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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 19. desember 2017 

Sak nr. 81341 

Vedtak nr. 228/17/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Statsstøttetiltak for nullutslippskjøretøy 

Rettslig grunnlag Bestemmelsene om merverdiavgift er fastsatt ved lov 

19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift og forskrift til 

merverdiavgiftsloven av 15. desember 2009 nr. 1540. 

Årsavgiften er regulert ved lov 19. mai 1933 nr. 11 om 

særavgifter og forskrift til særavgiftsloven av 11. 

desember 2001 nr. 1451. 

Omregistreringsavgiften er regulert ved forskrift av  

2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift. 

Avskrivningsreglene for elektriske lastebiler (fra 2018) 

vil fastsettes i lov 26. mars 1999 nr. 14, paragraf 14-43 

nr. 4. 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Miljøstøtte 

Støtteform og budsjett i) merverdiavgiftsfritak for nullutslippskjøretøy, 

herunder leie av nullutslippskjøretøy samt 

levering og import av batterier til nullut-

slippskjøretøy: rundt NOK 3,2 milliarder, 

ii) unntak fra årsavgiften: rundt NOK 360 millioner, 

iii) unntak fra omregistreringsavgiften: rundt NOK  

60 millioner, og 

iv) økt avskrivningssats for elektriske lastebiler: NOK 

3 millioner. 

Varighet Til 31. desember 2023 for alle tiltak for alle 

nullutslippskjøretøy (batteridrevne elektriske kjøretøy, 

kjøretøy med brenselsceller og elektriske lastebiler), 

unntatt for merverdiavgiftsfritak for elektriske kjøretøy, 

som gjelder fram til 31. desember 2020. 

Økonomiske sektorer Nullutslippskjøretøy, batterier for nullutslippskjøretøy  

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep. 

0030 Oslo 

Norge 

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

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

2018/EØS/17/01 

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

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8492 – Quaker / Global Houghton) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 2. februar 2018 forhåndsmelding om en planlagt foretakssammenslutning mellom 

Quaker og Global Houghton. Partene underrettet 16. mars 2018 Kommisjonen om at de trekker tilbake 

forhåndsmeldingen. 

2018/EØS/17/02 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8652 – Accuride / Mefro Wheels) 

1.  Kommisjonen mottok 12. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Accuride Corporation, (”Accuride”, USA), kontrollert av fond forvaltet av Crestview L.L.C., USA, og 

– mefro wheels GmbH (”mefro wheels”, Tyskland). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Foretakssammenslutningen er henvist til Kommisjonen av Tyskland, i henhold til fusjonsforordningens artikkel 22 nr. 3. 

Nederland, Polen og Spania sluttet seg senere til henvisningen. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Accuride: nord-amerikansk produsent og leverandør av stål- og aluminiumhjul og hjulnavkomponenter som 

bremsetromler, skivebremserotorer og bremseregulatorer for lastebiler, busser og tilhengere samt spesialkjøretøyer og 

militære kjøretøyer. Foretaket har produksjonsanlegg i USA, Canada og Mexico. I EØS leverer Accuride stålhjul for 

lastebiler, busser og tilhengere gjennom sitt majoritetseide italienske datterforetak Gianetti Ruote samt begrensede 

mengder av aluminiumhjul til kunder på ettermarkedet. 

– mefro wheels: produsent og leverandør av stålhjul for lastebiler, busser, tilhengere, lette kommersielle nyttekjøretøyer 

og personbiler samt for konstruksjon og landbruksmaskiner.  

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 105 av 20.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8652 – Accuride / Mefro Wheels 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2018/EØS/17/03 

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

(Sak M.8658 – UTC / Rockwell Collins) 

1.  Kommisjonen mottok 12. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– United Technologies Corporation (USA), og 

– Rockwell Collins Incorporated (USA). 

United Technologies Corporation (UTC) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele foretaket Rockwell Collins Incorporated (Rockwell Collins). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– UTC: levering av høyteknologiske produkter og tjenester til byggebransjen og luftfartsindustrien globalt. UTC-

gruppen omfatter følgende hovedforretningsenheter: Otis Elevator Company, UTC Climate, Controls & Security, 

Pratt & Whitney og UTC Aerospace Systems (UTAS). 

– Rockwell Collins: produsent og leverandør av luftfartsløsninger og integrerte løsninger for både kommersiell og 

statlig bruk. Foretaket produserer og leverer også en rekke interiørprodukter til luftfartøyskabiner. 

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 105 av 20.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8658 – UTC / Rockwell Collins 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2018/EØS/17/04 

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

(Sak M.8766 – LKQ/Stahlgruber) 

1.  Kommisjonen mottok 9. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– LKQ Corporation (”LKQ”, USA), og 

– Stahlgruber GmbH (”Stahlgruber”, Tyskland), kontrollert av Stahlgruber Otto Gruber AG. 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– LKQ: produksjon og levering av reservedeler til bilindustrien samt engrosdistribusjon av reservedeler til bilindustrien 

i EØS. LKQ har også enkelte aktiviteter innen detaljhandel av reservedeler til bilindustrien og tilknyttet utstyr. 

– Stahlgruber: produksjon og levering av reservedeler til bilindustrien samt engrosdistribusjon av reservedeler til 

bilindustrien i EØS.  

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 103 av 19.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8766 – LKQ/Stahlgruber 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2018/EØS/17/05 

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

(Sak M.8782 – Cerberus Capital Management / BBVA (Real Estate Business)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Promontoria Marina, S.L.U. (”Promontoria Marina”, Spania), en enhet tilknyttet Cerberus Capital Management, L.P 

(”Cerberus”, USA), og 

– et foretak som i dag i sin helhet er under kontroll av Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (”BBVA”, Spania) 

(”Målforetaket”, Spania).  

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cerberus: investering i fast eiendom og personlige eiendommer av alle slag. Cerberus er blant annet aktiv innen 

eiendomssektoren i Spania gjennom en rekke foretak som forvalter eiendommer under eget navn, og gjennom Haya 

Real Estate, S.L., som forvalter og kommersialiserer tredjeparts eiendomsaktiva. 

– Målforetaket: utvikling, salg og utleie av eiendommer hovedsakelig kjøpt av debitorer med misligholdte fordringer. 

Målforetaket tilbyr ikke eiendomstjenester til tredjepartskunder.  

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 100 av 16.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8782 – Cerberus Capital Management / BBVA (Real Estate Business) 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/17/06 

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

(Sak M.8788 – Apple Inc. / Shazam Entertainment Limited) 

1.  Kommisjonen mottok 14. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Apple Inc. (USA), og 

– Shazam Entertainment Limited (Det forente kongerike). 

Apple Inc. overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Shazam 

Entertainement Limited. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Foretakssammenslutningen er henvist til Kommisjonen av konkurransetilsynsmyndighetene i Østerrike, i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 22 nr. 3. Konkurransetilsynsmyndighetene i Frankrike, Italia, Spania, Sverige, Island og 

Norge sluttet seg senere til henvisningen. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apple Inc.: utforming, produksjon og markedsføring av enheter for media og mobil kommunikasjon, personlige 

datamaskiner og bærbare digitale musikkspillere, salg av tilknyttet programvare, tjenester, tilleggsutstyr, 

nettverksløsninger og tredjeparts digitalt innhold og applikasjoner. 

– Shazam Entertainment Limited: utvikling av Shazam-applikasjonen, som har som hovedfunksjon å gjøre det mulig 

for brukerne å gjenkjenne musikk. 

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 106 av 21.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8788 – Apple/Shazam 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2018/EØS/17/07 

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


Nr. 17/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.3.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8815 – Vapo / OP Financial Group / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vapo Oy (”Vapo”, Finland), og 

– OP Financial Group (Finland). 

Vapo og OP Financial Group overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Vapo Lämpövoima Ky. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Vapo: leverandør og utvikler av bioenergi i Finland, Sverige og Estland. 

– OP Financial Group: kooperativkonsern som tilbyr finansielle tjenester og leverer et bredt spekter av bank-, 

investerings- og forsikringstjenester.  

– Vapo Lämpövoima Ky: nyetablert oppkjøpsfond som vil tilby kraft- og varmeløsninger til industrielle operatører, 

energiforetak og kommuner. 

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 107 av 22.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8815 – Vapo / OP Financial Group / JV 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/17/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8826 – Elia System Operator / Eurogrid International) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Elia System Operator N.V./S.A. (”Elia”, Belgia), og 

– Eurogrid International CVBA (”Eurogrid”, Belgia). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved endring i eierstrukturen blant mindretallsaksjeeierne. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Elia: foretak som eier, driver, vedlikeholder og utvikler Belgias strømnett for høyspenning og ekstra høy spenning. 

– Eurogrid: foretak som investerer i foretak tilknyttet elektrisitetsforsyningen, og tilbyr støttetjenester til sine kunder. 

Eurogrid eier 100 % av 50Hertz Transmission GmbH, en av de fire systemansvarlige for overføringssystemet i 

Tyskland. Eurogrid er i dag kontrollert av Elia og IFM Investors Pty Ltd (”IFM”), som eier henholdsvis 60 % og 

40 % av aksjene. IFM vil redusere sin aksjepost i Eurogrid til 20 %. 

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 110 av 23.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8826 – Elia System Operator / Eurogrid International 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/17/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8845 – TA Associates / Rothschild / Datix) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. Meldingen berører følgende foretak: 

– Rothschild & CO S.C.A. (”Rothschild”, Frankrike), 

– TA Associates Cayman Ltd (”TA Associates”, Caymanøyene), og 

– Datix Holdings Limited (”Datix”, Det forente kongerike). 

Rothschild og TA Associates overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Datix. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Rothschild: et uavhengig konsern innen finansrådgivning som tilbyr store institusjoner, familier, individer og 

myndigheter verden over løsninger ved sammenslåing og oppkjøp, strategi og finansiering samt ved investeringer og 

formueforvaltning. 

– TA Associates: investor innen fem kjernevirksomhet: forretningstjenester, forbruker, finansielle tjenester, 

helsetjenester og teknologiindustrier i Nord-Amerika, Europa og Asia. 

– Datix: leverandør av programvare for pasientsikkerhet og rapportering av uønskede hendelser. 

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 106 av 21.3.2018. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8845 – TA Associates / Rothschild / Datix, per faks (+32 2 29 

64301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/17/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8848 – Cathay Capital Private Equity / Equistone Partners Europe /  

E. Winkemann) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cathay Capital Private Equity SAS ( ”CCPE”, Frankrike), 

– Equistone Partners Europe Ltd (”Equistone”, Det forente kongerike), og 

– E. Winkemann GmbH (”Winkemann”, Tyskland). 

CCPE og Equistone overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over hele Winkemann. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CCPE: uavhengig investeringsforetak som forvalter en rekke investeringsfond innen bransjer som forbruker/tjenester, 

digital/media, helse, industri og programvare. 

– Equistone: uavhengig investeringsforetak som forvalter en rekke investeringsfond innen ulike bransjer, hovedsakelig 

innen forbruker og reise, finansielle tjenester, spesialprosjekter og støttetjenester. 

– Winkemann: produsent og leverandør av presisjonstansede metalldeler til bil- og elektrisitetsindustrien. 

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 105 av 20.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8848 – Cathay Capital Private Equity / Equistone Partners Europe / E. Winkemann 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/17/11 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8853 – AXA / CDC / Cible dans Toulon Grand Var) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AXA-konsernet (Frankrike), 

– La Caisse des Dépôts et des Consignations (”CDC”, Frankrike), og 

– Målforetaket (”Målforetaket”, Frankrike). 

AXA og CDC overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AXA: global forsikringsgruppe med virksomhet innen livs- og helseforsikring, andre forsikringstyper og 

investeringsforvaltning. 

– CDC: offentlig institusjon som driver allmennyttig virksomhet, særlig forvaltning av private fond som staten ønsker å 

gi særlig beskyttelse, og virksomhet som er åpen for konkurranse, i miljø-, eiendoms-, investerings- og 

tjenestesektoren. 

– Målforetaket: tre andeler i sameid eiendom, som består av to detaljhandelsenheter i et kjøpesenter i regionen 

Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

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 106 av 21.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8853 – AXA / CDC / Cible dans Toulon Grand Var 

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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8606 – ELG Haniel / Iberinox / JV) 

Kommisjonen besluttet 12. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8606. 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.8697 – APMH Invest / Mitsui / Maersk Product Tankers) 

Kommisjonen besluttet 15. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8697. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

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

2018/EØS/17/13 

2018/EØS/17/14 

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

(Sak M.8728 – Diamond Transmission Corporation / Infrared Capital Partners / JV) 

Kommisjonen besluttet 15. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8728. 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.8752 – CPPIB/BHL/BGL) 

Kommisjonen besluttet 14. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8752. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

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

2018/EØS/17/15 

2018/EØS/17/16 

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


22.3.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/15 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8762 – ArcelorMittal/CLN/CSM) 

Kommisjonen besluttet 8. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8762. 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.8779 – PAI Partners / Albea) 

Kommisjonen besluttet 2. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8779. 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.8810 – Ardian/DRT) 

Kommisjonen besluttet 15. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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 32018M8810. 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.8811 – IFM/CDPQ/Conmex) 

Kommisjonen besluttet 12. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8811. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8816 – Goldman Sachs / Centerbridge / Robyg) 

Kommisjonen besluttet 12. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8816. 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.8827 – Apollo Management / CBR) 

Kommisjonen besluttet 8. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8827. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

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

2018/EØS/17/21 

2018/EØS/17/22 

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
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte  

og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende fra 1. april 2018 

(Kunngjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004  

(EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for 

tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 53 av 13.2.2018, s. 3, og EØS-tillegget nr. 10 av 22.2.2018, 

s. 27. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.4.2018 – -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.4.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 1,89 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.4.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 
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Innbydelse til å sende inn forslag innenfor det flerårige arbeidsprogrammet for  

tilskudd til transeuropeisk energiinfrastruktur innenfor ordningen for et  

sammenkoplet Europa for perioden 2014–2020 

(Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2018) 1615) 

Europakommisjonen, ved generaldirektorat for energi, kunngjør hermed en forslagsinnbydelse med det 

formål å gi tilskudd til prosjekter i samsvar med de prioriterte områder og mål som angis i det flerårige 

arbeidsprogrammet for transeuropeisk energiinfrastruktur innenfor ordningen for et sammenkoplet 

Europa for perioden 2014–2020. 

Innbydelsen som er utlyst, gjelder følgende: 

CEF-Energy-2018-1 

Det veiledende beløpet som er tilgjengelig for de forslagene som velges ut i forbindelse med denne 

innbydelsen, er 200 millioner euro. 

Fristen for innsending av forslag er 26. april 2018. 

Forslagsinnbydelsen i sin helhet finnes på følgende nettside: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-

proposals/2018-1-call-proposals 

2018/EØS/17/24 
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