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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

31. mars 2017

i sak E-13/16 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

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

2000/30/EF – utekontroller) 

I sak E-13/16, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i nr. 17h i vedlegg XIII til EØS-avtalen 

(europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF av 6. juni 2000 om utekontroll av nyttekjøretøyer som 

trafikkerer Fellesskapet), ved ikke å innføre de utekontroller som kreves etter rettsakten artikkel 

3 nr. 1 – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen og Páll 

Hreinsson (saksforberedende dommer), dommere, 31. mars 2017 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at: 

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i nr. 17h i kapittel II i

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

rådsdirektiv 2000/30/EF av 6. juni 2000 om utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer

Fellesskapet), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, ved ikke å innføre, innen den fastsatte

tidsfrist, de utekontroller som kreves etter rettsakten artikkel 3 nr. 1.

2. Island pålegges å betale saksomkostningene.

2017/EØS/43/01 



Nr. 43/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.7.2017 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

31. mars 2017

i sak E-14/16 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende etterlevelse – direktiv 95/50/EF 

om ensartede framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods) 

I sak E-14/16, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i nr. 17d i vedlegg XIII til avtalen om 

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (rådsdirektiv 95/50/EF av 6. oktober 1995 om ensartede 

framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 

1, ved å unnlate å etterleve rettsakten artikkel 3 nr. 1, artikkel 4 nr. 1 til 5, artikkel 5, artikkel 6 nr. 1 og 

artikkel 9 nr. 1 – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen 

(saksforberedende dommer) og Páll Hreinsson, dommere, 31. mars 2017 avsagt dom med følgende 

slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at: 

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i nr. 17d i vedlegg XIII til

EØS-avtalen (rådsdirektiv 95/50/EF av 6. oktober 1995 om ensartede framgangsmåter ved kontroll

av veitransport av farlig gods), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, ved å unnlate, innen den

fastsatte tidsfrist, å gjennomføre rettsakten artikkel 3 nr. 1, artikkel 4 nr. 1 til 5, artikkel 5 og artikkel

9 nr. 1.

2. Påstanden om manglende etterlevelse av rettsakten artikkel 6 nr. 1 tas ikke til følge.

3. Island pålegges å betale saksomkostningene.

2017/EØS/43/02 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

6. april 2017

i sak E-5/16 

Oslo kommune 

(direktiv 2008/95/EF – varemerke – opphavsrett – offentlig orden – allmennhetens tilgang – særpreg – 

I sak E-5/16, Oslo kommune – ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom 

EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol fra Klagenemnda for industrielle 

rettigheter vedrørende tolkningen av direktiv 2008/95/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 

om varemerker, særlig artikkel 3 nr. 1 bokstav b) til f), har domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, 

president og saksforberedende dommer, Per Christiansen og Páll Hreinsson, dommere, 6. april 2017 

avsagt dom med følgende slutning:  

1. Registrering som et varemerke av et tegn som består av verk hvis opphavsrettsbeskyttelse har utløpt,

er ikke i seg selv i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse etter direktiv

2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav f).

2. Om tegn som består av kunstverk, skal nektes registrert som varemerke med den begrunnelse at de er

egnet til å vekke forargelse etter direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav f), avhenger særlig av

kunstverkets status eller hvordan det oppfattes i angjeldende EØS-stat. Risikoen for at et verk kan bli

misbrukt eller vanhelliget, kan ha relevans for denne vurdering.

3. Registrering av et tegn kan bare nektes på grunnlag av unntaket knyttet til offentlig orden i direktiv

2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav f) når tegnet utelukkende består av et verk som er falt i det fri, og

når registreringen av dette tegn ville utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en

grunnleggende samfunnsinteresse.

4. Direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) kan få anvendelse på todimensjonale avbildninger

av tredimensjonale former, herunder skulpturer.

5. Direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav c) må tolkes slik at den får anvendelse på

todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av en vares form.

6. Direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav b) må tolkes slik at når et tegn er beskrivende etter

artikkel 3 nr. 1 bokstav c), mangler dette tegn nødvendigvis særpreg etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b).

Dersom det anmodende organ skulle komme til at det aktuelle tegn ikke er beskrivende, kan det

vurdere dets særpreg etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i forhold til de varer og tjenester som dekkes av

merket, og i forhold til de antatte forventninger hos en gjennomsnittsforbruker av den aktuelle

kategori varer og tjenester, som er rimelig velinformert, oppmerksom og forsiktig.

2017/EØS/43/03 

beskrivende natur – tegn som består utelukkende av formen som tilfører varene en betydelig verdi) 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8084 – Bayer/Monsanto) 

1. Kommisjonen mottok 30. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Bayer Aktiengesellschaft 

(”Bayer”, Tyskland) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Monsanto Corporation (”Monsanto”, USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bayer: børsnotert ledende holdingforetak i Bayer Group. Bayer Group er en allsidig 

internasjonal organisasjon som har virksomhet innen fire kjernevirksomheter: legemidler, 

forbrukerhelse, landbruk og dyrehelse. 

– Monsanto: børsnotert internasjonalt foretak med base i USA og virksomhet innen 

landbrukskjemi og bioteknologi for landbruket. 

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 222 av 11.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse  

M.8084 – Bayer/Monsanto, 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/43/04 

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

(Sak M.8356 – Wietersdorfer / Amiantit / Hobas JV) 

1. Kommisjonen mottok 29. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene WIG Wietersdorfer Holding 

GmbH (”WIG”, Østerrike) og Saudi Arabian Amiantit Company (”Amiantit”, Saudi Arabia) i 

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

foretaket HOBAS Pipes International GmbH (”Hobas Europe”, Østerrike). Amiantit vil overføre sin 

europeiske rørsystemvirksomhet til Hobas Europe, som i dag er et heleid datterselskap til WIG, og 

erverve 50 % av selskapets aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– WIG : produksjon og salg av rør og rørsystemer beregnet for transport av vann (drenering, 

avløp, vanning og drikkevann under høyt trykk) og, i begrenset grad, for industriell bruk innen 

ulike typer anlegg. WIG har virksomhet over hele verden. 

– Amiantit : produksjon og salg av rør og rørsystemer, salg av rørteknologi og produksjon og 

levering av polymerprodukter. Amiantit har virksomhet over hele verden. Amiantits europeiske 

virksomhet er aktiv innen produksjon og salg av rør og rørsystemer i glassfiberforsterket plast 

(GRP). 

– Hobas Europe: produksjon og salg av rør og rørsystemer i glassfiberforsterket plast. 

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 220 av 8.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8356 – Wietersdorfer / 

Amiantit / Hobas 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/43/05 

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

(Sak M.8454 – KKR / Pelican Rouge) 

1. Kommisjonen mottok 5. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Selecta AG (”Selecta”, Sveits), 

indirekte kontrollert alene av KKR Co. L.P. (”KKR”, USA), ved kjøp av aksjer alene overtar 

kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Pelican Rouge 

B.V. (”Pelican Rouge”, Nederland).   

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr en rekke alternative kapitalforvaltningstjenester til 

offentlige og private markedsinvestorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretaket og 

foretakets porteføljeforetak og andre kunder. 

– Selecta: levering av salgstjenester i Europa i både offentlige og private sammenhenger, som 

salg eller utleie av vareautomater, salg av forbruksvarer for å fylle på vareautomater og andre 

tilknyttede varer, samt påfylling og vedlikehold av vareautomater for både mat og drikke. 

– Pelican Rouge: levering, installering og drift av utstyr til vareautomater og drikkesystemer og 

levering av varer til automater i Europa. 

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 224 av 13.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8454 – KKR / Pelican 

Rouge, 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/43/06 

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

(Sak M.8460 – Peugeot / BNP Paribas / Opel Vauxhall Fincos) 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Peugeot S.A. (”PSA”, 

Frankrike) og BNP Paribas (”BNPP”, Frankrike) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over General Motors europeiske 

finansielle datterselskaper og avdelinger (”Fincos”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PSA: børsnotert foretak med hovedkontor i Frankrike, aktiv over hele verden innen utvikling, 

produksjon og distribusjon av kjøretøyer under tre merkevarer: Peugeot, Citroën og DS. 

Gjennom sitt heleide datterselskap Banque PSA Finance tilbyr det lån og leieavtaler for kjøp av 

kjøretøyer fra PSA-konsernets bilmerker og lån til forhandlere av biler fra PSA. 

– BNPP: børsnotert foretak med hovedkontor i Frankrike, virksomhet over hele verden innen 

banktjenester til både privatmarkedet og foretakskunder og institusjoner. Genom sitt heleide 

datterselskap BNPP Personal Finance tilbyr foretaket et komplett sortiment av personlige 

låneprodukter ved sine salgssteder, hos bilforhandlere og direkte til forbrukere samt forsikrings- 

og spareformer i visse land. 

– Fincos: 23 enheter i Frankrike, Tyskland, Italia, Det forente kongerike, Nederland, Spania, 

Sverige og Sveits som utgjør Opels og Vauxhalls finansieringsvirksomhet og tilbyr løsninger 

for kjøretøysfinansiering og tilhørende tjenester, i hovedsak til bilforhandlere og kjøpere av 

kjøretøy av merkene Opel og Vauxhall. 

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 223 av 12.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8460 – Peugeot / BNP 

Paribas / Opel Vauxhall Fincos, 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/43/07 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Nr. 43/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.7.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8509 – LVMH/Marcolin/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 30. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene LVMH-Moët Hennessy 

Louis Vuitton SE (”LVMH”, Frankrike), kontrollert av Groupe Arnault SEDCS, og Marcolin S.p.A. 

(”Marcolin”, Italia), kontrollert av PAI Partners S.A.S., ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak i 

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

nr. 4 over Newco  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– LVMH: produksjon og salg av luksusvarer gjennom en portefølje av over 60 luksusmerker og 

mer enn 1000 salgssteder over hele verden. 

– Marcolin: produksjon og engrosdistribusjon av briller, særlig innfatninger og solbriller. 

– NewCo: utforming, utvikling og produksjon av brilleprodukter over hele verden. 

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 222 av 11.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8509 – 

LVMH/Marcolin/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/43/08 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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13.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8528 – SEGRO / PSPIB / SELP / Morgane Portfolio) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 29. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket 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 et 

inntektsbringende logistikkanlegg (”Morgane Portfolio”, Frankrike). 

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. 

– Morgan Portfolio: et logistikksenter i Nîmes i 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 220 av 8.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8528 – SEGRO / PSPIB / 

SELP / Morgane Portfolio, 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/43/09 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Nr. 43/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.7.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8557 – CCMP Capital / MSD Aqua Partners / Hayward Industries) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 29. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene CCMP Capital, LP 

(”CCMP”, USA) og MSD Aqua Partners, LLC (”MSD Aqua”, USA), kontrollert av MSD Partners 

LP (”MSD Partners”, USA) og en del av MSD-gruppen, ved kjøp av aksjer indirekte i fellesskap 

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

Industries, Inc. (”Hayward”, USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CCMP: globalt privat egenkapitalforetak med fokus på investeringer innen oppkjøp og 

vekstkapital i Nord-Amerika og Europa i forbruker-, industri- og helsebransjen. 

– MSD Aqua: investeringsenhet innen MSD-konsernet som er aktiv innen lån og egenkapital til 

offentlige og private foretak, eiendom og andre aktivatyper. 

– Hayward: produsent og leverandør av utstyr til svømmebasseng. 

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 220 av 8.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8557 – CCMP Capital / 

MSD Aqua Partners / Hayward Industries, 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/43/10 
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13.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8563 – Intervias / Esso Italiana business) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 3. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Intervias Group Ltd (UK) 

(”Intervias”), et holdingforetak som er kontrollert i fellesskap av TDR Equity LLP og to fysiske 

personer, ved kjøp av aktiva overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens  

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en Esso Italiana S.r.l. forretningsenhet som består av bensinstasjoner 

i Italia (”Esso Italiana fuel stations business”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Intervias: holdingselskapet til Euro Garages Ltd. (Euro Garages) og European Forecourt Retail 

Group (EFR). Eurogarages og EFR er stasjonstjenesteforvaltere og driver bensinstasjoner, 

storkiosker, bilvaskeanlegg, bakerier, restauranter, hoteller og bilutleieforetak i Belgia, 

Frankrike, Luxembourg, Nederland og Det forente kongerike. 

– Esso Italiana fuel stations business: består av 1177 bensinstasjoner i Italia. 

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 224 av 13.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen med referanse M.8563 – Intervias / Esso 

Italiana 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/43/11 

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


Nr. 43/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.7.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8422 – ChemChina/AKC/JVs) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene China National Bluestar 

Group Co. Ltd (”Bluestar Group”, Kina), som tilhører China National Chemical Corporation 

(”ChemChina”, Kina), og Asahi Kasei Corporation (”AKC”, Japan) ved kjøp av aksjer og overføring 

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

over et nystiftet fellesforetak (”JV”).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ChemChina: produksjon av en rekke kjemiske produkter internasjonalt. 

– AKC: produserer fibrer, kjemiske produkter, elektroniske materialer, legemidler, medisinsk 

utstyr og boliger over hele verden. 

– JV: to fellesforetak med virksomhet innen henholdsvis forskning, utvikling og produksjon samt 

markedsføring og salg av en rekke kjemiske produkter i Kina. 

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 226 av 14.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8422 – 

ChemChina/AKC/JVs, 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/43/12 
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13.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/13 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8059 – Investindustrial / Black Diamond / Polynt / Reichhold) 

Kommisjonen besluttet 12. mai 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) 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 32017M8059. 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.8242 – Rolls-Royce/ITP) 

Kommisjonen besluttet 19. april 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) 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 32017M8242. 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/43/13 

2017/EØS/43/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 43/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.7.2017 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8273 – Standard / Braas Monier) 

Kommisjonen besluttet 27. mars 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 32017M8273. 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.8314 – Broadcom/Brocade) 

Kommisjonen besluttet 12. mai 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) 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 32017M8314. 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/43/15 

2017/EØS/43/16 
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13.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/15 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8429 – BNP Paribas / Caisse des Dépôts et Consignations / Societe Générale / Euronext / 

Euroclear / S2IEM / CACEIS / JV) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32017M8429. 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.8437 – Stadler Rail / ÖBB TS / Stadler Linz JV) 

Kommisjonen besluttet 3. juli 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 

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 32017M8437. 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/43/17 

2017/EØS/43/18 
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Nr. 43/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.7.2017 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8439 – Wärtsilä/CSSC/JV) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32017M8439. 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.8465 – Vivendi / Telecom Italia) 

Kommisjonen besluttet 30. mai 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) 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 32017M8465. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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13.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/17 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8467 – BNP Paribas / Commerz Finanz) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32017M8467. 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.8482 – ABB/B&R) 

Kommisjonen besluttet 3. juli 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 32017M8482. 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/43/21 

2017/EØS/43/22 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 43/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.7.2017 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8485 – Hitachi Group / Honda / JV) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32017M8485. 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.8490 – Blackstone / CPPIB / Ascend Learning) 

Kommisjonen besluttet 20. 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 32017M8490. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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13.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/19 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8504 – EDF Energy Services / ESSCI) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32017M8504. 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.8505 – NN Group / ATP / Hotel) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32017M8505. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Nr. 43/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.7.2017 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8507 – GENUI / Summit / Sycamore / Market Logic Software) 

Kommisjonen besluttet 3. juli 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 32017M8507. 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.8510 – Robert Tönnies / Clemens Tönnies / Zur Mühlen Group and Asset Group) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32017M8510. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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13.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/21 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8515 – CPPIB / BPEA / Nord Anglia Education) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32017M8515. 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.8519 – Santander/SAM) 

Kommisjonen besluttet 3. juli 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 32017M8519. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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