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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 035/17/COL 

av 9. februar 2017 

om å innvilge Norge unntak med hensyn til Ladehammeren anlegg for rensing av kommunalt 

avløpsvann fra tettbebyggelsen Trondheim og om å oppheve vedtak nr. 725/07/COL 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR – 

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XX nr. 13, 

rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder (”direktiv 

91/271/EØF”) 

tilpasset EØS-avtalen gjennom avtalens protokoll 1, særlig rettsaktens artikkel 8 nr. 5, 

under henvisning til vedtak i EFTAs overvåkingsorgan (”Overvåkingsorganet”) nr. 725/07/COL om å 

innvilge unntak i samsvar med artikkel 8 nr. 5 i direktiv 91/271/EØF til Høvringen anlegg for rensing av 

kommunalt avløpsvann (dokument nr. 452420), 

og på følgende bakgrunn: 

1) I artikkel 8 nr. 5 i direktiv 91/271/EØF fastsettes det at når det under særlige omstendigheter kan 

påvises at mer omfattende rensing ikke er noen vinning for miljøet, kan utslipp i mindre følsomme 

områder av avløpsvann fra tettbebyggelse med over 150 000 personenheter gjennomgå den mindre 

omfattende rensingen fastsatt i artikkel 6 nr. 2 i rettsakten. 

2) Under slike omstendigheter skal EFTA-statene framlegge dokumentasjon for Overvåkingsorganet 

som viser at utslippene i det minste gjennomgår primærrensing, og at de ikke vil ha 

skadevirkninger på miljøet.  

3) Norge har klassifisert kystområdet fra Lindesnes til den norsk-russiske grensen som ”mindre 

følsomt område” i henhold til artikkel 6 i direktiv 91/271/EØF. 

4) I vedtak 725/07/COL av 19. desember 2007 godtok Overvåkingsorganet en anmodning fra Norge 

om å få innvilget unntak i henhold til artikkel 8 nr. 5 i direktiv 91/271/EØF for mindre omfattende 

rensing enn den som er nevnt i artikkel 4 i direktiv 91/271/EØF for Høvringen renseanlegg, på de 

vilkår som er fastsatt i nevnte vedtak. 

5) Trondheim bystyre vedtok 20. februar 2010 å søke om unntak i henhold til artikkel 8 nr. 5 i 

direktiv 91/271/EØF på vegne av Trondheim kommune for Ladehammeren renseanlegg og for 

koordinerte rensekrav for både Høvringen og Ladehammeren renseanlegg, definert som en 

rensegrad på minst 70 % reduksjon av suspendert stoff i det innkommende avløpsvannet eller, 

eventuelt, en maksimal konsentrasjon av suspendert stoff på 60 mg/l kombinert med en reduksjon 

av biokjemisk oksygenforbruk med minst 20 %.  

6) Overvåkingsorganet møtte representanter fra miljøverndepartementet og Trondheim kommune  

9. februar 2012. På møtet ble en gjennomgang av vilkårene for unntaket for Høvringen 

renseanlegg diskutert i tillegg til en anmodning om unntak i henhold til artikkel 8 nr. 5 i direktiv 

91/271/EØF om utslipp i Trondheimsfjorden av kommunalt avløpsvann fra Ladehammeren 

renseanlegg fra tettbebyggelsen Trondheim. 

7) Ved brev datert 25. juni 2012 (dokument nr. 638245), sendte Overvåkingsorganet en anmodning 

til Norge om å legge fram mer detaljerte opplysninger til støtte for de to anmodningene om unntak 

for å gjøre det mulig å behandle søknadene. 

8) Norge svarte 9. november 2012 (dokument nr. 653035) på Overvåkingsorganets anmodning og 

framla flere dokumenter til støtte for sin anmodning.  

2017/EØS/72/01 
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9) På Overvåkingsorganets anmodning framla Norge ytterligere opplysninger til støtte for søknaden 

28. januar 2014 (dokument nr. 697161), 29. januar 2014 (dokument nr. 697372), 29. oktober 2014 

(dokument nr. 728105), 12. januar 2015 (dokument nr. 734689), 16. januar 2015 (dokument  

nr. 741891), 8. april 2016 (dokument nr. 799935) og 9. september 2016 (dokument nr. 818158). 

10) Kravene til utslipp fra renseanlegg for avløpsvann fastsatt i direktiv 91/271/EØF fokuserer på 

oksygenforbruk som kommer fra nedbryting av løst organisk materiale eller partikulært organisk 

materiale fra landarealer eller biologisk produksjon. 

11) Trondheimsfjorden har stor kapasitet til å bryte ned organisk materiale ettersom fjorden er svært 

dyp, har høyt vannvolum og effektiv vannutskifting med det dype havområdet utenfor 

fjordmunningen, som sørger for jevn tilførsel av oksygenrikt atlanterhavsvann fra Norskehavet. 

12) Avløpsnettet i Trondheim er inndelt i to rensedistrikter: Høvringen og Lade, som tilsammen tar 

imot rundt 99 % av byens avløpsvann. Begge renseanleggene utnytter de hydrodynamiske 

forholdene, og utløpsåpningene for avløpsvann er konstruert med et diffusorsystem for 

dypvannsutslipp som sørger for sikker innlagring av fortynnet avløpsvann under overflatelaget og 

på den måten forebygger eutrofieringsprosesser i overflatelaget og i dypvannsmasser  

og -sedimenter. 

13) Renset avløpsvann fra Høvringen renseanlegg slippes ut på vestsiden av Trondheimsfjorden, og 

renset avløpsvann fra Ladehammeren renseanlegg slippes ut på østsiden av Trondheimsfjorden. 

14) Overvåkingsorganets vurdering viser at basert på utformingen av utslippsrørene og overvåkingen 

som gjennomføres, ser ikke utslippene fra Høvringen og Ladehammeren renseanlegg ut til å nå 

eller virke inn på det biologisk produktive overflatelaget i Trondheimsfjorden. 

15) Videre viser undersøkelser av vannkvaliteten at utslipp av renset avløpsvann fra både Høvringen 

og Ladehammeren renseanlegg ikke har en merkbar virkning på vannkvaliteten i 

Trondheimsfjorden. Det er ikke dokumentert at vannet i Trondheimsfjorden er utsatt for 

eutrofiering eller at utslippsvannet fra de to renseanleggene påvirker bløtbunnsfaunaen. 

16) Den tekniske vurderingen som Overvåkingsorganet har gjennomført, viser i tillegg at påviste 

tungmetaller og organiske forurensende stoffer etter undersøkelser av bunnsedimentet ikke ser ut 

til å være knyttet til utslipp av renset avløpsvann fra verken Høvringen eller Ladehammeren 

renseanlegg. 

17) Utslippsvannet fra renseanleggene inneholder imidlertid tungmetaller og organiske 

mikroforurensninger som foreligger i løs form eller bundet til partikler i avløpsvannet, og bruk av 

kjemisk og/eller biologisk rensing vil til en viss grad redusere utslippene av tungmetaller og 

organiske mikroforurensninger. 

18) Overvåkingsorganet anser, i tråd med vedtaket i Trondheim bystyre 20. februar 2010, at en egnet 

rensing av kommunalt avløpsvann bør definere rensing som en reduksjon av samlet mengde 

suspendert stoff i det innkommende avløpsvannet med minst 70 %, eventuelt en maksimal 

konsentrasjon av suspendert stoff på 60 mg/l med en reduksjon av biokjemisk oksygenforbruk 

med minst 20 %.  

19) I den generelle tekniske vurderingen bestilt av Overvåkingsorganet konkluderes det med at renset 

avløpsvann fra Høvringen og Ladehammeren renseanlegg ikke ser ut til å ha noen målbar 

innvirkning på miljøet. Modellberegninger og -simuleringer av miljømessige virkninger av 

sekundærrensing ved begge renseanleggene sammenlignet med primærrensing har ikke påvist at 

mer avansert behandling vil medføre noen merkbare miljømessige forbedringer utover dette. 

20) I sitt vedtak av 19. desember 2007, der Overvåkingsorganet innvilger unntak for Høvringen 

renseanlegg for kommunalt avløpsvann i henhold til artikkel 8 nr. 5, stipulerte 

Overvåkingsorganet at bruk av kjemisk og/eller biologisk rensing ved Høvringen renseanlegg for 

kommunalt avløpsvann til en viss grad ville redusere utslippene av tungmetaller og organiske 

mikroforurensninger. Ett av vilkårene for det vedtaket var at rensingen av kommunalt avløpsvann 

fra renseanlegget skulle sørge for en reduksjon av samlet suspendert stoff i det innkommende 

avløpsvannet med minst 80 % før utslipp og en reduksjon av biokjemisk oksygenforbruk(1) med 

minst 20 %.  

  

(1) BOF 5 ved 20 °C. 
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21) Etter å ha analysert prøvene som ble lagt fram fra Høvringen renseanlegg for kommunalt 

avløpsvann, fant Overvåkingsorganet at disse ikke er tilfredsstillende for å sikre overholdelse av 

vilkårene knyttet til unntaksvedtaket fra 2007. Overvåkingsorganet konkluderer dermed med at 

vilkårene fastsatt i det opprinnelige vedtak av 19. desember 2007 om å innvilge unntak, ikke er 

oppfylt. På denne bakgrunn anser Overvåkingsorganet at unntaksvedtaket med hensyn til 

Høvringen renseanlegg bør tilbakekalles. 

22) I samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 nr. 2 i direktiv 91/271, også nevnt i vedtak i 

EFTA-statenes faste komité nr. 3/2012/SC og 4/2012/SC av 26. oktober 2012, la 

Overvåkingsorganet fram et utkast til dette vedtak for EFTAs miljøkomité ved brev av  

8. desember 2016. I samsvar med komiteens saksbehandlingsregler ble utkastet til vedtak ansett å 

være godkjent 26. januar 2017. 

23) Kollegiemedlemmet med særlig ansvar for miljøsaker er gitt myndighet(1), på 

Overvåkingsorganets vegne og ansvar, til å vedta tiltak, dersom utkastet til tiltak som skal vedtas 

er, slik det er i dette tilfellet, i samsvar med uttalelsen fra EFTAs miljøkomité som bistår EFTAs 

overvåkingsorgan. 

GJORT DETTE VEDTAK: 

1. Anmodningen fra Norge i henhold til artikkel 8 nr. 5 i rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg XX 

nr. 13 (rådsdirektiv 91/271/EØF om rensing av avløpsvann fra byområder) om å få tillatelse, for 

Ladehammeren renseanlegg for kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelsen Trondheim, til å 

gjennomføre mindre omfattende rensing enn den som er nevnt i artikkel 4 i rettsakten, innvilges, på 

de vilkår som er fastsatt i nr. 2 til 7 under. 

2. Kommunalt avløpsvann fra Ladehammeren renseanlegg fra tettbebyggelsen Trondheim skal, før 

utslipp i resipientvann, renses slik det er fastsatt i vedlegget til dette vedtak senest 31. desember 

2017. 

3. En strategi for å redusere innholdet av tungmetaller og forurensende mikrostoffer i avløpsanlegget 

og forebygge ytterligere forurensning av kommunalt avløpsvann av tungmetaller og forurensende 

mikrostoffer skal utvikles innen 30. juni 2017. Planen, som skal overvåkes av vedkommende norske 

myndigheter, skal inkludere forpliktelse til å: 

– gjennomføre undersøkelser og overvåking for å identifiserer mulige kilder til forurensning og 

lokale forurensere, 

– utforme tiltaksplaner for å få slutt på forurensning fra forurensningskilder og lokale forurensere, 

– anvende mottiltak mot påviste forurensere og fjerne kilden til miljøforurensere. 

4. Overvåkingsorganets vedtak av 19. desember 2007 (725/07/COL) om å godta Norges anmodning om 

unntak etter artikkel 8 nr. 5 i direktiv 91/271/EØF tilbakekalles. 

5. I samsvar med rettsaktens artikkel 15 nr. 3 skal vedkommende norske myndigheter overvåke og 

foreta enhver undersøkelse som måtte være nødvendig for å sikre at utslippene ikke har 

skadevirkninger på miljøet. 

6. Hvert annet år, fra 31. januar 2018, skal norske myndigheter framlegge en rapport for 

Overvåkingsorganet som inneholder resultater fra overvåkingen gjennomført i foregående periode, i 

samsvar med bestemmelsene i nr. 3 og 4 over, særlig med hensyn til tiltak fattet for å forebygge 

forurensning av tungmetaller og forurensende mikrostoffer. Rapporten skal også omfatte forklaringer 

med hensyn til eventuell manglende overholdelse av kravene i dette vedtak. 

7. Etter hver rapporteringsperiode nevnt i nr. 6, eller ved en ny utvikling i forholdene, skal 

Overvåkingsorganet revurdere situasjonen og skal, om nødvendig, framlegge forslag til nytt vedtak 

for EFTAs miljøkomité som bistår Overvåkingsorganet. 

  

(1) Vedtak nr. 17/94/COL av 23. september 1994 (dokument nr. 624326). 



Nr. 72/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.11.2017 

 

8. Dette vedtak skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende. 

9. Vedtaket skal tre i kraft ved underretning til Norge. 

10. Dette vedtak har gyldighet i engelsk utgave. 

11. Dette vedtak er rettet til Norge. 

Utferdiget i Brussel 9. februar 2017. 

For EFTAs overvåkingsorgan 

 Helga Jónsdóttir Carsten Zatschler 

 Medlem av kollegiet Direktør 
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VEDLEGG 

Krav til utslipp fra Ladehammeren renseanlegg for kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelsen Trondheim 

Parameter 

Valgmulighet 1 Valgmulighet 2 

Minste prosentvise 

reduksjon(*) 

Minste prosentvise 

reduksjon(*) 

Høyeste 

konsentrasjon av 

avløpsvann (mg/l) 

Biokjemisk oksygenforbruk 

(BOF 5 ved 20 °C) uten 

nitrifikasjon 

Ikke relevant 20 Ikke relevant 

Samlet mengde suspendert 

fast stoff 

70 Ikke relevant 60 

(*) Reduksjon i forhold til konsentrasjonen ved innløpet (ubehandlet) 



Nr. 72/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.11.2017 

 

EFTA-DOMSTOLEN 

Søksmål anlagt 21. september 2017 av EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(Sak E-7/17) 

Et søksmål mot Island ble 21. september 2017 anlagt for EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan, 

Rue Belliard 35, BE-1040 Bruxelles/Brussel, Belgia, representert ved Carsten Zatschler, Catherine 

Howdle og Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir. 

EFTAs overvåkingsorgan har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. erklære at Island har unnlatt å innføre de nødvendige tiltak for å gjøre rettsakten omhandlet i kapittel 

VIII nr. 6f i vedlegg II til EØS-avtalen (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/29/EU av  

26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på 

markedet av enkle trykkbeholdere), tilpasset EØS-avtalen gjennom dens protokoll 1, til del av sin 

interne rettsorden, og uansett har unnlatt å melde til EFTAs overvåkingsorgan de tiltak som er 

innført for å gjennomføre rettsakten, slik EØS-avtalen artikkel 7 krever. 

2. pålegge Island å betale sakens omkostninger. 

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden: 

− Saken gjelder Islands manglende oppfyllelse innen 8. februar 2017 av en grunngitt uttalelse avgitt av 

EFTAs overvåkingsorgan 8. desember 2016 om statens manglende gjennomføring i nasjonal rett av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/29/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av enkle trykkbeholdere 

(”rettsakten”) omhandlet i kapittel VIII nr. 6f i vedlegg II til avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde og tilpasset EØS-avtalen gjennom avtalens protokoll 1. 

− EFTAs overvåkingsorgan anfører at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten og 

etter EØS-avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre 

rettsakten innen den fastsatte tidsfrist. 

2017/EØS/72/02 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8639 – Cariparma / Caricesena, Carim, Carismi) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Crédit Agricole Cariparma S.p.A. (”Cariparma”, Italia), 

– Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (”Caricesena”, Italia),  

– Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. (”Carim”, Italia) og  

– Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. (”Carismi”, Italia). 

Crédit Agricole Cariparma S.p.A overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. og Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cariparma: et datterselskap til Crédit Agricole S.A. (”Credit Agricole”, Frankrike) som er et ledende bankforsikrings- 

og aktivaforvaltningsforetak i Europa. Crédit Agricole-konsernet tilbyr et komplett tilbud av finansielle tjenester i 

Italia. 

– Caricesena: aktiv på alle områder tilknyttet finans- og kredittformidling i nordlige og midtre deler av Italia.  

– Carim: aktiv innen banksektoren for privatpersoner i Italia, særlig i de italienske regionene Emilia Romagna, Marche, 

Umbria og Lazio. 

– Carismi: hovedsakelig bankvirksomhet for privatpersoner, særlig i de nordlige og sentrale deler av Italia, i regionen 

Toscana.  

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 385 av 15.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8639 – Cariparma / Caricesena, Carim, Carismi 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/72/03 

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

(Sak M.8667 – Deutsche Alternative Asset Management / M&G Alternatives  

Investment Management / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 30. oktober 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Infracapital Greenfield Partners I LP (”IGP”, Det forente kongerike), som handler gjennom sin forvalter M&G 

Alternatives Investment Management Limited (”MAGAIM”, Det forente kongerike), som tilhører Prudential-

konsernet (Det forente kongerike), 

– Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited (”DAAM”, Det forente kongerike), som tilhører Deutsche 

Bank Group (Tyskland), og 

– Belmond JV (Det forente kongerike). 

MAGAIM og DAAM overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over Belmond JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MAGAIM: et heleid indirekte datterselskap til Prudential plc, et finanstjenestekonsern med hovedkontor i Det forente 

kongerike. M&G Investments er investeringsforvaltningsavdelingen til Prudential plc i Europa. IGP er et 

investeringsfond som er etablert for å investere i uutviklede infrastrukturaktiva over hele Europa. 

– DAAM: et foretak tilknyttet Deutsche Bank, som er en global leverandør av finansielle tjenester. DAAM tilbyr 

investeringsforvaltnings- og fondsforvaltningstjenester. 

– Belmond JV: vil opprettes som et nystiftet selvstendig fungerende fellesforetak for å gjøre bestemte investeringer i 

forbindelse med franchisesystemet for jernbanetransport i West Midlands i Storbritannia, herunder operasjonell 

leasing av rullende materiell og, eventuelt, tilhørende ekstra kapitalinvesteringer. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 381 av 11.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8667 – Deutsche Alternative Asset Management / M&G Alternatives Investment Management / JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/72/04 

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


16.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 72/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8672 – EasyJet / Certain Air Berlin Assets) 

1.  Kommisjonen mottok 7. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– easyJet (Det forente kongerike) og 

– Certain Air Berlin Assets (”Målforetaket”, Tyskland).  

easyJet overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av foretaket Air Berlin. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– easyJet : lavprisflyselskap med direkteruter for passasjertransport i Europa. 

– Målforetaket: aktiva som tidligere var en del av Air Berlins virksomhet ved Berlin Tegel lufthavn, herunder tidsluker 

og parkeringsplasser. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 383 av 14.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8672 – EasyJet / Certain Air Berlin Assets 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/72/05 

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

(Sak M.8691 – Innogy / European Energy Exchange / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– innogy SE (”innogy”, Tyskland), kontrollert av RWE AG, 

– European Energy Exchange AG (”EEX”, Tyskland), kontrollert av Deutsche Börse AG, og 

– et nystiftet fellesforetak (”JV”, Tyskland). 

innogy, direkte og gjennom sitt datterselskap Süwag Vertrieb AG & Co. KG, og EEX overtar i fellesskap kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– innogy: europeisk energileverandør med virksomhet innen områdene infrastruktur, forsyning og fornybar energi. 

RWE-konsernet er aktivt innen produksjon og transport av, handel med og levering av elektrisitet og gass samt vann 

og fjernvarme. 

– EEX: utvikler og driver børser for energi og råvarer. 

– JV: skal utvikle og drive en plattform på nett for prissammenligning og formidlingstjenester til tyske 

sluttkundeleverandører innen B2B-segmentet. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 388 av 17.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8691 – Innogy / European Energy Exchange / JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks:+32 229 64301 

Postadresse: 

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/72/06 

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

(Sak M.8709 – AXA/Pradera/Targets) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Pan European Value Added Venture S.C.A. (”PEVAV”, Luxembourg), en enhet som i siste instans er kontrollert av 

AXA S.A. (”AXA”, Frankrike), 

– Pradera Limited, et heleid datterselskap av Pradera Group Limited (”Pradera”, Det forente kongerike), og 

– to eiendommer i Torino (”Fellesforetakene”, Italia). 

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

fellesforetakene.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PEVAV: et uregulert alternativt investeringsfond som har som eneste formål å investere sine fond i europeiske 

eiendommer, og som allerede eier eiendommer og porteføljer. PEVAV er kontrollert av AXA-konsernet som er et 

globalt forsikringskonsern med hovedkontor i Paris. Foretakene i AXA-konsernet driver virksomhet innen områdene 

livsforsikring, sykeforsikring og andre typer forsikringer samt innen området investeringsforvaltning. 

– Pradera: aktivaforvaltning og investeringer i eiendommer over hele Europa. Selskapet tilhører Pradera-konsernet som 

er et markedsledende spesialfond og aktivaforvalter for kjøpesentre og detaljhandelsparker i Europa og Asia. 

– Målforetakene: et kjøpesenter med en tilknyttet eiendom som benyttes til handelsmesser og utstillinger, begge ligger i 

Lingotto-komplekset i Torino. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 386 av 16.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8709 – AXA/Pradera/Targets 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks:+32 229 64301 

Postadresse: 

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/72/07 

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

(Sak M.8724 – The Carlyle Group / Palmer & Harvey McLane (Holdings)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Carlyle Group (USA) og 

– Palmer & Harvey McLane (Holdings) Limited (Det forente kongerike). 

The Carlyle Group, gjennom sitt tilknyttede foretak Carlyle Strategic Partners IV, L.P., overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Palmer & Harvey McLane (Holdings) Limited. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– The Carlyle Group: global alternativ kapitalforvalter. 

– Palmer & Harvey McLane (Holdings) Limited: distribusjon av en rekke produkter som tobakk, alkohol, søtsaker og 

dagligvarer til detaljhandelen, nærbutikker og bensinstasjoner i Det forente kongerike samt drift av nærbutikker i Det 

forente kongerike. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 383 av 14.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8724 – The Carlyle Group / Palmer & Harvey McLane (Holdings) 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/72/08 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Innledning av behandling 

(Sak M.8444 – ArcelorMittal/Ilva) 

Kommisjonen besluttet 8. november 2017 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde 

fastslått at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med 

det felles marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den 

meldte foretakssammenslutningen, og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er 

hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 383 av 14.11.2017. Merknadene sendes til 

Kommisjonen, med referanse M.8444 – ArcelorMittal/Ilva, 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/72/09 

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

(Sak M.8514 – Evonik/DSM/JV) 

Kommisjonen besluttet 26. oktober 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 32017M8514. 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.8586 – TPC/JSR/UMG/UBE/MR) 

Kommisjonen besluttet 10. november 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 32017M8586. 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/72/10 

2017/EØS/72/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8621 – Apollo Management / Aegon Ireland) 

Kommisjonen besluttet 8. november 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 32017M8621. 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.8641 – Jacobs Engineering Group / CH2M HILL Companies) 

Kommisjonen besluttet 25. oktober 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 32017M8641. 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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8676 – Hellman&Friedman / Nets) 

Kommisjonen besluttet 7. november 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 32017M8676. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

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

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

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Cagliari–Roma Fiumicino og omvendt 

Cagliari–Milano Linate og omvendt 

Ny ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

9. juni 2018 

For henvendelser om teksten til og informasjon og/eller 

dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste: 

Referansedokument:  

EUT C 145 av 9.5.2017, s. 4, og EØS-tillegget nr. 30 av 

18.5.2017, s. 8. 

EUT C 220 av 8.7.2017, s. 58, og EØS-tillegget nr. 44 av 

20.7.2017, s. 14. 

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Directorate-General for Airports and Air Transport 

Tlf.: +39 0641583681/3683 

E-post: segreteria_dgata@pec.mit.gov.it 

Nettside: http://www.mit.gov.it 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

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

ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Tarbes–Paris (Orly) 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. juni 2018 til 31. mai 2022 

Frist for innsending av søknader og anbud 10. januar 2018 (kl. 12.00 lokal tid) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Syndicat mixte Pyrenia 

Bâtiment Pic du Midi 

Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

FR-65290 Juillan 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 562325651 

Faks: +33 562329207 

E-post: syndicat.mixte@pyrenia.fr 
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