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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8697 – APMH Invest / Mitsui / Maersk Product Tankers) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– APMH Invest A/S (”APMH Invest”, Danmark),  

– Mitsui & Co., Ltd (”Mitsui”, Japan), og  

– Maersk Product Tankers A/S (”MPT”, Danmark).  

APMH Invest og Mitsui overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele APMH Invest. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– APMH Invest: holdingforetak med interesser innen bankvirksomhet, infrastruktur og finansielle investeringer innen 

fast avkastning og verdipapirer. 

– Mitsui: globalt konsern med virksomhet innen produktsalg, logistikk over hele verden og finansiering gjennom 

utvikling av større infrastrukturprosjekter og andre prosjekter. 

– MPT: aktiv innen trampfart til sjøs for transport av flytende bulkprodukter, særlig raffinerte oljeprodukter og visse 

kjemikalier.  

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 73 av 27.2.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8697 – APMH Invest / Mitsui / Maersk Product Tankers 

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. 

2018/EØS/12/01 

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


Nr. 12/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.3.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8728 – Diamond Transmission Corporation / Infrared Capital Partners / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Diamond Transmission Corporation Limited (”DTC”, Det forente kongerike), kontrollert av Mitsubishi Corporation 

(”MC”, Japan), 

– Infrared Capital Partners Limited (”IRCP”, Det forente kongerike), kontrollert av InfraRed Capital Partners 

(Management) LLP (Det forente kongerike), og 

– Diamond Transmission Partners BBE (Holding) Limited (”Målforetaket”, Det forente kongerike), i dag kontrollert 

alene av DTC. 

DTC og IRCP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over hele Målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DTC: et holdingforetak som omfatter MCs investeringsvirksomhet i sektoren for elektrisitetsoverføring. 

– IRCP: et forvaltningsforetak for infrastrukturinvesteringer med virksomhet innen finansiell rådgivning og 

investeringsforvaltning på vegne av investeringsfond. 

– Målforetaket: eier av sjøbasert overføring for Burbo Bank Extensions vindkraftverk til sjøs, aktiv innen overføring av 

elektrisitet fra vindkraftverket til Det forente kongerikes nasjonale overføringssystem for elektrisitet på land. 

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 75 av 28.2.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8728 – Diamond Transmission Corporation / Infrared Capital Partners / 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. 

2018/EØS/12/02 

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

(Sak M.8752 – CCPIB/BHL/BGL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CPP Investment Board (Canada), og 

– BGL (Holdings) Ltd (Det forente kongerike), i dag kontrollert av BHL Holdings Ltd (Guernsey). 

CPP Investment Board overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over BGL 

(Holdings) Ltd, i dag kontrollert av BHL Holdings Ltd. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPP Investment Board: organisasjon for investeringsforvaltning med kontor i Toronto som investerer Canada Pension 

Plans midler hovedsakelig i offentlige og private aksjer, fast eiendom, infrastruktur samt investeringer med fast 

avkastning. 

– BHL Holdings Ltd: et privateid holdingforetak med kontor på Guernsey med interesser i Europa, Australia, 

Singapore, Sør-Afrika og Tyrkia, aktiv innen forsikringstegning, gjenforsikring, nettsider for prissammenligning, jus, 

eiendomsutvikling og fritidssektor.  

– BGL (Holdings) Ltd: drift av nettsider for prissammenligning i Det forente kongerike og Frankrike, 

forsikringsdistribusjon for tredjepart og egne livs- og skadeforsikringsprodukter 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 71 av 24.2.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8752 – CCPIB/BHL/BGL 

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. 

2018/EØS/12/03 

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

(Sak M.8806 – Richemont / YOOX Net-a-Porter Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Compagnie Financière Richemont SA (”Richemont”, Sveits), 

– RLG Italia Holding S.p.A. (”Bidco”, Italia), kontrollert av Richemont, og 

– YOOX Net-a-Porter Group S.p.A. (”YNAP”, Italia). 

Richemont (via Bidco) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket 

YNAP. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 22. januar 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Richemont: sveitsisk holdingforetak for en rekke luksusvarer og luksusforetak. Gjennom sine ulike datterforetak 

(Maisons) er Richemont aktiv innen utforming, produksjon og distribusjon av luksusvarer. 

– YNAP: italiensk foretak for detaljhandel av luksusvarer på internett, registrert på Mercato Telematico Azionario, 

forvaltet av Borsa Italiana S.p.A., børsen i Milano. 

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 77 av 1.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8806 – Richemont / YOOX Net-a-Porter Group 

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. 

2018/EØS/12/04 

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

(Sak M.8810 – Ardian/DRT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ardian France, SA (”Ardian”, Frankrike), og 

– Dérivés Résiniques et Terpéniques, SA (”DRT”, Frankrike). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ardian: privat egenkapitalinvestering gjennom porteføljeforetak i en rekke økonomiske sektorer i Europa, Nord-

Amerika og Asia. 

– DRT: produksjon av avledede produkter fra furuharpiks.  

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 75 av 28.2.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8810 – Ardian/DRT 

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. 

2018/EØS/12/05 

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

(Sak M.8821 – Advent International / Circet Groupe) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 22. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning der foretaket Advent International Corporation (”Advent”, USA) ved kjøp av aksjer 

alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Circet Groupe (”Circet”, 

Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: privat amerikansk egenkapitalinvestor som er sponsor for fond som investerer over hele verden. 

– Circet: mellomstort fransk foretak med virksomhet innen telekommunikasjonsinfrastrukturtjenester og distribusjon av 

mobiltelefonprodukter og -tjenester gjennom datterselskapet Circet Réseaux. 

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 77 av 1.3.2018. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8821 – Advent International / Circet Groupe, 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. 

2018/EØS/12/06 

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

(Sak M.8665 – Discovery/Scripps) 

Kommisjonen besluttet 6. februar 2018 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 

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 32018M8665. 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.8761 – ReAssure/Actaeon) 

Kommisjonen besluttet 19. februar 2018 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 32018M8761. 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. 

2018/EØS/12/07 

2018/EØS/12/08 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8775 – Shell/Impello) 

Kommisjonen besluttet 15. februar 2018 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 32018M8775. 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.8783 – Repsol/Kia/JV) 

Kommisjonen besluttet 19. februar 2018 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 32018M8783. 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. 

2018/EØS/12/09 

2018/EØS/12/10 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8803 – Michelin/Sumitomo/JV) 

Kommisjonen besluttet 23. februar 2018 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 32018M8803. 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. 

2018/EØS/12/11 

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

Berørt flyrute Arvidsjaur–Arlanda (Stockholm) 

Avtalens gyldighetsperiode Juni 2018–oktober 2019 

Frist for innsending av anbud To måneder etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort 

(EUT C 60 av 16.2.2018, s. 10) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og 

eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

The Swedish Transport Administration 

SE-781 87 Borlänge 

SVERIGE 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-

upphandlingar/ 

RFT-referanse: CTM: 177795 

Tlf.: +46 771921921 

Kontaktpersoner: 

Håkan Jacobsson: hakan.jacobsson@trafikverket.se 

Lisa Berglund: lisa.a.berglund@trafikverket.se 

 

2018/EØS/12/12 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0010.01.ENG
http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/Aktuella-upphandlingar/
mailto:hakan.jacobsson@trafikverket.se
mailto:lisa.a.berglund@trafikverket.se
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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 

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Elba Marina di Campo–Pisa og omvendt 

Elba Marina di Campo–Firenze og omvendt 

Elba Marina di Campo–Milano Linate og omvendt 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

1. juni 2018 

For henvendelser om teksten til og eventuell informasjon 

og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Department of Transport, Navigation, General Affairs 

and Human Resources 

Directorate-General for Airports and Air Transport 

Via Giuseppe Caraci 36 

IT-00157 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0641583690 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air Transport Development and Licensing Department 

(Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze), 

Viale Castro Pretorio 118 

IT-00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

Internett: 

http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

E-post: dg.ta@pec.mit.gov.it 

osp@enac.gov.it 

 

2018/EØS/12/13 

http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
mailto:dg.ta@pec.mit.gov.it
mailto:osp@enac.gov.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 Italia 

Berørte flyruter Elba Marina di Campo–Pisa og omvendt 

Elba Marina di Campo–Firenze og omvendt 

Elba Marina di Campo–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. juni 2018 til 31. mai 2021 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne meldingen 

(EUT C 60 av 16.2.2018, s. 12) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air Transport Development and Licensing Department 

(Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze), 

Viale Castro Pretorio 118 

IT-00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post: osp@enac.gov.it 

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

http://www.enac.gov.it 

 

2018/EØS/12/14 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0012.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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Innbydelse til å sende inn forslag innenfor arbeidsprogrammet for tilskudd til  

transeuropeiske telekommunikasjonsnett innenfor ordningen for et sammenkoplet  

Europa for perioden 2014–2020 

(Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2018) 568) 

Europakommisjonen, ved generaldirektoratet for kommunikasjonsnett, innhold og teknologi, har 

kunngjort en forslagsinnbydelse med det formål å gi tilskudd til prosjekter i samsvar med de prioriterte 

områder og mål som angis i arbeidsprogrammet for 2018 på området transeuropeiske telekom-

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

De tre innbydelsene som er utlyst, er følgende: 

– CEF-TC-2018-1: eIdentification (eID) & eSignature (elektronisk identifisering og signatur) 

– CEF-TC-2018-1: Europeana 

– CEF-TC-2018-1: Sikrere internett 

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

innbydelsene, er 30 millioner euro. 

Fristen for innsending av forslag er 15. mai 2018.  

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

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-

calls-proposals 

2018/EØS/12/15 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
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Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutningene om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 31. januar 2018 er nå 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 70 av 23.2.2018, s. 1. 

 

2018/EØS/12/16 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:070:TOC
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