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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Søksmål anlagt 17. november 2016 av DB Schenker mot EFTAs overvåkingsorgan 

(Sak E-14/11 SAKSOMKOSTNINGER) 

Et søksmål mot EFTAs overvåkingsorgan ble 17. november 2016 anlagt for EFTA-domstolen av 

Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS (samlet omtalt som ”DB Schenker”) 

representert ved advokat Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, NO-0151 

Oslo, Norge. 

Saksøkeren ber om at EFTA-domstolen avgir følgende kjennelse: 

1. Det samlede resterende beløp som EFTAs overvåkingsorgan skal betale i saksomkostninger til 

Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS, fastsettes til EUR 183 951. 

2. Det pålegges forsinkelsesrente av beløpet fra den dato denne kjennelse meddeles partene, til den dato 

betaling faktisk skjer. Den rentesats som skal anvendes, skal fastsettes på grunnlag av den rentesats 

som anvendes av Den europeiske sentralbank ved dens viktigste refinansieringstransaksjoner i kraft 

på den første kalenderdag i den måned fristen faller, forhøyet med tre og et halvt prosentpoeng. 

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

– Saksøkerne, samlet omtalt som ”DB Schenker”, driver forretningsvirksomhet på land, til havs og 

med jernbane i Norge, Sverige og Danmark. DB Schenker var saksøker i sak E-14/11 mot EFTAs 

overvåkingsorgan for EFTA-domstolen.  

– Artikkel 70 nr. 1 i EFTA-domstolens rettergangsordning lyder:  

”Oppstår det tvist om hvilke utgifter som kan kreves dekket, skal domstolen, etter begjæring fra en 

part og etter å ha hørt motparten, treffe beslutning.” 

– I sin dom i sak E-14/11 påla EFTA-domstolen EFTAs overvåkingsorgan å betale saksøkerens 

omkostninger. 

2017/EØS/15/01 
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Søksmål anlagt 7. desember 2016 av DB Schenker mot EFTAs overvåkingsorgan 

(Sak E-7/12 SAKSOMKOSTNINGER) 

Et søksmål mot EFTAs overvåkingsorgan ble 7. desember 2016 anlagt for EFTA-domstolen av Schenker 

North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS (samlet omtalt som ”DB Schenker”) 

representert ved advokat Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, NO-0151 

Oslo, Norge. 

Saksøkeren ber om at EFTA-domstolen avgir følgende kjennelse: 

1. Det samlede resterende beløp som EFTAs overvåkingsorgan skal betale i saksomkostninger til 

Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS, fastsettes til EUR 125 657. 

2. Det pålegges forsinkelsesrente av beløpet fra den dato denne kjennelse meddeles partene, til den dato 

betaling faktisk skjer. Den rentesats som skal anvendes, skal fastsettes på grunnlag av den rentesats 

som anvendes av Den europeiske sentralbank ved dens viktigste refinansieringstransaksjoner i kraft 

på den første kalenderdag i den måned fristen faller, forhøyet med tre og et halvt prosentpoeng. 

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

– Saksøkerne, samlet omtalt som ”DB Schenker”, driver forretningsvirksomhet på land, til havs og 

med jernbane i Norge, Sverige og Danmark. DB Schenker var saksøker i sak E-7/12 mot EFTAs 

overvåkingsorgan for EFTA-domstolen.  

– Artikkel 70 nr. 1 i EFTA-domstolens rettergangsordning lyder:  

”Oppstår det tvist om hvilke utgifter som kan kreves dekket, skal domstolen, etter begjæring fra en 

part og etter å ha hørt motparten, treffe beslutning.” 

– I sin dom i sak E-7/12 påla EFTA-domstolen EFTAs overvåkingsorgan å betale omkostningene i 

forbindelse med unnlatelse av å handle samt halvparten av saksøkernes omkostninger i forbindelse 

med kravet om erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold. 

2017/EØS/15/02 
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Søksmål anlagt 20. desember 2016 av Autonomy Capital (Jersey) LP og Eaton Vance  

Management mot EFTAs overvåkingsorgan 

(Sak E-20/16) 

Et søksmål mot EFTAs overvåkingsorgan ble 20. desember 2016 anlagt for EFTA-domstolen av 

Autonomy Capital (Jersey) LP og Eaton Vance Management, representert av Pétur Örn Sverrisson 

(islandsk høyesterettsadvokat) og Halldór Backman (islandsk høyesterettsadvokat), Morrison & Foerster 

(UK) LLP, Citypoint, One Ropemaker Street, London EC2Y 9AW. 

Saksøkeren har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. oppheve saksøktes vedtak av 23. november 2016 om å avslutte saksøkernes klagesak mot Island og 

2. pålegge saksøkte å betale saksøkernes saksomkostninger. 

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

– Saksøkerne argumenterer med at lov nr. 37/2016, vedtatt av det islandske parlament, diskriminerer 

på grunnlag av nasjonalitet, ved at det pålegges omfattende krav for innehavere av islandske kroner i 

utlandet, som i stor grad ikke er bosatt på Island, med sanksjoner ved manglende oppfyllelse, 

samtidig som innehavere av islandske kroner som er bosatt på Island, ikke pålegges tilsvarende krav. 

– Ifølge saksøkerne har EFTAs overvåkingsorgan basert seg på EØS-avtalen artikkel 43 i sin 

konklusjon om at Island kunne, og fortsatt kan, fravike sin forpliktelse til å overholde de grunn-

leggende friheter fastsatt i EØS-avtalen. 

– Saksøkerne hevder at EFTAs overvåkingsorgan har feiltolket graden av skjønn som er gitt  

EØS-EFTA-statene etter artikkel 43, og at Island derfor ikke har oppfylt kravene fastsatt i artikkel 43 

nr. 4. 

– I tillegg anfører saksøkerne at, uavhengig av situasjonen, må ethvert avvik fra en forpliktelse etter 

EØS-avtalen være i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet og ikke gå lenger enn strengt nød-

vendig for å avhjelpe de plutselige vansker som måtte være oppstått. Ifølge saksøkerne er kontrolle-

ne som pålegges gjennom lov nr. 37/2016 uforholdsmessige og behandler ikke islandske 

myndigheters bekymring. I tillegg har islandske myndigheter unnlatt å vurdere de andre betydelig 

mindre restriktive muligheter som ble foreslått for dem. 

2017/EØS/15/03 



Nr. 15/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.3.2017 

 

 

Søksmål anlagt 11. januar 2017 av Konkurrenten.no AS mot EFTAs overvåkingsorgan 

(Sak E-1/17) 

Et søksmål mot EFTAs overvåkingsorgan ble 11. januar 2017 anlagt for EFTA-domstolen av 

Konkurrenten.no AS, representert ved advokat Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels 

plass 5, NO-0151 Oslo, Norge. 

Saksøkeren har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. oppheve ESAs vedtak nr. 179/15/COL av 7. mai 2015 og 

2. pålegge saksøkte og eventuelle intervenienter å betale saksomkostningene. 

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

– Saksøkeren, Konkurrenten.no AS, er en privateid operatør på det norske ekspressbussmarked 

mellom Midt- og Sør-Norge. 

– Konkurrenten framla 23. mars 2011 en kombinert klage mot Norge innen områdene statsstøtte og 

offentlig innkjøp, som førte til at EFTAs overvåkingsorgan åpnet to separate undersøkelser: en om 

offentlige innkjøp (ESA-sak nr. 69548 og 69656) og en om statsstøtte (ESA-sak nr. 69694 og 

73321).  

– Den del som angikk offentlige innkjøp førte til at EFTAs overvåkingsorgan avga en grunngitt 

uttalelse mot Norge 27. juni 2012. 

– Statsstøttedelen i klagen førte til det omtvistede vedtak, nr. 179/15/COL av 7. mai 2015. 

– I samsvar med artikkel 5 i det omtvistede vedtak underrettet norske myndigheter EFTAs 

overvåkingsorgan ved brev av 7. juli 2015 at det samlede beløpet ulovlig statsstøtte som var tildelt 

Nettbuss, en konkurrent til saksøker, var NOK 99 453 890. 

– Fristen for tilbakebetaling av ulovlig støtte i artikkel 4 i det omtvistede vedtak gikk ut 7. september 

2015 uten at tilbakebetalingen var gjennomført. 

– Nettbuss nektet å tilbakebetale kravet, og konflikten rundt tilbakebetaling førte til at norske 

myndigheter ved brev av 6. oktober 2015 ba ESA om en klargjøring av det omtvistede vedtak. I sitt 

svar av 26. oktober 2015 forklarte EFTAs overvåkingsorgan at det ikke var enig i norske myndig-

heters fortolkning og støttet Nettbuss. 

– I et senere brev til EFTAs overvåkningsorgan, datert 12. november 2015, pekte norske myndigheter 

på at kravet om tilbakebetaling måtte reduseres betydelig, som et resultat av EFTAs overvåkings-

organs fortolkning av det omtvistede vedtak. 

– Aust-Agder fylke og Nettbuss inngikk 8. september 2016 et forlik der Nettbuss gikk med på å betale 

tilbake NOK 5 000 000. 

– Saksøker er uenig i EFTAs overvåkingsorgans fortolkning og hevder at det omtvistede vedtak har 

medført at praktisk talt hele statsstøtten som Nettbuss mottok fra Aust-Agder fylke i en tiårsperiode 

mellom 2004 og 2014, er intakt. 

2017/EØS/15/04 
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EFTA-DOMSTOLENS AVGJØRELSE 

om innlevering og forkynnelse av prosesskrift ved hjelp av e-EFTACourt 

EFTA-DOMSTOLEN HAR,  

under henvisning til rettergangsordningen, særlig artikkel 32 nr. 5 annet ledd, 

som lyder: 

[…] domstolen [kan] treffe avgjørelse om betingelsene for at et prosesskrift som er sendt elektronisk 

til domstolens kontor, skal anses for å være originaleksemplaret av dette dokumentet. […], 

TRUFFET FØLGENDE AVGJØRELSE: 

Artikkel 1 

Informasjonsteknologiprogrammet e-EFTACourt åpner for elektronisk innlevering og forkynnelse av 

prosesskrifter i samsvar med vilkårene fastsatt i denne avgjørelse. 

Artikkel 2 

Bruk av programmet krever personlig bruker-id og passord. 

Artikkel 3 

Et prosesskrift som er innlevert ved hjelp av e-EFTACourt, skal anses for å være originaleksemplaret av 

dette dokumentet etter rettergangsordningen artikkel 32 nr. 1 første ledd dersom partsrepresentantens 

bruker-id og passord er brukt til å gjennomføre innleveringen. En slik identifisering skal utgjøre det 

berørte dokuments underskrift. 

Artikkel 4 

Et dokument som er innlevert ved hjelp av e-EFTACourt, skal ledsages av alle vedlegg som nevnes i det, 

samt en fortegnelse over dem. 

Det skal ikke være nødvendig å innlevere bekreftede kopier av et dokument, eller av eventuelle vedlegg 

til et dokument, som er innlevert ved hjelp av e-EFTACourt. 

Artikkel 5 

Et prosesskrift skal anses for å være innlevert etter rettergangsordningen artikkel 32 nr. 2 når parts-

representanten validerer innleveringen av nevnte dokument. 

Gjeldende tidssone skal være lokal tid i Storhertugdømmet Luxembourg 

Artikkel 6 

Prosesskrifter, herunder dommer og kjennelser, skal forkynnes for partsrepresentantene ved hjelp av  

e-EFTACourt dersom de uttrykkelig har godkjent denne metode for forkynning eller, i forbindelse med en 

sak, dersom de har samtykket til denne metode for forkynning ved å innlevere et prosesskrift ved hjelp av 

e-EFTACourt. 

Prosesskrifter skal også forkynnes ved hjelp av e-EFTACourt for en stat som er part i avtalen om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde, for EFTAs overvåkingsorgan og for EUs institusjoner, 

organer, kontorer og byråer, i den grad de har godkjent denne metode for forkynning. 

2017/EØS/15/05 
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Artikkel 7 

Forkynnelsesmottakerne av de forkynte dokumenter nevnt i artikkel 6, skal varsles ved e-post om alle 

dokumenter som forkynnes for dem gjennom e-EFTACourt. 

Et prosesskrift skal forkynnes når forkynnelsesmottaker (partsrepresentant eller dennes assistent) anmoder 

om tilgang til nevnte dokument. Dersom det ikke foreligger en anmodning om tilgang, skal dokumentet 

anses som forkynt ved utgangen av den syvende dag etter at e-posten med varsel ble sendt. 

Dersom en part er representert av mer enn én agent eller advokat, skal det tidspunkt som brukes ved 

beregning av tidsfrist, være tidspunktet da den første anmodning om tilgang ble gjort. 

Gjeldende tidssone skal være lokal tid i Storhertugdømmet Luxembourg 

Artikkel 8 

Justissekretæren skal fastsette vilkårene for bruk av e-EFTACourt og sørge for at disse overholdes. 

Enhver bruk av e-EFTACourt som er i strid med nevnte vilkår, kan føre til at den berørte brukerkonto blir 

deaktivert. 

Domstolen skal treffe de nødvendige tiltak for å beskytte e-EFTACourt mot misbruk og skadelig bruk. 

Brukere skal varsles med e-post om ethvert tiltak som er truffet i henhold til denne artikkel som hindrer 

dem i å bruke sin brukerkonto. 

Artikkel 9 

Denne avgjørelse trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende. 

Luxembourg, 12. desember 2016. 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8242 – Rolls-Royce/ITP) 

1. Kommisjonen mottok 24. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Rolls-Royce Holdings plc 

(”Rolls-Royce”, Det forente kongerike) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Industria de Turbo Propulsores 

SA (”ITP”, Spania).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Rolls-Royce: utvikling og produksjon av flymotorer og kraftsystemer for sivil og militær luft- 

og romfart, marinen og energisektoren. 

– ITP: utforming og produksjon av deler til flymotorer. 

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 69 av 4.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8242 – Rolls-Royce/ITP, 

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/15/06 

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

(Sak M.8254 – HP / Printer business of Samsung Electronics) 

1. Kommisjonen mottok 28. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket HP, Inc (USA) ved kjøp av 

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

hele skrivervirksomheten til foretaket Samsung Electronics Co., Ltd (Sør-Korea).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HP: multinasjonalt teknologiforetak som produserer og selger elektroniske enheter, herunder 

datamaskiner og skrivere.  

– Samsung: Samsung er et multinasjonalt foretak med hovedkontor i Sør-Korea. Foretaket er en 

betydelig leverandør av forbrukerelektronikkprodukter (herunder skrivere), 

informasjonsteknologi- og mobilkommunikasjonssystemer (herunder mobiltelefoner, 

smarttelefoner og nettbrett), og enhetsløsninger (som halvledere og applikasjonsprosessorer til 

mobiltelefoner). Samsungs skrivervirksomhet er en global leverandør av skrivere og tilknyttede 

produkter og tjenester til privatpersoner og virksomheter. 

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 71 av 7.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8254 – HP / Printer 

business of Samsung Electronics, 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/15/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8258 – Advent International / Morpho) 

1. Kommisjonen mottok 24. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Advent International 

Corporation (”Advent International”, USA) ved kjøp av aksjer i sin helhet overtar kontroll i henhold 

til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretakene Safran Identity and Security SAS 

(Frankrike) og Morpho USA (USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent International: privat egenkapitalinvestering innen en rekke sektorer som 

bankvirksomhet, betalingstjenester, identitets- og sikkerhetsløsninger. Advent International 

kontrollerer Oberthur Technologies SA, en leverandør av digital sikkerhet med virksomhet på 

områdene betaling, identitet og telekommunikasjon. 

– Safran Identity and Security SAS: identitets- og sikkerhetsløsninger. 

– Morpho USA: identitets- og sikkerhetsløsninger. 

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 69 av 4.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8258 – Advent 

International / Morpho, 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/15/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8341 – Lone Star Fund / Xella International) 

1. Kommisjonen mottok 22. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket LSF10 XL Bidco SCA 

(Luxembourg), et datterselskap av Lone Star Fund X (U.S.), L.P. og Lone Star Fund X (Bermuda), 

L.P. (begge er private egenkapitalfond organisert av Lone Star), ved kjøp av aksjer alene overtar 

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

International S.A. (Luxembourg), morselskapet i Xella Group. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lone Star: privat egenkapitalforetak som investerer globalt i eiendom, kapital (herunder 

kapitalen til driftsforetak), kreditt og andre finansielle aktiva. 

– Xella Group: et byggematerialkonsern med en rekke aktiviteter organisert i tre deler:  

i) byggematerialer, ii) gipsplater og iii) kalkprodukter. 

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 69 av 4.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8341 – Lone Star Fund / 

Xella International, 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/15/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8342 – Mitsubishi Chemical Group / PTT Public Company Group / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 28. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Mitsubishi Chemical Group 

(”MCC”, Japan) og PTT Public Company Group (”PTT”, Thailand) ved forvaltningsavtale eller 

andre midler i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) over foretaket PTTMCC Biochem Company Limited (”JV”, Thailand). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MCC: et globalt kjemikalieforetak.  

– PTT: statseid olje- og gassforetak. 

– JV: produksjon og salg av spesialplast. 

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 72 av 8.3.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8342 – Mitsubishi 

Chemical Group / PTT Public Company Group / 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”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013 s. 5. 

2017/EØS/15/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8354 – Fox/Sky) 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Twenty-First Century Fox, Inc. 

(”Fox”, USA) ved offentlig overtakelsestilbud overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Sky plc (”Sky”, Det forente kongerike).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Fox: i) programtilbud via kabelnett, ii) fjernsyn og iii) filmet underholdning. 

– Sky: i) lisensiering/oppkjøp av audiovisuelle programmer, ii) engrossalg av fjernsynskanaler, 

iii) detaljhandel med audiovisuell programmer til abonnenter, iv) levering av tekniske 

plattformtjenester til kringkastere på Skys direktesendingsplattformer, v) salg av 

fjernsynsreklame, vi) levering av fasttelefonitjenester og bredbåndstjenester til sluttkunder,  

vii) levering av mobile kommunikasjonstjenester og viii) levering av tilgang til offentlige 

trådløse internettilkoplingspunkter. 

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 73 av 9.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8354 – Fox/Sky, 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/15/11 

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

(Sak M.8373 – Europa Capital / Rezidor / PHD Polska) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 27. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Europa Capital LLP (”Europa 

Capital”, Det forente kongerike) og Rezidor Hotels APS Danmark (”Rezidor”, Danmark) ved kjøp 

av aksjer og en eksisterende langsiktig forvaltningsavtale med PHD Polska i fellesskap overtar 

kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket PHD Polska sp. 

z o.o. (”PHD Polska”, Polen). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Europa Capital: er en del av et kapitalkonsern som i siste instans er kontrollert av Mitsubishi 

Estate Co. Ltd (”Mitsubishi Estate Group”, Japan). Mitsubishi Estate Group driver 

internasjonalt innen eiendomssektoren med hovedfokus på Japan, USA, Det forente kongerike, 

Kina og Vietnam. 

– Rezidor: tilhører et kapitalkonsert som i siste instans er kontrollert av Carlson Holdings, Inc. 

(”Carlson Group”, USA). Carlson Group er et globalt hotell- og reiselivskonsern. Konsernets 

globale merker inkluderer Quorvus Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park 

Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inns & Suites by CarlsonSM og Carlson Wagonlit Travel. 

Rezidor driver, blant andre, Radisson Blu Centrum Hotel i Warsawa. 

– PHD Polska: eier hotellbygningen i Warsawa som i dag drives under merkenavnet Radisson 

Blu Centrum Hotel. 

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 69 av 4.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8373 – Europa Capital / 

Rezidor / PHD Polska, 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/15/12 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8398 – OTPP / OGF Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 24. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Ontario Teachers’ Pension Plan 

Board (”OTPP”, Canada) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket PHM Holdco 19 S.à.r.l., det ultimate holdingforetaket 

til OGF med datterselskaper (samlet kalt ”OGF Group” eller ”Målforetaket”, Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OTPP: forvaltning av pensjonsfordeler og investeringer av aktiva fra pensjonsfond for aktive og 

pensjonerte lærere i den kanadiske provinsen Ontario. OTPP kontrollerer også Westerleigh 

Group, en utvikler og forvalter av krematorier og gravsteder i Det forente kongerike.  

– OGF Group: aktiv i den franske sektoren for begravelser og leverer i) balsamerings-, 

begravelses- og kremeringstjenester, ii) kister, gravsteiner og andre produkter (som blomster), 

iii) drift av krematorium, iv) begravelsesforsikringsavtaler og v) levering av kister gjennom sine 

to kisteprodusenter. 

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 69 av 4.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8398 – OTPP / OGF 

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/15/13 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8403 – Sumitomo / Musashi Semitsu Industry / Hay Holding) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 24. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Sumitomo Corporation 

(”Sumitomo”, Japan) og Musashi Semitsu Industry Co. Ltd. (”MSI”, Japan) ved kjøp av aksjer i 

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

over foretaket Hay Holding GmbH (”Hay”, Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sumitomo: registrert på børsen i Tokyo. Det er et integrert handels- og investeringsforetak med 

virksomhet innen i) levering av rør, tilbehør og tjenester til foretak innen olje- og gassektoren, 

petrokjemisk industri, raffineringsindustrien og foretak som produserer kjeler, ii) valset stål og 

ikke-jernholdige produkter, iii) transport- og konstruksjonssystemer, iv) mineralressurser og 

energi, v) kjemikalier og elektronikk, vi) handel med næringsmidler, media og 

detaljhandelstjenester og vii) infrastruktur. 

– MSI: registrert på børsen i Tokyo, produserer presisjonsdeler til konstruksjon av biler og 

motorsykler. 

– Hay: foretak med begrenset ansvar som produserer smidde og maskinbearbeidede 

presisjonsdeler til girsystemer, motorer og drivere til biler. 

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 69 av 4.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8403 – Sumitomo / 

Musashi Semitsu Industry / Hay Holding, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-

MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013 s. 5. 

2017/EØS/15/14 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8221 – Blackstone/OfficeFirst) 

Kommisjonen besluttet 2. mars 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 32017M8221. 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.8290 – Fairfax / AIG Target Portfolio) 

Kommisjonen besluttet 27. februar 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8290. 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/15/15 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 3. mars 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 

fransk 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 32017M8331. 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.8333 – Mitsui Group / NS Group / Anglia Rail Holdings) 

Kommisjonen besluttet 1. mars 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 32017M8333. 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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2017/EØS/15/18 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8349 – KKR & CO / The GfK Verein / GfK) 

Kommisjonen besluttet 27. februar 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8349. 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.8352 – KKR / KSL / Apple Leisure Group) 

Kommisjonen besluttet 1. mars 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 32017M8352. 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/15/19 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8368 – KKCG / Foxconn Technology / JV) 

Kommisjonen besluttet 22. februar 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8368. 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.8369 – KKR / Hitachi Koki) 

Kommisjonen besluttet 21. februar 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8369. 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/15/21 

2017/EØS/15/22 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8390 – PSPIB/TIAA/Vantage) 

Kommisjonen besluttet 1. mars 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 32017M8390. 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/15/23 
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Melding fra den polske regjering i henhold til europaparlaments- og  

rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting  

etter og utvinning av hydrokarboner 

Polske myndigheter har utferdiget følgende offentlige anbudsinnbydelser i forbindelse med: 

 en tillatelse til leting etter og kartlegging av olje- og naturgassforekomster og utvinning av olje og 

naturgass i Piła-området, konsesjonsblokk nr. 146 og 147 og 

 en tillatelse til leting etter og kartlegging av olje- og naturgassforekomster og utvinning av olje og 

naturgass i Leszno-området, konsesjonsblokk nr. 226, 245 og 246. 

For ytterligere opplysninger om rettslig grunnlag, berørte områder, geologiske opplysninger, detaljerte 

opplysninger om anbudet og krav som må være oppfylt i budene, vurderingskriterier, vilkår for tildeling 

av tillatelse og andre opplysninger, herunder en modellavtale om tildeling av utvinningsrettigheter, se 

Den europeiske unions tidende (EUT C 66 av 2.3.2017, s. 6 og 16). 

Bud skal inngis til det polske miljøverndepartementets hovedkontor senest kl. 16.00 sentraleuropeisk tid 

den siste dagen av 91-dagersperioden som starter dagen etter at disse meldingene ble kunngjort i Den 

europeiske unions tidende (2.3.2017). 

 

2017/EØS/15/24 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:066:TOC
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