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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Søksmål anlagt 1. februar 2017 av EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(Sak E-2/17) 

Et søksmål mot Island ble 1. februar 2017 anlagt for EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan, Rue 

Belliard 35, B-1040 Brussel, representert ved Carsten Zatschler og Maria Moustakali. 

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

1. erklære at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i kapittel I 

nr. 1.1.1 i vedlegg I til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (rådsdirektiv 

89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet med sikte 

på gjennomføring av det indre marked), som endret og som tilpasset EØS-avtalen gjennom dens 

protokoll 1 og sektorvise tilpasninger i vedlegg I, særlig artikkel 5 i nevnte direktiv, ved å 

opprettholde i) en godkjenningsordning for import av rå egg og produkter av rå egg, slik som den 

fastsatt i artikkel 10 i lov nr. 25/1993 og artikkel 3 bokstav e) og artikkel 4 i forskrift (IS)  

nr. 448/2012, ii) en godkjenningsordning for import av upasteurisert melk og meieriprodukter av 

upasteurisert melk og ytterligere krav, slik som de fastsatt i artikkel 10 i lov nr. 25/1993 og artikkel 3 

bokstav f) og artiklene 4 og 5 i forskrift (IS) nr. 448/2012, samt et forbud mot markedsføring av 

importerte meieriprodukter av upasteurisert melk, slik som det fastsatt i artikkel 7a i forskrift (IS) 

nr. 104/2010, og iii) en forvaltningspraksis der importører må framlegge erklæring og få tillatelse til 

import av bearbeidede produkter av egg og meieriprodukter, slik som den fastsatt i forbindelse med 

anvendelse av forskrift (IS) nr. 448/2012. 

2. pålegge Island å betale saksomkostningene. 

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

– EFTAs overvåkingsorgan (ESA) hevder at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter 

direktiv 89/662/EØF ved å i) opprettholde en godkjenningsordning for import av rå egg og produkter 

av rå egg, ii) opprettholde en godkjenningsordning for import av upasteurisert melk og 

meieriprodukter av upasteurisert melk og ytterligere krav og et forbud mot markedsføring av 

importerte meieriprodukter av upasteurisert melk og iii) opprettholde en forvaltningspraksis der 

importører må framlegge erklæring og få tillatelse til import av bearbeidede produkter av egg og 

meieriprodukter. 

– ESA anfører at reglene for handel innenfor EØS med produkter av animalsk opprinnelse og 

veterinærkontroller er harmonisert på EØS-plan. Rådsdirektiv 89/662/EØF regulerer veterinær-

kontroller ved handel med produkter av animalsk opprinnelse innenfor EØS. Hovedformålet er å 

fjerne veterinærkontroller ved grensene innenfor EØS, samtidig som de kontroller som gjennomføres 

på opprinnelsesstedet, styrkes. Vedkommende myndigheter i den mottakende EØS-stat kan 

kontrollere overholdelse av gjeldende EØS-rett bare ved hjelp av stikkprøver som ikke innebærer 

forskjellsbehandling. 

– ESA anfører at ved å opprettholde dagens tiltak innfører Island ytterligere krav som ikke er tillatt 

etter de harmoniserte rammeregler for veterinærkontroll.  

– Ifølge ESA har EFTA-domstolen, i sin dom i sak E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. mot den islandske 

stat om restriksjoner på import til Island av rått kjøtt, allerede fastslått at slike krav ikke er i samsvar 

med EØS-retten. Lignende restriksjoner som berører egg- og meieriprodukter er fastsatt i den 

aktuelle islandske lovgivning. 

2017/EØS/21/01 
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Søksmål anlagt 1. februar 2017 av EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(Sak E-3/17) 

Et søksmål mot Island ble 1. februar 2017 anlagt for EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan, Rue 

Belliard 35, B-1040 Brussel, representert ved Carsten Zatschler og Maria Moustakali. 

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

1. erklære at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i kapittel I  

nr. 1.1.1 i vedlegg I til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (rådsdirektiv 

89/662/EØF av 11. desember 1989 om veterinærkontroll ved handel innenfor Fellesskapet med sikte 

på gjennomføring av det indre marked), som endret og som tilpasset EØS-avtalen gjennom dens 

protokoll 1 og sektorvise tilpasninger i vedlegg I, særlig artikkel 5 i nevnte direktiv, ved å 

opprettholde en godkjenningsordning for ferskt kjøtt og ferske kjøttprodukter, slik som den fastsatt i 

artikkel 10 i lov nr. 25/1993 og artiklene 3, 4 og 5 i forskrift (IS) nr. 448/2012.  

2. pålegge Island å betale saksomkostningene. 

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

– EFTAs overvåkingsorgan (ESA) hevder at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter 

direktiv 89/662/EØF ved å opprettholde en godkjenningsordning for import av blant annet ferskt 

kjøtt og ferske kjøttprodukter. 

– ESA anfører at reglene for handel innenfor EØS med produkter av animalsk opprinnelse og 

veterinærkontroller er harmonisert på EØS-plan. Rådsdirektiv 89/662/EØF regulerer veterinær-

kontroller ved handel med produkter av animalsk opprinnelse innenfor EØS. Hovedformålet er å 

fjerne veterinærkontroller ved grensene innenfor EØS, samtidig som de kontroller som gjennomføres 

på opprinnelsesstedet, styrkes. Vedkommende myndigheter i den mottakende EØS-stat kan 

kontrollere overholdelse av gjeldende EØS-rett bare ved hjelp av stikkprøver som ikke innebærer 

forskjellsbehandling. 

– ESA anfører at ved å opprettholde godkjenningsordningen for import av ferskt kjøtt og ferske 

kjøttprodukter innfører Island ytterligere krav som ikke er tillatt etter de rammeregler for 

veterinærkontroll som er harmoniserte på EØS-plan. 

– Ifølge ESA har EFTA-domstolen, i sin dom i sak E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. mot den islandske 

stat, allerede fastslått at slik innføring av ytterligere krav ikke er i samsvar med EØS-retten. 

2017/EØS/21/02 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

29. juli 2016 

i sak E-25/15 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – statsstøtte – ODA protokoll 3 del II  

artikkel 14 nr. 3 – manglende tilbakesøking av urettmessig tildelt støtte) 

I sak E-25/15, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter del II artikkel 14 nr. 3 i protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-

statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, og etter artiklene 6, 7 og 8 i EFTAs 

overvåkingsorgans vedtak nr. 404/14/COL av 8. oktober 2014 om ordningen for investeringsinsentiver på 

Island, ved å unnlate innen den fastsatte frist å treffe alle nødvendige tiltak for å kreve tilbakebetalt fra 

mottakerne statsstøtte som ved artiklene 2, 3, 4 og 5 i EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 404/14/COL 

er erklært uforenlig med avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, ved å unnlate innen 

den fastsatte frist å innstille alle utestående utbetalinger som nevnt i vedtaket artikkel 7 tredje ledd, og ved 

å unnlate innen den fastsatte frist å sende EFTAs overvåkingsorgan opplysningene nevnt i vedtaket 

artikkel 8 – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen 

(saksforberedende dommer) og Páll Hreinsson, dommere, 29. juli 2016 avsagt dom med følgende 

slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter del II artikkel 14 nr. 3 i protokoll 3 til avtalen 

mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, og etter artiklene 6, 7 

og 8 i EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 404/14/COL av 8. oktober 2014 om ordningen for 

investeringsinsentiver på Island, ved å unnlate innen den fastsatte frist å treffe alle nødvendige tiltak 

for å kreve tilbakebetalt fra mottakerne statsstøtte som ved vedtaket artiklene 3, 4 og 5 er erklært 

uforenlig med avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, ved å unnlate innen den 

fastsatte frist å innstille alle utestående utbetalinger som nevnt i vedtaket artikkel 7 tredje ledd, og 

ved å unnlate innen den fastsatte frist å sende EFTAs overvåkingsorgan opplysningene nevnt i 

vedtaket artikkel 8. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene.  

2017/EØS/21/03 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

29. juli 2016 

i sak E-30/15 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – direktiv 

2011/62/EU om endring av direktiv 2001/83/EØF om innføring av et fellesskapsregelverk  

for legemidler for mennesker) 

I sak E-30/15, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten nevnt i kapittel XIII nr. 15q i vedlegg II til avtalen 

om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/62/EU av  

8. juni 2011 om endring av direktiv 2001/83/EF om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler 

for mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede legemidler kommer inn i den lovlige 

forsyningskjeden), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, ved å unnlate å 

innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist, eller uansett ved å 

unnlate å melde disse til EFTAs overvåkingsorgan – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl 

Baudenbacher, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Páll Hreinsson, dommere,  

29. juli 2016 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 2 i rettsakten nevnt i kapittel XIII nr. 15q 

i vedlegg II til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/62/EU av 8. juni 2011 om endring av direktiv 2001/83/EF om innføring av et 

fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede legemidler 

kommer inn i den lovlige forsyningskjeden), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, og etter 

avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten innen 

den fastsatte tidsfrist.   

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2017/EØS/21/04 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

29. juli 2016 

i sak E-31/15 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – direktiv 

2011/77/EU om endring av direktiv 2006/116/EF om vernetiden for opphavsrett og visse beslektede 

rettigheter) 

I sak E-31/15, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten nevnt i strekpunktet i nr. 9f i vedlegg XVII til 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/77/EU av 27. september 2011 om endring av direktiv 2006/116/EF om vernetiden for opphavsrett 

og visse beslektede rettigheter), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, ved 

å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist, eller 

uansett ved å unnlate å melde disse til EFTAs overvåkingsorgan – har EFTA-domstolen, sammensatt av 

Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Páll Hreinsson, dommere, 

29. juli 2016 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten nevnt i strekpunktet i nr. 9f i vedlegg 

XVII til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/77/EU av 27. september 2011 om endring av direktiv 2006/116/EF om vernetiden 

for opphavsrett og visse beslektede rettigheter), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, og etter 

avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten innen 

den fastsatte tidsfrist.   

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2017/EØS/21/05 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

29. juli 2016 

i sak E-32/15 

EFTAs overvåkingsorgan mot Fyrstedømmet Liechtenstein 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – direktiv 

2006/126/EF – direktiv 2011/94/EU – direktiv 2012/36/EU) 

I sak E-32/15, EFTAs overvåkingsorgan mot Fyrstedømmet Liechtenstein – SAK om at EFTA-domstolen 

skal erklære at Fyrstedømmet Liechtenstein har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsaktene nevnt 

i nr. 24f i vedlegg XIII til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort (omarbeiding), kommisjonsdirektiv 

2011/94/EU av 28. november 2011 om endring av direktiv 2006/126/EF, og kommisjonsdirektiv 

2012/36/EU av 19. november 2012 om endring av direktiv 2006/126/EF), tilpasset avtalen gjennom dens 

protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre 

rettsaktene innen den fastsatte tidsfrist, eller uansett ved å unnlate å melde disse til EFTAs 

overvåkingsorgan – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen 

og Páll Hreinsson (saksforberedende dommer), dommere, 29. juli 2016 avsagt dom med følgende 

slutning: 

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1.  Fyrstedømmet Liechtenstein har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsaktene nevnt i nr. 24f i 

vedlegg XIII til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/126/EF av 20. desember 2006 om førerkort (omarbeiding), kommisjonsdirektiv 

2011/94/EU av 28. november 2011 om endring av direktiv 2006/126/EF, og kommisjonsdirektiv 

2012/36/EU av 19. november 2012 om endring av direktiv 2006/126/EF), tilpasset avtalen gjennom 

dens protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å 

gjennomføre rettsaktene innen den fastsatte tidsfrist.  

2. Fyrstedømmet Liechtenstein pålegges å betale saksomkostningene. 

2017/EØS/21/06 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8312 – Panasonic Corporation / Ficosa International) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1)  om  en  planlagt  foretakssammenslutning  der  foretaket  Panasonic  Corporation 

(”Panasonic”, Japan) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Ficosa International (”Ficosa”, Spania). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Panasonic: utvikling og konstruksjon av elektroniske teknologier og løsninger i flere ulike 

sektorer. 

– Ficosa: forskning på samt utvikling, produksjon og omsetning av systemer og komponenter til 

ulike typer kjøretøyer. 

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 108 av 6.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8312 – Panasonic 

Corporation / Ficosa 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”). 

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

2017/EØS/21/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8385 – Pillarstone/Famar) 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Pillarstone Europe LLP 

(”Pillarstone”, Det forente kongerike), som indirekte er kontrollert av KKR & Co L.P. (”KKR”, 

USA), ved en forvaltningsavtale overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over foretaket Famar SA (”Famar”, Luxembourg).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Pillarstone: plattform opprettet i 2015 av KKR Credit med sikte på å gå sammen med 

europeiske banker om forvaltning av aktiva som ikke tilhører kjernevirksomheten, og 

underpresterende aktiva. Plattformen stiller langsiktig kapital og driftsekspertise til rådighet for 

de foretakene som har disse ikke-presterende lånene og disse eksponeringene utenfor 

kjernevirksomheten. 

– Famar: holdingselskapet i et internasjonalt konsern som er aktivt på markedet for 

kontraktsproduksjon av legemidler. 

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 107 av 5.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8385 – 

Pillarstone/Famar, 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/21/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8391 – Toyota Industries Europe / Vive) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 29. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Toyota Industries Europe AB, 

et heleid datterselskap av Toyota Industries Corporation (”TICO”, Japan), ved kjøp av aksjer overtar 

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

(”Vive”, Nederland). Vive er eneaksjonær i Vanderlande Industries Holding B.V. (”Vanderlande”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TICO: produksjon og salg av bilmotorer, kompressorer til klimaanlegg for biler, støpedeler, 

elektroniske komponenter, materialhåndteringsutstyr, logistikktjenester og tekstilmaskiner. 

– Vive/Vanderlande: design, produksjon, omsetning og integrering av industriprosesskontroll- og 

automatiseringsutstyr til bruk i lufthavner og innen lagerstyring og pakkehåndtering. 

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 108 av 6.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8391 – Toyota 

Industries Europe / Vive, 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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8434 – Emil Frey France / PGA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Emil Frey France SAS (”Emil 

Frey”, Frankrike) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) over foretaket PGA Group SAS (”PGA”, Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Emil Frey: import og distribusjon på engros- og detaljnivå av nye og brukte motorvogner av 

forskjellige merker i Sveits, Tyskland, Frankrike, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Kroatia, Serbia og 

Slovakia, herunder distribusjon av originale reservedeler. 

– PGA: detaljsalg av nye og brukte motorvogner av forskjellige merker i Frankrike, Polen, 

Nederland, Belgia, Spania og Italia, herunder distribusjon av originale reservedeler. 

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 107 av 5.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8434 – Emil  

Frey France / PGA, 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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8445 – Duferco Energia / Energhe) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Duferco Energia S.p.A. 

(”Duferco”, Italia) ved kjøp av aktiva alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en forretningsenhet (”målvirksomheten”) i foretaket Energhe S.p.A. 

(”Energhe”, Italia). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Duferco: omfatter selskaper i ulike næringer; porteføljen er mangesidig, med stål, energi og 

shipping som de viktigste forretningsvirksomhetene. Dufercos virksomhet i energisektoren 

omfatter blant annet energihandel, produksjon og utvinning av fornybar energi samt engros- og 

detaljsalg. 

– Målvirksomheten: en forretningsenhet i Energhe S.p.A., et selskap i Ferrero-konsernet, som har 

salg av energi som sin hovedvirksomhet. 

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 105 av 4.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8445 – Duferco Energia / 

Energhe, 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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M. 8465 – Vivendi / Telecom Italia) 

1. Kommisjonen mottok 31. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Vivendi S.A. (”Vivendi”, 

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

foretaket Telecom Italia S.p.A. (”Telecom Italia”, Italia). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Vivendi: virksomhet innen musikk, TV, kino, videodeling og videospill. 

– Telecom Italia: levering av i) tale- og datatjenester gjennom teknologi for mobil- og fastnett,  

ii) digitale innholdstjenester og iii) IT-tjenester til foretak i Italia. 

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 109 

av 7.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8465 – Vivendi / Telecom Italia, 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”). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8091 – SEB Internationale / WMF Group) 

Kommisjonen besluttet 21. november 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8091. 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.8159 – ArcelorMittal/Cellino/JV) 

Kommisjonen besluttet 27. januar 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 32017M8159. 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.8196 – Ineos / Arkema Assets) 

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 32017M8196. 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.8308 – Munksjö / Ahlstrom II) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 32017M8308. 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.8329 – Manabol Bitumen / H&R Refining / JV) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 

tysk 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 32017M8329. 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.8367 – Bain Capital / Consolis) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 32017M8367. 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.8370 – Amundi Immobilier / Malakoff Mederic / TAS Kapstadtring 2) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32017M8370. 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.8393 – Thyssenkrupp Technologies / Thyssenkrupp / Atlas Elektronik) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32017M8393. 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/21/19 

2017/EØS/21/20 

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.8398 – OTPP / OGF Group) 

Kommisjonen besluttet 21. 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 32017M8398. 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.8419 – Segro / PSPIB / SELP / Target assets) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32017M8419. 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/21/21 

2017/EØS/21/22 

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


Nr. 21/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.4.2017 

 

 

Statsstøtte – Estland 

Statsstøtte SA.39182 (2017/C) (tidl. 2017/NN) (tidl. 2014/CP) – Påstått ulovlig støtte til  

AS Tartu Agro 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i TEUV 

Kommisjonen har ved brev av 27. februar 2017 underrettet Estland 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 103 av 1.4.2017, s. 4), til: 

European Commission 

Directorate-General for Agriculture and Rural Development 

Directorate I. Legal, institutional and procedural matters 

Unit I.2 State aid 

Kontor: Loi 130 5/114 

BE-1049 Brussel 

Belgia 

Faks: + 32 2 296 76 72 

E-post: Agri-State-Aids@ec.europa.eu 

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

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

2017/EØS/21/23 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.103.01.0004.01.ENG
mailto:Agri-State-Aids@ec.europa.eu
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 9 nr. 3 i rådsdirektiv 96/67/EF om  

adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester i lufthavnene i Fellesskapet 

Melding fra Republikken Estland om anvendelse av artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i rådsdirektiv 

96/67/EF om adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester i lufthavnene i Fellesskapet på 

Tallinn internasjonale lufthavn 

I henhold til artikkel 9 nr. 3 i rådsdirektiv 96/67/EF av 15. oktober 1996 om adgang til markedet for 

lufthavnrelaterte tjenester i lufthavnene i Fellesskapet (1) (heretter kalt ”direktiv 96/67/EF”) mottok 

Kommisjonen 14. februar 2017 melding om et vedtak fra Republikken Estlands ministerium for økonomi 

og kommunikasjon om å innvilge Tallinn internasjonale lufthavn (AS Tallinna Lennujaam) følgende 

unntak: 

– Å gi lufthavnadministrasjonen (AS Tallinna Lennujaam) via dets heleide datterselskap AS Tallinn 

Airport GH eneretten til å yte tredjeparter i Tallinn internasjonale lufthavn tjenester i følgende 

kategorier nevnt i punkt 3 og 5 i vedlegget til direktiv 96/67/EF: håndtering av bagasje samt 

manøvreringsområde- og oppstillingsplattformtjenester. Når det gjelder sistnevnte, omfatter unntaket 

imidlertid ikke transport av mat- og drikkevarer til og fra luftfartøyet samt lasting og lossing av 

dette, ettersom markedet for disse tjenestene er åpent. 

Dette unntaket, som har hjemmel i artikkel 9 nr. 1 bokstav b) i direktiv 96/67/EF, skal innvilges for to år, 

fra 15. mai 2017 til 14. mai 2019. Som et ledd i det vedtaket om unntak som de har meldt til 

Kommisjonen, har de estiske myndigheter vedtatt å forlenge den opprinnelige unntaksperioden med 

ytterligere to år, fra 15. mai 2019 til 14. mai 2021, i samsvar med artikkel 9 nr. 6 i direktiv 96/67/EF. 

Dette unntaket innvilges av Republikken Estland hovedsakelig av følgende grunn: De nåværende 

begrensningene med hensyn til disponibel plass og kapasitet i Tallinn lufthavn gjør det umulig å gi enda 

en yter av lufthavnrelaterte tjenester adgang til å yte tjenester i kategoriene nevnt ovenfor (unntatt 

transport av mat- og drikkevarer til og fra luftfartøyet samt lasting og lossing av dette) under 

byggearbeidene som vil gjøre det mulig å åpne markedet helt for manøvreringsområde- og 

oppstillingsplattformtjenester samt håndtering av bagasje. Særlig gjelder følgende: 

–  – På grunn av plasseringen av og størrelsen på det nåværende bagasjesorteringsanlegget er det ikke  

mulig å sette av plass til ytterligere ytere av bagasjehåndteringstjenester. Særlig er arbeidsområdet 

begrenset og smalt, og manøvrering av bagasjevogner er vanskelig for den nåværende tjenesteyteren, 

spesielt i perioder med toppbelastning. Det nåværende anlegget kan ikke utvides til andre områder, 

noe som betyr at dersom markedet skal åpnes for enda et bagasjehåndteringsselskap, kreves det 

omfattende byggearbeider for å oppføre et nytt anlegg i et eksternt område. 

–  – Det er mangel på ledig plass i nærheten av oppstillingsplassen for luftfartøyer, noe som betyr at det 

ikke er plass til at enda en yter av manøvreringsområde- og oppstillingsplattformtjenester kan 

parkere ytterligere utstyr. De nåværende parkeringsplassene for maskiner til utførelse av 

lufthavnrelaterte tjenester og for bagasjevogner ved oppstillingsplattformene og under 

passasjerterminalen er allerede fullt utnyttet. Det er utfordrende for den nåværende tjenesteyteren å 

håndtere plassbegrensningene, særlig om vinteren, når kjøretøyer til snørydding også parkeres 

innenfor det begrensede området. Det finnes heller ingen særskilte hangarer eller garasjer til 

parkering av utstyret. Ettersom det ikke fysisk er plass til å øke parkeringskapasiteten i nærheten av 

passasjerterminalen, er det for øyeblikket ikke mulig å skaffe plass til enda en yter av 

lufthavnrelaterte tjenester, og det vil kreve omfattende arbeider å bygge nye anlegg. 

De estiske myndigheter har presentert tiltak for å avhjelpe ovennevnte plassbegrensninger. Tallinn 

lufthavn er for øyeblikket under utbygging. Det er utarbeidet investeringsplaner for de kommende årene, 

samtidig som ulempene for passasjerene minimeres under byggearbeidene ved å sikre kontinuitet i 

driften, noe som vil være nødvendig sett i lys av den forventede økningen i passasjervolum, særlig under 

Estlands kommende EU-formannskap. Opphør av unntaket i 2021 vil sammenfalle med den planlagte 

avslutningen av byggearbeidene som gjør det mulig å åpne markedet. 

  

(1) EFT L 272 av 25.10.1996, s. 36. 

2017/EØS/21/24 
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I samsvar med artikkel 9 nr. 3 i direktiv 96/67/EF oppfordrer Kommisjonen de berørte parter til å inngi 

kommentarer innen 15 dager etter at denne kunngjøringen ble offentliggjort (EUT C 98 av 29.3.2017,  

s. 3), til: 

European Commission 

Directorate-General for Mobility and Transport (unit E1 Aviation Policy) 

Office: DM24 05/76 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

E-post: filip.cornelis@ec.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.098.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.098.01.0003.01.ENG
mailto:filip.cornelis@ec.europa.eu
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

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

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

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Brive–Paris (Orly) 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

28. oktober 1995 (95/C 284/08) 

Endringenes ikrafttredelsesdato 5. januar 2018 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til 

å yte offentlig tjeneste: 

Kunngjøring av 17. januar 2017 om endring av forpliktelse 

til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

mellom Brive og Paris (Orly) 

NOR: DEVA1701687A 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do 

Kontakt: 

Direction Générale de l 'Aviation Civile 

DTA/SDT/T2 

50 rue Henry Farman 

75720 Paris Cedex 15 

FRANKRIKE 

Tlf. +33 158094321 

E-post: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr 

 

 

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 Brive–Paris (Orly) 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 5. januar 2018 til 4. januar 2022 

Frist for innsending av søknader og anbud 2. juni 2017 (før kl. 17:00, 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 pour la Création, l’Aménagement et la 

Gestion de l’Aérodrome Brive-Souillac 

Mairie de Brive 

B.P. 80433 

19312 Brive-la-Gaillarde CEDEX 

FRANKRIKE 

Joël POUYADE 

Tlf. +33 555181644 

Faks: +33 555181699 

E-post: joel.pouyade@brive.fr 

 

2017/EØS/21/25 

2017/EØS/21/26 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do
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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 Hellas 

Berørte flyruter – Alexandroupoli–Sitia 

– Aktio–Sitia 

– Rhodos–Kos–Kalymnos–Leros–Astypalea 

Avtalens gyldighetsperiode 1. oktober 2017 til 30. september 2021 

Frist for innsending av anbud 61 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort 

(EUT C 99 av 30.3.2017, s. 8). 

Anbudsinnbydelsen og eventuell relevant informasjon 

og/eller dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan fås gratis 

ved henvendelse til: 

Hellenic Civil Aviation Authority 

Directorate-General for Air Transport 

Air Transport and International Affairs Division 

Section II 

Vas. Georgiou 1 

16604 Helliniko 

HELLAS 

Tlf. +30 2108916149 eller 2108916121 

Faks: +30 2108947132 

Internett: www.hcaa.gr 

 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutningene om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 28. februar 2017 er 

nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 102 av 31.3.2017, s. 1 og 10. 
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EUT%20C%2099%20av%2030.3.2017,%20s.%208
www.hcaa.gr
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