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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for tre EFTA-stater for  

tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med  

virkning fra 1. juni 2019 

Offentliggjøres i samsvar med reglene for referanse- og kalkulasjonsrenter fastsatt i del VII av 

Overvåkingsorganets retningslinjer for statsstøtte og artikkel 10 i Overvåkingsorganets vedtak 

nr. 195/04/COL av 14. juli 2004(1). 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kapittelet om framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og 

kalkulasjonsrenter i Overvåkingsorganets retningslinjer for statsstøtte, som endret ved Overvåkingsorganets 

vedtak nr. 788/08/COL av 17. desember 2008. For å finne den gjeldende referanserenten må det legges til 

marginer i henhold til retningslinjene for statsstøtte. 

Grunnsatsen er fastsatt som følger: 

 Island Liechtenstein Norge 

1.6.2019 –  4,93 -0,53 1,47 

 

  

(1) EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillegget nr. 26 av 25.5.2006, s. 1. 

2019/EØS/51/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9227 – Rockwell/Schlumberger/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. juni 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning der foretakene Rockwell Automation, Inc. (”Rockwell”, USA) og Schlumberger Limited 

(”Schlumberger”, USA) ved kjøp av aksjer og tilføring av aktiva og tilknyttet personell i fellesskap overtar kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (”JV”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Rockwell: globalt foretak aktivt innen industriell automatisering og kontrolløsninger.  

– Schlumberger: global leverandør av teknologi, integrert prosjektstyring og informasjonsløsninger til olje- og 

gassindustrien. 

– JV: vil være aktivt innen levering av integrerte og digitale løsninger for automatisering og kontroll til kunder i den 

globale olje- og gassindustrien. 

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 210 av 

21.6.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9227 – Rockwell/Schlumberger/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. 

2019/EØS/51/02 

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

(Sak M.9366 – BPCE / Auchan / Oney Bank) 

1. Kommisjonen mottok 21. juni 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BPCE SA (”BPCE”, Frankrike)  

– Auchan Holding SA (”Auchan”, Frankrike), et heleid datterselskap av holdingforetaket Suraumarché SAS (Frankrike)  

– Oney Bank SA (”Oney Bank”, Frankrike), i dag eid av Auchan. 

BPCE og Auchan overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Oney 

Bank. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BPCE: fransk bankkonsern med virksomhet i følgende sektorer: i) privatbankvirksomhet og finansielle tjenester, ii) 

foretaks- og investeringsbanktjenester og iii) aktivaforvaltning og forsikringstjenester. 

– Auchan: en stor detaljist i Frankrike og andre steder i Europa. 

– Oney Bank: kredittinstitusjon med fokus på forbrukerkreditt, utstedelse av betalingskort og forsikringsprodukter. 

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 217 av 

28.6.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9366 – BPCE / Auchan / Oney Bank 

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”). 

2019/EØS/51/03 

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

(Sak M.9389 – Porsche Holding Salzburg / SIVA / Soauto) 

1.  Kommisjonen mottok 20. juni 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. (”Porsche Holding Salzburg”, Østerrike), et indirekte datterselskap av 

Volkswagen AG og del av Volkswagen Group (”VW Group”). 

– SIVA – Sociedade de Importação de Veículos Automóveis, S.A. (”SIVA”, Portugal) 

– Soauto – SGPS, S.A. (”Soauto”, Portugal) 

Porsche Holding Salzburg overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

SIVA og Soauto. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Porsche Holding Salzburg: engrosalg og detaljhandelsdistribusjon av personbiler, lette nyttekjøretøyer og tilhørende 

reservedeler samt reparasjonstjenester i land i og utenfor Europa. VW Group er aktiv over hele verden innen 

utvikling, produksjon, markedsføring og salg av personbiler, lette nyttekjøretøyer, lastebiler, busser, understell for 

busser og dieselmotorer, motorsykler, med tilhørende reservedeler og tilbehør, samt kjøretøysdistribusjon.  

– SIVA: hovedimportør av de fleste merkene til VW Group i Portugal. 

– Soauto: detaljhandel med kjøretøyer og reservedeler fra VW Group og leverandør av tilknyttede reparasjons- og 

vedlikeholdstjenester i Portugal. 

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 217 av 

28.6.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9389 – Porsche Holding Salzburg / SIVA / Soauto 

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”). 

2019/EØS/51/04 

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

(Sak M.9400 – Apollo Management / Ares / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. juni 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Apollo Management, L.P. (”Apollo”, USA) 

– Ares Management Corporation (”Ares”, USA) 

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

over et nystiftet selvstendig fungerende fellesforetak (”JV”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo: investerer i foretak og i gjeld utstedt av foretak innen ulike forretningsområder over hele verden. 

– Ares: investerer i eiendommer og foretak og gjeld utstedt av foretak innen ulike forretningsområder. 

– JV vil være aktivt innen identifisering, oppkjøp og utvikling av olje- og naturgasseiendommer i USA.  

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 217 av 

28.6.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9400 – Apollo Management / Ares / 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. 

2019/EØS/51/05 

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

(Sak M.9404 – Goldman Sachs / B&B Hotels) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. juni 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Goldman Sachs Group Inc. (”Goldman Sachs”, USA) 

– Financière Sun SAS (”Financière Sun”, Frankrike), som driver hotellkjeden B&B Hotels, kontrollert av PAI Partners  

Goldman Sachs overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Financière 

Sun, eieren av hotellkjeden B&B Hotels. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Goldman Sachs: global investeringsbank, verdipapir- og investeringsforvaltningsforetak. Et av Goldman Sachs’ 

kontrollerte porteføljeforetak er K+K Hotels, et boutiquehotellforetak som driver ti hoteller i åtte byer i EU: 

München, Wien, Praha, Barcelona, London, Paris, Budapest og Bucuresti.  

– Financière Sun: driver hotellkjeden B&B Hotels. B&B Hotels er et fransk hotellforetak med hovedkontor i Brest i 

Frankrike, med en portefølje på 476 hoteller i ti EU-medlemsstater (Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, 

Italia, Polen, Portugal, Slovenia og Spania), og i Sveits og Brasil.  

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 212 av 

24.6.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9404 – Goldman Sachs / B&B Hotels 

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. 

2019/EØS/51/06 

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

(Sak M.9412 – EQT Fund Management / Nestlé Skin Health) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. juni 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT VIII SCSp (”EQT”, Luxembourg), kontrollert av EQT, et konsern bestående av privat egenkapital. 

– Nestlé Skin Health S.A. (”NSH”, Sveits) 

EQT overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 1 bokstav b) over hele foretaket NSH. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT: finansiell investor som ønsker å gjøre investeringer hovedsakelig i Nord-Europa. 

– NSH: tilbyr en rekke medisinske løsninger og hudpleieløsninger til forbrukere gjennom tre virksomhetsenheter: 

Aesthetics, Prescription og Consumer. 

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 2017 av 

28.6.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9412 – EQT Fund Management / Nestlé Skin Health 

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. 

2019/EØS/51/07 

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

(Sak M.8934 – Danske Bank / DNB / Nordea Bank / SEB / Svenska Handelsbanken /  

Swedbank / KYC Utility) 

Kommisjonen besluttet 13. juni 2019 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 32019M8934. 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.9323 – RheinEnergie/SPIE/TankE) 

Kommisjonen besluttet 13. juni 2019 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 32019M9323. 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.9363 – Koito/Elbit/BWV/JV) 

Kommisjonen besluttet 14. juni 2019 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 32019M9363. 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.9364 – Stoa / InfraVia II Invest / SBI Crypto Investment / Tiger  

Infrastructure Europe / Etix Group) 

Kommisjonen besluttet 22. mai 2019 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 32019M9364. 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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Kommisjonskunngjøring 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 Spania 

Berørte flyruter Melilla–Almería/Granada/Sevilla 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020 

Frist for innsending av søknader og anbud To måneder etter at denne meldingen ble kunngjort 

(EUT C 207 av 18.6.2019, s. 12) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

SPANIA 

E-post: osp.dgac@fomento.es 

 

Kommisjonskunngjøring 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 Spania 

Berørte flyruter Menorca–Madrid 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. november 2019 til 30. april 2020 og fra  

1. november 2020 til 30. april 2021 

Frist for innsending av søknader og anbud To måneder etter at denne meldingen ble kunngjort 

(EUT C 207 av 18.6.2019, s. 12) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

SPANIA 

E-post: osp.dgac@fomento.es 

 

2019/EØS/51/12 
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Kommisjonskunngjøring 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 Finland 

Berørte flyruter Mariehamn (MHQ)–Stockholm Arlanda (ARN) 

Avtalens gyldighetsperiode 1.3.2020–29.2.2024 

Frist for innsending av søknader og anbud 15.9.2019 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

Ytterligere opplysninger: 

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 

Adresse: 

P.O.B. 1060 

AX-22111 MARIEHAMN 

Åland, FINLAND 

Tlf.: +358 1825000 

E-post: registrator@regeringen.ax 

Internett: https://www.e-avrop.com/portaler/ 

Alandsportalen/Default.aspx 

 

2019/EØS/51/14 

mailto:registrator@regeringen.ax
https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx
https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx


Nr. 51/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.6.2019 

 

 

Melding fra den britiske regjering i henhold til europaparlaments- og  

rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å  

drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Kunngjøring utenfor konsesjonsrundene for olje- og gassutvinning (offshore) i Det  

forente kongerike 

Olje- og gassmyndigheten 

Petroleumsloven av 1998 

Olje- og gassmyndigheten innbyr herved interesserte parter til å søke om tillatelse til utvinning til havs på 

visse områder av den britiske kontinentalsokkel. 

Fullstendige opplysninger om utlysningen, herunder lister og kart over områdene som dekkes og 

retningslinjer for konsesjoner og vilkårene for disse, samt hvordan man søker, finnes på følgende nettsted: 

(https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/). 

Ytterligere opplysninger om evalueringsprosessen og -kriterier, miljømessige vurderinger osv. finnes i 

Den europeiske unions tidende C 210 av 21.6.2019, s. 15. 

Med mindre det er påkrevd med en miljøvurdering tilknyttet en bestemt blokk, vil Olje- og 

gassmyndighetens tilbud om konsesjon i henhold til denne innbydelse bli gitt innen 18 måneder etter 

datoen for denne melding (21.6.2019). 

Olje- og gassmyndigheten påtar seg intet ansvar for kostnader søkeren måtte pådra seg i forbindelse med 

søknaden. 

Kontakt: Duncan Bruce, Oil and Gas Authority, 21 Bloomsbury Street, London WC1B 3HF, United 

Kingdom (Tlf. +44 3000671637) 

2019/EØS/51/15 
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