing av samfunnsproblemer eller for verdiskapingen i hele EØS. 

15.  Prosjektet skal representere et viktig bidrag til å nå de felles europeiske målene, for eksempel ved 

å være av avgjørende betydning for Europa 2020-strategien, det europeiske forskningsområdet, 

den europeiske strategien for viktige muliggjørende teknologier(9), energistrategien for  

Europa(10), 2030-rammeveket for klima- og energipolitikk(11), den europeiske strategien for  

energisikkerhet(12), elektronikkstrategien for Europa, de transeuropeiske transport- og energinet-

tene eller for Unionens flaggskipsinitiativer, så som innovasjonsunionen(13), den digitale agenda 

for Europa(14), et ressurseffektivt Europa(15) eller en integrert industripolitikk for globaliserings-

tidsalderen(16). 

16.  Prosjektet skal normalt omfatte mer enn én EØS-stat(17), og dets fordeler skal ikke være begrenset 

til de EØS-statene som finansierer det, men komme en vesentlig del av EØS til gode. Fordelene 

ved prosjektet skal være klart definert på en konkret og identifiserbar måte(18).  

  

(8) Heretter omtales et enkeltprosjekt og et integrert prosjekt som ”prosjekt”. 

(9) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen, ”A European strategy for Key Enabling Technologies – A bridge to growth and jobs”, 

KOM(2012) 341, endelig utgave av 26.6.2012. 

(10) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen, ”Energy 2020 – A strategy for competitive, sustainable and secure energy”, KOM(2010) 639, 

endelig utgave av 10.11.2010. 

(11) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen, ”A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030”, KOM(2014) 

15, endelig utgave av 22.1.2014. 

(12) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet, ”European Energy Security Strategy”, (KOM(2014) 

330, endelig utgave av 28.5.2014. 

(13) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen, ”Europe 2020 Flagship Initiative – Innovation Union”, KOM(2010) 546, endelig utgave av 

6.10.2010. 

(14) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité og Regionutvalget, 

”A Digital Agenda for Europe”, KOM(2010) 245, endelig utgave av 26.8.2010, som anerkjent i resolusjonen fra 

det 37. møtet i parlamentarikerkomiteen for EØS 26. oktober 2011. 

(15) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen, ”A resource-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy”, 

KOM(2011) 21 av 26.1.2011. 

(16) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen, ”An Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era – Putting Competitiveness and 

Sustainability at Centre Stage”, KOM(2010) 614, endelig utgave av 28.10.2010. 

(17) Med unntak av sammenkoplede forskningsinfrastrukturer og TEN-T-prosjekter som er av grunnleggende 

tverrnasjonal betydning fordi de er en del av et fysisk sammenkoplet, grenseoverskridende nett eller er 

avgjørende for å bedre trafikkstyringen eller samtrafikkevnen over landegrensene. 

(18) Det faktum at prosjektet gjennomføres av foretak i forskjellige land, eller at en forskningsinfrastruktur senere 

brukes av foretak etablert i andre EØS-stater, er ikke i seg selv tilstrekkelig til at prosjektet anses som et viktig 

prosjekt av felles europeisk betydning. Domstolen har fastslått at et prosjekt kan anses å være av felles europeisk 

betydning dersom det inngår i et tverrnasjonalt europeisk program som støttes av flere regjeringer i EØS-statene 

i fellesskap, eller har sin bakgrunn i felles innsats fra flere EØS-stater for å bekjempe en felles trussel. Forente 

saker C-62/87 og 72/87 Exécutif régional wallon og SA Glaverbel mot Kommisjonen, EU:C:1988:132 nr. 22-23. 
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17.  Fordelene ved prosjektet skal ikke være begrenset til de berørte foretakene eller den berørte 

sektoren, men skal være av bredere relevans og nytte for europeisk økonomi eller samfunn  

gjennom positive ringvirkninger (for eksempel ved at de har systemvirkninger på flere nivåer i 

verdikjeden eller i tidligere eller senere markedsledd, eller har alternative bruksområder i andre 

sektorer eller på grunn av overgang til andre transportmåter) som er klart definert på en konkret 

og identifiserbar måte. 

18.  Prosjektet skal innebære samfinansiering fra støttemottakeren. 

19.  Prosjektet skal overholde prinsippet om utfasing av miljøskadelige subsidier, som påpekt i 

veikartet for ressurseffektivitet(19). 

3.2.2.  Generelle positive indikatorer 

20.  Ut over de kumulative kriteriene i nr. 3.2.1 vil Overvåkingsorganet være mer positivt innstilt 

dersom: 

a)  prosjektet er utformet slik at det er mulig for alle berørte EØS-stater å delta, under hensyn til 

prosjektets type, formålet med det og dets finansieringsbehov, 

b)  utformingen av prosjektet involverer Europakommisjonen eller et rettssubjekt som Europa-

kommisjonen har delegert sin myndighet til, for eksempel Den europeiske investeringsbank, 

c)  utvelgelsen av prosjektet involverer Europakommisjonen eller et rettssubjekt som Europa-

kommisjonen har delegert sin myndighet til, forutsatt at dette rettssubjektet for dette formål 

fungerer som en gjennomføringsstruktur, 

d)  styringsstrukturen for prosjektet omfatter Europakommisjonen – eller et rettssubjekt som  

Europakommisjonen har delegert sin myndighet til – og flere EØS-stater, 

e)  prosjektet omfatter viktige samarbeidsrelasjoner sett ut fra antall partnere, deltakelse fra  

organisasjoner fra forskjellige sektorer eller deltakelse fra foretak av forskjellig størrelse, 

f)  prosjektet omfatter samfinansiering fra et EFTA- eller EU-fond(20). 

3.2.3.  Særlige kriterier 

21. FUI-prosjekter skal ha en svært innovativ karakter eller utgjøre en viktig merverdi med hensyn til 

FUI sett i lys av den nyeste utviklingen i den aktuelle sektoren. 

22.  Prosjekter som omfatter industriell anvendelse, skal gjøre det mulig å utvikle et nytt produkt eller 

en ny tjeneste med høyt forsknings- og innovasjonsinnhold og/eller å innføre en grunnleggende 

innovativ produksjonsprosess. Regelmessige oppgraderinger av eksisterende anlegg uten en in-

novativ dimensjon, og utvikling av nyere versjoner av eksisterende produkter utgjør ikke viktige 

prosjekter av felles europeisk betydning. 

23.  Miljø-, energi- eller transportprosjekter skal enten være av stor betydning for Unionens 

miljøstrategi, energistrategi (herunder energiforsyningssikkerheten) eller transportstrategi, eller 

bidra betydelig til det indre marked, også i disse sektorene, men ikke begrenset til dem.  

  

(19) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen, ”Roadmap to a Resource Efficient Europe”, KOM(2011) 571, endelig utgave av 20.9.2011. 

(20) EFTA- eller EU-finansiering som forvaltes sentralt av institusjoner, byråer, fellesforetak eller andre organer i 

EØS eller Den europeiske union som verken direkte eller indirekte kontrolleres av EØS-statene, utgjør ikke 

statsstøtte. 
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3.3.  Prosjektets betydning 

24.  For å anses som et viktig prosjekt av felles europeisk betydning skal et prosjekt være kvalitativt 

eller kvantitativt viktig. Det bør enten være særlig stort i omfang eller virkeområde og/eller  

innebære svært stor teknologisk eller finansiell risiko. 

4.  Forenlighetskriterier 

25.  Ved vurdering på grunnlag av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav b) av forenligheten med 

EØS-avtalens virkemåte av støtte som har til formål å sikre at et viktig prosjekt av felles euro-

peisk betydning kan realiseres, vil Overvåkingsorganet ta hensyn til nedenstående kriterier(21). 

26.  Overvåkingsorganet vil foreta en avveiing for å vurdere om de forventede positive virkningene 

veier opp for de mulige negative virkningene, som angitt nedenfor. 

27.  På grunnlag av prosjektets art kan Overvåkingsorganet finne at det må formodes å foreligge 

markedssvikt eller andre former for alvorlig systemsvikt samt bidrag til en felles europeisk inter-

esse dersom prosjektet oppfyller forenlighetskriteriene angitt i avsnitt 3 ovenfor. 

4.1. Støttens nødvendighet og forholdsmessighet 

28.  Støtten skal ikke subsidiere kostnader ved et prosjekt som et foretak uansett ville ha måttet dekke, 

og skal ikke kompensere for den normale forretningsrisikoen ved økonomisk virksomhet. Uten 

støtten bør prosjektet være umulig å realisere, eller det bør bare kunne realiseres i mindre skala 

eller omfang eller på en annen måte som ville begrense dets forventede fordeler betydelig(22). 

Støtten vil bare anses som forholdsmessig dersom samme resultat ikke kunne oppnås med mindre 

støtte. 

29.  EØS-staten skal framlegge for Overvåkingsorganet tilfredsstillende opplysninger om det støttede 

prosjektet og en fullstendig beskrivelse av den kontrafaktiske scenarioet, det vil si en situasjon 

der ingen EØS-stat yter støtte. Det kontrafaktiske scenarioet kan bestå i fravær av et alternativt 

prosjekt eller i et klart definert og tilstrekkelig forutsigbart alternativt prosjekt som støttemotta-

keren har tatt i betraktning i sin interne beslutningsprosess, og det kan gjelde et alternativt  

prosjekt som helt eller delvis gjennomføres utenfor EØS. 

30.  Ved fravær av et alternativt prosjekt vil Overvåkingsorganet kontrollere at støttebeløpet ikke 

overstiger det minstebeløpet som er nødvendig for at det støttede prosjektet skal være tilstrek-

kelig lønnsomt, for eksempel ved å gjøre det mulig å oppnå en internrente som tilsvarer den  

bransje- eller foretaksspesifikke referanse- eller terskelverdien for avkastning. Den avkastning 

støttemottakeren normalt krever i forbindelse med andre investeringsprosjekter av lignende art, 

støttemottakerens samlede kapitalkostnader eller den avkastning som er vanlig i den berørte  

bransjen, kan også brukes for dette formål. Det skal tas hensyn til alle relevante forventede  

kostnader og fordeler i prosjektets levetid.   

  

(21) I samsvar med rettspraksis har Overvåkingsorganet skjønnsmyndighet når det vurderer forenligheten av viktige 

prosjekter av felles europeisk betydning. Forente saker C-62/87 og 72/87 Exécutif régional wallon og SA 

Glaverbel mot Kommisjonen [1988] Sml. 1573 nr. 21. 

(22) Søknaden om støtte skal inngis før igangsettingen av arbeidet, som enten er igangsettingen av byggearbeidet i 

forbindelse med investeringen eller den første bindende forpliktelsen til å bestille utstyr, eller andre forpliktelser 

som gjør investeringen ugjenkallelig, alt etter hva som inntreffer først. Kjøp av grunn samt forberedende arbeid, 

slik som innhenting av tillatelser og gjennomføring av forundersøkelser, anses ikke som igangsetting av arbeid. 
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31.  Det maksimale støttenivået fastsettes på grunnlag av det påviste finansieringsbehovet i forhold til 

de støtteberettigede kostnadene. Dersom analysen av finansieringsbehovet berettiger det, kan 

støtteandelen være på opptil 100 % av de støtteberettigede kostnadene. Med finansieringsbehov 

menes differansen mellom de positive og negative kontantstrømmene i investeringens levetid, 

diskontert til deres nåverdi på grunnlag av en egnet diskonteringsfaktor som avspeiler den  

avkastningen som er nødvendig for at støttemottakeren skal gjennomføre prosjektet, særlig i lys 

av den risikoen som er involvert. Støtteberettigede kostnader er nærmere definert i tillegget(23). 

32.  Dersom det framgår, for eksempel av interne foretaksdokumenter, at støttemottakeren står overfor 

et klart valg mellom å gjennomføre enten et støttet prosjekt eller et alternativt prosjekt uten støtte, 

vil Overvåkingsorganet sammenligne forventet netto nåverdi av investeringen i det støttede  

prosjektet og det kontrafaktiske prosjektet, idet det tas hensyn til sannsynligheten for at de for-

skjellige forretningsscenarioene oppstår. 

33.  I sin analyse vil Overvåkingsorganet også ta følgende elementer i betraktning: 

a) Spesifikasjon av tilsiktet endring : Den atferdsendringen som statsstøtten forventes å 

medføre, det vil si om et nytt prosjekt igangsettes eller 

om et prosjekts størrelse, omfang eller hastighet økes, 

må spesifiseres av EØS-staten. Atferdsendringen må 

påvises ved å sammenligne den planlagte virksomhetens 

forventede resultat og omfang med og uten støtte. 

Forskjellen mellom de to scenarioene viser støttetilta-

kets virkning og insentivvirkning. 

b) Lønnsomhetsnivå : Dersom et prosjekt ikke i seg selv ville være 

tilstrekkelig lønnsomt for et privat foretak, men ville 

skape viktige fordeler for samfunnet, er det mer 

sannsynlig at støtten har en insentivvirkning. 

34.  For å rette opp faktiske eller potensielle, direkte eller indirekte vridninger av internasjonal handel 

kan Overvåkingsorganet ta hensyn til det faktum at konkurrenter utenfor EØS direkte eller  

indirekte har mottatt (i løpet av de siste tre årene) eller kommer til å motta støtte med tilsvarende 

støtteandel for lignende prosjekter. Dersom det er sannsynlig at vridninger av internasjonal han-

del kan inntreffe etter mer enn tre år på grunn av den aktuelle sektorens særlige karakter, kan 

imidlertid referanseperioden forlenges tilsvarende. Dersom det er mulig, skal den berørte EØS-

staten gi Overvåkingsorganet tilstrekkelige opplysninger til at det kan vurdere situasjonen, særlig 

behovet for å ta hensyn til konkurransefordelen for en konkurrent i en tredjestat. Dersom Over-

våkingsorganet ikke bevis på den gitte eller foreslåtte støtten, kan det også basere sitt vedtak på 

indirekte bevis. 

35.  Ved innsamling av bevis kan Overvåkingsorganet bruke sin etterforskningsmyndighet(24). 

36.  Valget av støtteform skal foretas med tanke på den markedssvikten eller de andre formene for 

alvorlig systemsvikt som støtten skal avhjelpe. Dersom det underliggende problemet for eksem-

pel er manglende tilgang på finansiering, bør EØS-staten normalt velge likviditetsstøtte  

som støtteform, for eksempel lån eller garantier(25). Dersom det også er nødvendig med en  

viss grad av risikodeling for foretaket, bør et tilbakebetalingspliktig forskudd normalt være den 

valgte støtteformen. Tilbakebetalingspliktige støtteformer vil generelt bli ansett som en positiv  

indikator.   

  

(23) Ved et integrert prosjekt skal de støtteberettigede kostnadene spesifiseres for hvert enkelt prosjekt. 

(24) Se artikkel 1 nr. 3 i rådsforordning (EU) nr. 734/2013 av 22. juli 2013 om endring av forordning (EF) 

nr. 659/1999 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (EUT L 204 av 

31.7.2013, s. 15). Da disse retningslinjene ble vedtatt, var forordning (EU) nr. 734/2013 under vurdering for 

innlemmelse i EØS-avtalen. Forordning (EF) nr. 659/1999 ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-

komiteens beslutning nr. 164/2001 (EFT L 65 av 7.3.2002, s. 46, og EØS-tillegget nr. 13 av 7.3.2002, s. 26). 

(25) Støtte i form av garantier skal være tidsbegrenset, og ved støtte i form av lån skal det fastsettes tilbakebetalings-

perioder. 
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37.  Der det er relevant, skal det tas hensyn til målene om energisikkerhet og energieffektivitet i 

analysen. 

38.  Overvåkingsorganet vil se mer positivt på prosjekter som omfatter et betydelig egenbidrag fra 

støttemottakerne eller fra uavhengige private investorer. Bidrag i form av materielle og immateri-

elle eiendeler samt grunn skal beregnes til markedspris. 

39.  Utvelgelse av støttemottakere gjennom et konkurransepreget, åpent og ikke-diskriminerende 

anbud vil bli ansett som en positiv indikator. 

4.2.  Forebygging av urimelig konkurransevridning og avveiing 

40.  EØS-staten bør dokumentere at det foreslåtte støttetiltaket er et hensiktsmessig politisk 

instrument for å nå målet med prosjektet. Et støttetiltak vil ikke anses som hensiktsmessig dersom 

det samme resultatet kan oppnås med andre, mindre konkurransevridende politiske instrumenter 

eller støttetiltak. 

41.  For at støtten skal være forenlig, skal de negative virkningene av støtten, i form av konkurranse-

vridning og påvirkning av handelen mellom avtalepartene, begrenses og oppveies av de positive 

virkningene, i form av bidrag til å nå målet av felles europeisk interesse. 

42.  Ved vurderingen av de negative virkningene av støttetiltaket vil Overvåkingsorganet konsentrere 

sin analyse om den virkningen støtten forventes å ha på konkurransen mellom foretak på de  

berørte produktmarkedene, inkludert i tidligere eller senere markedsledd, og om risikoen for 

overkapasitet. 

43.  Overvåkingsorganet vil vurdere risikoen for utestenging fra markedet og markedsdominans, 

særlig ved mangel på eller begrenset formidling av forskningsresultater. Prosjekter som inne-

bærer anlegging av en infrastruktur(26), skal sikre åpen og ikke-diskriminerende tilgang til infra-

strukturen samt ikke-diskriminerende prissetting(27). 

44.  Overvåkingsorganet vil vurdere mulige negative virkninger på handelen, herunder risikoen for et 

subsidiekappløp mellom EØS-statene, som særlig kan oppstå med hensyn til valg av plassering. 

4.3.  Åpenhet 

45.  EØS-statene skal sikre at følgende opplysninger offentliggjøres på et nettsted med komplett 

informasjon om statsstøtte, på nasjonalt eller regionalt plan: 

a) Teksten til støtteordningen og dens gjennomføringsbestemmelser, eller en lenke til den. 

b) Identiteten til den eller de bevilgende myndighetene. 

c) Den enkelte støttemottakerens identitet, støtteformen og -beløpet som tildeles hver enkelt  

støttemottaker, tildelingsdatoen, typen foretak (SMB / store foretak), støttemottakerens region 

(på NUTS II-nivå) og den økonomiske sektoren der støttemottakeren hovedsakelig utøver 

virksomhet (NACE-næringshovedgruppe)(28).  

  

(26) For å unngå tvil presiseres det at pilotlinjer ikke anses som infrastrukturer. 

(27) Dersom prosjektet omfatter en energiinfrastruktur, skal det være underlagt pris- og tilgangsreglene og kravene 

om atskillelse i samsvar med regelverket for det indre marked. 

(28) Med unntak av forretningshemmeligheter og andre fortrolige opplysninger i behørig begrunnede tilfeller og med 

forbehold for Overvåkingsorganets samtykke (kapittelet om taushetsplikt ved vedtak som angår statsstøtte, 

vedtak nr. 15/04/COL, offentliggjort i EUT L 154 av 8.6.2006, s. 27, og EØS-tillegget nr. 29 av 8.6.2006, s. 1). 



16.2.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/11 

 1
6

.2
.2

0
1
7

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e 

N
r. 1

1
/1

1
 

46.  Individuell støtte på under 500 000 euro kan fritas fra dette kravet. Disse opplysningene skal 

offentliggjøres etter at vedtaket om å tildele støtten er gjort, skal oppbevares i minst ti år og  

skal være tilgjengelige for allmennheten uten restriksjoner(29). EØS-statene vil ikke bli pålagt å  

framlegge ovennevnte opplysninger før 1. juli 2016. 

5.  Sluttbestemmelser 

5.1.  Meldingsplikt 

47.  I samsvar med artikkel 1 nr. 3 i del I i protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-statene om 

opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol skal EØS-statene underrette Overvåkings-

organet på forhånd om planer som går ut på å innføre eller endre støtteordninger, herunder støtte 

til viktige prosjekter av felles europeisk betydning. 

48.  EØS-stater som er involvert i samme viktige prosjekt av felles europeisk betydning, oppfordres til 

å inngi en felles melding til Overvåkingsorganet dersom det er mulig. 

5.2.  Etterevaluering og rapportering 

49.  Det skal rapporteres regelmessig om gjennomføringen av prosjektet. Dersom det er relevant, kan 

Overvåkingsorganet anmode om at det foretas en etterevaluering. 

5.3.  Ikrafttredelse, gyldighet og revisjon 

50.  Disse retningslinjene vil bli anvendt fra den dato de vedtas, til 31. desember 2020. 

51.  Overvåkingsorganet vil anvende prinsippene i disse retningslinjene på alle meldte støtteprosjekter 

som det skal gjøre vedtak om etter at disse retningslinjene er offentliggjort på Overvåkings-

organets nettsted, også dersom prosjektene ble meldt før offentliggjøringen. 

52.  I samsvar med kapittelet om gjeldende regler for vurdering av ulovlig statsstøtte i del II av 

retningslinjene for statsstøtte(30) vil Overvåkingsorganet ved støtte som ikke er meldt, anvende 

disse retningslinjene dersom støtten ble gitt etter at de trådte i kraft, og i alle andre tilfeller  

anvende de reglene som var i kraft på det tidspunktet støtten ble gitt. 

53.  Overvåkingsorganet kan til enhver tid beslutte å endre disse retningslinjene når det er nødvendig 

av konkurransepolitiske grunner eller for å ta hensyn til annen politikk, internasjonale forpliktel-

ser eller utvikling på markedene, eller av andre berettigede grunner.   

  

(29) Disse opplysningene skal offentliggjøres innen seks måneder fra tildelingsdatoen. Ved ulovlig støtte må EØS-

statene sørge for at disse opplysningene offentliggjøres i ettertid, senest seks måneder fra datoen for Over-

våkingsorganets vedtak. Opplysningene skal være tilgjengelige i et format som gjør det mulig å søke i, velge ut 

og enkelt offentliggjøre data på Internett, for eksempel CSV- eller XML-format. 

(30) Vedtak nr. 154/07/COL (EUT L 73 av 19.3.2009, s. 23, og EØS-tillegget nr. 15 av 19.3.2009, s. 1). 
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Tillegg 

Støtteberettigede kostnader 

a) Kostnader til forundersøkelser, herunder forberedende tekniske undersøkelser, og kostnader til 

innhenting av de tillatelser som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. 

b) Kostnader til instrumenter og utstyr (inkludert anlegg og transportkjøretøyer) i den utstrekning og for 

det tidsrom de benyttes til prosjektet. Dersom slike instrumenter og slikt utstyr ikke benyttes til 

prosjektet i hele sin levetid, kan bare de avskrivningskostnader som tilsvarer prosjektets levetid, 

beregnet på grunnlag av god regnskapspraksis, regnes som støtteberettigede. 

c) Kostnader til anskaffelse (eller anlegging) av bygninger, infrastruktur og grunn i den utstrekning og for 

det tidsrom de benyttes til prosjektet. Dersom disse kostnadene bestemmes ut fra den kommersielle 

overføringsverdien eller de faktisk påløpte kapitalkostnadene, i motsetning til avskrivningskostnadene, 

bør restverdien av grunnen, bygningene eller infrastrukturen trekkes fra finansieringsbehovet, enten på 

forhånd eller i ettertid. 

d)  Kostnader til andre materialer, forsyninger og lignende produkter som er nødvendige for prosjektet. 

e) Kostnader til å oppnå, validere og forsvare patenter og andre immaterielle eiendeler. Kostnader til 

kontraktforskning, kunnskap og patenter kjøpt eller lisensiert fra eksterne kilder i samsvar med 

prinsippet om armlengdes avstand, samt kostnader til rådgivning og tilsvarende tjenester som 

utelukkende benyttes til prosjektet 

f)  Personal- og administrasjonskostnader (herunder indirekte kostnader) som følger direkte av FUI-

virksomheten, herunder den FUI-virksomheten som er knyttet til første industrielle anvendelse(31), 

eller, for et infrastrukturprosjekt, som er påløpt under anleggingen av infrastrukturen. 

g)  Ved støtte til et prosjekt med første industrielle anvendelse: kapital- og driftsutgiftene (CAPEX og 

OPEX), forutsatt at den industrielle anvendelsen skjer i forlengelsen av FUI-virksomhet(32) og i seg 

selv inneholder en svært viktig FUI-komponent som utgjør et integrerende og nødvendig element for 

en vellykket gjennomføring av prosjektet. Driftsutgiftene skal være knyttet til en slik komponent i 

prosjektet. 

h)  Andre kostnader kan godtas dersom det er berettiget, og dersom de er uløselig knyttet til gjennom-

føringen av prosjektet, unntatt driftskostnader som ikke omfattes av bokstav g). 

  

(31) Med ”første industrielle anvendelse” menes utvidelse av pilotanlegg eller det første utstyret og de første 

anleggene i sitt slag som dekker trinnene etter pilotlinjen, herunder testfasen, men verken masseproduksjon eller 

kommersielle aktiviteter. 

(32) Den første industrielle anvendelsen behøver ikke utføres av samme enhet som utførte FUI-virksomheten, så 

lenge førstnevnte tilegner seg retten til å utnytte resultatene av den tidligere FUI-virksomheten og FUI-

virksomheten og den første industrielle anvendelsen begge omfattes av prosjektet og meldes sammen. 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8134 – Siemens/Gamesa) 

1. Kommisjonen mottok 6. februar 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 overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over foretaket Gamesa Corporaciόn Tecnolόgica, S.A. (”Gamesa”, Spania).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Siemens: aktivt i en rekke industrisektorer, deriblant levering av vindkraftverk til bruk på land 

og til havs gjennom sin avdeling for vindkraft og fornybar energi. 

– Gamesa: hovedsakelig aktivt innen levering av produkter og avanserte løsninger i sektoren for 

fornybar energi, særlig av vindkraftverk til bruk på land, men også til bruk til havs, gjennom sitt 

datterselskap Adwen Offshore SL. 

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 45 av 11.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8134 – Siemens/Gamesa, 

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/11/02 

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

(Sak M.8221 – Blackstone/OFFICEFIRST) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket The Blackstone Group, L.P. 

(”Blackstone”, USA), indirekte via fond som er knyttet til og kontrollert av foretaket, ved kjøp av 

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

foretaket OFFICEFIRST Immobilien AG (”OFFICEFIRST”, Tyskland).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: globalt kapitalforvaltningsselskap med kontorer i Europa og Asia. 

– OFFICEFIRST: eier av en portefølje av næringseiendommer i Tyskland. Denne porteføljen 

består hovedsakelig av kontorlokaler. Visse eiendommer har andre bruksområder, for eksempel 

hoteller, parkeringsplasser og lagre. 

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 fram-

gangsmåten 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 47 av 14.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8221 – Blackstone/ 

OFFICEFIRST, 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/

11/03 

2017/EØS/11/03 

file:///C:/euroscript/efta/workspace/TEST/M.8221nft/DOC/NO/COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
file:///C:/euroscript/efta/workspace/TEST/M.8221nft/DOC/NO/COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8284 – Deutsche Telekom / Orange / BuyIn) 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Deutsche Telekom AG 

(”DT”) (Tyskland) og Orange S.A. (”Orange”) (Frankrike) konverterer sitt eksisterende ikke selv-

stendig fungerende fellesforetak BuyIn SA/NV (”BuyIn”, Belgia) til et fellesforetak som på varig 

grunnlag ivaretar alle funksjoner som hører inn under en uavhengig økonomisk enhet, som definert i 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DT: leverandør av telekommunikasjonstjenester på både engros- og detaljnivå (fast- og mobilte-

lefoni, internettjenester over fast bredbånd) i over 50 land.  

– Orange: leverandør av telekommunikasjonstjenester på både engros- og detaljnivå (fast- og 

mobiltelefoni, internettjenester over fast bredbånd) i over 30 land. 

– BuyIn: aktivt innen levering av innkjøpsrelaterte tjenester for visse produkter (nettverkstekno-

logi, digitalt hjem og digital plattform, kundeutstyr samt IT-produkter og -tjenester) som brukes 

av DT og Orange i deres telekommunikasjonsvirksomhet. Som et resultat av transaksjonen vil 

BuyIn også levere lignende tjenester til tredjepart. 

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 47 av 14.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8284 – Deutsche Tele-

kom / Orange / BuyIn, 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/11/04 

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

(Sak M. 8290 – Fairfax / AIG Target Portfolio) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 3. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Fairfax Financial Holdings 

Limited (”Fairfax”, Canada) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over visse aktiva og fornyelsesrettigheter med hensyn til porteføljen av lokale virksom-

heter som American International Group, Inc. (”AIG”, USA) har i Bulgaria, Den tsjekkiske  

republikk, Ungarn, Polen, Romania og Den slovakiske republikk (”målporteføljen i AIG”). Dessuten 

vil Fairfax overta AIGs lokale forsikringsvirksomhet i Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, 

Venezuela og Tyrkia. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Fairfax: eiendoms- og ulykkesforsikring, gjenforsikring og investeringsforvaltning. 

– AIG: eiendoms- og ulykkesforsikring, livsforsikring, pensjonsprodukter, hypotekforsikring og 

andre finansielle tjenester. Målporteføljen i AIG er aktiv innen skadeforsikring og gjen-

forsikring i Sentral- og Øst-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 fram-

gangsmåten 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 45 av 11.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8290 – Fairfax / AIG 

Target Portfolio, 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/11/05 

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

(Sak M.8308 – Munksjö / Ahlstrom II) 

1. Kommisjonen mottok 6. februar 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 Munksjö (”Munksjö”, Finland) ved kjøp av aksjer fusjonerer med foretaket Ahlstrom 

Corporation (”Ahlstrom”, Finland) i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Munksjö: internasjonalt spesialpapirselskap registrert i Finland, men med hovedkontor i 

Stockholm. Foretaket omfatter fire forretningssegmenter: i) dekor, ii) dekkpapir til selvklebende 

produkter, iii) produkter til industriell bruk og iv) grafikk og emballasje. 

– Ahlstrom: internasjonal produsent av fiberbaserte materialer med høy ytelse, med hovedkontor i 

Helsingfors. Foretaket omfatter to forretningssegmenter: i) filtrerings- og høyytelsesprodukter 

og ii) spesialprodukter. 

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 47 av 14.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse  

M.8308 – Munksjö / Ahlstrom II, 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/11/06 

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


Nr. 11/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.2.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8331 – Crédit Mutuel Arkéa / Bridgepoint / Primonial Holding) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Crédit Mutuel Arkéa (Frank-

rike) og Bridgepoint Europe V FIPS (Frankrike), kontrollert av Bridgepoint Group Limited (Det 

forente kongerike) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Primonial Holding (Frankrike).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Crédit Mutuel Arkéa: fransk kooperativt bankkonsern som også opererer i Belgia, Luxembourg 

og Sveits. 

– Bridgepoint: uavhengig risikokapitalfirma som investerer hovedsakelig i europeiske selskaper.  

– Primonial Holding: driver virksomhet i Frankrike innen utvelging, utforming og forvaltning av 

sparefond samt rådgivning.  

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 fram-

gangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

 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 47 av 14.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8331 – Crédit Mutuel 

Arkéa / Bridgepoint / Primonial Holding, 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/11/07 

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

(Sak M.8333 – Mitsui Group / NS Group / Anglia Rail Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Mitsui & Co., Ltd. (”Mitsui 

Tokyo”, Japan) og Abellio Transport Group Limited (”Abellio”, Det forente kongerike) ved kjøp av 

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

hele foretaket Anglia Rail Holdings Limited (”Anglia”, United Kingdom).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mitsui Tokyo: stort japansk handelshus engasjert i råvarehandel og annen virksomhet i hele 

verden, deriblant salg, distribusjon, innkjøp, markedsføring og levering av produkter innenfor 

forretningsområder som jern og stål, kull og ikke-jernholdige metaller, maskiner, elektronikk, 

kjemikalier, energirelaterte råvarer, logistikk og investering i infrastrukturprosjekter. Mitsui 

Tokyo har virksomhet i 66 land og på forskjellige markeder over hele verden. Mitsui Tokyo vil 

overta kontroll over Anglia direkte og indirekte via sitt heleide datterselskap Mitsui & Co. Eu-

rope Plc. Mitsui Europe forvalter Mitsui Tokyos allmenne forretningsvirksomhet i Europa, 

Midtøsten og Afrika.  Dets hovedvirksomhet omfatter produktsalg, verdensomspennende logis-

tikk og finansiering, utvikling av store internasjonale infrastrukturprosjekter og andre prosjekter 

på følgende områder: metaller, maskiner og infrastruktur, kjemikalier, energi, livsstil, innova-

sjon og forretningsutvikling.   

– Abellio: heleid datterselskap av Abellio Transport Holding B.V., hvis morselskap er NS Group, 

som er en ledende jernbaneoperatør i Nederland.  Abellio er opprettet for å legge inn anbud på 

og kommersielt drive en rekke konsesjoner og franchiseavtaler innen persontransport med jern-

bane, hovedsakelig utenfor Nederland, blant annet i Det forente kongerike og Tyskland. 

– Abellio East Anglia Limited: heleid datterselskap av Anglia. Togdriftsselskap opprettet for å 

drive East Anglia-franchisen i Det forente kongerike for Abellio / NS Group.   

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 fram-

gangsmåten 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 47 av 14.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8333 – Mitsui Group / 

NS Group / Anglia Rail Holdings, 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/11/08 

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

(Sak M.8343 – DONG Energy / Macquarie / Swancor / Formosa 1 Wind Power) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

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

(”DONG”, Danmark), Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (”Macquarie”, Australia) og 

Swancor Holding Co., Ltd. (”Swancor”, Taiwan) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Formosa 1 International 

Investment Co., Ltd. (”Formosa”, Taiwan). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DONG: aktivt på markedene for utvinning og produksjon av olje og naturgass, utvikling, 

bygging og drift av vindmølleparker til havs, produksjon av elektrisk kraft og varme i kraftverk, 

handel med naturgass og elektrisitet, salg og distribusjon av elektrisitet samt salg av naturgass. 

– Macquarie: aktivt innen investeringsmegling for institusjons-, nærings- og detaljkunder over 

hele verden i en lang rekke sektorer, deriblant ressurser og råvarer, energi, finansinstitusjoner, 

infrastruktur og fast eiendom. 

– Swancor: produsent og distributør av spesialkjemikalier, blant annet rusthindrende harpiks 

beregnet på tanker og rørledninger i diverse industrier, skorsteiner i kraftverk, fritidsbåter og 

svømmebasseng, samt epoksyharpiks til bruk på vindmølleblader. 

– Formosa: vindmølleparkprosjekt til havs som skal utvikles, bygges og drives nær Miaoli i 

Taiwan. 

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 fram-

gangsmåten 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 45 av 11.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8343 – DONG Energy / 

Macquarie / Swancor / Formosa 1 Wind Power, 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/11/09 

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

(Sak M.8352 – KKR / KSL / Apple Leisure Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene KKR & Co. L.P. (”KKR”, 

USA) og KSL Capital Partners IV GP, LLC som generell partner i KSL Capital Partners IV, L.P. og 

dets parallelle fond (samlet omtalt som ”KSL IV”, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Apple Leisure Group 

(”ALG”, USA).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr kapitalforvaltningstjenester til offentlige og private 

investorer samt kapitalmarkedsløsninger.   

– KSL IV: det fjerde risikokapitalfondet som forvaltes av KSL Advisors, LLC, et amerikansk 

risikokapitalfirma som spesialiserer seg på reiselivs- og fritidsforetak. Dets tilknyttede risiko-

kapitalfond investerer primært i sektorene for reiseliv, fritidsaktiviteter, klubber, fast eiendom 

og reisetjenester.  

– ALG: en gruppe integrerte reiselivsforetak som driver virksomhet i Nord-Amerika og betjener 

reisende og hotelleiere, med fokus på fritidsreiser fra USA til Latin-Amerika, Mexico og Kari-

bia. ALGs integrerte foretak omfatter: AMResorts, leverandør av merkevarebygging og admini-

strasjon for hoteller samt driftsassistanse under seks varemerker for luksusferiesteder; Apple 

Vacations, turoperatør fokusert på pakkereiser fra USA til Mexico, Karibia og Mellom-

Amerika; Travel Impressions, turoperatør med en bred portefølje av pakkereisetjenester som 

distribueres via reisebyråer; CheapCaribbean.com, et nettbasert reisebyrå som spesialiserer seg 

på luksusferier og -feriesteder i Mexico og Karibia; Amstar DMC, et destinasjonsselskap med 

virksomhet i Mexico, Mellom-Amerika og Karibia; Worldstar DMC, et destinasjonsselskap 

som opererer på Hawaii, og Unlimited Vacation Club, et lojalitetsprogram som fokuserer på  

eiendommer under varemerket AMResorts. 

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 fram-

gangsmåten 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 47 av 14.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8352 – KKR / KSL / 

Apple Leisure Group, 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/11/10 

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

(Sak M.8375 – HIG Capital / Infinigate) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket H.I.G. Capital L.L.C. (”HIG 

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

bokstav b) over hele foretaket Infinigate Holding AG (”Infinigate”, Sveits).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HIG Capital: investeringer i risikokapital og aktiva.  

– Infinigate: holdingselskap i Infinigate-konsernet, som driver engrosdistribusjon av IT-

sikkerhetsprodukter, deriblant brannmurer, VPN-porter, systemer for varsling og forebygging 

av datainnbrudd, kryptering, virusbeskyttelse, e-post og innholdssikkerhetsløsninger. 

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 fram-

gangsmåten 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 48 av 15.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8375 – HIG Capital / 

Infinigate, 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/11/11 

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

(Sak M.8390 – PSPIB/TIAA/Vantage) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Public Sector Pension 

Investment Board (”PSPIB”, Canada) og Teachers Insurance and Annuity Association of America 

(”TIAA”, USA) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Vantage Data Centers Holding Company (”Vantage”, 

USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PSPIB: pensjonsfond som forvalter pensjonsordningene til Canadas føderale offentlige sektor, 

Canadas væpnede styrker samt Canadas ridende politi og reservestyrke. Det forvalter en variert 

portefølje som omfatter aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning samt in-

vesteringer i risikokapital, fast eiendom, infrastruktur, naturressurser og privatgjeld. 

– TIAA: leverer investeringsprodukter og -tjenester til arbeidstakere innen akademia, forskning, 

medisin og kultur i USA. Blant TIAAs produkter og tjenester er pensjonsspareordninger, bank-

tjenester, meglingstjenester, livsforsikring og eiendomsforvaltning. 

– Vantage: eier og driver fem fullt utleide datasentre på to campus i i) Santa Clara, California og 

ii) Quincy, Washington, USA, med en samlet kapasitet på cirka 56 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 fram-

gangsmåten 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 45 av 11.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8390 – 

PSPIB/TIAA/Vantage, 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/11/12 

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.8060 – Abbott Laboratories / St Jude Medical) 

Kommisjonen besluttet 23. november 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) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004 (1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings-

hemmeligheter 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 32016M8060. 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.8137 – HNA Group / Servair) 

Kommisjonen besluttet 8. desember 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 32016M8137. 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/11/13 

2017/EØS/11/14 

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


16.2.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/25 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8216 – Allianz/Dalmore/BEL) 

Kommisjonen besluttet 13. desember 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 32016M8216. 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.8240 – Dana / Brevini Fluid Power and Brevini Power Transmission) 

Kommisjonen besluttet 16. desember 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 32016M8240. 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/11/15 

2017/EØS/11/16 

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


Nr. 11/26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.2.2017 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8252 – TPG Capital / Intel Security) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 32017M8252. 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.8332 – KII/GGC/Infor) 

Kommisjonen besluttet 6. 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 32017M8332. 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/11/17 

2017/EØS/11/18 

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.8336 – Mitsubishi Chemical Holdings / Marubeni / Metro Pacific Investments / JV) 

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 32017M8336. 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.8345 – HPS/MDP/NFP) 

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 32017M8345. 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/11/19 

2017/EØS/11/20 

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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Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og  

referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende fra 1. mars 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 3 av 6.1.2017, s. 4, og EØS-tillegget nr. 5 av 19.1.2017, s. 13. 

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 – -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 – -0,08 -0,08 -0,08 1,05 0,53 -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 – -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

 

2017/EØS/11/21 

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:2017:003:TOC
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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 

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

Medlemsstat Frankrike 

Berørte flyruter Castres–Lyon og Rodez–Lyon 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

3. desember 1995 

Opphevingsdato To måneder etter at denne meldingen ble  

kunngjort (EUT C 45 av 11.2.2017, s. 7) 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen 

til å yte offentlig tjeneste: 

Referansedokument: 

95/C 322/05 

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: 

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en 

charge des relations internationales sur le climat 

Direction générale de l’aviation civile 

Direction du Transport aérien 

Sous-direction des Transporteurs et services aériens 

Bureau des Transporteurs français et de l’intervention 

publique 

50, rue Henry Farman 

75 720 Paris Cedex 15 

FRANKRIKE 

Tlf. +33 158094321 

E-post: osp.compagnie@aviation-civile.gouv.fr 

Nettsted: www.developpement-durable.gouv.fr 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.045.01.0007.01.ENG
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