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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 25. juli 2017 

Sak nr. 80833 

Vedtak nr. 145/17/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Akershus 

Tittel Driftsstøtteordning for hydrogenstasjoner i Akershus 

fylke 

Rettslig grunnlag Fylkesrådets hydrogenstrategi for 2014–2025 vedtatt 17. 

mars 2014, tiltaksplan for Akershus 2015–2016 samt 

retningslinjene for ordningen vedtatt av fylkesrådet. 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Miljøvern 

Støtteform Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 5 millioner per år 

Varighet Fem år 

Økonomiske sektorer Detaljhandelstjenester 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Akershus fylkesråd 

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/71/01 

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


Nr. 71/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.11.2017 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 8. august 2017

Sak nr. 80872 

Vedtak nr. 146/17/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Hordaland fylke 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Fortsatt finansiering av CO2 Teknologisenter Mongstad 

Rettslig grunnlag Budsjettet for 2017 (Meld. St. 1 (2016-2017), Innst. 2 S 

(2016-2017) 

Type tiltak Individuell støtte 

Formål Miljøvern 

Støtteform Støtte, annet 

Budsjett NOK 652 millioner 

Støtteandel 81 % 

Varighet 2017–2020 

Økonomiske sektorer Strøm-, gass- og vannforsyning 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Gassnova SF 

Dokkvegen 10, N-3920 Porsgrunn 

Olje- og energidepartementet 

Akersgata 59, 0033 Oslo 

Postboks 8148 Dep. 

0033 Oslo 

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/71/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8569 – Europcar/Goldcar) 

1. Kommisjonen mottok 27. oktober 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Europcar Groupe S.A. (”Europcar”, Frankrike) og

– Car Rentals Topco, S.L. og datterselskaper (samlet kalt ”Goldcar”, Spania).

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Europcar: korttidsutleie av kjøretøyer, med en gjennomsnittsflåte på rundt 200 000 kjøretøyer i mer enn 140 land over

hele verden. Europcar har også virksomhet innen mobilitetsmarkedene og salg av bruktbiler.

– Goldcar: korttidsutleie av kjøretøyer, med en gjennomsnittsflåte på rundt 35 000 kjøretøyer og 76 kontorer i EU.

Goldcar har også virksomhet innen salg av bruktbiler.

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 376 av 8.11.2017.

Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.8569 – Europcar/Goldcar

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

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

Faks: +32 229 64301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

BE-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

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

2017/EØS/71/03 

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


Nr. 71/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.11.2017 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8594 – COSCO Shipping / OOIL) 

1. Kommisjonen mottok 27. oktober 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (”COSCO SHIPPING”, Kina) og

– Orient Overseas (International) Limited (”OOIL”, Bermuda).

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

OOIL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– COSCO SHIPPING: leverer et bredt spekter av containershipping- og terminaltjenester gjennom flere datterselskaper.

– OOIL: aktiv innen containershipping under merkenavnet OOCL, logistikk- og terminaltjenester.

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 377 av 9.11.2017.

Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.8594 – COSCO Shipping / OOIL

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

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

Faks: +32 229 64301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

BE-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

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

2017/EØS/71/04 

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


9.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 71/5 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8618 – OMV / VERBUND / SMATRICS / E-Mobility Provider) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Europakommisjonen mottok 26. oktober 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– OMV Aktiengesellschaft (Østerrike),

– VERBUND AG (Østerrike),

– SMATRICS GmbH & Co KG (Østerrike) og

– E-Mobility Provider Austria GmbH (Østerrike), som ubegrenset partner til SMATRICS GmbH & Co KG.

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

og artikkel 3 nr. 4 over foretakene SMATRICS GmbH & Co KG og E-Mobility Provider Austria GmbH i sin helhet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– OMV Aktiengesellschaft: kartlegging og produksjon av olje og naturgass, bearbeiding og salg av råoljeprodukter

(herunder petrokjemiske produkter) og import og distribusjon av naturgass.

– VERBUND AG: leverandør av elektrisitet involvert i produksjon, overføring og handel med elektrisitet.

– SMATRICS GmbH & Co KG og E-Mobility Provider Austria GmbH: levering av tjenester til brukere av elektriske

kjøretøyer, særlig ladeinfrastruktur, elektrisitet fra fornybare kilder og informasjonstjenester. SMATRICS tilbyr en

pakke med elektromobilitetstjenester til privatpersoner og offentlige brukere av elektriske 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 377 av 9.11.2017.

Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.8618 – OMV / VERBUND / SMATRICS / E-Mobility Provider

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

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

Faks: +32 229 64301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

BE-1049 Bruxelles/Brussel

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

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

2017/EØS/71/05 

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


Nr. 71/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.11.2017 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8633 – Lufthansa / Certain Air Berlin Assets) 

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

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Deutsche Lufthansa AG (”Lufthansa”, Tyskland),

– NIKI Luftfahrt GmbH (”NIKI”, Østerrike), som tilhører Air Berlin Group, og

– Luftfahrtgesellschaft Walter mbH (”LGW”, Tyskland), som også tilhører Air Berlin Group.

Lufthansa overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over følgende deler av Air Berlin 

Group: NIKI og LGW. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Lufthansa: holdingforetak for en gruppe luftfartsselskaper, særlig aktiv innen passasjertransport, driver knutepunkter i

Frankfurt, Munchen, Brussel, Zürich og Wien.

– NIKI: luftfartsselskap med direktelinjer til typiske fritidsdestinasjoner. Det har avganger fra tyske, østerrikske og

sveitsiske lufthavner og betjener i hovedsak turistreisemål i og rundt Middelhavsområdet (som de baleariske øyer og

de greske øyer) samt Kanariøyene.

– LGW: Fram til 28. oktober 2017 drev LGW luftfartøyer som ble leid ut med besetning til Air Berlin, og betjente 
kortdistanseruter til Düsseldorf og Berlin, hovedsakelig for å mate Air Berlins drift. LGW skal fungere som et 
verktøy for å opprettholde flyvningene Air Berlin i dag står for gjennom en utleieavtale med besetning med Lufthansa 
Group som ble inngått i desember 2016. I forkant av overføringen skal en ruteleiepakke for vintersesongen 2017/2018 

samt for sommer 2018 (herunder tidsluker ved lufthavner i Berlin-TXL, DUS, FRA og MUC) overføres til LGW og 

brukes av Lufthansa Group.

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 379 av 10.11.2017.

Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.8633 – Lufthansa / Certain Air Berlin Assets

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

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

Faks: +32 229 64301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

BE-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

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

2017/EØS/71/06 

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


9.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 71/7 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8661 – Oaktree / PIMCO / Real Estate Portfolio) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 27. oktober 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Oaktree Capital Group LLC (USA),

– Pacific Investment Management Company LLC (USA) og

– Real Estate Portfolio (Polen).

Oaktree Capital Group LLC (Oaktree) og Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO) overtar i fellesskap 

indirekte kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en portefølje som består av 28 

forretningseiendommer i Polen (”Real Estate Portfolio”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Oaktree: en global investeringsforvalter spesialisert på alternative investeringer i usikre fordringer, foretaksgjeld

(herunder høyrentegjeld og prioriterte lån), konvertible verdipapirer, eiendommer og børsnoterte aksjer.

– PIMCO: en global investeringsforvalter som leverer tjenester til blant annet stater, forsikringsforetak, formuende

investorer, finansielle foretak, private investorer og investeringsinstrumenter.

– Real Estate Portfolio: utleie av forretningseiendommer i Polen. Porteføljen består av forretningseiendommer i 27 byer

i Polen.

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 376 av 8.11.2017.

Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.8661 – Oaktree / PIMCO / Real Estate Portfolio

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

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

Faks: +32 229 64301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

BE-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

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

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

2017/EØS/71/07 

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


Nr. 71/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.11.2017 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8662 – Total / Maersk Olie og Gas) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 25. oktober 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Total S.A. (Frankrike) og

– Maersk Olie og Gas A/S (Danmark), som tilhører konsernet A.P. Møller-Maersk A/S (Danmark).

Total S.A. overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Maersk Olie og 

Gas A/S. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Total S.A.: er en internasjonal integrert energiprodusent og -leverandør, aktiv innen alle sektorer av olje- og

gassindustrien samt innen kraftproduksjon.

– Maersk Olie og Gas A/S: olje- og gassforetak som er aktiv innen kartlegging, produksjon og handel med råolje og

naturgass.

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 377 av 9.11.2017.

Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.8662 – Total / Maersk Olie og Gas

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

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

Faks: +32 229 64301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

BE-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

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

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

2017/EØS/71/08 

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

(Sak M.8668 – DER Touristik Deutschland GmbH / Exim Holding A.S.) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 27. oktober 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– DER Touristik Deutschland GmbH (”DER Touristik”, Tyskland), et datterselskap til REWE Group (Tyskland), og

– EXIM Holding A.S. (”EXIM”, Den tsjekkiske republikk).

DER Touristik overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket EXIM. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– DER Touristik: utgjør en del av Travel &Tourism Division til REWE Group, som har virksomhet innen

turistindustrien samt innen detaljhandel med næringsmiddelprodukter og andre forbruksvarer gjennom egne grener.

– EXIM: et tsjekkisk aksjeselskap som eier fire datterselskaper med virksomhet innen turistindustrien i Tsjekkia, Polen,

Ungarn og Slovakia.

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 376 av 8.11.2017.

Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.8668 – DER Touristik Deutschland GmbH / Exim Holding A.S.

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

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

Faks: +32 229 64301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

BE-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

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

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

2017/EØS/71/09 

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

(Sak M.8683 – Apollo Capital Management L.P. / Intertoys Holding B.V.) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 25. oktober 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Apollo Management, L.P. (”Apollo” eller ”Apollo Group”) og

– Intertoys Holding B.V. (”Intertoys Group”).

Investeringsfond som forvaltes av selskaper tilknyttet Apollo Management, L.P. overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Intertoys Holding B.V. (”Intertoys Group”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Apollo: investerer i foretak og gjeld utstedt av foretak i ulike sektorer over hele verden, gjennom investeringsfond som 

forvaltes av konsernet. Eksempel på investeringer omfatter foretak som har virksomhet innen kjemikalie-, rederi-, 

sykehus-, sikkerhets-, finans- og glassemballasjebransjene.

– Intertoys Group: detaljhandel med et bredt utvalg av tradisjonelle lekesaker og mer moderne multimediaprodukter og

gaveartikler som selges via fysiske butikker og nettsteder i Nederland, Tyskland, Luxembourg og Belgia.

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 377 av 9.11.2017.

Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.8683 – Apollo Capital Management L.P. / Intertoys Holding B.V.

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

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

Faks: +32 229 64301

Postadresse:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

BE-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIA

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

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

2017/EØS/71/10 

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

(Sak M.8687 – Prisko / OKD Nastupnicka) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Prisko a.s (”Prisko”, Den tsjekkiske republikk) og 

– OKD Nástupnická a.s (”OKD”, Den tsjekkiske republikk).  

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Prisko: forvalter det tsjekkiske finansdepartementets aktiva. 

– OKD: aktiv på markedet for utvinning og salg av kull.  

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 377 av 9.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8687 – Prisko / OKD Nastupnicka 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2017/EØS/71/11 

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

(Sak M.8698 – EQT / Curaeos Holding) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT Fund Management S.à.r.l. (”EQT”, Luxembourg) og 

– Curaeos Holding B.V. (”Curaeos Holding”, Nederland). 

EQT overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Curaeos Holding. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT: et investeringsfond som hovedsakelig investerer i Nord-Europa og Kontinental-Europa. 

– Curaeos Holding: en internasjonal tannpleieleverandør med distribusjonsvirksomhet knyttet til tannklinikker, 

tannlaboratorier og tannpleieprodukter. Foretaket driver også en migreneklinikk i Tyskland.  

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 377 av 9.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8698 – EQT / Curaeos Holding  

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/71/12 

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

(Sak M.7764 – EDF / Areva Reactor Business) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 

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 32017M7764. 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.8452 – Suez / GE Water and Process Technologies) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32017M8452. 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/71/13 

2017/EØS/71/14 

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.8542 – The Carlyle Group / CVC / China Investment Corporation / ENGIE E&P 

International) 

Kommisjonen besluttet 27. oktober 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 32017M8542. 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.8643 – Legend Holdings Corporation / Banque Internationale à Luxembourg) 

Kommisjonen besluttet 31. oktober 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 32017M8643. 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/71/15 

2017/EØS/71/16 

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.8663 – CNP Assurances / Macquarie / Predica / Pisto) 

Kommisjonen besluttet 31. oktober 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 32017M8663. 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/71/17 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Innbydelse til å sende inn forslag 2018 – EAC/A05/2017 

Erasmus+-programmet 

1. Innledning og mål  

Denne forslagsinnbydelsen bygger på europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013(1) om 

opprettelse av ”Erasmus+”: unionsprogrammet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og på de 

årlige arbeidsprogrammer for Erasmus+ 2017 og 2018. Erasmus+-programmet dekker perioden 2014–

2020. De generelle og spesifikke mål for Erasmus+-programmet er oppført i artikkel 4, 5, 11 og 16 i 

forordningen. 

2. Tiltak  

Denne innbydelsen til å sende inn forslag dekker følgende tiltak i Erasmus+-programmet: 

Hovedtiltak 1 – Læringsmobilitet 

– Mobilitet innen utdanning, opplæring og ungdomsarbeid 

– Erasmus Mundus felles mastergrader 

Hovedtiltak 2 – Samarbeid for innovasjon og utveksling av god praksis: 

– Strategiske partnerskap innen utdanning, opplæring og ungdomsarbeid 

– Kunnskapsallianser 

– Sektorvise kunnskapsallianser 

– Kapasitetsutbygging innen høyere utdanning 

– Kapasitetsutbygging innen ungdomsarbeid 

Hovedtiltak 3 – Støtte til politiske reformer: 

– Strukturert dialog: Møter mellom ungdom og beslutningstakere innen ungdomsarbeid 

Jean Monnet-programmer 

– Jean Monnet-professorater 

– Jean Monnet-moduler 

– Jean Monnet-sentre 

– Jean Monnet-bidrag til foreninger 

– Jean Monnet-nettverk 

Idrett 

– Partnerskap for samarbeid 

– Små partnerskap for samarbeid 

– Ideelle idrettsarrangementer i Europa  

  

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 50. 

2017/EØS/71/18 
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3. Støtteberettigelse  

Alle offentlige eller private organer med virksomhet innen utdanning, opplæring, ungdomsarbeid og idrett 

kan søke om finansieringsstøtte innenfor rammene av Erasmus+-programmet. I tillegg kan 

ungdomsgrupper som arbeider med ungdom, men ikke nødvendigvis innenfor rammene av en 

ungdomsorganisasjon, søke om finansieringsstøtte til mobilitet for ungdom og ungdomsarbeidere og til 

strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid. 

Følgende land kan delta fullt ut i alle Erasmus+-programtiltak(2): 

– medlemsstatene i Den europeiske union, 

– EØS-EFTA-statene: Island, Liechtenstein og Norge, 

– EUs kandidatstater: Tyrkia og Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia. 

I tillegg er enkelte Erasmus+-programtiltak åpne for organisasjoner fra partnerland. 

Ytterligere opplysninger om deltakelse finnes i retningslinjene for Erasmus+-programmet. 

For britiske søkere: Vær oppmerksom på at kriteriene for bidragsberettigelse må være oppfylt for hele 

tildelingsperioden. Dersom Det forente kongerike trekker seg ut av EU i løpet av tildelingsperioden uten å 

ha inngått en avtale med EU som særskilt sikrer at britiske søkere fortsatt vil være bidragsberettigede, vil 

EU-finansieringen opphøre (men dere kan fortsatt delta i prosjektet, dersom det er mulig) eller dere vil bli 

nødt til å forlate prosjektet. 

4. Budsjett og prosjektperiode  

Denne innbydelsen gjennomføres på følgende vilkår: 

– at de bevillinger som framgår av budsjettforslaget for 2018 stilles til rådighet etter at 

budsjettmyndigheten har vedtatt budsjettet for 2018 eller, dersom budsjettet ikke vedtas, som 

fastsatt i ordningen med foreløpige tolvdeler. 

– at EUs lovgivende myndigheter vedtar de flerårige veiledende programmer for 2018–2020 uten 

betydelige endringer. 

Det samlede beløpet som er øremerket til denne innbydelsen til å sende inn forslag, er beregnet til 2 490,9 

millioner euro. 

Utdanning og opplæring: EUR 2 253,2 millioner(3) 

Ungdomsarbeid: EUR 188,2 millioner 

Jean Monnet: EUR 12,1 millioner 

Idrett: EUR 37,4 millioner 

Det oppgitte samlede beløpet som er øremerket til denne innbydelsen til å sende inn forslag, og 

fordelingen av dette beløpet, er bare et anslag, og kan endres ved endringer i det årlige 

arbeidsprogrammet til Erasmus+. Mulige søkere bes holde seg oppdatert på de årlige 

arbeidsprogrammene til Erasmus+ med endringer, som offentligjøres på: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm 

med hensyn til tilgjengelig budsjett for hvert tiltak som dekkes av innbydelsen. 

Bidragsbeløpene og prosjektenes varighet kan variere, avhengig av prosjekttype og antall deltakere.  

  

(2) Jean Monnet-aktiviteter er åpne for organisasjoner fra hele verden. 

(3) Dette beløpet omfatter finansiering for Internasjonal dimensjon ved høyere utdanning (samlet 328 millioner euro). 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
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5. Frist for innsending av søknader  

Frister for å sende inn søknader er fastsatt nedenfor og utløper kl. 12.00 (lokal tid i Brussel). 

Hovedtiltak 1 

Mobilitet innen ungdomsarbeid 1. februar 2018 

Mobilitet innen høyere utdanning 1. februar 2018 

Mobilitet innen yrkesrettet utdanning og opplæring, skoleutdanning og 

voksenopplæring 

1. februar 2018 

Mobilitet innen ungdomsarbeid 26. april 2018 

Mobilitet innen ungdomsarbeid 4. oktober 2018 

Erasmus Mundus felles mastergrader 15. februar 2018 

 

Hovedtiltak 2 

Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 1. februar 2018 

Strategiske partnerskap innen utdanning og opplæring 21. mars 2018 

Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 26. april 2018 

Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 4. oktober 2018 

Kunnskapsallianser 28. februar 2018 

Sektorvise kunnskapsallianser 28. februar 2018 

Kapasitetsutbygging innen høyere utdanning 8. februar 2018 

Kapasitetsutbygging innen ungdomsarbeid 8. mars 2018 

 

Hovedtiltak 3 

Møter mellom ungdom og beslutningstakere innen ungdomsarbeid 1. februar 2018 

26. april 2018 

4. oktober 2018 

 

Jean Monnet-aktiviteter 

Professorater, moduler, sentre, støtte til foreninger, nettverk og prosjekter 22. februar 2018 

 

Idrettstiltak 

Partnerskap for samarbeid 5. april 2018 

Små partnerskap for samarbeid 5. april 2018 

Ideelle idrettsarrangementer i Europa 5. april 2018 

Se retningslinjer for Erasmus+-programmet for detaljerte opplysninger om innsending av søknader. 

6. Fullstendige opplysninger  

Nærmere opplysninger om vilkårene for denne innbydelsen til å sende inn forslag, herunder 

prioriteringer, finnes i retningslinjene for Erasmus+-programmet på følgende internettadresse: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide 

Retningslinjene for Erasmus+-programmet utgjør en del av denne innbydelsen til å sende inn forslag, og 

vilkårene for deltakelse og finansiering som er nevnt i retningslinjene, får anvendelse for denne 

innbydelsen. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide


9.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 71/19 
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Oppsummering av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring for  

bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(kunngjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006(1)) 

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer 
Ytterligere 

opplysninger 

Kromtrioksid 

EF nr. 215-607-8 

CAS nr. 1333-82-0 

K (2017) 6727 10. oktober 2017 REACH/17/22/0 EUT C 348 av 

17.10.2017, s. 6 REACH/17/22/1 

REACH/17/22/2 

REACH/17/22/3 

REACH/17/22/4 

REACH/17/22/5 

REACH/17/22/6 

Beslutningene finnes på Europakommisjonens nettside: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm. 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2017/EØS/71/19 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.348.01.0006.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.348.01.0006.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm


Nr. 71/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.11.2017 

 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutningene om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 30. september 2017 

er nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 367 av 27.10.2017, s. 1 og 11. 

2017/EØS/71/20 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:367:TOC
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