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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 16. mars 2017 

Sak nr. 80135 

Vedtak nr. 045/17/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Norge 

Tittel (og/eller navn på potensielle mottakere) Yara AS, Norcem AS, Klemetsrudanlegget AS og 

Statoil ASA 

Rettslig grunnlag Det norske statsbudsjettet 

Type tiltak Individuell støtte 

Formål Miljø 

Støtteform Tilskudd 

Budsjett 360 000 000 NOK 

Støtteandel Opptil 100 % 

Varighet 2017 

Økonomiske sektorer Varierende 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Gassnova SF 

Dokkvegen 10, Porsgrunn Næringspark 

N-3920 Porsgrunn 

Norge 

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

nettsider: 

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

2017/EØS/37/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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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 29. mars 2017 

Sak nr. 79248 

Vedtak nr. 064/17/COL 

EFTA-stat Norge 

Region  

Tittel (og/eller navnet på mottakeren)  

Rettslig grunnlag Stortingets vedtak 14. desember 2015 og kapittel 3-22 i 

forskrift om særavgifter nr. 1451 av 11. desember 2001. 

Type tiltak  

Formål  

Støtteform Ikke støtte 

Budsjett  

Støtteandel  

Varighet  

Økonomiske sektorer  

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten  

Andre opplysninger  

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

nettsider: 

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

2017/EØS/37/02 

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

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

1. mars 2017 

i sak E-10/16 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – direktiv 

2014/68/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av 

trykkpåkjent utstyr) 

I sak E-10/16, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten nevnt i kapittel VIII nr. 6a og 6e i vedlegg II til 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/68/EU av 15. mai 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på 

markedet av trykkpåkjent utstyr), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, 

ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten artikkel 13 innen den fastsatte 

tidsfrist, eller uansett ved å unnlate å melde disse til EFTAs overvåkingsorgan – har EFTA-domstolen, 

sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Páll 

Hreinsson, dommere, 1. mars 2017 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten nevnt i kapittel VIII nr. 6a og nr. 6e i 

vedlegg II til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/68/EF av 15. mai 2014 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om 

tilgjengeliggjøring på markedet av trykkpåkjent utstyr), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, 

og etter avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten 

artikkel 13 innen den fastsatte tidsfrist.   

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2017/EØS/37/03 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8251 – Bite / Tele2 / Telia Lietuva / JV) 

1. Kommisjonen mottok 15. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene UAB Bité Lietuva, som 

kontrolleres av Providence Equity, UAB Tele2, som tilhører Tele2-konsernet, og Telia Lietuva AB, 

som tilhører Telia-konsernet, 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 fullverdig 

fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– UAB Bite Lietuva: leverer mobiltelefontjenester på engros- og detaljnivå og driver detaljsalg av 

mobiltelefoner, nettbrett og tilbehør i Litauen. 

– UAB Tele2: leverer mobiltelefontjenester på engros- og detaljnivå og driver detaljsalg av 

mobiltelefoner, nettbrett og tilbehør i Litauen. 

– Telia Lietuva AB: leverer mobile og faste elektroniske kommunikasjonstjenester på engros- og 

detaljnivå i Litauen. 

– fellesforetaket: leverer mobile betalingstjenester til bedrifter og forbrukere i Litauen. 

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 198 av 22.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8251 – Bite / Tele2 / 

Telia Lietuva / 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”). 

2017/EØS/37/04 

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

(Sak M.8416 – The Priceline Group / Momondo Group Holdings) 

1. Kommisjonen mottok 12. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel 

4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket 

The Priceline Group Inc. (”The Priceline Group”, USA) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det britiske foretaket Momondo 

Group Holdings Limited (”Momondo Group”).   

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– The Priceline Group: leverer nettbaserte reisetjenester og tilknyttede tjenester i 224 land og 

territorier i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia-Stillehavsregionen, Midtøsten og 

Afrika. Blant konsernets viktigste varemerker er Booking.com, priceline.com, agoda.com, 

KAYAK, Rentalcars.com og Opentable.  

– Momondo Group: nettbaserte reisetjenester i 35 internasjonale markeder, med hovedvekt på 

Norden. Selskapet eier to plattformer for metasøk, nemlig Cheapflights og Momondo.  

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 197 av 21.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8416 – The Priceline 

Group / Momondo Group Holdings, 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/37/05 

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

(Sak M.8435 – FMC / DuPont Divestment Business) 

1. Kommisjonen mottok 8. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel 

4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket 

FMC Corporation (”FMC”, USA) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over deler av foretaket E.I. du Pont de Nemours and Company (”DuPont”, USA) 

(”Divestment Business”). 

Den foreslåtte sammenslutningen utgjør en del av en avtale om kjøp og salg av aktiva som ble 

inngått mellom DuPont og FMC 31. mars 2017. I henhold til avtalen skal FMC kjøpe enkelte deler 

av DuPonts virksomhet i overensstemmelse med de avhendingsforpliktelser som ble inngått mellom 

The Dow Chemical Company (”Dow”) og DuPont innenfor rammene av kontrollprosedyrene for 

foretakssammenslutninger i forbindelse med den foreslåtte sammenslutningen mellom Dow og 

DuPont (sak M.7932 – Dow/DuPont). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– FMC: globalt spesialkjemikalieforetak med interesser innen landbruks-, industri- og 

forbrukermarkeder. 

– Divestment Business: hoveddelen av DuPonts globale aktiviteter innenfor insekt- og 

ugressmidler, samt DuPonts forsknings- og utviklingsaktiviteter på området plantevernmidler. 

Den omfatter også en eksklusiv lisens på levering av ublandet pikoksystrobin, et aktivt stoff til 

soppbekjempelse, til bruk ved framstilling av enkle eller sammensatte produkter til bruk på ris i 

EØS. 

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

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

beslutning på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr 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 197 av 17.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8435 – FMC / DuPont 

Divestment 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/37/06 

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

(Sak M.8437 – Stadler Rail / ÖBB-TS / Stadler Linz JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Europakommisjonen mottok 8. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene ÖBB-Technische Services-

Gesellschaft GmbH (”ÖBB-TS”, Østerrike) og Stadler Rail AG (”Stadler Rail”, Sveits) ved kjøp av 

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

foretaket Stadler Linz GmbH (”Stadler Linz”, Østerrike).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ÖBB-TS: vedlikehold av skinnegående kjøretøyer, utbedring av deler og komponenter, bygging 

og drift av jernbaneinfrastruktur, drift av jernbanetransport, produksjon og salg av skinnegående 

kjøretøyer. 

– Stadler Rail: vedlikehold av skinnegående kjøretøyer, herunder deletjenester, produksjon og 

salg av skinnegående kjøretøyer. 

– Stadler Linz: vedlikehold av skinnegående kjøretøyer. 

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. Denne saken kan bli behandlet etter den forenklede 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 197 av 21.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8437 – Stadler Rail / 

ÖBB-TS / Stadler Linz 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. 

2017/EØS/37/07 

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

(Sak M.8452 – Suez / GE Water and Process Technologies) 

1. Kommisjonen mottok 14. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Suez S.A. (”Suez”, Frankrike) 

ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) over vann- og prosessteknologiaktivitetene til GE Power (”GE Water”, USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Suez: vannrensning, gjenbruk, gjenvinning av avløpsvann samt byutviklingstjenester. 

– GE Water: kjemiske og mekaniske vannrensningsløsninger for industri og kommuner. 

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

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

beslutning på dette punkt.   

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 200 av 23.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8452 – Suez / GE Water 

and Process Technologies, 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/37/08 

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


22.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8470 – DAAM/InfraVia/FIH/AI) 

1. Kommisjonen mottok 13. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Deutsche Alternative Asset 

Management (Global) Limited (”DAAM”, Det forente kongerike), InfraVia Capital Partners 

(”InfraVia”, Frankrike) og Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. (”FIH”, Italia) ved kjøp av 

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

foretaket Agorà Investimenti S.p.a. (”AI”, Italia).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DAAM: investeringsforvaltnings- og fondsforvaltningstjenester. Et heleid datterselskap av 

Deutsche Bank, en global leverandør av finansielle tjenester. DAAM kontrollerer indirekte bl.a. 

TCR CapVest SA, en spesialistleverandør av utstyr til bakketjenester som tilbyr utleie, 

vedlikeholds-, reparasjons- og rampetjenester samt flåteforvaltningstjenester innen 

luftfartssektoren. 

– InfraVia: forvaltning av infrastrukturfond innenfor flere sektorer, deriblant transport, miljø, 

energi og sosial infrastruktur. 

– FIH: investeringer i selskaper som driver investeringsbanktjenester og kapitalforvaltning, 

utkontraktering av forretningsprosesser samt investeringer for egen konto. 

– AI: innehar investeringer i SAVE, morselskapet i et konsern som har integrerte aktiviteter i 

persontrafikksektoren, og som hovedsakelig er aktivt innenfor forvaltning av lufthavner. SAVE 

har interesser i forvaltningsselskapene for lufthavnene i Venezia (IT), Treviso (IT), Verona 

(IT), Brescia (IT) og Charleroi (BE). AI er for tiden et datterselskap av FIH. 

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 197 av 21.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8470 – 

DAAM/InfraVia/FIH/AI, 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/37/09 

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


Nr. 37/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.6.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8484 – Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 14. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Gasunie LNG Holding B.V, 

et datterselskap av N.V. Nederlandse Gasunie (”Gasunie”, Nederland), Vopak LNG Holding B.V., et 

datterselskap av Koninlijke Vopak N.V. (”Vopak”, Nederland), og Oiltanking GmbH (”Oiltanking”, 

Tyskland), et datterselskap av Marquard & Bahls AG (”M&B”), ved kjøp av aksjer i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Gasunie: Europeisk gassinfrastrukturselskap som eier og driver det nederlandske 

overføringssystemet og en terminal for flytende naturgass (LNG) i Nederland.  

– Vopak: uavhengig firma som driver tanklagring, og som driver to importterminaler for LNG i 

Nederland og Mexico.  

– Oiltanking: uavhengig lagring av petroleumsprodukter, kjemiske gasser og produkter i tørrbulk. 

M&B er ellers ikke aktive på LNG-relaterte markeder.  

– Fellesforetaket: skal eie og drive en LNG-terminal i Nord-Tyskland. 

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 200 av 23.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8484 – 

Gasunie/Vopak/Oiltanking/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. 

2017/EØS/37/10 

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


22.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8487 – Lone Star / Nani Holdings / Novo Banco) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Lone Star Funds L.P. (”Lone Star”, 

USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) over hele foretaket Novo Banco, S.A. (”Novo Banco”, Portugal) via Nani Holdings, SGPS, S.A. 

(”Nani Holdings”, Portugal). Novo Banco kontrolleres nå av det portugisiske 

omstruktureringsfondet.   

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Novo Banco ble opprettet som en ny juridisk person og ”midlertidig bank” den 3. august 2014 i 

henhold til et vedtak gjort av Banco de Portugal. Utvalgte eiendeler og passiva tilhørende 

Banco Espírito Santo (”BES”, en portugisisk bank med allmenne tjenester) ble overført til Novo 

Banco gjennom det samme vedtaket, som ble godkjent ved Kommisjonens beslutning i 

statsstøttesak SA.39250 i 2014. Novo Banco er fortsatt en bank med allmenne tjenester, og fem 

hovedaktiviteter: i) nasjonal forretningsbank, ii) kapitalforvaltning, iii) livsforsikring, iv) 

finansmarkeder og v) internasjonal forretningsbank. 

– Nani Holdings er et heleid datterselskap av LSF Nani Investments S.à.r.l. (Luxembourg), som 

indirekte eies av flere av fondene innenfor Lone Star Funds.  

– Lone Star: privat egenkapitalforetak som investerer globalt i eiendom, kapital, kreditt og andre 

finansielle aktiva. Siden opprettelsen av sitt første fond i 1995 har Lone Star organisert sytten 

private aksjefond (”Lone Star Funds”). 

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 198 av 22.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8487 – Lone Star / Nani 

Holdings / Novo Banco, 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. 

2017/EØS/37/11 

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


Nr. 37/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.6.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8495 – Cummins / Eaton Corporation / Eaton JV Business) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 9. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Cummins, Inc. (”Cummins”, 

USA) og Eaton Corporation (”Eaton”, Irland) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Eaton (”Eaton JV 

Business”).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cummins: utvikling, produksjon, distribusjon og vedlikehold av motorer og tilknyttede 

produkter verden over. 

– Eaton: levering av energieffektive løsninger for å forvalte elektrisk, hydraulisk og mekanisk 

kraft, herunder framstilling og salg av automatgirsystemer til nyttekjøretøy. 

–  Eaton JV Business: levering og utvikling av automatgirsystemer til tunge og middels tunge 

nyttekjøretøy. 

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 197 av 17.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8495 – Cummins / 

Eaton Corporation / Eaton JV 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”). 

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

2017/EØS/37/12 

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


22.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8505 – NN Group / ATP / Hotel) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 6. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der NN Group N.V. (”NN Group”, 

Nederland), gjennom sitt heleide datterselskap REI Germany B.V. (”REI”, Nederland), og 

Arbejdsmarkedets Tillægspension (”ATP”, Danmark) ved kjøp av aksjer i fellesskap indirekte 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et 

bygningskompleks i München som hovedsakelig omfatter et Holiday Inn-hotell (”hotellet”).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NN Group: global finansinstitusjon med utspring i Nederland, som tilbyr investerings- og 

forsikringstjenester. 

– ATP: dansk offentlig pensjonsfond med 4,9 millioner medlemmer, under tilsyn av den danske 

finanstilsynsmyndigheten. ATP forvalter en rekke velferds- og trygdeordninger som bidrar til 

grunnleggende trygghet for danske borgere. 

– Hotellet: en bygning kjent som Holiday Inn-hotellet, med adresse Hochstraße 3, München 

(Tyskland), samt tilhørende parkeringsplasser, restauranter, bar og fritidsanlegg. 

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 194 av 17.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8505 – NN Group / 

ATP / Hotel, 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. 

2017/EØS/37/13 

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


Nr. 37/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.6.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8508 – Engie/CDC/SolaireCorsica1-2-3) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 6. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Engie (Frankrike) og Caisse 

des Dépôts et Consignations (”CDC”, Frankrike) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretakene SolaireCorsica 1, 

SolaireCorsica 2 og SolaireCorsica 3 (alle i Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Engie: virksom innen hele energiverdikjeden på områdene gass, elektrisitet og krafttjenester. 

– CDC: statseid fransk finansieringsforetak og fondsforvaltningsselskap, som investerer både i 

offentlig sektor og på det åpne marked. 

– SolaireCorsica1, 2 og 3: eier og driver en solcelleenergipark for produksjon av energi på 

Korsika (Frankrike). 

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 194 av 17.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8508 – 

Engie/CDC/SolaireCorsica1-2-3, 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. 

2017/EØS/37/14 



22.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/15 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8521 – SEGRO / PSPIB / SELP / CAT Site) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 13. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der SEGRO plc (”SEGRO”, Det forente 

kongerike) og Public Sector Pension Investment Board (”PSPIB”, Canada) gjennom SEGRO 

European Logistics Partnership S.à r.l. (”SELP”, Luxembourg), ved kjøp av aktiva i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en parsell i Madrid 

som er utleid som parkeringsplass (”CAT Site”, Spania). 

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 tilhørende Canadas føderale 

offentlige sektor, Canadas væpnede styrker og Canadas ridende politi og reservestyrke. PSIB 

forvalter en variert portefølje som omfatter aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer med fast 

avkastning, samt investeringer i risikokapital, fast eiendom, infrastruktur, naturressurser og 

privatgjeld. 

– CAT Site: et grunnstykke på 5,3 hektar i San Fernando de Henares, ved begynnelsen av A2-

korridoren som går østover fra Madrid og nær ringveien M50, sørøst for den internasjonale 

hovedflyplassen i Barajas. Det er for tiden utleid til et logistikkfirma som driver 

parkeringsplass. 

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 197 av 21.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8521 – SEGRO /  

PSPIB / SELP / CAT Site, 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. 

2017/EØS/37/15 

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


Nr. 37/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.6.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8526 – CPPIB / BTPS / Milton Park) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Canada Pension Plan Investment Board 

(”CPPIB”, Canada) og British Telecom Pension Scheme (”BTPS”, Det forente kongerike) ved kjøp 

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

over hele forretningsparken Milton Park (”Milton Park”, Det forente kongerike).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPPIB: investering av det kanadiske pensjonsfondets midler. Har sitt hovedkontor i Toronto. 

CPPIB investerer hovedsakelig i fast eiendom, offentlig og privat egenkapital, infrastruktur og 

instrumenter med fast avkastning. 

– BTPS: yrkespensjonsordning opprettet til fordel for de ansatte i BT Group plc. BTPS investerer 

blant annet i fast eiendom, og hovedkonsernet investerer i obligasjoner og aksjer både i Det 

forente kongerike og utenlands.  

– Milton Park: ligger i Didcot i Oxfordshire og har et samlet bebygd område på ca. 122 hektar. 

Det er 92 bygninger med 250 leietakere, som har over 9000 ansatte. Milton Park eies nå av 

BTPS.  

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 197 av 17.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8526 – CPPIB / BTPS / 

Milton Park, 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. 

2017/EØS/37/16 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8532 – Blackstone Group / Sponda) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 15. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Blackstone Group L.P. (”Blackstone”, 

USA) ved et overtakelsestilbud alene indirekte overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Sponda Plc (”Sponda”, Finland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: globalt kapitalforvaltningsselskap. Selskapet har hovedkontor i USA og kontorer i 

Europa og Asia. 

– Sponda: et finsk eiendomsforvaltningsselskap som spesialiserer seg på å leie eller eie 

forretningslokaler, samt eiendomsutvikling. 

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 200 av 23.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8532 – Blackstone 

Group / Sponda, 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. 

2017/EØS/37/17 

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

(Sak M.8535 – Itochu / Toppan Printing / Thung Hua Sinn / TPN Food Packaging) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Toppan Printing Co., Ltd. 

(”Toppan Printing”, Japan), Itochu Corporation (”Itochu”, Japan) og Thung Hua Sinn Enterprises 

Co, del av Thung Hua Sinn-konsernet (”THS”, Thailand), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar 

kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over hele foretaket TPN Food Packaging 

Co., Ltd. (‘TPN’, Thailand). TPN er i dag kontrollert av THS. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Toppan Printing: utvikling av trykketeknologi. 

– Itochu Corporation: handel med diverse produkter, deriblant tekstiler, maskiner, metall, 

mineraler, energi, kjemikalier, næringsmidler, informasjon og kommunikasjonsteknologi, fast 

eiendom, forsikring, logistikktjenester, byggevirksomhet og finans. 

– THS: trykking og produksjon av emballasje. 

– TPN: for tiden ingen aktivitet, etter transaksjonen vil foretaket drive produksjon og salg av 

fleksibel emballasje. 

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 197 av 17.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8535 – Itochu / Toppan 

Printing / Thung Hua Sinn / TPN Food Packaging, 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. 

2017/EØS/37/18 

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

(Sak M.7746 – Teva / Allergan Generics) 

Kommisjonen besluttet 10. mars 2016 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) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 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 32016M7746. 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.7881 – AB Inbev / Sabmiller) 

Kommisjonen besluttet 24. mai 2016 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) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 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 32016M7881. 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. 

2017/EØS/37/19 

2017/EØS/37/20 

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

(Sak M.8475 – Softbank Group / Fortress Investment Group) 

Kommisjonen besluttet 16. juni 2017 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 32017M8475. 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.8476 – Oaktree/Vitanas) 

Kommisjonen besluttet 14. juni 2017 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 32017M8476. 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. 

2017/EØS/37/21 

2017/EØS/37/22 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8489 – Cinven/Eurovita) 

Kommisjonen besluttet 15. juni 2017 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 32017M8489. 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.8494 – Ardian France / Lasalle Investment Management / Europa) 

Kommisjonen besluttet 9. juni 2017 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 32017M8494. 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. 

2017/EØS/37/23 

2017/EØS/37/24 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8502 – Softbank / Bharti / Hon Hai / SB Energy) 

Kommisjonen besluttet 15. juni 2017 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 32017M8502. 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.8503 – Goldman Sachs / Eurazeo / Dominion Web Solutions) 

Kommisjonen besluttet 8. juni 2017 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 32017M8503. 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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Innledning av behandling 

(Sak M.8306 – Qualcomm/NXP Semiconductors) 

Kommisjonen besluttet 9. juni 2017 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått at 

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

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

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

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

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

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

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

hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 197 av 21.6.2017. Merknadene sendes til 

Kommisjonen, med referanse M.8306 – Qualcomm/NXP Semiconductors, 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 

B-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2017/EØS/37/27 
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Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.6.2017 

 

Oppsummering av Kommisjonens beslutning av 17. mars 2017 vedrørende sak om  

anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte,  

EØS-avtalens artikkel 53 og artikkel 8 i avtalen mellom Det europeiske fellesskap  

og Det sveitsiske edsforbund om lufttransport  

(Sak AT.39258 – Luftfrakt) 

(meddelt under nummer K(2017) 1742) 

(Bare nederlandsk, engelsk og fransk versjon har gyldighet) 

Kommisjonens traff 17. mars 2017 beslutning i en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte, EØS-avtalens artikkel 53 og artikkel 8 i avtalen mellom Det europeiske 

fellesskap og Det sveitsiske edsforbund om lufttransport. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i 

rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og beslutningens 

hovedinnhold (EUT C 188 av 14.6.2017, s. 14), herunder enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. 

  

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

2017/EØS/37/28 
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Melding fra det ungarske departementet for nasjonal utvikling i henhold til artikkel  

3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk  

av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Offentlige anbudsinnbydelser for konsesjoner 

På vegne av den ungarske staten har ministeren for nasjonal utvikling, som minister med ansvar for 

gruvedrift og for tilsyn med statseiendeler, utferdiget offentlige anbudsinnbydelser i forbindelse med 

leting etter, kartlegging og utvinning av hydrokarboner i henhold til en konsesjonsavtale med hjemmel i 

lov CXCVI av 2011 om nasjonale eiendeler, lov XVI av 1991 om konsesjoner og lov XLVIII av 1993 om 

gruvedrift. 

De enkelte innbydelsene er kunngjort som følger: 

 for leting etter, kartlegging og utvinning av hydrokarbon etter konsesjon i området 

Békéssámson (EUT C 187 av 13.6.2017, s. 8) 

 for leting etter, kartlegging og utvinning av hydrokarbon etter konsesjon i området Fedémes 

(EUT C 187 av 13.6.2017, s. 12) 

 for leting etter, utvinning og utnytting av geotermisk energi etter konsesjon i området 

Drávapalkonya (EUT C 187 av 13.6.2017, s. 18) 

 for leting etter, kartlegging og utvinning av hydrokarbon etter konsesjon i området Gádoros 

(EUT C 187 av 13.6.2017, s. 24) 

 for leting etter, kartlegging og utvinning av hydrokarbon etter konsesjon i området Hatvan 

(EUT C 187 av 13.6.2017, s. 28) 

 for leting etter, utvinning og utnytting av geotermisk energi etter konsesjon i området 

Körösladány (EUT C 187 av 13.6.2017, s. 33) 

 for leting etter, kartlegging og utvinning av hydrokarbon etter konsesjon i området Őrség (EUT 

C 187 av 13.6.2017, s. 37) 

 for leting etter, kartlegging og utvinning av hydrokarbon etter konsesjon i området 

Somogybükkösd (EUT C 187 av 13.6.2017, s. 42) 

 for leting etter, kartlegging og utvinning av hydrokarbon etter konsesjon i området 

Somogyvámos (EUT C 187 av 13.6.2017, s. 47) 

 for leting etter, kartlegging og utvinning av hydrokarbon etter konsesjon i området Tab (EUT  

C 187 av 13.6.2017, s. 52) 

2017/EØS/37/29 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0008.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0018.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0024.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0028.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0033.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0037.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0037.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0042.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0047.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0052.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0052.01.ENG
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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 av 30. konsesjonsrunde 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 nettside: 

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 187 av 3.6.2017, s. 57. 

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 kunngjøring (13.6.2017). 

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

søknaden. 

Kontakt: Ricki Kiff, Oil and Gas Authority, 21 Bloomsbury Street, London WC1B 3HF, United Kingdom 

(Tlf.: +44 3000671637). 

2017/EØS/37/30 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.187.01.0057.01.ENG
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Oppsummering av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring for bruk  

og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(kunngjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006(1)) 

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer 
Ytterligere 

opplysninger 

Natriumdikromat 

EF nr. 234-190-3 

CAS nr. 7789-12-0 

10588-01-9 

K (2017) 3453 29. mai 2017 REACH/17/11/0 EUT C 179 av 

7.6.2017, s. 5 

K (2017) 3764 7. juni 2017 REACH/17/17/0 EUT C 188 av 

14.6.2017, s. 3 

K (2017) 3765 7. juni 2017 REACH/17/16/0 EUT C 188 av 

14.6.2017, s. 4 

K (2017) 3801 7. juni 2017 REACH/17/15/0 EUT C 188 av 

14.6.2017, s. 5 

K (2017) 3805 7. juni 2017 REACH/17/19/0 EUT C 188 av 

14.6.2017, s. 6 

K (2017) 3816 7. juni 2017 REACH/17/18/0 EUT C 188 av 

14.6.2017, s. 7 

1,2-dikloretan 

EF nr. 203-458-1 

CAS nr. 107-06-2 

K (2017) 3821 7. juni 2017 REACH/17/9/0 EUT C 188 av 

14.6.2017, s. 8 

Beslutningene finnes på Europakommisjonens nettside: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/enter

prise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm. 

 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2017/EØS/37/31 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.179.01.0005.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.179.01.0005.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.188.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.188.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.188.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.188.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.188.01.0005.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.188.01.0005.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.188.01.0006.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.188.01.0006.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.188.01.0007.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.188.01.0007.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.188.01.0008.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.188.01.0008.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htmhttp:/ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htmhttp:/ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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