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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

FORRETNINGSORDEN 

Vedtatt 7. januar 1994(1) 

Omarbeidet 19. desember 2017(2) 

ORGANISERING AV EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Artikkel 1 – Kollegiet  

Medlemmene av EFTAs overvåkingsorgan skal handle kollektivt i samsvar med denne forretningsorden 

og derved utgjøre kollegiet. 

Overvåkingsorganets virkemåte skal styres av prinsippet om kollegialitet, basert på lik deltakelse av 

medlemmene av kollegiet når vedtak gjøres. Vedtak skal drøftes i fellesskap, og alle medlemmene av 

kollegiet skal bære felles ansvar for alle vedtak som er gjort. 

Kollegiets rangorden skal være ledet av presidenten, etterfulgt av medlemmene i henhold til deres tid i 

tjenesten. Medlemmer med samme tjenestelengde skal ha forrang etter alder.  

Artikkel 2 – President 

Presidenten skal representere Overvåkingsorganet som helhet i offentligheten samtidig som prinsippet om 

kollegialitet respekteres. 

Presidenten skal ha overoppsyn med Overvåkingorganets administrasjon og har myndighet til å inngå 

avtaler og på andre måter forplikte Overvåkingorganet slik at det fungerer, men uten at dette berører den 

myndighet og de funksjoner som er gitt Overvåkingsorganet ved EØS-avtalen og avtalen mellom EFTA-

statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA), særlig ODA artikkel 5. 

Presidenten skal holde kollegiet informert om hans/hennes generelle tilnærming samt om individuelle 

saker av interesse for andre medlemmer av kollegiet. Han/hun skal handle med særlig hensyn til meninger 

uttrykt av andre medlemmer av kollegiet og i samsvar med retningslinjer, strategier og framgangsmåter 

fastsatt av kollegiet i samsvar med artikkel 16.  

Artikkel 3 – Porteføljer  

Kollegiet skal tildele hvert medlem ansvar for forberedelse og gjennomføring av vedtak på særlige 

områder av EØS-avtalen (”porteføljer”). Medlemmene skal regelmessig rapportere om eller legge fram 

forslag for kollegiet om gjennomføringspolitikk på de områdene de har ansvar for, og skal lede 

Overvåkingsorganets offentlige kommunikasjon på disse områdene. 

Porteføljer skal tildeles ved konsensus når ett eller flere nye medlemmer av kollegiet utnevnes. 

Tildelingen skal vurderes på nytt minst hvert annet år, eller etter anmodning fra et medlem av kollegiet. 

Dersom medlemmene ikke kommer fram til konsensus, skal tildeling forbli uendret, og medlemmene skal 

beholde sine eksisterende porteføljer eller overta de som var tildelt sin forgjenger (medlemmet av 

kollegiet som tidligere var foreslått utpekt av den samme EFTA-statens myndighet). 

Artikkel 4 – Avdelinger 

Når det utfører sine oppgaver, skal kollegiet bistås av fire avdelinger: indre markedsavdeling, 

konkurranse- og statsstøtteavdeling, juridisk avdeling og administrativ avdeling. Avdelingene skal 

samarbeide tett.  

  

(1) Dok nr. 186989. 

(2) Kollegiets vedtak nr. 217/17/COL. 

2018/EØS/28/01 
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Hver avdeling skal ledes av en direktør som skal utpekes av og være ansvarlig overfor kollegiet i sin 

helhet for avdelingens handlinger. Direktørene skal styre avdelingene i samsvar med de strategier, 

framgangsmåter og retningslinjer som er fastsatt av kollegiet, og skal regelmessig rapportere til kollegiet 

etter anmodning. Dersom ansvar for forberedelse og gjennomføring av vedtak for særlige områder av 

EØS-avtalen er tildelt et eget medlem av kollegiet, skal direktøren for dette området motta sine 

instruksjoner fra nevnte medlem. 

Før et forslag til vedtak framlegges for kollegiet, skal avdelingen som forbereder forslaget, rådspørre alle 

andre avdelinger som er berørt av saken. Direktøren for juridisk avdeling skal rådspørres med hensyn til 

forslag til juridiske virkemidler og tiltak som kan ha juridiske følger. Direktøren for administrativ 

avdeling skal rådspørres med hensyn til forslag som kan påvirke administrasjonen av Overvå-

kingsorganet, særlig ved personalforvaltnings- eller budsjettmessige virkninger. Enhver uenighet mellom 

avdelinger skal registreres når forslaget legges fram for kollegiet. 

Kollegiet kan opprette arbeidsgrupper på tvers av avdelingene eller andre typer grupperinger for å 

håndtere spesielle saker. Kollegiet skal utnevne lederen for en slik gruppe og bestemme gruppens mandat 

og arbeidsmetode. 

Artikkel 5 – Stedfortreder 

Dersom presidenten er forhindret fra å utføre sine plikter, skal de utføres av medlemmet med nest høyest 

rang de første seks månedene av året, og av medlemmet med tredje høyest rang de neste seks månedene 

av året. Dette skal omfatte utførelsen av de funksjoner som er tillagt presidenten i hans/hennes rolle som 

medlem av kollegiet. 

Dersom et medlem av kollegiet er forhindret fra å utføre sine plikter, skal de utføres av det medlemmet av 

kollegiet som følger på rangordenen, eller, dersom det er det yngste medlemmet, av det medlemmet som 

er rett over i rang, og som er i stand til å utføre pliktene. 

Dersom en direktør er forhindret fra å utføre sine plikter, skal de utføres av underordnede tjenestemenn i 

den rekkefølge som er fastsatt av direktøren. Direktørene skal informere direktøren av juridisk avdeling 

om rekkefølgen som skal anvendes. 

Artikkel 6 – Inhabilitet hos et medlem av kollegiet 

Uten at det berører ODA artikkel 9 nr. 3, kan et medlem av kollegiet, for å sikre at det ikke kan stilles 

spørsmål ved Overvåkingsorganets uavhengighet, erklære seg inhabil dersom han/hun anser at han/hun 

ikke bør ta del i drøftingene eller vedtakene i hele eller deler av en sak. 

Medlemmet av kollegiet skal informere direktøren for juridisk avdeling om sin beslutning. Direktøren for 

juridisk avdeling skal videre informere de andre medlemmene av kollegiet og alle andre berørte ansatte, 

samt innføre de nødvendige tiltak for å sikre at det medlemmet av kollegiet som har erklært seg inhabil, 

ikke lenger er involvert i den aktuelle saken. 

Dersom medlemmet av kollegiet som har erklært seg inhabil, anser at det er i Overvåkingsorganets 

interesse eller at det har betydning for EØS-avtalens virkemåte at han/hun erstattes av et ad hoc-medlem, 

skal han/hun foreslå til de andre medlemmene av kollegiet at han/hun blir erstattet i henhold til ODA 

artikkel 9 nr. 3. 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Artikkel 7 – Typer vedtak 

I utøvelse av den myndighet og utførelse av de oppgaver gitt Overvåkingsorganet gjennom EØS-avtalen 

og ODA, særlig ODA artikkel 5, skal Overvåkingsorganet gjøre vedtak: 

a) under møter i kollegiet i samsvar med artikkel 8–11, 

b) ved skriftlig prosedyre i samsvar med artikkel 12, 

c) ved delegering i samsvar med artikkel 13.  
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Artikkel 8 – Møter i kollegiet 

Presidenten skal kalle inn til møter i kollegiet. Kollegiet skal som en allmenn regel møte én gang i uken. 

Ekstra møter skal holdes når det er nødvendig. 

Presidenten skal lede møtene. 

To medlemmer som er til stede, skal utgjøre et beslutningsdyktig antall. For at et vedtak skal kunne 

gjøres, må det være minst to stemmer for vedtaket.  

Artikkel 9 – Dagsorden for møter i kollegiet 

Presidenten skal utstede et utkast til dagsorden for hvert møte. Alle saker som er framlagt for oppføring 

av et medlem, skal tas med på utkastet til dagsorden. På samme måte skal alle saker som fortsatt er 

uavklart seks måneder etter godkjenning fra direktøren for juridisk avdeling, tas med på utkastet til 

dagsorden. 

Dersom ikke annet er vedtatt, skal utkastet til dagsorden og nødvendige arbeidsdokumenter deles ut til 

medlemmene minst tre arbeidsdager før møtet. 

Dersom et medlem ber om det, kan behandlingen av en sak på utkastet til dagsorden utsettes én gang med 

ett møte, bortsett fra når en slik utsettelse vil forhindre kollegiet i å gjøre et effektivt vedtak i saken på 

grunn av bindende tidsfrister. 

Kollegiet kan enstemmig vedta, med uttrykt samtykke fra ethvert medlem som er forhindret fra å være til 

stede, å behandle og å gjøre vedtak i en sak som ikke er på utkastet til dagsorden, eller i en sak der de 

nødvendige arbeidsdokumentene ble delt ut etter fastsatt tidsfrist. 

Kollegiet skal, etter å ha sett utkastet til dagsorden og alle eventuelle anmodninger om endringer, 

godkjenne dagsordenen på møtet. 

Artikkel 10 – Deltakelse på møter i kollegiet 

Møter i kollegiet skal ikke være offentlige. Drøftelsene skal være fortrolige og forbli fortrolige. 

Direktøren for juridisk avdeling skal være til stede på alle møtene. Direktører for avdelinger som er 

ansvarlig for å forberede utkast til vedtak som er inkludert i utkast til dagsorden skal, og andre direktører 

kan, være til stede på møtene dersom ikke kollegiet bestemmer noe annet. 

Presidenten kan, av eget tiltak eller etter anmodning fra et medlem, innby bestemte tjenestemenn i 

Overvåkingsorganet til å være til stede på hele eller deler av et møte og til å ta ordet. 

Når det er påkrevet for Overvåkingsorganet, eller det har forpliktet seg til, å tillate representanter fra 

andre institusjoner, byråer eller organer å være til stede på møter i kollegiet der visse typer vedtak gjøres, 

skal nevnte institusjon, byrå eller organ innbys til å være representert på et slikt møte, eller på den 

relevante delen av et slikt møte. 

Kollegiet kan innby enhver person til å være til stede på hele eller deler av et møte, samt til å ta ordet. 

Artikkel 11 – Protokoll fra møter i kollegiet 

Det skal føres protokoll fra alle møter i kollegiet. 

Protokollen skal bekreftes ved presidentens signatur og kontrasigneres av direktøren for juridisk avdeling. 

Artikkel 12 – Vedtak ved skriftlig prosedyre 

Etter forslag fra et medlem kan kollegiet gjøre vedtak ved skriftlig prosedyre. Alle medlemmer kan, i 

løpet av den skriftlige prosedyren, anmode om at forslaget blir diskutert på et møte i kollegiet. I slike 

tilfeller skal saken tas med på utkast til dagsorden for det påfølgende møtet i kollegiet. 

Teksten til det foreslåtte vedtaket med foreslått vedtaksdato skal deles ut til alle medlemmene. 

Forslaget skal anses å bli godkjent av kollegiet på den foreslåtte dato, enten 

- ved at den foreslåtte dato er minst tre arbeidsdager etter at forslaget ble delt ut, det er fastslått at alle 

medlemmene av kollegiet er kjent med at forslaget er utdelt, minst to medlemmer av kollegiet har 

uttrykt sin godkjenning, og det ikke er kommet inn noen anmodninger om å diskutere forslaget på et 

møte i kollegiet, eller  
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- ved at alle medlemmer i kollegiet har gitt uttrykk for sin godkjenning. 

Vedtaket skal registreres i protokollen fra det påfølgende møtet i kollegiet. 

Artikkel 13 – Delegerte vedtak 

Under forutsetning av at prinsippet om kollegialt ansvar overholdes fullt ut, kan kollegiet gi et medlem 

myndighet til å gjøre, på kollegiets vegne og under dets kontroll, klart avgrensede vedtak på det området 

medlemmet har fått ansvar for i henhold til artikkel 3, og til å vedta den endelige teksten til et vedtak hvis 

materielle innhold er fastsatt av kollegiet. 

I perioder der det antall medlemmer av kollegiet som kreves for å utgjøre et beslutningsdyktig antall, ikke 

er i tjeneste, kan ett eller flere medlemmer av kollegiet få fullmakt til å gjøre eventuelle nødvendige 

hastevedtak. 

Tjenestemenn kan få myndighet til å treffe klart avgrensede forvaltnings- eller administrative tiltak. 

Uten at det berører delegering av vedtaksmyndighet, beholder kollegiet alltid retten til å gjøre ethvert 

vedtak selv. Det ansvarlige medlemmet av kollegiet kan videre beslutte å ikke utøve den delegerte 

myndighet og kan istedet overføre vedtaket til hele kollegiet. Vedtak som av et medlem av kollegiet anses 

å være av særlig viktighet eller interesse, skal i alle tilfeller overføres til hele kollegiet. 

Direktøren for juridisk avdeling skal regelmessig informere kollegiet om de vedtak som er gjort i henhold 

til myndighet gitt via et delegeringsvedtak, slik at disse kan registreres på et møte i kollegiet. 

Myndighet som er gitt i samsvar med denne artikkel, skal utøves bare med godkjenning fra direktøren for 

juridisk avdeling, og kan ikke gis videre, unntatt i den grad det uttrykkelig er fastsatt i 

delegeringsvedtaket. 

Artikkel 14 – Framgangsmåte 

Direktøren for juridisk avdeling skal bistå presidenten med å forberede kollegiets møter, med å 

gjennomføre beslutningsrutinene og eventuelt med å sikre underretning om og offentliggjøring av 

Overvåkingsorganets vedtak. 

For dette formål skal han/hun sørge for at reglene overholdes med hensyn til forberedelse og framlegging 

av dokumenter som medlemmene skal vurdere, og eventuelt treffe de nødvendige tiltak for å sikre at det 

gis offisiell underretning om Overvåkingsorganets vedtak, og at de offentliggjøres i EØS-avdelingen av 

og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 15 – Autentisering  

Juridiske virkemidler som er vedtatt av kollegiet på et møte eller ved skriftlig prosedyre, skal ved 

presidentens signatur og kontrasignaturen til direktøren for juridisk avdeling bekreftes på det eller de 

språk som de skal ha gyldighet på. 

Juridiske virkemidler som er vedtatt ved delegeringsframgangsmåte, skal ved bemyndiget medlems 

signatur og kontrasignaturen til direktøren for juridisk avdeling bekreftes på det eller de språk som de skal 

ha gyldighet på. 

I de avgrensede tilfeller der en tjenestemann har fått myndighet til å vedta juridiske virkemidler, bekreftes 

disse ved tjenestemannens signatur. 

Elektronisk signatur skal brukes når det er mulig. 

FORVALTNING OG ADMINISTRERING 

Artikkel 16 – Forvaltningsvedtak og administrative vedtak 

Forvaltningsvedtak og administrative vedtak i Overvåkingsorganet med hensyn til utpeking av 

tjenestemenn, inngåelse av avtaler og andre saker som ikke har innvirkning på den myndighet og de 

funksjoner som er gitt Overvåkingsorganet ved EØS-avtalen og ODA, særlig ODA artikkel 5, skal gjøres 
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av vedkommende direktør under presidentens tilsyn og i samsvar med de strategier, framgangsmåter og 

retningslinjer som er fastsatt av kollegiet. 

Ethvert vedtak som angår forvaltning og administrasjon av Overvåkingsorganet, og som kan ha 

innvirkning på Overvåkingsorganets evne til å sikre at EØS-avtalen virker etter sin hensikt, som utpeking 

av direktører, samt enhver endring i struktur, ressurstildeling eller i de ulike avdelingenes 

ansvarsområder, skal alltid gjøres av kollegiet som helhet ved konsensus. 

Direktørene skal være ansvarlig overfor kollegiet for sine vedtak og rapportere til hele kollegiet ved 

forespørsel. Kollegiet skal, når det er nødvendig, fastsette regler, retningslinjer, strategier og 

framgangsmåter for håndhevelse av denne forretningsorden og rettlede med hensyn til forvaltning og 

administrasjon av Overvåkingsorganet som helhet. 

Presidenten skal kalle inn til ledelsesmøter med jevne mellomrom der direktørene skal rapportere og 

motta råd fra kollegiet med hensyn til forvaltningen av og funksjonen til deres avdelinger. 

Direktørene skal regelmessig rådspørre direktøren for administrativ avdeling om forvaltningen av 

avdelingene med hensyn til personale, økonomi, informasjonsteknologi, sikkerhet og andre administrative 

spørsmål. 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 17 – Ikrafttredelse 

Denne forretningsorden skal tre i kraft 1. januar 2018. 

Artikkel 18 – Oppheving 

Forretningsordenen av 7. januar 1994, som endret, oppheves og erstattes samtidig som denne forretnings-

orden trer i kraft. 

Ingen vedtak som er gjort i henhold til den forrige forretningsordenen, berøres av de nye reglene. 

Artikkel 19 – Offentliggjøring 

Denne forretningsorden, som har gyldighet i engelsk språkversjon, skal offentliggjøres i EØS-avdelingen 

i og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. 
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KUNNGJØRINGER 

Det europeiske frihandelsforbund 

Liste over naturlige mineralvann anerkjent av Island og Norge 

I samsvar med artikkel 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/54/EF av 18. juni 2009 om utnyttelse 

og markedsføring av naturlig mineralvann(1), innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII 

nr. 54zzzzd, skal en liste over anerkjente naturlige mineralvann offentliggjøres i Den europeiske unions 

tidende og EØS-tillegget til EUT.  

(Opphever og erstatter teksten offentliggjort i EUT C 137 av 16.5.2013, s. 4, og EØS-tillegget nr. 27 av 

16.5.2013, s. 7.) 

Liste over naturlige mineralvann anerkjent av Island: 

Handelsnavn Kildens navn Utvinningssted 

Icelandic Glacial Ölfus Spring Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss 

Liste over naturlige mineralvann anerkjent av Norge: 

Handelsnavn Kildens navn Utvinningssted 

Bonaqua Silver Telemark kilden Fyresdal 

Eira Eira kilden Eresfjord 

Farris Kong Olavs kilde Larvik 

Isbre Isbre kilden Buhaugen, Osa, Ulvik 

Isklar Isklar kildene Vikebygd i Ullensvang 

Modal Modal kilden Fyresdal 

Olden Blåfjell kilden Olderdalen 

Osa Osa kilden Ulvik/Hardanger 

Rustad Spring Rustad kilden Rustad/Elverum 

Snåsa Snåsakilden Snåsa 

Voss Sparkling Vosskilden Vatnestrøm/Iveland 

 

  

(1) EUT L 164 av 26.6.2009, s. 45. 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8678 – ABB / General Electric Industrial Solutions) 

1.  Kommisjonen mottok 20. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ABB Ltd (”ABB”, Sveits), og 

– General Electric Industrial Solutions (”GEIS”, USA), som tilhører General Electric Company (”GE”, USA). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ABB: aktiv innen energi- og automatiseringsteknologi og har kunder over hele verden innen forsyningsbransjen, 

industrien, transport og infrastruktur.  

– GEIS: en av GEs forretningsavdelinger, aktiv innen utforming, produksjon og salg av elektriske produkter med lav og 

mellomhøy spenning og løsninger for industriell og kommersiell bruk samt for bruk i husholdninger. 

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 151 av 30.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8678 – ABB / General Electric Industrial Solutions 

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/28/03 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8739 – Kuraray/PTTGC/Sumitomo/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kuraray Co., Ltd. (”Kuraray”, Japan), 

– PTT Global Chemical Public Company Ltd. (”PTTGC”, Thailand), 

– Sumitomo Corporation (”Sumitomo” Japan), og 

– Joint Venture (”JV”, Thailand). 

Kuraray, PTTGC and Sumitomo overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Kuraray: produksjon av spesialkjemikalier, fibrer og andre materialer. 

– PTTGC: operasjoner innen petrokjemisk og naturgassvirksomhet, handel og distribusjon av fossilt brensel og 

kjemiske produkter.  

– Sumitomo: allsidig foretak involvert i handel med metallprodukter, transport og byggesystem, miljø og infrastruktur, 

kjemikalier og elektronikk, media, livsstils- og nettverkstilknyttede varer, mineralressurser samt energi. 

– JV: produksjon og levering av polyamider med høy ytelse og styrenblokkopolymerer. 

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 151 av 30.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8739 – Kuraray/PTTGC/Sumitomo/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/28/04 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8833 – Alps/Alpine) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Alps Electric Co., Ltd. (”Alps”, Japan), og 

– Alpine Electronics, Inc. (”Alpine”, Japan). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Alps:  utvikling, produksjon og salg av et bredt spekter av elektroniske komponenter med en rekke bruksområder 

innen bilindustrien, husholdninger, helse, energi og it-enheter. 

– Alpine: utvikling, produksjon og salg av informasjons- og underholdningselektronikk til biler (herunder de ulike 

delene til navigasjonssystemer og lyd- og bildesystemer), lydsystemer, førerassistanse samt bilinformasjons- og 

telekommunikasjonsenheter. 

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 155 av 3.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8833 – Alps/Alpine 

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/28/05 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8835 – Stadtwerke Olching / BAG Netz / NG Olching /  

Olching VerwaltungsGmbH) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Stadtwerke Olching GmbH (”SWO”, Tyskland), kontrollert i fellesskap av Stadt Olching og Stadtwerke Schwäbisch 

Hall GmbH, 

– Bayernwerk Netz GmbH (”BAG Netz”, Tyskland), som tilhører E.ON-konsernet, 

– Stadtwerke Olching Stromnetz GmbH & Co. KG (”NG Olching”, Tyskland), og 

– Stadtwerke Olching Stromnetz VerwaltungsGmbH (”Olching VerwaltungsGmbH”, Tyskland). 

SWO og BAG Netz overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over NG Olching og Olching VerwaltungsGmbH. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SWO: leverer elektrisitet, gass, fjernvarmeanlegg og tilknyttede tjenester og driver elektrisitetsdistribusjonssystemet i 

en industripark i byen Olching. 

– BAG Netz: utvikler, driver og vedlikeholder elektrisitets- og gassdistribusjonsnettverk. Innehar i dag konsesjon for 

elektrisitetsdistribusjonsnettet for resten av Olching by. 

– NG Olching: vil inneha konsesjon for elektrisitetsdistribusjonsnettet overført fra BAG Netz og vil delta i 

anbudskonkurransen for 2019 for konsesjon for elektrisitetsdistribusjonsnettet hele Olching by. 

– Olching VerwaltungsGmbH: vil drive NG Olching. 

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 157 av 4.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8835 – Stadtwerke Olching / BAG Netz / NG Olching / Olching VerwaltungsGmbH 

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/28/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8857 – Edenred/UTA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 24. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Edenred Tankkarten Holding GmbH, i siste instans kontrollert av Edenred SA (”Edenred”, Frankrike), og 

– UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (”UTA”, Tyskland). 

Edenred overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket UTA, som 

det i dag kontrollerer i fellesskap. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer, etter gjennomføring av salgsopsjon 27. desember 2017.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Edenred: tilbyr forretningstjenester betalt på forhånd eller i etterkant, inkludert ytelser til ansatte og mobilitets-

løsninger. 

– UTA: utsteder drivstoffkort for kontantfri betaling av drivstoff og andre kjøretøytilknyttede tjenester. 

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 157 av 4.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8857 – Edenred/UTA 

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/28/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8878 – SEB/ALI) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”, Sverige), og 

– Aura Light International AB (”ABI”, Nederland), i dag kontrollert av FSN Capital Holding Jersey Limited. 

SEB overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket ALI. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kontraktsbestemmelser. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SEB: tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester til privat- og forretningskunder. 

– ALI: utvikling, produksjon og salg av belysningsløsninger til forretningskunder. 

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 148 av 27.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8878 – SEB/ALI 

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/28/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8895 – 3i/FSI/Hermes/Scandlines) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– 3i Group plc (”3i”, Det forente kongerike), 

– First State Investments International Limited (”FSI”, Australia), 

– Hermes GPE LLP, som tilhører Hermes Investment Management Group (”Hermes”, Det forente kongerike), og 

– Scandlines Holding ApS (”Scandlines”, Danmark). 

3i, FSI og Hermes overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over Scandlines. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– 3i: internasjonal investor og investeringsforvaltningsforetak med fokus på risikokapitalinvesteringer i mellom-

markedet og infrastrukturinvesteringer. 

– FSI: avdeling for aktivaforvaltning ved Commonwealth Bank of Australia. 

– Hermes: britisk investeringsforvalter som spesialiserer seg på å utvikle spesialtilpassede og allsidige risikokapital-

porteføljer og infrastrukturporteføljer på vegne av klienter. 

– Scandlines: levering av fergetjenester for passasjer og godstrafikk på to kortdistanseruter mellom Tyskland og 

Danmark. 

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 155 av 3.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8895 – 3i/FSI/Hermes/Scandlines 

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/28/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8899 – OTPP / Carlyle / European Camping Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 24. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ontario Teacher's Pension Plan Board (”OTPP”, Canada), 

– The Carlyle Group (”Carlyle”, USA), og 

– European Camping Group SAS (”ECG”, Frankrike). 

OTPP overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over ECG, i 

fellesskap med Carlyle, som allerede har kontroll alene over ECG. Sammenslutningen medfører dermed en endring i 

kontroll over ECG fra kontrollert alene av Carlyle til kontrollert i fellesskap av Carlyle og OTPP. Sammenslutningen 

gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OTPP: er et aksjeselskap uten aksjekapital regulert av Teachers’ Pension Act (Ontario), med hovedkontor og 

forretningsadresse i Toronto i Ontario, Canada. OTTP driver med forvaltning av pensjonsgoder og investering av 

pensjonsordningenes midler på vegne av rundt 318 000 yrkesaktive og pensjonerte lærere i den kanadiske provinsen 

Ontario. 

– Carlyle: en internasjonal alternativ kapitalforvalter som forvalter fond som investerer globalt på tvers av fire 

investeringskategorier: i) foretaksrisikokapital, ii) realaktiva, iii) globale markedsstrategier og iv) investerings-

løsninger. 

– ECG (tidligere Homair Investissement SAS): et fransk foretak med virksomhet innen ferieboliger. ECG tilbyr 

ferieopphold i mobile enheter gjennom fem merker (Homair, Eurocamp, Al Fresco, Roan og Go4Camp). ECG driver 

rundt 20 000 ferieenheter, hvorav 90 % er mobile boliger. Boligene er oppstilt på 300 campingplasser eid av enten 

ECG eller av partnere, hovedsakelig i Frankrike, Italia, Spania og Kroatia. 

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 153 av 2.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8899 – OTPP / Carlyle / European Camping Group 

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/28/10 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Innledning av behandling 

(Sak M.8788 – Apple/Shazam) 

Kommisjonen besluttet 23. april 2018 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått 

at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 

marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 

foretakssammenslutningen, og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er hjemlet i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-

sammenslutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 151 av 30.4.2018. Merknadene sendes til 

Kommisjonen, med referanse M.8788 – Apple/Shazam, 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”) 

2018/EØS/28/11 

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

(Sak M.8735 – Geely / Saxo Bank) 

Kommisjonen besluttet 24. april 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 32018M8735. 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.8782 – Cerberus Capital Management / BBVA (Real Estate Business)) 

Kommisjonen besluttet 6. april 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 32018M8782. 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/28/12 

2018/EØS/28/13 

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

(Sak M.8802 – KKR / Unilever Baking Cooking and Spreads Business) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32018M8802. 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.8840 – Apollo/JSW/Monnet) 

Kommisjonen besluttet 28. 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 32018M8840. 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/28/14 

2018/EØS/28/15 

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.8846 – Black Diamond Capital Management / GST Autoleather) 

Kommisjonen besluttet 24. april 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 32018M8846. 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.8859 – Viohalco/Koramic/JV) 

Kommisjonen besluttet 25. april 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 32018M8859. 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/28/16 

2018/EØS/28/17 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte  

og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende fra 1. mai 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 96 av 14.3.2018, s. 5, og EØS-tillegget nr. 17 av 22.3.2018, 

s. 18. 

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 30.4.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.5.2018 – -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 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.5.2018 – -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 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.5.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

 

2018/EØS/28/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 22. november 2017 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53 

(Sak AT.39881 – Personsikkerhetssystemer levert til japanske bilprodusenter) 

Kommisjonen traff 22. november 2017 en beslutning om endring av en beslutning i forbindelse med en 

sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens 

artikkel 53. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har 

Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og beslutningens hovedinnhold (EUT C 135 av 17.4.2018, 

s. 5), herunder enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av 

å bevare sine forretningshemmeligheter. 

 

Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 21. februar 2018 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53 

(Sak AT.39920 – Bremsesystemer) 

Kommisjonen traff 21. februar 2018 en beslutning om endring av en beslutning i forbindelse med en sak 

om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 

53. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(2) har Kommisjonen nå 

offentliggjort partenes navn og beslutningens hovedinnhold (EUT C 143 av 24.4.2018, s. 4), herunder 

enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine 

forretningshemmeligheter. 

  

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

(2) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

2018/EØS/28/19 

2018/EØS/28/20 
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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 Det forente kongerike 

Berørte flyruter Newquay–Heathrow Airport 

Newquay–Gatwick Airport 

Newquay–Stansted Airport 

Newquay–Luton Airport 

Newquay–London City Airport 

Newquay–Southend Airport 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

28. oktober 2018 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om den endrede 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Cornwall Council 

New County Hall 

Treyew Road 

Truro, TR1 3AY 

DET FORENTE KONGERIKE 

Att.: Corporate Procurement Services 

E-post: awaterman-jones@cornwall.gov.uk 

 

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 Det forente kongerike 

Berørte flyruter Newquay–Heathrow Airport 

Newquay–Gatwick Airport 

Newquay–Stansted Airport 

Newquay–Luton Airport 

Newquay–London City Airport 

Newquay–Southend Airport 

Avtalens gyldighetsperiode Fire år fra flygingene starter 

Frist for innsending av søknader og anbud 61 dager etter at meldingen er kunngjort i Den europeiske 

unions tidende (EUT C 144 av 25.4.2018, s. 15) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Cornwall Council 

New County Hall 

Treyew Road 

Truro, TR1 3AY 

DET FORENTE KONGERIKE 

Att.: Corporate Procurement Services. 

E-post: awaterman-jones@cornwall.gov.uk 

 

2018/EØS/28/21 

2018/EØS/28/22 

mailto:awaterman-jones@cornwall.gov.uk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.144.01.0015.01.ENG
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