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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt 14. desember 2016  

av Norges Høyesterett i saken Torbjørn Selstad Thue og Politiets Fellesforbund mot den  

norske stat v/Justis- og beredskapsdepartementet 

(Sak E-19/16) 

Norges Høyesterett har 14. desember 2016 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved EFTA-

domstolens kontor 14. desember 2016, om en rådgivende uttalelse i saken Torbjørn Selstad Thue og 

Politiets Fellesforbund mot den norske stat v/Justis- og beredskapsdepartementet, med følgende spørsmål: 

I. Er den tiden som medgår til en reise pålagt av arbeidsgiver, til og/eller fra et annet oppmøtested enn 

arbeidstakerens faste eller sedvanlige oppmøtested, når reisen skjer utenfor alminnelig arbeidstid, å 

anse som arbeidstid etter artikkel 2 i direktiv 2003/88/EF? 

II. I den grad en reise som beskrevet i spørsmål I ikke i seg selv er tilstrekkelig til klassifisering som 

arbeidstid, hva er det rettslige vurderingstemaet og de relevante momentene for vurderingen av om 

reisetiden likevel blir arbeidstid? Det bes herunder omtalt om det skal foretas en 

intensivitetsvurdering av innslaget av arbeid på reise. 

III. Har det betydning for vurderingene under spørsmål I og II hvor ofte arbeidsgiver fastsetter et annet 

oppmøtested enn det som er arbeidstakerens faste eller sedvanlige arbeidssted? 

2017/EØS/25/01 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

15. desember 2016 

i sak E-1/16 

Synnøve Finden AS 

mot 

den norske stat v/Landbruks- og matdepartementet 

(EØS-avtalens produktdekning – meieriprodukter – statsstøtte – statsmidler – virkning på samhandelen 

og konkurransevridning – etableringsfrihet) 

I sak E-1/16, Synnøve Finden AS mot den norske stat v/Landbruks- og matdepartementet – 

ANMODNING til EFTA-domstolen framsatt av Oslo tingrett i medhold av artikkel 34 i avtalen mellom 

EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, om fortolkningen av avtalen om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig artiklene 31 og 61 – har EFTA-domstolen, sammensatt 

av Carl Baudenbacher, president og saksforberedende dommer, Per Christiansen og Páll Hreinsson, 

dommere, 15. desember 2016 avsagt dom med følgende slutning:  

1. EØS-avtalen artikkel 61 må tolkes slik at en ordning innført ved en nasjonal forskrift, som gir et 

foretak 50 øre per liter for et kvantum begrenset oppad til 100 millioner liter for distribusjon av visse 

produkter, hvorav enkelte faller inn under EØS-avtalens virkeområde, utgjør et statsstøttetiltak, 

forutsatt at den anmodende domstol, på grunnlag av alle de fakta den har fått seg forelagt og den 

veiledning den gis av EFTA-domstolen, kommer til at tiltaket utgjør inngripen fra staten eller 

gjennom statsmidler, at tiltaket er egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-statene, at det gir 

mottakeren en selektiv fordel, og at det vrir eller truer med å vri konkurransen. Dersom den 

anmodende domstol kommer til en slik konklusjon, vil ordningen være underlagt notifikasjonskravet 

i artikkel 1 nr. 3 i del I i protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et 

overvåkingsorgan og en domstol. 

2. Dersom et statsstøttetiltak er uatskillelig knyttet til enkelte produkter som ikke utelukkende faller 

utenfor EØS-avtalens virkeområde, må støttetiltaket i sin helhet meldes til EFTAs overvåkingsorgan. 

3. En nasjonal domstol vil ikke ha noen foranledning til å vurdere en statsstøtteordning i lys av 

etableringsfriheten i EØS-avtalen artikkel 31 med mindre den rettslig sett kan vurderes isolert fra 

statsstøttetiltaket. 

2017/EØS/25/02 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

22. desember 2016 

i sak E-3/16 

Ski Taxi SA, Follo Taxi SA og Ski Follo Taxidrift AS 

mot 

den norske stat v/Konkurransetilsynet 

(EØS-avtalen artikkel 53 – formålsrestriksjon – offentlig anskaffelse – inngivelse av felles tilbud gjennom 

et felleseid driftsselskap) 

I sak E-3/16, Ski Taxi SA, Follo Taxi SA og Ski Follo Taxidrift AS mot den norske stat 

v/Konkurransetilsynet – ANMODNING til EFTA-domstolen framsatt av Norges Høyesterett i medhold 

av artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, om 

en rådgivende uttalelse om fortolkningen av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 

særlig artikkel 53 – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president og 

saksforberedende dommer, Per Christiansen og Páll Hreinsson, dommere, 22. desember 2016 avsagt dom 

med følgende slutning:  

1. For at en avtale skal kunne betraktes som en formålsrestriksjon etter EØS-avtalen artikkel 53 nr. 1, 

må den fremtre som tilstrekkelig skadelig for konkurransen. Det er ikke nok at den simpelthen er 

egnet til å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, hensyn tatt til den særlige økonomiske og 

rettslige sammenheng.  

2. For å vurdere om en avtale mellom foretak, eller en beslutning truffet av en sammenslutning av 

foretak, er en formålsrestriksjon, må det tas hensyn til innholdet i dens bestemmelser, dens formål og 

den økonomiske og rettslige sammenheng den inngår i. Ved vurderingen av sammenhengen er det 

også nødvendig å ta hensyn til de berørte tjenesters art og de faktiske vilkår for markedets virkemåte 

eller struktur. Selv om partenes hensikt ikke er avgjørende for vurderingen av om en avtale er en 

formålsrestriksjon, er intet til hinder for at konkurransemyndighetene, de nasjonale domstoler eller 

EFTA-domstolen kan ta partenes hensikt i betraktning. 

3. En avtale er tilstrekkelig skadelig for konkurransen til å kunne anses som en formålsrestriksjon bare 

om dens skadelige natur lett lar seg påpeke. For denne vurdering kreves ikke en full undersøkelse av 

avtalens faktiske eller mulige virkninger. Den kan heller ikke innebære at det skal gjennomføres en 

vurdering av avtalens konkurransefremmende og konkurransebegrensende virkninger og dermed 

heller ikke anvendelse av en såkalt ”rule of reason”.  

4. For å vurdere om det å gi et felles tilbud gjennom et felleseid driftsselskap er tilstrekkelig skadelig 

for konkurransen til at det kan anses som en formålsrestriksjon, må det tas hensyn til samarbeidets 

innhold, dets formål og den økonomiske og rettslige sammenheng samarbeidet inngår i. Partenes 

hensikt kan også tas i betraktning, selv om dette ikke er en nødvendig faktor ved vurderingen.  

5. Siden inngivelsen av felles tilbud omfatter prisfastsettelse, som er uttrykkelig forbudt etter EØS-

avtalen artikkel 53 nr. 1, vil undersøkelsen av den økonomiske og rettslige sammenheng kunne 

begrenses til det som er helt nødvendig for å klargjøre at det foreligger en formålsrestriksjon. En slik 

undersøkelse vil imidlertid kreve en vurdering, om enn mindre inngående, av om partene i en avtale 

er faktiske eller potensielle konkurrenter, og om den felles fastsettelse av prisen som ble tilbudt 

anskaffelsesmyndigheten, utgjør en tilknyttet begrensning. 

6. Åpenhet overfor anskaffelsesmyndigheten om at tilbudene var felles, kan være et tegn på at partene 

ikke hadde til hensikt å bryte forbudet mot avtaler mellom foretak. Dette er likevel ikke i seg selv en 

forutsetning for å kunne avgjøre om en avtale kan regnes som en formålsrestriksjon. 

2017/EØS/25/03 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

22. desember 2016 

i sak E-6/16 

Fjarskipti hf. 

mot 

det islandske post- og teletilsyn 

(yting av telekommunikasjonstjenester – direktiv 2002/21/EF – elektronisk kommunikasjonsnett – 

elektronisk kommunikasjonstjeneste – offentlig kommunikasjonsnett) 

I sak E-6/16, Fjarskipti hf. mot det islandske post- og teletilsyn – ANMODNING til EFTA-domstolen 

framsatt av Reykjavík tingrett (Héraðsdómur Reykjavíkur) i medhold av artikkel 34 i avtalen mellom 

EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol om fortolkningen av artikkel 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, 

Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Páll Hreinsson, dommere, 22. desember 2016 avsagt 

dom med følgende slutning:  

1. Definisjonen av begrepet ”elektronisk kommunikasjonsnett” i artikkel 2 bokstav a) i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF må fortolkes slik at det omfatter et system som gjør 

det mulig å overføre signaler som skrives som en SMS-melding på en brukers sluttenhet koplet 

gjennom en nettleser, via internettet, til PHP-skriptprogramvaren på et telekommunikasjonsforetaks 

webdomene, som mottar signalene, bearbeider dem og i sin tur sender dem til en SMS-server i 

foretakets kommunikasjonssystem, som så sender dem videre over et nett til mottakerens 

telefonnummer. 

2. Definisjonen av begrepet ”elektronisk kommunikasjonstjeneste” i artikkel 2 bokstav c) i direktiv 

2002/21/EF omfatter en tjeneste som består av overføring av signaler som skjer på et 

kommunikasjonsnett som beskrevet i første spørsmål, uavhengig av om det kreves betaling for en 

slik tjeneste, forutsatt at tjenesten normalt ytes mot vederlag.    

3. Definisjonen av begrepet ”offentlig kommunikasjonsnett” i artikkel 2 bokstav d) i direktiv 

2002/21/EF må fortolkes slik at det dekker et nett som beskrevet i første spørsmål, som brukes til å 

yte tjenester som beskrevet i annet spørsmål, uavhengig av om nevnte tjenester gjøres tilgjengelige 

bare for det aktuelle foretaks abonnenter, forutsatt at nettet brukes utelukkende eller hovedsakelig for 

å yte slike offentlig tilgjengelige tjenester. 

2017/EØS/25/04 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

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

1. Kommisjonen mottok 18. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Électricité de France (”EDF”, 

Frankrike) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) over foretaket New NP (”New NP”, Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EDF: aktiv på elektrisitetsmarkedene, herunder produksjon og engrossalg av elektrisk kraft, 

handel med og overføring, distribusjon og levering av elektrisitet, i og utenfor Frankrike. EDF 

har også virksomhet innen gass- og energitjenestebransjen i og utenfor Frankrike. 

– New NP: datterselskap til Areva, aktiv innen utforming og konstruksjon av kjernereaktorer, 

levering av instrument- og kontrollsystemer, levering av tjenester til eksisterende 

kjernekraftanlegg og utforming og produksjon av drivstoffanlegg. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT 

C 130 av 25.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7764 – EDF / Areva 

Reactor Business, 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”). 

2017/EØS/25/05 

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


Nr. 25/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.4.2017 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8287 – Nordic Capital / Intrum Justitia AB) 

1. Kommisjonen mottok 12. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Nordic Capital Fund VIII 

Limited (Jersey, Kanaløyene) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Intrum Justitia AB (Sverige). Nordic Capital 

planlegger å kombinere driften av Intrum Justitia med porteføljen til datterselskapet Lindorff. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Nordic Capital: privat egenkapitalinvestor, investeringer i store og mellomstore foretak i 

Norden og tyskspråklige deler av Europa samt i helsetjenester over hele verden og i europeisk 

industri. 

– Lindorff (Norge): levering av kredittforvaltningstjenester herunder innkreving av gjeld, 

kredittinformasjon og -vurdering, betalings- og faktureringstjenester i en rekke europeiske land 

samt kjøp av gjeld. 

– Intrum Justitia: levering av kredittforvaltningstjenester herunder innkreving av gjeld, 

kredittinformasjon og -vurdering, betalings- og faktureringstjenester i en rekke europeiske land 

samt kjøp av fordringer og gjeld.  

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 at dette ble offentliggjort i EUT 

C 128 av 22.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8287 – Nordic Capital / 

Intrum Justitia AB, 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”). 

2017/EØS/25/06 

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

(Sak M.8297 – GE / Baker Hughes) 

1. Kommisjonen mottok 20. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket General Electric Company 

(”GE”, USA) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Baker Hughes Incorporated (”BHI”, USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GE: bredt spekter av aktiviteter, herunder GEs produksjons- og teknologiløsninger for olje- og 

gassutvinning innen områdene undervannsutvinning, boring, roterende utstyr, bilde- og 

sensorteknologi. 

– BHI: oljeutvinningstjenester på globalt nivå til foretak med virksomhet innen olje- og 

gasskartlegging og -produksjon med særlig fokus på boring og utvinning av brønner samt om 

sluttføring og produksjon av brønner. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT 

C 133 av 27.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8297 – GE / Baker 

Hughes, 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”). 

2017/EØS/25/07 

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

(Sak M.8401 – Johnson & Johnson / Actelion) 

1. Kommisjonen mottok 12. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Johnson & Johnson (”J&J”, 

USA), gjennom Janssen Holding GmbH (”Janssen”, Sveits), ved kjøp av aksjer overtar kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Actelion 

Pharmaceuticals Ltd (”Actelion”, Sveits).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– J&J: aktiv innen forretningsområdene forbruksvarer, legemidler og medisinsk utstyr. Janssen, 

som er datterselskapet til J&J, har virksomhet innen legemiddelindustrien.  

– Actelion: aktiv innen sektoren reseptbelagte legemidler og er spesialisert på forsking og 

utvikling av markedsførte spesialmedisiner og produkter på et sent utviklingsstadium for en 

rekke behandlingsområder (herunder spesielt pulmonal arteriell hypertensjon). 

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 at dette ble offentliggjort i EUT 

C 128 av 22.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8401 – Johnson & 

Johnson / Actelion, 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”). 

2017/EØS/25/08 

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

(Sak M.8410 – Zen-Noh/LDC/Amaggi/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 12. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Zen-Noh Grain Brasil 

Holdings Ltda. (”ZGB”, Brasil), kontrollert av Japanese National Federation of Agricultural 

Cooperative Associations (”Zen-Noh”, Japan), Louis Dreyfus Company Brasil S.A. (”LDCB”, 

Brasil), kontrollert av Louis Dreyfus Company B.V. (”LDC”, Nederland) og i siste instans Louis 

Dreyfus-familien, og Amaggi Exportação e Importação Ltda. (”AEI”, Brasil) (sammen med ZGB og 

LDCB: meldende parter), kontrollert av Maggi-familien (”Amaggi-konsernet”, Brasil), ved kjøp av 

aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

sammenholdt med artikkel 3 nr. 4 over Amaggi & LDC Holding S.A. (”JV”, Brasil) (sammen med 

meldende parter: partene). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Zen-Noh: markedsføring av jordbruksprodukter og animalske produkter produsert av 

medlemmene, samt levering av nødvendige varer som fôr og gjødselvarer til medlemmene. 

– LDC-konsernet: produksjon og bearbeiding av og handel med en rekke jordbruksvarer og 

metaller over hele verden. 

– Amaggi-konsernet: produksjon, dyrking, bearbeiding og markedsføring av jordbruksvarer samt 

energi og elvetransport. 

– JV: dyrking av og handel med soyabønner og mais produsert i Matopiba-regionen i Brasil, i 

tillegg til levering av tjenester som lagring, transport og lasting av jordbruksvarer i Itaqui havn i 

Brasil. I EØS er JV utelukkende aktivt innen engrossalg av soyabønner. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 128 av 22.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8410 – Zen-Noh/ 

LDC/Amaggi/JV, 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”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013 s. 5. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8411 – Safran Group / China Eastern Air Holding) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 21. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Safran Landing Systems SAS 

(Frankrike) og China Eastern Airlines Co. Ltd (Kina) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll 

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

fellesforetak.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Safran Landing Systems SAS: produksjon av landingsutstyr og bremsesystemer til luftfartøyer. 

Safran Landing Systems SAS tilhører Safran SA (Frankrike). 

– China Eastern Airlines Co. Ltd: levering av lufttransporttjenester på internasjonale, 

innenlandske og regionale ruter. China Eastern Airlines Co. Ltd tilhører China Eastern Air 

Holding som er eid av den kinesiske stat. 

– Fellesforetaket: levering av vedlikeholds-, reparasjons- og overhalingstjenester av 

landingsutstyr for kommersielle luftfartøyer med én midtgang. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 133 av 27.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8411 – Safran Group / 

China Eastern Air Holding, 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”). 

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