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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

16. mai 2017 

i sak E-8/16 

Netfonds Holding ASA, 

Netfonds Bank AS og 

Netfonds Livsforsikring AS 

mot 

Den norske stat 

(etableringsadgang –EØS-avtalen artikkel 31 – direktiv 2000/12/EF – direktiv 2002/83/EF – direktiv 

2006/48/EF – direktiv 2007/44/EF – kredittinstitusjoner – forsikringsforetak – kvalifiserte eierandeler – 

forholdsmessighet – egnethet – nødvendighet) 

I sak E-8/16, Netfonds Holding ASA, Netfonds Bank AS og Netfonds Livsforsikring AS mot den norske 

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

mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, om tolkningen av artiklene 

31, 36 og 40 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde i forbindelse med regler og 

praksis som gjelder for eierskap i norske foretak ved søknad om tillatelse til å drive virksomhet som bank- 

eller forsikringsselskap – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per 

Christiansen og Páll Hreinsson (saksforberedende dommer), dommere, 16. mai 2017 avsagt dom med 

følgende slutning:  

1. På den relevante tid var verken direktiv 2000/12/EF, direktiv 2006/48/EF eller direktiv 2002/83/EF, 

heller ikke som endret ved direktivet om kvalifiserte eierandeler, til hinder for at EØS-statene kunne 

ha strengere regler for fremgangsmåten ved tildeling av tillatelse til banker og forsikringsforetak. 

Ikke desto mindre må slike regler være forenlige med de grunnleggende friheter som sikres i EØS-

avtalen. 

2. Lovgivning som beskrevet i det første og andre spørsmål, og forvaltningspraksis som beskrevet i det 

tredje spørsmål, utgjør restriksjoner som hovedsakelig synes å falle inn under virkeområdet for  

EØS-avtalen artikkel 31. Om det forholder seg slik, må vurderes av den anmodende domstol. 

3. Målet om å redusere stor risikovilje hos eiere av banker eller forsikringsforetak, særlig knyttet til 

risikoen for myndighetsmisbruk, utgjør et tvingende allment hensyn som kan rettferdiggjøre nasjona-

le tiltak som begrenser etableringsadgangen sikret i EØS-avtalen artikkel 31. Det er den anmodende 

domstol som må klargjøre hvilke mål de nasjonale tiltak faktisk forfølger, og fastslå om de legitime 

mål forfølges på en egnet og konsistent måte. 

4. Emisjonsreglene, slik de er beskrevet i det første og det andre spørsmål, synes ikke egnet til å oppnå 

det legitime mål EFTA-domstolen har identifisert. Forvaltningspraksisen som beskrives i det tredje 

spørsmål, synes egnet til å oppnå dette mål, i den utstrekning den får anvendelse på søknader om 

tillatelse til å drive virksomhet som bank eller forsikringsforetak og ikke på annenhåndserverv etter 

at tillatelsen er gitt. 

5. Skulle den anmodende domstol komme til at ett eller flere av de nasjonale tiltak er egnet til å nå et 

legitimt mål, må den også vurdere om de går lenger enn det som er nødvendig for å nå målet. I den 

foreliggende sak synes andre tiltak enn de omtvistede å være mindre inngripende, samtidig som de 

like effektivt vil kunne bidra til å nå det legitime mål som er identifisert. 

2017/EØS/60/01 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

7. juni 2017 

i sak E-17/16 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

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

2009/127/EF om endring av direktiv 2006/42/EF med hensyn til maskiner til spredning av pesticider) 

I sak E-17/16, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i kapittel XXIV nr. 1c i vedlegg II til 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/127/EF av 21. oktober 2009 om endring av direktiv 2006/42/EF med hensyn til maskiner til 

spredning av pesticider), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, ved å 

unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist, eller ved å 

unnlate å melde disse til EFTAs overvåkingsorgan – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl 

Baudenbacher, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer), og Benedikt Bogason (ad hoc), 

dommere, 7. juni 2017 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i kapittel XXIV nr. 1c i 

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

rådsdirektiv 2009/127/EF av 21. oktober 2009 om endring av direktiv 2006/42/EF med hensyn til 

maskiner til spredning av pesticider), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, og etter avtalen 

artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten innen den 

fastsatte tidsfrist. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2017/EØS/60/02 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

7. juni 2017 

i sak E-18/16 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

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

(EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver) 

I sak E-18/16, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å innføre de nødvendige tiltak for å gjøre rettsakten omhandlet i kapittel XV nr. 12zzq i 

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

rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for 

eksplosiver), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, til del av sin interne rettsorden, slik EØS-avtalen 

artikkel 7 krever – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen 

(saksforberedende dommer) og Benedikt Bogason (ad hoc), dommere, 7. juni 2017 avsagt dom med 

følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å innføre de nødvendige tiltak for å gjøre rettsakten omhandlet i kapittel XV nr. 

12zzq i vedlegg II til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer 

for eksplosiver), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, til del av sin interne rettsorden, slik 

EØS-avtalen artikkel 7 krever. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2017/EØS/60/03 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8522 – Avantor/VWR) 

1.  Kommisjonen mottok 15. september 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Avantor, INC. (USA), kontrollert av Mew Mountain Capital LLC (USA), og 

– VWR Corporation (USA). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Avantor: Avantor er en global leverandør av materialer av ultrahøy renhet, herunder laboratoriekjemikalier til bruk 

innen biovitenskaplige og høyteknologiske områder. 

– VWR: VWR er en global distributør av laboratorieprodukter og -tjenester. Foretaket distribuerer laboratoriekjemika-

lier, reagenser, forbruksvarer og utstyr og instrumenter til vitenskapelig bruk. VWR tilbyr både merkevarer og pro-

dukter fra eget merke. VWR er også aktiv innen produksjon av biovitenskapelige produkter og laboratoriekjemikalier. 

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 317 av 23.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8522 – Avantor/VWR 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2017/EØS/60/04 

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

(Sak M.8555 – AES / Siemens / Fluence Energy / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. september 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AES Corporation Inc. (USA), 

– Siemens AG (Tyskland) og  

– Fluence Energy LLC (USA), kontrollert av AES Corporation Inc. og Siemens AG. 

AES Corporation Inc. (”AES”) og Siemens AG (”Siemens”) overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over foretaket Fluence Energy LLC (”Fluence Energy”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AES: AES er et globalt kraftforetak. 

– Siemens: Siemens har virksomhet innen en rekke industriområder.  

– Fluence Energy: Fluence Energy vil utvikle og markedsføre batteribaserte energilagringsløsninger. 

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 317 av 23.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8555 – AES / Siemens / Fluence Energy / JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/60/05 

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

(Sak M.8607 – Warburg Pincus / Tata Motors / Tata Technologies) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. september 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Warburg Pincus LLC (USA), 

– Tata Motors Limited (India) og  

– Tata Technologies Limited (India), kontrollert av Tata Motors Limited. 

Warburg Pincus og Tata Motors Limited overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over foretaket Tata Technologies Limited. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Warburg Pincus LLC: globalt oppkjøpsfirma med virksomhet gjennom sine porteføljeforetak i en rekke sektorer, 

herunder energi, finans, helse og forbruker, industri, forretningsvirksomhet, teknologi, media og telekommunikasjon. 

– Tata Motors Limited: kjøretøyforetak med virksomhet over hele verden.  

– Tata Technologies Limited: global leverandør til produksjonsindustrien, tilbyr utkontrakterte IT-tjenester på teknolo-

gi- og produktutviklingsområdet. 

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 320 av 27.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8607 – Warburg Pincus / Tata Motors / Tata Technologies 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/60/06 

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

(Sak M.8623 – Borealis/OTPP/SSE/Maple) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. september 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Borealis Smart Holdings B.V. (Nederland), som tilhører Borealis European Holdings B.V. og er kontrollert av Omers 

Administration Corporation (Canada), 

– Ontario Limited (Canada), som tilhører Ontario Teachers' Pension Plan Board (Canada), 

– SSE Maple Limited (Det forente kongerike), som tilhører SSE plc (Det forente kongerike), og 

– Maple TopCo Limited (Det forente kongerike). 

SSE Plc (”SSE”), Ontario Teachers' Pension Plan Board (”OTPP”) og Borealis European Holdings B.V. (”Borealis”) 

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

Topco Limited (”Maple”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved forvaltningsavtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Borealis: forvalter Omers Administration Corporation (”Omers”). Omer forvalter pensjonsplanen for kommunalt 

ansatte i Ontario (Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan). 

– SSE: energiforetak med virksomhet i Det forente kongerike og Irland. 

– OTTP: forvalter Canadas største pensjonsprogram for én enkelt yrkesgruppe. 

– Maple: tilbyr målerinstallasjoner til energileverandører i Det forente kongerike. 

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 327 av 29.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8623 – Borealis/OTPP/SSE/Maple 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/60/07 

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

(Sak M.8628 – Eneco/Renault/Jedlix) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. september 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Renault Venture Capital S.A.S. (Frankrike), som tilhører Renault S.A.S. (del av Renault Group), 

– Eneco Smart Energy B.V. (Nederland), som tilhører Eneco Group N.V., og 

– Jedlix B.V. (Nederland), kontrollert av Eneco Smart Energy B.V. 

Renault Venture Capital S.A.S og Eneco Smart Energy B.V. overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over foretaket Jedlix. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Renault Venture Capital S.A.S.: investeringsgrenen til Renault S.A.S. Renault Groupe er hovedsakelig aktiv innen 

produksjon, distribusjon, salg og veldlikehold av kjøretøyprodukter. 

– Eneco Smart Energy B.V.: fokuserer på utvikling av innovative produkter innen energibransjen. Eneco Group er aktiv 

som produsent og leverandør av energi i Nederland. 

– Jedlix B.V.: leverer smarte løsninger for lading av el-biler. 

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 319 av 26.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8628 – Eneco/Renault/Jedlix 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

(Sak M.8641 – Jacobs Engineering Group / CH2M HILL Companies) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. september 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Jacobs Engineering Group Inc. (”Jacobs”, USA) og 

– CH2M HILL Companies Ltd. (”CH2M”, USA). 

Jacobs overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket CH2M. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Jacobs: levering av tekniske og profesjonelle tjenester samt byggetjenester til en rekke industrielle, kommersielle og 

statlige kunder. 

– CH2M: levering av profesjonelle konsulenttjenester innen et bredt spekter av tekniske konsulenttjenester, ingeniør-

virksomhet, byggeledelses- og driftsrådgivning samt konsultasjoner knyttet til vedlikeholdsprosjekter. 

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 320 av 27.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8641 – Jacobs Engineering Group / CH2M HILL Companies 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

(Sak M.8646 – Platinum/Pattonair) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. september 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Platinum Equity Group (USA) og 

– Pattonair Holdings Limited (Det forente kongerike). 

Platinum Equity Group (”Platinum”) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele foretaket Pattonair Holdings Limited (”Pattonair”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Platinum: spesialist på fusjonering, oppkjøp og drift av selskaper som leverer tjenester og løsninger til kunder i mange 

forskjellige bransjer, deriblant informasjonsteknologi, telekommunikasjon, logistikk, metalltjenester, produksjon og 

distribusjon. 

– Pattonair: global luftfartsdistributør med stor kapasitet til håndtering av leverandørkjeden, distribusjon av deler til 

luftfartøyer, logistikk som gir merverdi og tjenester knyttet til leverandørkjeder. Foretaket har sterkt fokus på C-

klassedeler for motorer og luftfartøyssystemer.  

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 319 av 26.9.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8646 – Platinum/Pattonair 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/60/10 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8297 – GE / Baker Hughes) 

Kommisjonen besluttet 31. 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) 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 32017M8297. 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.8409 – ProSiebenSat 1 Media / Television Française 1 / Mediaset / JV) 

Kommisjonen besluttet 30. august 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 32017M8409. 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/60/11 

2017/EØS/60/12 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8493 – Deere & Company / Wirtgen) 

Kommisjonen besluttet 3. august 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 32017M8493. 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.8609 – Triton / Unihold / Unica Group) 

Kommisjonen besluttet 19. september 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 32017M8609. 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/60/13 
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk  

i Fellesskapet 

Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Det forente kongerike 

Berørt flyrute Cardiff—RAF Valley / Anglesey lufthavn 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

5. oktober 2006 

Ikrafttredelsesdato for endringene 1. april 2018 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om den endrede 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Welsh Government — Transport Procurement 

Cathays Park 

Cardiff 

CF10 3NQ 

DET FORENTE KONGERIKE 

Tlf.: +44 3000603300 

Faks: +44 2920801444 

E-post: transportprocurement@gov.wales /  

transportprocurement@wales.gsi.gov.uk 

Internett: www.etenderwales.bravosolution.co.uk 
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk  

i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Det forente kongerike 

Berørt rute Cardiff og RAF Valley, Anglesey 

Avtalens gyldighetsperiode 1. april 2018 til 31. mars 2022 

Frist for innsending av anbud 7. desember 2017 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og den endrede forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Transport Procurement 

Welsh Government 

Cathays Park 

Cardiff 

CF10 3NQ 

DET FORENTE KONGERIKE 

Contract Reference: itt_64281  

E-post: transportprocurement@gov.wales /  

transportprocurement@wales.gsi.gov.uk 

Internett: www.etenderwales.bravosolution.co.uk 
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