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1.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/1 
 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8461 – Chrysaor (Harbour Energy Group) / Target Assets) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 18. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Chrysaor Holdings Limited 
(”CHL”, Det forente kongerike), kontrollert av EIG Global Energy Partners (”EIG”, USA), ved kjøp 
av aksjer og aktiva overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
en portefølje av aktiva i nordre del av Nordsjøen (”Målaktivaene”), i dag kontrollert av Shell Group 
(Nederland).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CHL: utvikling og kommersialisering av enkelte olje- og gassreserver. CHL er indirekte 
kontrollert av EIG, et globalt investeringsfond som har spesialisert seg på energi- og 
energitilknyttet infrastruktur.  

– Målforetaket: utvinning av råolje og naturgass og utvikling, produksjon og salg av råolje. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 
beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 169 av 30.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8461 – Chrysaor 
(Harbour Energy Group) / Target Assets, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
BE-1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIA 

  
(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/33/01 

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


Nr. 33/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.6.2017 
 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8472 – Nippon Yusen Kabushiki Kaisha / Mitsui Osk Lines / Kawasaki  
Kisen Kaisha / JV) 

1. Kommisjonen mottok 19. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Nippon Yusen Kabushiki 
Kaisha (”NYK”), Mitsui Osk Lines (”MOL”) og Kawasaki Kisen Kaisha (”K Line”), alle fra Japan, 
ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak i fellesskap overtar kontroll i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et fellesforetak (”JV”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NYK, MOL og K Line: sjøtransport over hele verden, herunder containerskipsfartstjenester, 
containerterminaltjenester og, i varierende grad, andre tjenester som bulktransport, lufttransport, 
logistikk, bulkfart, eiendom, cruisebåter og handel. 

– JV: den globale containerskipsfartsvirksomheten og terminalvirksomheten (unntatt terminaler i 
Japan) til NYK, MOL og K Line. 

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 174 av 1.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8472 – Nippon Yusen 
Kabushiki Kaisha / Mitsui Osk Lines / Kawasaki Kisen Kaisha / JV, 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/33/02 

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


1.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/3 
 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8474 – HNA/CWT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 18. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket HNA Group Co., Ltd. (”HNA 
Group”, Kina) ved frivillig betinget tilbud alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket CWT Limited (”CWT”, Singapore).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HNA Group: konglomerat med investeringer innen flyselskaper, eiendommer og 
holdingforetak, hoteller, skipsfart, logistikk, kapitalforvaltning, miljøvennlig teknologi og 
leasingforetak. HNA Group fokuserer i hovedsak på virksomhet i Kina og Asia, men har også 
noe virksomhet i EU. 

– CWT: foretak som er registrert på Singapore Exchange Securities Trading, og som leverer 
integrerte logistikkløsninger og tilknyttede tjenester i tillegg til grunnleggende 
logistikkvirksomhet. Foretaket har hovedsakelig virksomhet i Asia og Stillehavsområdet. I EU 
er CWTs virksomhet hovedsakelig knyttet til logistikktjenester og varehandel.  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 
beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 169 av 30.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8474 – HNA/CWT, 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/33/03 

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


Nr. 33/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.6.2017 
 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8475 – SoftBank Group / Fortress Investment Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 19. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket SoftBank Group Corp. 
(”SoftBank”, Japan) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Fortress Investment Group LLC (”Fortress”, USA).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SoftBank: børsnotert japansk internettforetak som leverer et bredt spekter av 
telekommunikasjonstjenester og -produkter, hovedsakelig i Japan og USA. Virksomheten er i 
dag delt i fem segmenter: Japanese Telecommunications, Sprint Corporation (et amerikansk 
telekommunikasjonsselskap), Yahoo Japan (internettreklame, e-handel og medlemskaps-
tjenester), Distribution (mobilenheter og salg av programvare til datamaskiner og periferiutstyr i 
Japan) og ARM (et halvlederforetak med hovedkontor i Det forente kongerike). 

– Fortress: investeringsforvaltningsforetak med hovedkontor i New York i USA. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 
beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 172 av 31.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8475 – SoftBank 
Group / Fortress Investment 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/33/04 

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


1.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/5 
 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8502 – SoftBank / Bharti / Hon Hai / SB Energy) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 17. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene SoftBank Group Corp. 
(”Softbank”, Japan), Bharti Overseas Private Limited (”Bharti”, India) og Hon Hai Precision 
Industry Co. (”Hon Hai”, Taiwan) i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over SB Energy Holdings Limited (”SB Energy”), i dag kontrollert alene 
av SoftBank. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SoftBank: internettforetak som leverer et bredt spekter av telekommunikasjonstjenester og  
-produkter, hovedsakelig i Japan og USA. 

– Bharti: holding- og investeringsforetak. Foretakets hovedvirksomhet omfatter investering og 
tjenestetilbud innen telekommunikasjon, reiseliv, eiendomsutvikling og andre sektorer som 
infrastrukturforetak og nettportaler samt investeringer i egenkapital, verdipapirer og finansielle 
instrumenter. 

– Hon Hai: leverer tredjeparts elektroniske produksjonstjenester til produsenter av originalutstyr 
av elektroniske produkter som datamaskiner, mobiltelefoner, videospillkonsoller og fjernsyn. 

– SB Energy: er involvert i budgivingsprosessen for og utvikling, konstruksjon og drift av 
prosjekter for fornybar energi (særlig solenergi) i India. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 
beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 169 av 30.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8502 – SoftBank / 
Bharti / Hon Hai / SB Energy, 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/33/05 

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.7864 – Trelleborg / CGS Holding) 

Kommisjonen besluttet 4. mai 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 32016M7864. 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.8346 – Macquarie / USSL / OSW assets of UK GIB) 

Kommisjonen besluttet 22. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8346. 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/33/06 

2017/EØS/33/07 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


1.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/7 
 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8411 – Safran Group / China Eastern Air Holding / JV) 

Kommisjonen besluttet 18. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8411. 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.8424 – SGAB/Acciona/SCCN) 

Kommisjonen besluttet 23. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(11). Den foreligger i uavkortet form bare på 
spansk 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 32017M8424. 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/33/08 

2017/EØS/33/09 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 33/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.6.2017 
 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8466 – Bain Capital / Sealed Air Diversey Care division and food hygiene  
and cleaning business) 

Kommisjonen besluttet 22. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 
engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 
gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 
mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8466. 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 

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

Medlemsstat Tsjekkia 

Berørt flyrute Ostrava–Amsterdam og Ostrava–Helsinki 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 
offentlig tjeneste 

1. oktober 2016 

Ikrafttredelsesdato for endringene 30. september 2017 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 
informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til 
å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK 
Tlf.: +420 595622716 
Faks: +420 595622226 
E-post: martin.vymetal@msk.cz 
Internett: www.msk.cz 

eller 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 
Hvězdova 1716/2b 
140 00 Praha 4 
DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK 
Tlf.: +420 224827884 
Faks: +420 224827879 
E-post: sniehotta@akccs.cz 
Internett: www.akccs.cz 
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  
rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med plikt til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Tsjekkia 

Berørte ruter Ostrava–Amsterdam 

Avtalens gyldighetsperiode 1. oktober 2017 til 30. september 2021 

Frist for innsending av anbud 31. juli 2017 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 
relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 
med anbudet og den endrede forpliktelsen til å yte offentlig 
tjeneste: 

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: 

Moravskoslezský kraj — Krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK 
Tlf.: +420 595622716 
Faks: +420 595622226 
E-post: martin.vymetal@msk.cz 
Internett: www.msk.cz 

eller 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 
Hvězdova 1716/2b 
140 00 Praha 4 
DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK 
Tlf.: +420 224827884 
Faks: +420 224827879 
E-post: sniehotta@akccs.cz 
Internett: www.akccs.cz 

 

Medlemsstat Tsjekkia 

Berørte ruter Ostrava–Helsinki 

Avtalens gyldighetsperiode 1. oktober 2017 til 30. september 2021 

Frist for innsending av anbud 31. juli 2017 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 
relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 
med anbudet og den endrede forpliktelsen til å yte offentlig 
tjeneste: 

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: 

Moravskoslezský kraj — Krajský úřad 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK 
Tlf.: +420 595622716 
Faks: +420 595622226 
E-post: martin.vymetal@msk.cz 
Internett: www.msk.cz 

eller 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 
Hvězdova 1716/2b 
140 00 Praha 4 
DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK 
Tlf.: +420 224827884 
Faks: +420 224827879 
E-post: sniehotta@akccs.cz 
Internett: www.akccs.cz 

 

2017/EØS/33/12 



1.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 33/11 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Informasjon framlagt av Kommisjonen i samsvar med artikkel 8 annet ledd i  
europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 om en informasjonsprosedyre for  

tekniske forskrifter og regler for informasjonssamfunnstjenester(1) 

Statistikk over tekniske forskrifter som er meldt inn i 2016 i samsvar med framgangsmåte for 
melding i direktiv (EU) 2015/1535 

Kommisjonen har offentliggjort følgende statistikk over tekniske forskrifter som er meldt inn i 2016 i 
samsvar med framgangsmåte for melding i direktiv 2015/1535: 

– Tabell som viser de ulike typene reaksjoner rettet mot EU-medlemsstatene med hensyn til utkast som 
er meldt inn av medlemsstatene 

– Tabell som viser fordeling per sektor for utkast som er meldt inn av EU-medlemsstatene 

– Tabell som viser antall kommentarer fra Europakommisjonen med hensyn til utkast som er meldt inn 
av Island, Liechtenstein, Norge og Sveits 

– Tabell som viser fordeling per sektor for utkast som er meldt inn av Island, Norge, Liechtenstein og 
Sveits 

– Tabell som viser utkast meldt inn av Tyrkia samt kommentarer fra Europakommisjonen i tilknytning 
til disse utkastene 

– Tabell som viser fordeling per sektor for utkast som er meldt inn av Tyrkia 

– Statistikk over pågående overtredelsesprosedyrer i 2016 som er innledet på bakgrunn av artikkel 258 
i TEUV for manglende overholdelse av bestemmelsene i direktiv (EU) 2015/1535 

Tabellene finnes i EUT C 162 av 23.5.2017, s. 4. 

 

  
(1) EUT L 241 av 17.9.2015, s. 1. 
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