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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 

EFTAs overvåkingsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 1: 

Vedtaksdato 16. august 2018

Sak nr. 82251 

Vedtak nr. 072/18/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Kystruten Bergen–Kirkenes 2021–2030 

Rettslig grunnlag Yrkestransportlova 

Type tiltak Ekstraordinær støtte 

Formål Tjeneste av allmenn økonomisk betydning 

Støtteform Offentlig kompensasjon 

Budsjett NOK 7 880 millioner 

Varighet 2021–2030 

Økonomiske sektorer Sjøtransport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Samferdselsdepartementet  

Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo, Norge 

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

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

2018/EØS/66/01 

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


Nr. 66/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.10.2018 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Rettelse til forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8993 – Huaxin/Juniper/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

Følgende rettelse, som gjenspeiler en rettelse publisert i EUT 365 av 9. oktober 2018, s. 7, gjøres i 

oversikten over foretak i EØS-tillegget nr. 63 av 27. september 2018, s. 3: 

i stedet for:  ”Shanghai Huaxin Juniper Networks Co., Ltd (”JV”, USA)” 

leses: ”Shanghai Huaxin Juniper Networks Co., Ltd. (”JV”, Folkerepublikken Kina)” 

2018/EØS/66/02 



11.10.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/3 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8941 – EQT/Widex/JV) 

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

foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Sivantos Pte. Ltd. (”Sivantos”, Singapore), kontrollert av EQT VI Limited og EQT Fund Management S.à r.l. (samlet

kalt ”EQT”)

– Widex A/S (”Widex”, Danmark), kontrollert av Widex Holding A/S (”Widex Holding”)

– MergeCo A/S, en nyopprettet enhet (”JV”, Danmark)

Widex Holding og EQT overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over JV, ved å slå sammen virksomhetene til Widex og Sivantos. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Sivantos: global produsent og leverandør av høreapparater og tilbehør.

– Widex: global produsent og leverandør av høreapparater og tilbehør.

– JV: global produsent og leverandør av høreapparater og tilbehør.

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 368 av

11.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.8941 – EQT/Widex/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”). 

2018/EØS/66/03 

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


Nr. 66/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.10.2018 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8944 – Liberty Global / De Vijver Media and Liberty Global (SBS) / 

Mediahuis / JV) 

1. Kommisjonen mottok 3. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt

foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Telenet Group Holding NV (Belgia), kontrollert av Liberty Global Plc (Det forente kongerike)

– De Vijver Media NV (Belgia) kontrollert i fellesskap av Telenet Group Holding NV, Mediahuis NV og

Waterman&Waterman

– Mediahuis NV (Belgia), kontrollert i fellesskap av Corelio NV, Concentra NV og VP Exploitatie NV

– et nyopprettet JV (Belgia)

Telenet Group Holding NV overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket De Vijver Media NV (”DVM-transaksjonen”). Telenet Group Holding NV og Mediahuis NV overtar i tillegg i 

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

fellesforetak (”JV-transaksjonen”).  

DVM-transaksjonen gjennomføres ved kjøp av aksjer. JV-transaksjonen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet 

fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Telenet Group Holding NV: en kabelnettoperatør i Belgia spesialisert innen levering av bredbåndsinternett, 
fasttelefoni- og mobiltelefonitjenester samt kabelfjernsynsnett til kunder i hele Flandern og Brussel.

Foretaket driver også en rekke betalingsfjernsynskanaler, f.eks. Sporting Telenet og PRIME.

Telenet kontrolleres av Liberty Global Plc, et ledende internasjonalt kabelselskap med virksomhet innen fjernsyn, 
bredbånd, internett og taletelefoni i tolv land i Europa og Latin-Amerika.

– De Vijver Media NV: et belgisk finansielt holdingselskap for en gruppe av selskaper som har virksomhet innen

ukodede fjernsynssendinger og tilhørende bestillingsvideotjenester, mediasalg og fjernsynsproduksjon.

– Mediahuis NV: multimediaselskap med virksomhet i Belgia og Nederland.

– JV: skal være salgsagent for reklamevideoer både for morforetakene og innehavere av tredjepartslagere i tillegg til å

ha muligheten til å utforme og selge kampanjer for flere mediekanaler.

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 368 av

11.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.8944 – Liberty Global /De Vijver Media and Liberty Global (SBS) / Mediahuis / 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”). 

2018/EØS/66/04 

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


11.10.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/5 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9048 – Delta Electronics / Delta Electronics Thailand) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Delta Electronics, Inc. (”DEI”, Taiwan) 

– Delta Electronics (Thailand) Public Company Ltd (”DET”, Thailand) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 31. juli 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DEI: DEI er hovedsakelig aktiv innen kraft- og varmeforvaltningsløsninger, men har også virksomhet innen 

framstilling og salg av automatiseringsprodukter til industrien, digitale skjermer, telekommunikasjonsprodukter, deler 

for forbrukerelektronikk, automatiseringsløsninger for bygninger, løsninger for fornybar energi, osv. 

– DET: DET er et elektronikkproduksjonsselskap med fokus på produksjon av kraftforsyningsprodukter, vifte- og 

varmestyring, kraftsystemer, bilelektronikk og tilhørende produkter. Produktene brukes blant annet i utstyr til 

kjøretøyer, medisinsk utstyr, telekommunikasjon og informasjonsteknologi. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 362 av 

8.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9048 – Delta Electronics / Delta Electronics Thailand 

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

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

Faks: +32 22964301 

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/66/05 

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


Nr. 66/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.10.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9075 – Continental / Aviation Industry Corporation of China / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Continental Automotive Holding Co., Ltd (”Continental Automotive”, Kina), som tilhører Continental AG (Tyskland) 

– Sichuan Chengfei Integration Technology Corp., Ltd (”CITC”, Kina), som tilhører Aviation Industry Corporation of 

China (Kina) 

– Continental CALB Battery Power System Co., Ltd (”JV”, Kina), kontrollert av Continental Automotive og CITC 

Continental Automotive og CITC overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Continental Automotive: holdingforetak basert på utenlandske investeringer, indirekte kontrollert i sin helhet av 

Continental AG, et tysk produksjonskonsern innen kjøretøysindustrien i hovedsak spesialisert på produkter for 

kjøretøysindustrien og transportnæringen. 

– CITC: aktiv innen utforming og produksjon av batterier og kraftsystemer gjennom sitt datterforetak China Aviation 

Lithium Battery Co., Ltd. CITC er eid direkte av Aviation Industry Corporation of China (”AVIC”) som er et statseid 

foretak. 

– JV: vil utvikle, produsere og selge batterisystemer for elektriske letthybridkjøretøyer. Produktporteføljen vil omfatte 

batterisystemer med lav spenning, brukerprogramvare for batterisystemer, battericeller og batteristyringssystemer 

samt forvaltning av forsyningskjeden for batterisystemer. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 366 av 

10.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9075 – Continental / Aviation Industry Corporation of China / 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/66/06 

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


11.10.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 66/7 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9099 – Jin Jiang / Radisson) 

1.  Kommisjonen mottok 28. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Jin Jiang International Holdings Co., Ltd (”Jin Jiang”, Kina), et statseid selskap 

– Radisson Holdings, Inc. (USA) og Radisson Hospitality AB (Sverige) (samlet kalt ”Radisson”) 

Jin Jiang overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Radisson. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Jin Jiang: et overnattings- og reiselivsforetak som utvikler og driver hoteller i Kina og resten av verden. Jin Jiang 

driver et bredt spekter av hoteller under merkevarene J.Hotel, Jin Jiang, Metropolo og Jin Jiang Inn samt en serie 

merker som tilhører Groupe du Louvre, Plateno Group og Vienna Hotel. 

– Radisson: driver en rekke hoteller med fokus på alle segmenter fra luksussegmentet til øvre mellomklasse. I EØS 

omfatter disse merkene Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson Red, Park Plaza og Park Inn by 

Radisson. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 359 av 

5.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9099 – Jin Jiang / Radisson 

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/66/07 
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Nr. 66/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.10.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9105 – Rhône Capital / Maxam) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning der foretaket Rhône Capital L.L.C. (”Rhône Capital”, USA) ved kjøp av aksjer i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket MaxamCorp Holding, S.L. 

(”Maxam”, Spania). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Rhône Capital: investeringsforvaltningsforetak. 

– Maxam: allsidig gruppe av selskaper som driver virksomhet hovedsakelig i framstilling og levering av eksplosiver til 

sivil bruk og tennsystemer og tilhørende produkter, tjenester og løsninger, ammunisjon og forsvarsprodukter,  

-tjenester og -systemer samt jakt- og sportsprodukter til fritidsbruk, som blant annet patroner og krutt. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 368 av 

11.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9105 – Rhône Capital / Maxam 

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/66/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9112 – OEP/Crayon) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– One Equity Partners VII, L.P., One Equity Partners VII-A, L.P. og One Equity Partners VII-B, L.P (”OEP”, USA) 

– Crayon Group Holding ASA (Norge) 

OEP overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Crayon Group Holding 

ASA. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OEP: risikokapitalfond. 

– Crayon: programvarelisenser og it-rådgivningstjenester. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 365 av 

9.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9112 – OEP/Crayon 

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/66/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9115 – BC Partners / VetPartners) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BC Partners LLP (”BC Partners”, Det forente kongerike) 

– VetPartners Group Limited (”VetPartners”, Det forente kongerike) 

BC Partners Group overtar, gjennom det heleide fondet BC European Capital X Fund, alene kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket VetPartners. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BC Partners: et internasjonalt risikokapitalforetak med hovedkontor i London og med investeringer i et bredt spekter 

av sektorer. 

– VetPartners: veterinærpraksiskonsern. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 366 av 

10.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9115 – BC Partners / VetPartners 

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/66/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9117 – Saudi Aramco / Arlanxeo) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Aramco Overseas Holdings Coöperatief U.A. (”AOHC”, Nederland), et heleid datterselskap til Saudi Arabian Oil 

Company (”Saudi Aramco”, Kongeriket Saudi-Arabia) 

– ARLANXEO Holding B.V. (”Arlanxeo”, Nederland) 

Saudi Aramco overtar, gjennom det heleide datterselskapet AOHC, alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Arlanxeo. Arlanxeo er i dag kontrollert i fellesskap av Saudi Aramco og Lanxess 

Deutschland GmbH. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Saudi Aramco: driver leting etter, produksjon og markedsføring av råolje og produksjon og markedsføring av 

foredlede produkter. 

– Arlanxeo: spesialkjemikalieforetak som produserer og tilbyr et bredt spekter av produkter av syntetisk gummi. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 365 av 

9.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9117 – Saudi Aramco / Arlanxeo 

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/66/11 
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Nr. 66/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.10.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9119 – SEGRO/PSPIB/Warehouse) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SEGRO plc (”SEGRO”, Det forente kongerike)  

– Public Sector Pension Investment Board (”PSPIB”, Canada) 

– en logistikkeiendom (”Warehouse”, Spania) 

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

Warehouse.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SEGRO: eierskap, kapitalforvaltning og utvikling av moderne eiendommer for lagring og lett industri plassert rundt 

storbyområder og ved viktige transportknutepunkter i en rekke EU-land.  

– PSPIB: investering av nettobidragene til pensjonsfondene til Canadas føderale offentlige sektor, Canadas væpnede 

styrker samt Canadas ridende politi og reservestyrke, og forvaltning av en variert global portefølje som omfatter 

aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning, investeringer i risikokapital, fast eiendom, 

naturressurser og privatgjeld.  

– Warehouse: en jordparsell i Granollers (i Barcelona i Spania) som nå er i ferd med å utvikles til et distribusjonslager 

som etter planen skal stå ferdig i november 2018, og som det allerede er undertegnet en intensjonsleieavtale for. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 362 av 

8.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9119 – SEGRO/PSPIB/Warehouse 

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/66/12 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8236 – Vossloh Rail Services / Rhomberg Sersa Rail Holding /  

Rhomberg Sersa Vossloh (JV)) 

Kommisjonen besluttet 21. september 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 

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

tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8236. 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.8880 – Oetker/Henkell/Freixenet) 

Kommisjonen besluttet 27. juli 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 32018M8880. 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/66/13 

2018/EØS/66/14 
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http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8889 – Teva / PGT OTC Assets) 

Kommisjonen besluttet 29. juni 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 32018M8889. 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.9080 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II)) 

Kommisjonen besluttet 26. september 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 32018M9080. 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.9090 – PSPIB / BCI / Island Timberlands) 

Kommisjonen besluttet 18. september 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 32018M9090. 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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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 Frankrike 

Berørt flyrute Strasbourg–München 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

9. april 2019 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

Kunngjøring av 14. september 2018 om innføring av 

forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging mellom Strasbourg og München. 

NOR: TRAA1824085A 

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

For ytterligere opplysninger: 

Direction Générale de l 'Aviation Civile 

DTA/SDT/T2 

50 rue Henry Farman 

75 720 Paris Cedex 15 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 158094321 

osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr 

 

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 

Anbudsinnbydelser i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørte flyruter Strasbourg–Amsterdam 

Strasbourg–Madrid 

Strasbourg–München 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 9. april 2019 til 8. april 2022 

Frist for innsending av søknader og anbud 5. desember 2018, kl. 17.00, lokal tid i Paris (Frankrike) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbin-

delse med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste: 

Direction de la Sécurité de l’Aviation civile Nord-Est 

Aéroport de Strasbourg-Entzheim 

CS 60003 Entzheim 

67836 Tanneries Cedex 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 388596386 

dsac-ne-osp-bf@aviation-civile.gouv.fr 

 

2018/EØS/66/18 

2018/EØS/66/19 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do
mailto:osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsac-ne-osp-bf@aviation-civile.gouv.fr
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Alghero–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. april 2019 til 31. mars 2022 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne meldingen i 

EUT C 362 av 8.10.2018, s. 6 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbin-

delse med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 27-41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post:  trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

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 Italia 

Berørt flyrute Alghero–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. april 2019 til 31. mars 2022 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne meldingen i 

EUT C 362 av 8.10.2018, s. 7 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbin-

delse med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 27-41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

  

2018/EØS/66/20 

2018/EØS/66/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.362.01.0006.01.ENG
http://www.regione.sardegna.it/
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.362.01.0007.01.ENG
http://www.regione.sardegna.it/
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Cagliari–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. april 2019 til 31. mars 2022 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne meldingen i 

EUT C 362 av 8.10.2018, s. 8 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbin-

delse med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 27-41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post:  trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

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 Italia 

Berørt flyrute Cagliari–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. april 2019 til 31. mars 2022 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne meldingen i 

EUT C 362 av 8.10.2018, s. 9 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbin-

delse med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 27-41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

  

2018/EØS/66/22 

2018/EØS/66/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.362.01.0008.01.ENG
http://www.regione.sardegna.it/
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.362.01.0009.01.ENG
http://www.regione.sardegna.it/
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Olbia–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. april 2019 til 31. mars 2022 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne meldingen i 

EUT C 362 av 8.10.2018, s. 10 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbin-

delse med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 27-41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post:  trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

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 Italia 

Berørt flyrute Olbia–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. april 2019 til 31. mars 2022 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne meldingen i 

EUT C 362 av 8.10.2018, s. 11 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbin-

delse med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 27-41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post:  trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

2018/EØS/66/24 

2018/EØS/66/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.362.01.0010.01.ENG
http://www.regione.sardegna.it/
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.362.01.0011.01.ENG
http://www.regione.sardegna.it/
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it


Nr. 66/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.10.2018 

 

 

Godkjenning av statsstøtte i henhold til artikkel 107 og 108 i traktaten om  

Den europeiske unions virkemåte 

Tilfeller der Kommisjonen ikke gjør innsigelse eller tiltaket ikke utgjør statsstøtte 

Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet på 

mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.44058 

(2016/N) 

Tyskland Saarland 

– 

Investitionen und Betriebsbeihilfen für den 

Flughafen Saarbrücken 

EUT C 292 av 

17.8.2018, s. 1 

SA.46538 

(2017/NN) 

Tyskland Niedersachsen 

– 

Beschwerde gegen das NNVG EUT C 292 av 

17.8.2018, s. 2 

SA.46697 

(2017/NN) 

Tyskland Niedersachsen 

– 

Weitere Beschwerde gegen das NNVG EUT C 292 av 

17.8.2018, s. 2 

SA.48197 

(2018/N) 

Nederland – Groeifaciliteit EUT C 292 av 

17.8.2018, s. 3 

SA.48350 

(2017/N) 

Nederland – Uitgebreide groeifaciliteit – Nederlandse 

garantieregeling voor middelgrote en grote 

ondernemingen met een aanzienlijk 

groeipotentieel – Nederland 

EUT C 292 av 

17.8.2018, s. 4 

SA.48840 

(2018/N) 

Østerrike Österreich 

– 

Austrian Risk Capital Premium Scheme EUT C 292 av 

17.8.2018, s. 4 

SA.49482 

(2017/N) 

Det forente 

kongerike 

Scotland 

– 

Highlands and Island Airports Limited – 

Sumburgh Airport 

EUT C 292 av 

17.8.2018, s. 5 

SA.50692 

(2018/N) 

Irland – Seventh prolongation of the Credit Union 

restructuring and stabilisation scheme 

EUT C 292, 

17.8.2018, p. 6 

SA.50953 

(2018/N) 

Irland Ireland 

– 

13th prolongation of the Credit Union 

Resolution Scheme 2018 

EUT C 292 av 

17.8.2018, s. 7 

SA.51036 

(2018/N) 

Polen – Pomoc na realizację projektów w zakresie 

transportu intermodalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014–2020 

EUT C 292 av 

17.8.2018, s. 7 

SA.46228 

(2016/N) 

Latvia Latvia 

– 

Dalītas atkritumu savākšanas sistēmu 

attīstīšana 

EUT C 317 av 

7.9.2018, s. 1 

SA.46525 

(2016/N) 

Latvia Latvia 

– 

Atbalsts atkritumu pārstrādes veicināšanai EUT C 317 av 

7.9.2018, s. 2 

SA.47412 

(2017/EV) 

Hellas Ellada 

Artikkel 107  

nr. 3 bokstav a) 

og c) 

Aid scheme ‘General Entrepreneurship’ of 

Development law 4399/2016 

EUT C 317 av 

7.9.2018, s. 2 

SA.49331 

(2017/N) 

Danmark Bornholms amt 

– 

Bornholm Lufthavn EUT C 317, 

7.9.2018, p. 3 

SA.49947 

(2017/N) 

Belgia Vlaams Gewest 

– 

Aid for videogames (VAF Gamefonds) EUT C 317 av 

7.9.2018, s. 4, 

rettet ved EUT 

C 344 av 

26.9.2018, s. 10 

SA.50370 

(2018/NN) 

Frankrike – 

Blandet 

Aide fiscale à l’investissement outre-mer 

(logement social) 

EUT C 317 av 

7.9.2018, s. 5 

SA.50395 

(2017/N) 

Tyskland – Offshore-Netzumlage EUT C 317 av 

7.9.2018, s. 6 

SA.50768 

(2018/N) 

Ungarn Hungary 

– 

Hungarian film support scheme EUT C 317 av 

7.9.2018, s. 6 

2018/EØS/66/26 
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Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet på 

mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.50829 

(2018/N) 

Tyskland Deutschland 

– 

Richtlinie der BKM ‘Anreiz zur Stärkung 

der Filmproduktion in Deutschland’ – 

Deutscher Filmförderfonds (DFFF) 

EUT C 317 av 

7.9.2018, s. 7 

SA.51191 

(2018/N) 

Latvia – Grozījumi attiecībā uz atbalstu atkritumu 

pārstrādes veicināšanai (ex SA.46525 

(2016/N)) 

EUT C 317 av 

7.9.2018, s. 8 

SA.48119 

(2017/N) 

Kroatia Jadranska 

Hrvatska 

– 

Usluge od općeg gospodarskog interesa – 

javni prijevoz u linijskom obalnom 

pomorskom prometu na trajektnim linijama 

br. 431 Preko – (Ošljak) – Zadar/Gaženica, 

br. 432 Tkon – Biograd i br. 632 Sućuraj – 

Drvenik 

EUT C 339 av 

21.9.2018, s. 1 

SA.48325 

(2018/N) 

Østerrike Oberösterreich 

– 

Breitbandausbau in Oberösterreich EUT C 339 av 

21.9.2018, s. 2 

SA.48929 

(2018/N) 

Portugal – Decreto-Lei que institui um regime 

especial de determinação de matéria 

coletável com base na tonelagem dos 

navios e embarcações e um regime fiscal e 

contributivo aplicável aos tripulantes 

EUT C 339 av 

21.9.2018, s. 3 

SA.49203 

(2017/N) 

Romania Bacau, 

Romania, Nord-

Est 

– 

Regia Autonoma Aeroportul Internaţional 

‘George Enescu’ Bacău 

EUT C 339 av 

21.9.2018, s. 3 

SA.49214 

(2017/N) 

Slovenia Pomurska, 

Savinjska 

Artikkel 107  

nr. 3 bokstav c) 

Pomoč za prestrukturiranje družbi 

Semenarna Ljubljana d.o.o. 

EUT C 339 av 

21.9.2018, s. 4 

SA.49523 

(2017/N) 

Kroatia – Usluge od općeg gospodarskog interesa – 

javni prijevoz u linijskom obalnom 

pomorskom prometu na brodskoj liniji br. 

635 Stari Grad – Split 

EUT C 339 av 

21.9.2018, s. 5 

SA.50512 

(2018/N) 

Frankrike France 

– 

Fonds d’aides aux jeux vidéo – volets 

écriture, création de propriétés 

intellectuelles et opérations à caractère 

collectif 

EUT C 339 av 

21.9.2018, s. 6 

SA.51041 

(2018/N) 

Portugal Portugal 

– 

Ninth Prolongation of the Portuguese 

Guarantee Scheme on EIB lending 

EUT C 339 av 

21.9.2018, s. 6 

SA.44664 

(2016/FC) 

Irland – Alleged Aid to HelpLink South EUT C 360 av 

5.10.2018, s. 1 

SA.46013 

(2017/N) 

Belgia Vlaams Gewest 

– 

Green certificates/CHP certificates EUT C 360 av 

5.10.2018, s. 2 

SA.47509 

(2018/NN) 

Italia – Presunti aiuti di Stato alle imprese 

concessionarie che gestiscono la rete 

telematica AAMS 

EUT C 360 av 

5.10.2018, s. 2 

SA.47707 

(2018/N) 

Danmark Danmark 

– 

Compensation to PostNord for Universal 

Service Obligations imposed on Post 

Danmark 

EUT C 360 av 

5.10.2018, s. 3 

SA.48623 

(2017/N) 

Nederland – Kleine veldenregeling/support for marginal 

gas fields 

EUT C 360 av 

5.10.2018, s. 4 

SA.49709 

(2017/N) 

Tyskland Mecklenburg-

Vorpommern 

– 

Flughafen Rostock-Laage–Güstrow GmbH EUT C 360 av 

5.10.2018, s. 5 



Nr. 66/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.10.2018 

 

 

Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet på 

mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.49923 

(2018/N) 

Det forente 

kongerike 

United Kingdom 

– 

Amendments to the existing aid scheme 

‘Enterprise Investment Scheme’ and 

‘Venture Capital Trust scheme’ 

EUT C 360 av 

5.10.2018, s. 5 

SA.50651 

(2018/N) 

Irland Ireland, 

Undefined 

– 

Temporary Restructuring Support 

(extension of SA 49040) 

EUT C 360 av 

5.10.2018, s. 6 
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