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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8792 – T-Mobile NL / Tele2 NL) 

1. Kommisjonen mottok 2. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– T-Mobile Netherlands Holding B.V. (”TMNL”, Nederland), kontrollert av Deutsche Telekom AG (Tyskland), og 

– Tele2 Netherlands Holding N.V. (”Tele2 NL”, Nederland). 

TMNL overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Tele2 NL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TMNL: leverer telekommunikasjonstjenester til privatkunder og forretningskunder i Nederland via sine heleide 

datterforetak T-Mobile Netherlands B.V. og T-Mobile Thuis B.V. (TMT). TMNL eier et landsdekkende mobilnett og 

leverer mobilkommunikasjonstjenester basert på 2G, 3G, 4G og NB-IoT. TMT leverer faste tjenester i detaljleddet, 

deriblant bredbånd, TV og fasttelefoni basert på tilgangstjenester i engrosleddet. Et annet datterforetak av TMNL 

tilbyr kreditt til privatkunder til kjøp av håndsett. 

– Tele2 NL: telekommunikasjonsleverandør i Nederland som opererer bare i 4G-mobilnettet og leverer tale-, data- og 

meldingstjenester samt faste bredbåndstjenester. Tele2 NL leverer tjenester til forretningskunder og privatkunder og i 

begrenset omfang til andre telekommunikasjonsleverandører. Tele2 NLs datterforetak driver også en kjede av 

butikker i Nederland og tilbyr kreditt til privatkunder til kjøp av håndsett. 

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 162 av 8.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8792 – T-Mobile NL / Tele2 NL 

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”). 

2018/EØS/30/01 

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

(Sak M.8865 – AIG/Validus) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok onsdag 30. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– American International Group (”AIG”) (USA), og 

– Validus Holdings Limited (”Validus”) (Bermuda).  

AIG overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Validus. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AIG: globalt forsikringsselskap som leverer et bredt spekter av forsikringstjenester og andre finansielle tjenester til 

forretningskunder og privatkunder, 

– Validus: driver virksomhet over hele verden og er aktivt innen forsikring, gjenforsikring, spesialforsikringer og 

investeringsrådgivning. 

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 162 av 8.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8865 – AIG/Validus 

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/30/02 

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

(Sak M.8913 – HPS/MDP/Capita) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 30. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– HPS Investment Partners, LLC (USA) (”HPS”), 

– Madison Dearborn Partners, LLC (USA) (”MDP”) og 

– Capita Specialist Insurance Solutions Limited (Det forente kongerike) (”CSIS”). 

HPS og MDP overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele CSIS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HPS: USA-basert investeringsforetak med fokus på oppkjøp og strategisk finansiering eller rekapitalisering av 

selskaper som har behov for økonomisk støtte. 

– MDP: USA-basert kapitalforetak. 

– CSIS: mindre, britisk leverandør av forsikringsmeglingstjenester.  

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 162 av 8.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8913 – HPS/MDP/Capita 

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/30/03 

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

(Sak M.8805 – Panalpina / DFG / PA NL Perishables) 

Kommisjonen besluttet 26. april 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 32018M8805. 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.8824 – Mitsui Rail Capital Europe / Siemens Nederland / JV) 

Kommisjonen besluttet 26. april 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 32018M8824. 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/30/04 

2018/EØS/30/05 

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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Statsstøtte – Polen 

Statsstøtte SA.43127 (2015/NN) (tidl. 2015/N) – Omstrukturering av den polske  

regionale jernbanen 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 23. januar 2018 underrettet Polen om at den har besluttet å innlede 

gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 

hensyn til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 

oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 158 av 4.5.2018, s. 10), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Polen. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, 

kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

 

Statsstøtte – Romania 

Statsstøtte SA.43785 (2018/C) (tidl. 2015/PN, tidl. 2018/NN) – Omstruktureringsstøtte til  

Complexul Energetic Hunedoara 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av mandag 12. mars 2018 underrettet Romania om at den har besluttet å 

innlede gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med 

hensyn til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 

oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 158 av 4.5.2018, s. 47), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Romania. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2018/EØS/30/06 

2018/EØS/30/07 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.158.01.0010.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.158.01.0047.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 8. desember 2017 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53 

(Sak AT.40208 – Det internasjonale skøyteforbundets deltakelsesregler) 

Kommisjonen traff 8. desember 2017 en beslutning om endring av en beslutning i forbindelse med en sak 

om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 

53. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå 

offentliggjort partenes navn og beslutningens hovedinnhold (EUT C 148 av 24.4.2018, s. 9), herunder 

enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine 

forretningshemmeligheter. 

 

Kommisjonsmelding 

Retningslinjer for markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling i henhold til EUs 

rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

Kommisjonen har vedtatt retningslinjer for markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling (SMP-

retningslinjer) i samsvar med artikkel 15 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF(2). En 

detaljert beskrivelse av innbydelsen er gitt i Den europeiske unions tidende, C 159 av 7.5.2018, s. 1. 

  

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommuni-

kasjonsnett og -tjenester (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33). 

2018/EØS/30/08 

2018/EØS/30/09 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.148.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.159.01.0001.01.ENG
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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, kunngjør 

hermed følgende fem forslagsinnbydelser 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 

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

Følgende tre innbydelser er utlyst: 

CEF-TC-2018-2: Automated Translation (automatisk oversetting) 

CEF-TC-2018-2: eDelivery (e-levering) 

CEF-TC-2018-2: eInvoicing (e-fakturering) 

Det samlede veiledende budsjettet som er tilgjengelig for forslag som velges ut i forbindelse med disse tre 

innbydelsene, er 10,5 millioner euro. 

Fristen for innsending av forslag er 18. september 2018.  

Følgende innbydelse er også utlyst: 

CEF-TC-2018-5: Public Open Data (offentlige åpne data) 

Samlet veiledende budsjett for forslag som velges ut i forbindelse med denne innbydelsen, er  

18,5 millioner euro. 

For denne innbydelsen er fristen for innsending av forslag 15. november 2018. 

I tillegg er følgende innbydelse utlyst: 

CEF-TC-2018-3: Cyber Security (IT-sikkerhet) 

Samlet veiledende budsjett for forslag som velges ut i forbindelse med denne innbydelsen, er  

13 millioner euro. 

For denne innbydelsen er fristen for innsending av forslag 22. november 2018. 

Ytterligere opplysninger om innbydelsene finnes på nettstedet til CEF Telecom: 

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

calls-proposals 

2018/EØS/30/10 

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


Nr. 30/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.5.2018 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

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

offentliggjort i Den europeiske unions tidende, EUT C 150 av 27.4.2018, s. 1. 

2018/EØS/30/11 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:150:TOC
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