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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 20. juni 2017 

Sak nr. 80745 

Vedtak nr. 103/17/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Støtteordning til sjøtransport over korte distanser – økt 

budsjett 

Rettslig grunnlag Det norske storting avgjør støtteordningens 

virkeområde i sine årlige vedtak om statsbudsjettet 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Miljøvern 

Støtteform Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 82 millioner for 2017 og NOK 100 millioner for 

2018–2021  

Støtteandel Opptil 30 % av driftskostnadene 

Varighet Fra første kvartal av 2017 til første kvartal av 2022  

(5 år) 

Økonomiske sektorer Transport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Samferdselsdepartementet/Kystverket 

Andre opplysninger  

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsider: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/. 

2017/EØS/57/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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EFTA-DOMSTOLEN 

PRESIDENTENS KJENNELSE 

24. april 2017 

i sak E-20/16 

Autonomy Capital (Jersey) LP 

og 

Eaton Vance Management 

mot 

EFTAs overvåkingsorgan 

Sak om oppheving av EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 207/16/COL av 23. november 2016 om å 

avslutte en klagesak mot Island på området for fri bevegelighet av kapital (kapitalkontroll), har EFTA-

domstolens president 24. april 2017 avsagt kjennelse med følgende slutning: 

1. Sak E-20/16 avskrives i registeret. 

2. Saksøkerne pålegges å betale saksomkostningene. 

2017/EØS/57/02 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8102 – Valeo / FTE Group) 

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

planlagt foretakssammenslutning der foretaket Valeo Holding GmbH (Tyskland), kontrollert av Valeo S.A. (”Valeo”, 

Frankrike), ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket FTE Group Holding GmbH (”FTE”, Tyskland). 

 Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 10. oktober 2016, men meldingen ble senere 

trukket tilbake 29. november 2016. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Valeo: utforming, produksjon og salg av bilutstyr, særlig varmesystemer, kraftoverføringssystemer, komfort- og 

kjøreassistansesystemer samt siktsystemer. 

– FTE: utforming, produksjon og salg av i) clutchaktueringsprodukter, ii) bremseaktueringsprodukter, iii) elektriske 

giroljepumper og andre elektrohydrauliske komponenter til girkasser og kraftoverføringer. FTE er også aktivt innen 

overhaling av bremsekalipere.  

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 305 av 15.9.2017. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8102 – Valeo / FTE 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”). 

2017/EØS/57/03 

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

Sak: M.8590 – Sogecap/Cardif/Diversipierre/Horizon 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. september 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sogecap S.A (”Sogecap”, Frankrike), som tilhører konsernet Société Générale, 

– Cardif Assurance Vie S.A. (”Cardif”, Frankrike), som tilhører konsernet BNP Paribas, 

– Diversipierre Germany GmbH (”Diversipierre”, Tyskland), som tilhører konsernet BNP Paribas, og  

– Horizon Development GmbH (”Horizon”, Tyskland). 

Sogecap, Cardif og Diversipierre overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket Horizon.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sogecap: livsforsikringsselskap.  

– Cardif: livsforsikringsselskap. 

– Diversipierre: eiendomsholdingselskap. 

– Horizon: eier et kontorbygg i Düsseldorf i Tyskland som er leid ut til en tredjemann.  

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 303 av 14.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8590 – Sogecap/Cardif/Diversipierre/Horizon 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/57/04 

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

Sak: M.8613 – Konica Minolta / Innovation Network Corporation of Japan / Ambry Genetics 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Konica Minolta, Inc. (”KM”, Japan), 

– Innovation Network Corporation of Japan (”INCJ”, Japan) og 

– Ambry Genetics Corp (”AG” USA). 

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

foretaket AG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KM: et teknologiforetak som har spesialisert seg på bildebehandlingsprodukter, optikk for dataanalyse og 

nanoproduksjon. KM utvikler og produserer et bredt spekter av maskinvare- og programvareprodukter som tilbyr 

løsninger til virksomheter. KM er aktivt i 150 land i Europa, USA, Japan, Kina, Asia og andre land. 

– INCJ: et offentlig-privat partnerskap mellom japanske myndigheter og 26 private foretak. INCJ bedriver 

investeringsvirksomhet ved å tilby finansiell, teknologisk og administrativ støtte til neste generasjons foretak. Det 

tilbyr risikokapital på mellomlang og lang sikt til innovative foretak med vekstpotensial som tilfører en merverdi til 

samfunnet. 

– AG: helseforetak med hovedkontor i USA. Leverer tjenester i forbindelse med genetiske laboratoriumprøver og er 

aktiv innen tilknyttede genetiske forskningsaktiviteter. AG har virksomhet i California og fokuserer på USA og 

Canada men har også ubetydelig virksomhet i EU. 

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 299 av 9.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8613 – Konica Minolta / Innovation Network Corporation of Japan / Ambry Genetics 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/57/05 

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

Sak: M.8625 – DENSO / Fujitsu Ten 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DENSO Corporation (Japan) og 

– Fujitsu Ten Limited (Japan), som tilhører konsernet Fujitsu Limited. 

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

Fujitsu Ten Limited. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DENSO Corporation: levering av avansert kjøretøysteknologi, -systemer og deler til kjøretøysprodusenter. 

– Fujitsu Ten Limited: levering av avansert kjøretøysteknologi, -systemer og deler til kjøretøysprodusenter. 

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 297 av 8.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8625 – DENSO / Fujitsu Ten 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/57/06 

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

Sak: M.8630 – Blackstone/MassMutual/Cambourne/Rothesay 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

 Meldingen berører følgende foretak: 

– Cambourne Life Investment Pte. Ltd. (Singapore), kontrollert av GIC Pte. Ltd, 

– Massachusetts Mutual Life Insurance Company (USA) og  

– Rothesay HoldCo UK Ltd (Det forente kongerike). 

Cambourne Life Investment Pte. Ltd (”Cambourne”) og Massachusetts Mutual Life Insurance Company (”MassMutual”) 

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

Rothesay HoldCo UK Ltd (”Rothesay”, Det forente kongerike), der Blackstone Group L.P. (”Blackstone”) allerede eier en 

kontrollerende del av aksjene. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: aktivaforvaltning. 

– Cambourne: et foretak som i siste instans er kontrollert av GIC Pte. Ltd., et globalt investeringsforvaltningsforetak.  

– MassMutual: livsforsikring, pensjons- og investeringsprodukter, hovedsakelig aktiv i USA. 

– Rothesay: forsikring, med hovedfokus på risikooverføring av pensjoner med fast avkastning innen Det forente 

kongerike. Rothesay tilbyr en rekke produkter, herunder i) oppkjøpsløsninger for forsikringer, ii) innkjøpsløsninger 

for forsikringer og iii) bytteavtaler med lang levetid.   

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 305 av 15.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

 M.8630 – Blackstone/MassMutual/Cambourne/Rothesay 

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

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

 Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/57/07 

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

Sak: M.8631 – IFM/PSA/Mersin 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 31. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– IFM Investors Pty Ltd (Australia), 

– PSA International Pte Ltd B (Singapore), kontrollert av Temasek Holdings (Singapore), og 

– Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (Tyrkia). 

IFM Investors Pty Ltd (”IFM”) og PSA International Pte Ltd (”PSA”) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (”MIP”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– IFM: global investeringsforvalter med hovedkontor i Australia, forvalter aktiva innen infrastruktur, børsnoterte 

aksjer, privat kapital og investeringer i gjeld. IFM er indirekte eid i sin helhet av 28 australske pensjonsfond som ikke 

er profittbaserte. 

– PSA: global forvalter av skipsfartterminaler, hovedsakelig aktivt innen levering av laste- og lossetjenester i havner, 

med særlig fokus på å levere terminaltjenester til containertilpassede linjefartøy. PSA har hovedkontor i Singapore og 

er i siste instans eid av Temasek Holdings, Republikken Singapores nasjonale plasseringsfond.  

– MIP: operatør og forvalter av Mersin internasjonale havn i Mersin (Tyrkia). 

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 299 av 9.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8631 – IFM/PSA/Mersin 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/57/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

Sak: M.8638 – Shell Midstream Partners / Crestwood Permian Basin Holdings / Crestwood Permian Basin 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

 Meldingen berører følgende foretak: 

– Shell Midstream Partners (”Shell Midstream”, USA), kontrollert av Royal Dutch Shell plc (”Shell”, Det forente 

kongerike), 

– Crestwood Permian Basin Holdings (USA), kontrollert av First Reserve Management LP (”First Reserve”, 

Caymanøyene) og Crestwood Equity Partners LP (Crestwood, USA), og 

– Crestwood Permian Basin LLC (USA), kontrollert av Crestwood Permian Basin Holdings. 

 Shell Midstream overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket 

Crestwood Permian Basin. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Shell: globalt konsern av energi- og petrokjemiske foretak registrert på børsene i London, Amsterdam og New York. 

– Crestwood Permian Basin Holdings: fellesforetak kontrollert av First Reserve og Crestwood, i dag eneste eier av 

Crestwood Permian Basin. 

– Crestwood Permian Basin: ble etablert for å anlegge, eie og drive et system for oppsamling av naturgass i Permian 

Basin, som ligger vest i USA. Det skal levere tjenester for oppsamling, dehydrering, kompresjon og væskehåndtering.  

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 305 av 15.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

 M.8638 – Shell Midstream Partners / Crestwood Permian Basin Holdings / Crestwood Permian Basin 

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

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

 Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission  

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/57/09 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8408 – Cinven / CPPIB / Travel Holdings Parent Corporation) 

Kommisjonen besluttet 22. mai 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 32017M8408. 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.8459 – TIL / PSA / PSA DGD) 

Kommisjonen besluttet 31. juli 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 32017M8459. 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/57/10 

2017/EØS/57/11 

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

(Sak M.8566 – Moog Singapore / SIAEC / JV) 

Kommisjonen besluttet 16. august 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 32017M8566. 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.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY) 

Kommisjonen besluttet 8. august 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 32017M8575. 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/57/12 

2017/EØS/57/13 

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.8592 – Centerbridge/EGPH/JV) 

Kommisjonen besluttet 4. september 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 32017M8592. 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.8593 – CVC/PAI/Cortefiel) 

Kommisjonen besluttet 5. september 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 32017M8593. 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/57/14 

2017/EØS/57/15 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8596 – Colindale / Goldman Sachs / JRE) 

Kommisjonen besluttet 5. september 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 32017M8596. 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.8598 – BNPP / Starwood / Hotel Portfolio) 

Kommisjonen besluttet 30. august 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 32017M8598. 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/57/16 

2017/EØS/57/17 
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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 Irland 

Berørte ruter Kerry–Dublin 

Donegal–Dublin 

Avtalens gyldighetsperiode 1. februar 2018–31. januar 2022 (med 

midtveisevaluering) 

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

kunngjort (EUT C 280 av 24.8.2017, s. 2) 

Anbudsinnbydelsen og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

kan fås gratis ved henvendelse til: 

Anbudsinnbydelsen og tilknyttet dokumentasjon finnes 

på: www.etenders.gov.ie 

Utlysende myndighet: 

Department of Transport, Tourism and Sport 

Leeson Lane 

Dublin 2 

IRLAND 

D02TR60 

Kontaktpersoner: 

Paddy Campbell paddycampbell@dttas.ie 

Tlf.: +353 16041299 

Anne Mitchell annemitchell@dttas.ie 

Tlf.: +353 16041616 

 

2017/EØS/57/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.280.01.0002.01.ENG
www.etenders.gov.ie
mailto:Campbell%20paddycampbell@dttas.ie
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments-  

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

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

Medlemsstat Portugal 

Berørt flyrute Porto Santo–Funchal–Porto Santo 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

Fra 15. mars 2018 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

Alle dokumenter er tilgjengelige på 

http://www.saphety.com 

og hos 

National Civil Aviation Authority 

concurso.osp@anac.pt 

For utfyllende opplysninger, kontakt: 

Ministry of Planning and Infrastructure 

Office of the Secretary of State for Infrastructure 

Av. Barbosa do Bocage n.o 5 – 2.o andar 

1049-039 Lisboa 

PORTUGAL 

E-post: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt 

 

2017/EØS/57/19 
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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 Portugal 

Berørte ruter Porto Santo–Funchal–Porto Santo 

Avtalens gyldighetsperiode Tre år fra flygingene starter 

Frist for innsending av anbud 68 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort 

(EUT C 284 av 29.8.2017, s. 11). 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og den endrede forpliktelsen til 

å yte offentlig tjeneste: 

Alle dokumenter er tilgjengelige på 

http://www.saphety.com 

og 

National Civil Aviation Authority 

concurso.osp@anac.pt 

For utfyllende opplysninger, kontakt: 

Ministry of Planning and Infrastructure 

Office of the Secretary of State for Infrastructure 

Av. Barbosa do Bocage n.o 5 – 2.o andar 

1049-039 Lisboa 

PORTUGAL 

E-post: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt 

 

2017/EØS/57/20 

mailto:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.284.01.0011.01.ENG
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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 plikt til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Tsjekkia 

Berørte ruter Ostrava–Amsterdam 

Avtalens gyldighetsperiode Fire år, men ikke lenger enn til 30. september 2021 

Frist for innsending av anbud 31. oktober 2017 (kl. 10.00 lokal tid) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og den endrede forpliktelsen til 

å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 

28. října 117 

702 18 Ostrava 

DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK 

Tlf.: +420 595622716 

Faks: +420 595622226 

E-post: martin.vymetal@msk.cz 

Internett: www.msk.cz 

eller 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 

Hvězdova 1716/2b 

140 00 Praha 4 

DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK 

Tlf.: +420 224827884 

Faks: +420 224827879 

E-post: sniehotta@akccs.cz 

Internett: www.akccs.cz 

 

Medlemsstat Tsjekkia 

Berørte ruter Ostrava–Helsinki 

Avtalens gyldighetsperiode Fire år, men ikke lenger enn til 30. september 2021 

Frist for innsending av anbud 31. oktober 2017 (kl. 10.00 lokal tid) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og den endrede forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 

28. října 117 

702 18 Ostrava 

DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK 

Tlf.: +420 595622716 

Faks: +420 595622226 

E-post: martin.vymetal@msk.cz 

Internett: www.msk.cz 

eller 

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář 

Hvězdova 1716/2b 

140 00 Praha 4 

DEN TSJEKKISKE REPUBLIKK 

Tlf.: +420 224827884 

Faks: +420 224827879 

E-post: sniehotta@akccs.cz 

Internett: www.akccs.cz 

 

2017/EØS/57/21 
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