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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 226/17/COL 

av 19. desember 2017 

om å frita Norge fra kravet om å anvende rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel 

III del 1 nr. 2, rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, på enkelte arter 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN HAR –  

under henvisning til rettsakten nevnt i kapittel III del 1 nr. 2 i vedlegg I til avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”) ,  

rådsdirektiv 66/401/EØF av 14. juni 1966 om markedsføring av frø fra fôrvekster (”direktiv 

66/401/EØF”), særlig rettsaktens artikkel 23a, 

tilpasset EØS-avtalen gjennom nr. 4 bokstav d) i protokoll 1 til EØS-avtalen, artikkel 5 nr. 2 bokstav d) i 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, samt artikkel 1 nr. 1 

bokstav c), artikkel 1 nr. 2 og artikkel 3 i protokoll 1 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av 

et overvåkingsorgan og en domstol, 

under henvisning til søknad framlagt av Norge 3. juli 2017, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) I direktiv 66/401/EØF er det fastsatt visse bestemmelser om markedsføring av frø fra fôrvekster, og i 

artikkel 23a i direktivet er det fastsatt at en EFTA-stat kan helt eller delvis fritas fra kravet om å 

anvende dette direktivs bestemmelser på visse arter, dersom frø fra disse artene vanligvis ikke 

reproduseres eller markedsføres i dette området. 

2) Norge framla 3. juli 2017 (dok. nr. 864007) en søknad om bli fritatt fra kravet om å anvende direktiv 

66/401/EØF på de 22 nye artene innlemmet i nevnte direktiv ved Kommisjonens 

gjennomføringsdirektiv (EU) 2016/2109 av 1. desember 2016 om endring av rådsdirektiv 

66/401/EØF med hensyn til oppføring av nye arter og det botaniske navnet på arten Lolium x 

boucheanum Kunth, nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel III del 1 nr. 2, ettersom disse artene 

vanligvis ikke reproduseres eller markedsføres i Norge. 

3) Så lenge disse omstendighetene forblir uendret, bør Norge derfor fritas fra kravet om å anvende 

direktiv 66/401/EØF med hensyn til disse artene.  

4) Et slikt fritak bør ikke berøre markedsføring i Norge av frø som er produsert i samsvar med direktiv 

66/401/EØF i en annen stat som er part i EØS-avtalen. 

5) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra EFTAs komité for veterinære og 

plantesanitære forhold. 

– GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

Norge fritas fra kravet om å anvende rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel III del 1  

nr. 2, rådsdirektiv 66/401/EØF om markedsføring av frø fra fôrvekster, med unntak av artikkel 14 nr. 1, 

på følgende arter 

- Biserrula pelecinus 

- Lathyrus cicera 

- Medicago doliata 

- Medicago italica  

2018/EØS/23/01 
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- Medicago littoralis 

- Medicago murex 

- Medicago polymorpha 

- Medicago rugosa 

- Medicago scutellata 

- Medicago truncatula 

- Ornithopus compressus 

- Ornithopus sativus 

- Plantago lanceolata 

- Trifolium fragiferum 

- Trifolium glanduliferum 

- Trifolium hirtum 

- Trifolium isthmocarpum 

- Trifolium michelianum 

- Trifolium squarrosum 

- Trifolium subterraneum 

- Trifolium vesiculosum 

- Vicia benghalensis 

Artikkel 2 

Dette vedtak er rettet til Norge. 

Artikkel 3 

Dette vedtak har gyldighet i engelsk utgave. 

Utferdiget i Brussel 19. desember 2017. 

For EFTAs overvåkingsorgan 

 Sven Erik Svedman Helga Jónsdóttir 

 President Medlem av kollegiet 
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EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

21. desember 2017 

i sak E-5/17 

Merck Sharp & Dohme Corp. 

mot 

Einkaleyfastofan (Det islandske patentkontor) 

(forordning (EØF) nr. 1768/92 – legemidler – supplerende beskyttelsessertifikat – sertifikat med negativ 

varighet) 

I sak E-5/17, Merck Sharp & Dohme Corp. mot Einkaleyfastofan (Det islandske patentkontor) – 

ANMODNING til EFTA-domstolen framsatt av Islands Høyesterett (Hæstiréttur Íslands) i medhold av 

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

fortolkning av rådsforordning (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring av et supplerende 

beskyttelsessertifikat for legemidler – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, 

president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Páll Hreinsson, dommere, 21. desember 2017 

avsagt dom med følgende slutning:  

Forordning (EØF) nr. 1768/92 tillater utstedelse av et supplerende beskyttelsessertifikat når tidsrommet 

mellom den dag da søknaden om basispatent ble inngitt og den dag da den første tillatelse til 

markedsføring i EØS forelå, er mindre enn fem år. Dette resultat påvirkes ikke av at EØS-komiteens 

beslutning som innlemmer forordning (EF) nr. 1901/2006 og forordning (EF) nr. 469/2009 i EØS-avtalen, 

ikke er trådt i kraft. 

2018/EØS/23/02 
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EFTA-DOMSTOLENS KJENNELSE 

22. desember 2017 

i sak E-1/17 

Konkurrenten.no AS mot EFTAs overvåkingsorgan 

(absolutt hinder for å fortsette behandling av en sak – statsstøtte – vedtak om å avslutte formell 

undersøkelse) 

I sak E-1/17, Konkurrenten.no AS mot EFTAs overvåkingsorgan – SAK i medhold av artikkel 36 annet 

ledd i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, om oppheving 

av EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 179/15/COL av 7. mai 2015 om å avslutte formell undersøkelse 

av statsstøtte gitt til Nettbuss Sør AS, offentliggjort 27. oktober 2016 i EØS-tillegg nr. 59/1 til Den 

europeiske unions tidende – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per 

Christiansen (saksforberedende dommer) og Páll Hreinsson, dommere, 22. desember 2017 avsagt 

kjennelse med følgende slutning: 

1. Saken avvises. 

2. Konkurrenten.no AS betaler sine egne saksomkostninger og saksomkostningene til EFTAs 

overvåkingsorgan, Aust-Agder fylkeskommune og Nettbuss AS. 

3. Kongeriket Norge betaler sine egne saksomkostninger. 

2018/EØS/23/03 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.7000 – Liberty Global / Ziggo) 

1.  Kommisjonen mottok 14. mars 2014 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. Meldingen berører følgende foretak: 

– Liberty Global plc (Det forente kongerike), og 

– Ziggo N.V. (Nederland). 

Liberty Global overtok kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Ziggo. 

Sammenslutningen ble gjennomført ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 14. mars 2014. 

2. Kommisjonen erklærte 10. oktober 2014 foretakssammenslutningen forenlig med det felles marked, på visse vilkår. 

Underretten opphevet 26. oktober 2017 Kommisjonens betingede godkjenningsvedtak. Kommisjonen mottok 4. april 2018 

et tillegg til den opprinnelige meldingen. 

3. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Liberty Global: eier og driver kabelnett og enkelte mobilnett over hele verden og tilbyr fjernsyns-, bredbånds-, 

mobiltelefon- og telefonitjenester samt mobiltjenester. I Nederland er Liberty Global aktiv gjennom sin deltakelse i 

VodafoneZiggo. 

– Ziggo: var eier av og drev et kabelnett som dekker mer enn halve Nederland, inkludert Den Haag og Utrecht, som er 

henholdsvis tredje og fjerde største by i Nederland. I 2013 leverte Ziggo tjenester som digital og analog kabelvideo, 

bredbåndsnett, mobiltelefoni og digital telefoni (VoIP) til 2,8 millioner brukere. Ziggo er nå en del av 

VodafoneZiggo-virksomheten. 

4. 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. 

5. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 125 av 10.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.7000 – Liberty Global / Ziggo 

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”). 

2018/EØS/23/04 

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

(Sak M.8735 – Geely / Saxo Bank) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Geely Financials Denmark A/S (”Geely”, Danmark), som tilhører Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd (”Zhejiang 

Geely Holding Group”, Kina), og 

– Saxo Bank A/S (”Saxo Bank”, Danmark). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Geely: del av Zhejiang Geely Holding Group, en kinesisk multinasjonal kjøretøysprodusent. Foretaket selger 

personbiler under merkevarene Geely og Volvo og drosjer under merkevaren London Taxi.  

– Saxo Bank:  en dansk investeringsbank på internett som tilbyr handels- og investeringstjenester over hele verden og 

banktjenester i Danmark.  

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 130 av 12.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8735 – Geely / Saxo Bank 

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. 

2018/EØS/23/05 

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

(Sak M.8770 – Prysmian / General Cable) 

1.  Kommisjonen mottok 28. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning der foretaket Prysmian S.p.A. (”Prysmian”, Italia) ved kjøp av aksjer overtar kontroll over 

foretaket General Cable Corporation (”General Cable”, USA). 

2.  Både Prysmian og General Cable har virksomhet innen produksjon og salg av kabler og kabelsystemer, hovedsakelig 

innen sektorene for energi og telekommunikasjon.  

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 120 av 6.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8770 – Prysmian / General Cable 

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”). 

2018/EØS/23/06 

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

(Sak M.8805 – Panalpina / DFG / PA NL Perishables) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Panalpina Welttransport (Holding) AG (”Panalpina”, Sveits), og 

– Dutch Flower Group B.V. (”DFG”, Nederland). 

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

nr. 4 over den nederlandske ferskvarevirksomheten til Panalpina (”PA NL Perishables”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Panalpina: spedisjon og andre tjenester, som logistikktjenester. 

– DFG: global handel med friske snittblomster og planter. 

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 122 av 9.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8805 – Panalpina / DFG / PA NL Perishables 

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. 

2018/EØS/23/07 

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

(Sak M.8824 – Mitsui Rail Capital Europe / Siemens Nederland / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsui Rail Capital Europe GmbH (”MRCE”, Tyskland), som tilhører konsernet Mitsui (Japan), og 

– Siemens Nederland N.V. (”Siemens”, Nederland), som tilhører konsernet Siemens (Tyskland). 

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

nr. 4 over et vedlikeholdsverksted for lokomotiver i Rotterdams havneområde.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MRCE: driftsmessig leasing av rullende materiell, innkjøp og finansiering av lokomotiver.  

– Siemens: hovedsakelig aktiv innen avdelingene Power and Gas, Power Generation Services, Energy Management, 

Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives, Siemens Healthineers og Siemens 

Gamesa Renewable Energy. 

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 122 av 9.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8824 – Mitsui Rail Capital Europe / Siemens Nederland / 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. 

2018/EØS/23/08 

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

(Sak M.8846 – Black Diamond Capital Management / GST Autoleather) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Black Diamond Capital Management, L.L.C. (”Black Diamond”, USA), kontrollert av Black Diamond Capital 

Holdings, LLC (USA), og 

– GST Autoleather, Inc. (”GST”, USA), kontrollert av Advantage Partners (Japan).  

Black Diamond Capital Management overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over hele foretaket GST Autoleather.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Black Diamond: investeringsrådgivningsforetak spesialisert innen aktivaforvaltning.  

– GST: global leverandør av lær til interiør til bilindustrien. 

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 125 av 11.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8846 – Black Diamond Capital Management / GST Autoleather  

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. 

2018/EØS/23/09 

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

(Sak M.8859 – Viohalco/Koramic/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ElvalHalcor S.A. (Hellas), kontrollert av Viohalco S.A. (Belgia), og 

– NedZink B.V. (Nederland), i dag kontrollert av Koramic Holding N.V. (Belgia). 

ElvalHalcor S.A. og Koramic Holding N.V. overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over NedZink B.V. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Viohalco S.A.: produksjon og salg av produkter som kobber, aluminium og stål til byggesektoren, særlig 

kobberelementer til taktekkingssystemer og systemer for gjenvinning av regnvann, aluminiumselementer til 

taktekkingssystemer og fasader samt sandwichpaneler av stål for systemer for gjenvinning av regnvann. 

– Koramic Holding N.V.: investeringer i industrielle og kommersielle foretak, eiendomsinvesteringer og  

-prosjektutvikling, privat egenkapital og likviditetsvirksomhet, særlig produksjon av valsede sinkelementer til 

taktekkingssystemer og systemer for gjenvinning av regnvann. Sinkvirksomheten skjer hovedsakelig gjennom 

NedZink B.V.  

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 120 av 6.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8859 – Viohalco/Koramic/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. 

2018/EØS/23/10 

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

(Sak M.8742 – IBM / Maersk / GTD JV) 

Kommisjonen besluttet 23. mars 2018 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 32018M8742. 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.8780 – PPF Group / Skoda Transportation / VUKV / JK / Satacoto / Skoda Investment / 

Bammer Trade) 

Kommisjonen besluttet 28. mars 2018 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 32018M8780. 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. 

2018/EØS/23/11 

2018/EØS/23/12 

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
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8809 – Prime Credit 3 / Oxalis Holding / Lennon / Tavani / Lo Giudice / Phoenix Asset 

Management) 

Kommisjonen besluttet 27. mars 2018 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 32018M8809. 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.8834 – Brookfield/Saeta) 

Kommisjonen besluttet 28. mars 2018 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 32018M8834. 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. 

2018/EØS/23/13 

2018/EØS/23/14 

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
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8839 – GIP/NTV) 

Kommisjonen besluttet 4. april 2018 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 32018M8839. 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.8843 – Macquarie Group / TDC) 

Kommisjonen besluttet 28. mars 2018 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 32018M8843. 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. 

2018/EØS/23/15 

2018/EØS/23/16 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Statsstøtte – Slovenia 

Statsstøtte SA.33229 (2018/C) (tidl. 2017/N-3) – Endringer i omstruktureringsforpliktelsene  

til Nova Ljubljanska Banka d.d. 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 26. januar 2018 underrettet Slovenia om at den har besluttet å innlede 

gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 

hensyn til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 

oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 121 av 6.4.2018, s. 15), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt Slovenia. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, 

kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

 

Statsstøtte – Nederland 

Statsstøtte SA.46470 (2017/C) (tidl. 2017/NN) – Mulig statsstøtte til Inter IKEA 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 7. desember 2017 underrettet Nederland om at den har besluttet å innlede 

gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 

hensyn til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 

oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 121 av 6.4.2018, s. 30), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Nederland. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2018/EØS/23/17 

2018/EØS/23/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.121.01.0015.01.ENG
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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 

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Spania 

Berørt flyrute Menorca – Madrid 

Datoen da flyruten som omfattes av forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste igjen åpnes for Fellesskapets 

luftfartsselskaper 

1. oktober 2018 

For henvendelser om teksten til og eventuell annen 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

MADRID 

SPANIA 

Tlf.: +34 915977505 

Faks: +34 915978643 

E-post: osp.dgac@fomento.es 

Ruten som omfattes av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste kan drives på grunnlag av fri konkurranse 

fra 1. oktober 2018. Dersom ingen luftfartsselskaper framlegger en trafikkplan som er i samsvar med 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, kan adgang begrenses til et enkelt luftfartsselskap gjennom en 

tilsvarende offentlig anbudskonkurranse i samsvar med artikkel 16 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1008/2008. 

 

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 Spania 

Berørt flyrute Almeria – Sevilla 

Avtalens gyldighetsperiode Fire år fra flygingene starter 

Frist for innsending av anbud To måneder etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 114 av 28.3.2018, s. 15) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

MADRID 

SPANIA 

Tlf.: +34 915977505 

Faks: +34 915978643 

E-post: osp.dgac@fomento.es 

 

2018/EØS/23/19 

2018/EØS/23/20 

mailto:osp.dgac@fomento.es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.114.01.0015.01.ENG
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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 Spania 

Berørte flyruter Tenerife Norte – La Gomera 

Gran Canaria – La Gomera 

Avtalens gyldighetsperiode Tre år fra flygingene starter 

Frist for innsending av anbud To måneder etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 114 av 28.3.2018, s. 16) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

MADRID 

SPANIA 

Tlf.: +34 915977505 

Faks: +34 915978643 

E-post: osp.dgac@fomento.es 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutningene om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 28. februar 2018 er 

nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 115 av 28.3.2018, s. 1 og 9. 

2018/EØS/23/21 

2018/EØS/23/22 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.114.01.0016.01.ENG
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