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Nr. 54/1

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN
VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN

2017/EØS/54/01

nr. 115/17/COL
av 12. juli 2017
om samsvaret av Norges enhetssatser for 2017 i henhold til artikkel 17 i rettsakten omhandlet i
EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66wm (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013
av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester)
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR –
under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66u (europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i Det felles
europeiske luftrom), særlig artikkel 16 nr. 1, og rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII
nr. 66wm (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av
en felles avgiftsordning for flysikringstjenester) (”forordning (EU) nr. 391/2013”), særlig artikkel 17 nr. 1
bokstav d), begge tilpasset EØS-avtalen gjennom dens protokoll 1,
og på følgende bakgrunn:
1)

Ved forordning (EU) nr. 391/2013 fastsettes det en felles avgiftsordning for flysikringstjenester.
Den felles avgiftsordningen er avgjørende for å nå målene med ytelsesordningen fastsatt i samsvar
med artikkel 11 i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66t (europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 549/2004 av 10. mars 2004 om fastsettelse av rammeregler for opprettelse av et felles europeisk luftrom) og rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66xf
(Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en
ytelsesordning for flysikringstjenester og nettfunksjoner) (”forordning (EU) nr. 390/2013”).

2)

I rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66xe (Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/132/EU av 11. mars 2014 om fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionen når det
gjelder nettet for lufttrafikkstyring og av varslingsterskler for annen referanseperiode 2015-2019)
fastsettes det felles ytelsesmål for Unionen, herunder et kostnadseffektivitetsmål for underveisflysikringstjenester uttrykt i faste enhetskostnader for yting av tjenestene, for annen referanseperiode,
som omfatter årene f.o.m. 2015 t.o.m. 2019.

3)

I henhold til artikkel 17 nr. 1 bokstav b) og c) i forordning (EU) nr. 391/2013 skal EFTAs
overvåkingsorgan vurdere enhetssatsene for avgiftssoner for 2017, som Norge framla i samsvar
med kravene i forordningens artikkel 9 nr. 1 og 2. Vurderingen gjelder om nevnte enhetssatser er i
samsvar med forordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

4)

EFTAs overvåkingsorgan har foretatt sin vurdering av enhetssatsene med bistand fra Eurocontrols
enhet for resultatvurdering og underveisavgiftskontor på grunnlag av de data og tilleggsopplysninger som er framlagt av Norge, samt rapporten fra den nasjonale tilsynsmyndigheten om vurdering av kostnader som er unntatt fra ordningen med kostnadsdeling.

5)

På grunnlag av denne vurderingen har Overvåkingsorganet, i samsvar med artikkel 17 nr. 1
bokstav d) i forordning (EU) nr. 391/2013, funnet at enhetssatsen for avgiftssoner for 2017 framlagt av Norge er i samsvar med forordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013.

6)

I henhold til artikkel 17 nr. 1 bokstav d) i gjennomføringsforordning (EU) nr. 391/2013 skal
Norge underrettes om dette –

Nr. 54/2
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GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1
Norges framlagte underveisenhetssats for 2017 på kr 430,06 er i samsvar med rettsakten omhandlet i
EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66xf (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 390/2013 av 3.
mai 2013 om fastsettelse av en ytelsesordning for flysikringstjenester og nettfunksjoner) og rettsakten
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66wm (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)
nr. 391/2013 av 3. mai 2013 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester).
Artikkel 2
Dette vedtak er rettet til Norge.

Utferdiget i Brussel 12. juli 2017.

For EFTAs overvåkingsorgan

For Sven Erik Svedman

For Helga Jónsdóttir

President

Medlem av kollegiet

31.8.2017
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EU-ORGANER
KOMMISJONEN
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

2017/EØS/54/02

(Sak M.8394 – Essilor/Luxottica)
1.

Kommisjonen mottok 22. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Essilor International S.A.
(”Essilor”, Frankrike) og Luxottica Group S.p.A. (”Luxottica”, Italia) fusjonerer i henhold til
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Essilor: Essilor er aktivt i alle faser av utviklingen av (korrigerende) brilleglass, fra design til
produksjon til engrossalg, med særlig fokus på forskning og utvikling. Essilor driver også med
produksjon og markedsføring av maskiner, instrumenter og tjenester for optikere og øyeleger.

–

Luxottica: Luxottica utvikler, produserer og distribuerer briller og solbriller.

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 287 av 31.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8394 –
Essilor/Luxottica, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGERREGISTRY@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”).
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

31.8.2017

2017/EØS/54/03

(Sak M.8481 – ABP Food Group / Fane Valley / Linden Foods)
1.

Kommisjonen mottok 25. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene ABP Food Group (”ABP”,
Irland) og Fane Valley Co-Operative Society Limited (”Fane Valley”, Det forente kongerike) ved
kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
b) over hele foretaket Linden Foods Limited (”Linden”, Det forente kongerike).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

ABP: aktivt innen slakting av storfe og sau og bearbeiding av kjøttet samt innsamling og
bearbeiding av tilhørende animalske biprodukter.

–

Fane Valley: samvirkeforetak eid av landbrukere som er aktivt innen slakting av storfe og sau
og bearbeiding av kjøttet samt innsamling og bearbeiding av tilhørende animalske biprodukter.
Fane Valley er også aktivt innen produksjon av frokostkorn, spiselig slakteavfall og fett/protein
og driver detaljforretninger og lagre.

–

Linden: for øyeblikket under kontroll av Fane Valley alene og aktivt innen slakting av storfe og
sau.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig
beslutning på dette punkt.

4.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i
EUT C 290 av 1.9.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8481 – ABP Food
Group / Fane Valley / Linden Foods, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGERREGISTRY@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”).
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 54/5

2017/EØS/54/04

(Sak M.8513 – Infineon Technologies / SAIC Motor / JV)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 21. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene SAIC Motor Corporation
Limited (”SAIC Motor”, Kina) og Infineon Technologies AG (”Infineon”, Tyskland) ved kjøp av
aksjer i et nystiftet fellesforetak overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4
over foretaket SAIC Infineon Automotive Power Modules (Shanghai) Co., Ltd (”SAIC Infineon
Modules”, Kina).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

SAIC Motor: kinesisk bilprodusent som er notert på Kinas A-marked. Foretakets virksomhet
omfatter forskning innenfor samt produksjon og salg av personbiler og nyttekjøretøyer. Virksomheten omfatter også komponenter (inkludert motorer, girkasser, framdriftssystemer, understell, interiør og eksteriør og diverse elektronikkomponenter) samt logistikk,
kjøretøytelematikk, bruktbilomsetning og kjøretøyfinansiering.

–

Infineon: foretak notert på Frankfurt-børsen som driver virksomhet hovedsakelig innen bilteknikk (halvledere til framdriftssystemer, komfortelektronikk og sikkerhetssystemer), effektreguleringssystemer til industrien (krafthalvledere og -moduler brukt i produksjon, overføring og
forbruk av elektrisk kraft), strømstyring og multimarked (halvledere til effektiv energistyring og
høyfrekvensutstyr) samt smartkortsikkerhet.

–

SAIC Infineon Modules: skal produsere og selge rammebaserte IGBT-kraftmoduler (krafthalvledere) for hybridkjøretøyer og elektriske kjøretøyer 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 284 av 29.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8513 – Infineon
Technologies / SAIC Motor / JV, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
BE-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIA

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

31.8.2017

2017/EØS/54/05

(Sak M.8576 – Balder/Varma/Serena)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 23. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Fastighets AB Balder (”Balder”, Sverige) og Varma Mutual Pension Insurance Company (”Varma”, Finland) ved kjøp av aksjer
i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Serena
Properties AB (”Serena”, Finland).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Balder: børsnotert eiendomsselskap som eier, forvalter og utvikler bolig- og næringseiendommer og hoteller i Sverige, Danmark, Norge og Finland.

–

Varma: gjensidig personforsikringsselskap som eies av sine klientselskaper og selvstendig
næringsdrivende, forsikrede arbeidstakere samt eierne av garantikapitalen. Varma investerer
først og fremst i finske eiendomsselskaper.

–

Serena: eiendomsselskap aktivt på det finske markedet for næringseiendommer og spesialiserer
seg på eiendommer innen detaljhandelen, som dagligvare- og lavprisbutikker.

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 286 av 30.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8576 – Balder/Varma/Serena, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
BE-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIA

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 54/7

2017/EØS/54/06

(Sak M.8589 – SCOR/MutRé)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 22. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket SCOR Global Life SE (Frankrike), et datterselskap av gjenforsikringskonsernet SCOR SE (Frankrike), ved kjøp av aksjer overtar
kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket MutRé S.A.
(Frankrike).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

SCOR Global Life SE: datterselskap av gjenforsikringskonsernet SCOR SE, et globalt livsgjenforsikringsselskap med virksomhet blant annet innen beskyttelse, finansielle løsninger og lang
levetid.

–

MutRé S.A.: fransk livsgjenforsikringsselskap som driver med gjenforsikring av risikoer i
forbindelse med forsikringsavtaler tegnet av forsikringsselskaper på områder som dødsfall, medisinske utgifter, uførhet, arbeidsledighet, pleieavhengighet og personulykker.

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 282 av 26.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8589 –
SCOR/MutRé, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
BE-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIA

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
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2017/EØS/54/07

(Sak M.8591 – VW Credit / Daimler / AutoGravity)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 24. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Daimler AG (”Daimler”,
Germany) og VW Credit, Inc. (”VCI”, USA), som tilhører konsernet Volkswagen AG (”Volkswagen”, Tyskland), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over foretaket AutoGravity Corporation (”AutoGravity”, USA).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Daimler: produksjon og distribusjon av personbiler og nyttekjøretøyer samt levering av finansielle tjenester, inkludert finansiering, leasing, forsikring og flåteforvaltningstjenester.

–

VCI: betjener Volkswagens detaljkunder og forhandlere i USA og tilbyr finansielle produkter
og tjenester, inkludert engros-leasing og finansiering for nye og brukte kjøretøyer.

–

AutoGravity: levering til forbrukere i USA av en sammenligningsapp for kjøretøyfinansiering og
-leasing som er tilgjengelig via smarttelefon eller AutoGravitys nettsted.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig
beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i
EUT C 287 av 31.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8591 – VW Credit
/ Daimler / AutoGravity, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGERREGISTRY@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.

31.8.2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Innledning av behandling

Nr. 54/9

2017/EØS/54/08

(Sak M.8084 – Bayer/Monsanto)
Kommisjonen besluttet 22. august 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 286 av 30.8.2017. 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”).

Nr. 54/10

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

31.8.2017

2017/EØS/54/09

(Sak M.8251 – Bite / Tele2 / Telia Lietuva / JV)
Kommisjonen besluttet 19. juli 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 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 32017M8251. 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

2017/EØS/54/10

(Sak M.8286 – RHI / Magnesita Refratários)
Kommisjonen besluttet 28. juni 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 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 32017M8286. 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.

31.8.2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

Nr. 54/11

2017/EØS/54/11

(Sak M.8305 – Rockwell Collins / B/E Aerospace)
Kommisjonen besluttet 11. april 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 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 32017M8305. 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

2017/EØS/54/12

(Sak M.8401 – J&J/Actelion)
Kommisjonen besluttet 9. juni 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 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 32017M8401. 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.

Nr. 54/12

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

31.8.2017

2017/EØS/54/13

(Sak M.8449 – Peugeot/Opel)
Kommisjonen besluttet 5. juli 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 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 32017M8449. 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

2017/EØS/54/14

(Sak M.8545 – Bain Capital Investors / Reiff tyre)
Kommisjonen besluttet 18. august 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 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 32017M8545. 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.

31.8.2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

Nr. 54/13

2017/EØS/54/15

(Sak M.8564 – Viacom International Media Networks Italia / De Agostini Editore /
DeA Broadcast JV)
Kommisjonen besluttet 22. august 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 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 32017M8564. 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

2017/EØS/54/16

(Sak M.8568 – Total / Atos / Intouch Corp / Intouch SAS)
Kommisjonen besluttet 22. august 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 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
fransk 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 32017M8568. 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.

Nr. 54/14

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

31.8.2017

2017/EØS/54/17

(Sak M.8579 – HgCapital/Visma)
Kommisjonen besluttet 21. august 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 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 32017M8579. 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.

