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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

10. mai 2016 

i forente saker E-15/15 og E-16/15 

mellom Franz-Josef Hagedorn 

og 

Vienna-Life Lebensversicherung AG 

og mellom 

Rainer Armbruster 

og 

Swiss Life (Liechtenstein) AG 

(direktiv 2002/83/EF – artikkel 36 – overdragelse av livsforsikringsavtaler – spørsmål om avvisning – 

begrepet ”forsikringsavtale” – tillegg i avtalen) 

I forente saker E-15/15 og E-16/15 mellom Franz-Josef Hagedorn og Vienna-Life Lebensversicherung 

AG og mellom Rainer Armbruster og Swiss Life (Liechtenstein) AG – ANMODNING til EFTA-

domstolen framsatt av Fyrstedømmet Liechtensteins Høyesterett (Fürstlicher Oberster Gerichtshof) i 

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

domstol, om en rådgivende uttalelse om fortolkningen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF 

av 5. november 2002 om livsforsikring – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, 

president, Per Christiansen og Páll Hreinsson (saksforberedende dommer), dommere, 10. mai 2016 avsagt 

dom med følgende slutning: 

1. Artikkel 36 nr. 1 i direktiv 2002/83/EF omhandler ikke rettslige overføringer der en eksisterende 

livsforsikringspolise tilknyttet investeringsfond overdras gjennom en kjøpsavtale fra en person til en 

annen, og der den forsikrede risiko, det vil si den forsikrede person, etter forsikringspolisen forblir 

den samme. Overdragelse av en livsforsikringspolise tilknyttet investeringsfond ved rettslig over-

føring utgjør ikke et tillegg i avtalen med mindre vilkårene i forsikringspolisen også endres, og 

dermed endrer balansen mellom rettigheter og forpliktelser for partene i forsikringsavtalen. Det er 

opp til den foreleggende domstol å vurdere fakta i sakene og å avgjøre om de relevante overdragelser 

har medført et tillegg i avtalen for de livsforsikringspoliser tilknyttet investeringsfond som saksøker-

ne har overtatt. 

2. Dersom det dreier seg om et ”tillegg i avtalen” i direktivets betydning, må den foreleggende domstol 

vurdere om opplysningene nevnt i vedlegg III punkt B b2 er forelagt innehaveren av annenhånds-

polisen skriftlig, er fullstendige og er klart og entydig formulert på et av de offisielle språk i den 

EØS-stat der forpliktelsen består. 

3. Det har ingen betydning for forsikringsforetakets opplysningsplikt om den tidligere forsikringstaker 

var et foretak og den nye forsikringstaker er en forbruker, med mindre denne forskjell har medført en 

endring av forsikringsavtalens vilkår.  

4. Opplysningene oppført i direktivet vedlegg III punkt A gjelder utelukkende ”opplysninger om 

forsikringsforetaket” og ”opplysninger om forpliktelsen”. Om den opprinnelige forsikringstaker har 

gitt opplysninger om seg selv som har gjort det mulig å vurdere vedkommendes egen risiko- eller 

investorprofil, er følgelig ikke relevant for forsikringsforetakets opplysningsplikt etter direktivet.  

2017/EØS/14/01 



Nr. 14/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.3.2017 

 

 

5. Direktiver må gjennomføres i EØS-statenes nasjonale rett med uomtvistelig bindende kraft og den 

spesifikasjon, presisjon og klarhet som er nødvendig for å oppfylle kravene til forutberegnelighet. 

Videre er de nasjonale domstoler forpliktet til å fortolke nasjonal rett i samsvar med EØS-retten. 

Etter ODA artikkel 34 hører det under EFTA-domstolen å gi rådgivende uttalelser om fortolkningen 

av EØS-avtalen på anmodning fra nasjonale domstoler. Når EFTA-domstolen har avgitt sin dom, er 

det opp til den foreleggende domstol å tolke nasjonal rett i lys av de faktorer som er klargjort av 

EFTA-domstolen. I tilfeller der en konform fortolkning av nasjonal rett ikke er tilstrekkelig til å 

oppnå det resultat som søkes nådd med den relevante EØS-regel, kan saken bringes inn for EFTA-

domstolen etter framgangsmåten fastsatt i ODA artikkel 31. 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

10. mai 2016 

i sak E-19/15 

EFTAs overvåkingsorgan mot Fyrstedømmet Liechtenstein 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – ordninger for forhåndstillatelse til  

etablering og til å yte tjenester over landegrensene – direktiv 2006/123/EF – EØS-avtalen artikkel 31 – 

EØS-avtalen artikkel 36 – rettferdiggjøring – forholdsmessighet) 

I sak E-19/15, EFTAs overvåkingsorgan mot Fyrstedømmet Liechtenstein – SAK om at EFTA-domstolen 

skal erklære at Fyrstedømmet Liechtenstein har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artiklene 9, 10, 

13 og 16 i rettsakten nevnt i nr. 1 i vedlegg X til EØS-avtalen (europaparlaments- og rådsdirektiv 

2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked), tilpasset avtalen gjennom dens 

protokoll 1, ved å opprettholde nasjonale regler om ordninger for forhåndstillatelser for virksomheter som 

ønsker å etablere seg og/eller å yte tjenester over landegrensene i Liechtenstein, og, i den grad 

etableringsadgang og adgang til å yte tjenester over landegrensene faller utenfor rettsaktens virkeområde, 

sine forpliktelser etter EØS-avtalen artiklene 31 og 36 – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl 

Baudenbacher, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Páll Hreinsson, dommere,  

10. mai 2016 avsagt dom med følgende slutning: 

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Fyrstedømmet Liechtenstein har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artiklene 9, 10, 13 og 16 i 

rettsakten nevnt i nr. 1 i vedlegg X til EØS-avtalen (europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/123/EF 

av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked), tilpasset EØS-avtalen gjennom dens  

protokoll 1: 

a) ved å opprettholde artikkel 7 i Liechtensteins handelslov, som innebærer en ordning for  

forhåndstillatelser for virksomheter som ønsker å etablere seg i Liechtenstein,   

b) ved å opprettholde artikkel 8 nr. 1 i Liechtensteins handelslov, der det pålegges vilkår som ikke 

er klare og utvetydige, for tildeling av forhåndstillatelser til virksomheter som ønsker å etablere 

seg i Liechtenstein, særlig kravet om å ha nødvendig personell og kravet om å beherske tysk,  

c) ved å unnlate å sørge for at tilsvarende eller for formålet i hovedsak sammenlignbare krav som 

tjenesteyteren allerede er underlagt i en annen EØS-stat, ikke dupliseres i framgangsmåten for 

forhåndstillatelse for virksomheter som ønsker å etablere seg i Liechtenstein,  

d) ved å unnlate å sørge for at framgangsmåten og formalitetene tilknyttet ordningen for forhånds-

tillatelser etter Liechtensteins handelslov ikke er tydelig fastsatt, og 

e) ved å opprettholde artikkel 21 i Liechtensteins handelslov, som pålegger virksomheter som har 

til hensikt å tilby tjenester over landegrensene i Liechtenstein, å forhåndsmelde dette.  

2. Fyrstedømmet Liechtenstein har, i den grad de tjenester som omfattes av Liechtensteins handelslov, 

faller utenfor virkeområdet for rettsakten nevnt i nr. 1 i vedlegg X til EØS-avtalen (europaparla-

ments- og rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked), tilpasset 

EØS-avtalen gjennom dens protokoll 1, unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter EØS-avtalen 

artiklene 31 og 36: 

a) ved å opprettholde artikkel 7 i Liechtensteins handelslov og 

b) ved å opprettholde artikkel 21 i Liechtensteins handelslov.  

3. Fyrstedømmet Liechtenstein pålegges å betale saksomkostningene.  

2017/EØS/14/02 
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Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av Reykjavík  

tingrett 12. mai 2016 i saken mellom Fjarskipti hf. og Póst- og fjarskiptastofnun 

(Sak E-6/16) 

Reykjavík tingrett (Héraðsdómur Reykjavíkur) har ved brev av 12. mai 2016, mottatt ved domstolens 

kontor 18. mai 2016, rettet en anmodning til EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse i saken mellom 

Fjarskipti hf. og Póst- og fjarskiptastofnun, med følgende spørsmål: 

1. Kan artikkel 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles 

rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet) fortolkes slik at 

begrepet ”elektronisk kommunikasjonsnett” dekker overføring av signaler som skrives som en SMS-

melding på en brukers sluttenhet koplet via en nettleser til webserveren for ”Mine sider” på et 

telekommunikasjonsforetaks webdomene, via det offentlige internett og til PHP-skriptprogramvaren 

på samme telekommunikasjonsforetaks webdomene, som mottar signalene, bearbeider dem og i sin 

tur sender dem fra telekommunikasjonsforetakets webdomene til en SMS-server (SMSC) i sitt 

kommunikasjonssystem, som så sender dem videre over et telenett til mottakerens telefonnummer? 

2. Dersom svaret på spørsmål 1 er bekreftende, skal artikkel 2 bokstav c) i direktiv 2002/21/EF 

fortolkes slik at begrepet ”elektronisk kommunikasjonstjeneste” dekker en tjeneste som består av 

overføring av signaler som skjer på et kommunikasjonsnett som beskrevet i spørsmål 1, i) når det 

kreves betaling for en slik tjeneste, og ii) når det ikke kreves betaling for en slik tjeneste? 

3. Dersom svaret på spørsmål 2 er bekreftende, skal artikkel 2 bokstav d) i direktiv 2002/21/EF 

fortolkes slik at begrepet ”offentlig kommunikasjonsnett” dekker den elektroniske kommunikasjons-

tjeneste beskrevet i spørsmål 2, som ytes på et elektronisk kommunikasjonsnett som beskrevet i 

spørsmål 1, uansett om nevnte tjeneste er i) offentlig tilgjengelig eller ii) tilgjengelig bare for alle 

telekommunikasjonsforetakets abonnenter? 

EFTA-DOMSTOLENS KJENNELSE 

24. mai 2016 

i sak E-2/16 

Gerhard Spitzer mot EFTAs overvåkingsorgan  

(innledende innsigelse mot at saken behandles – avslag på anmodning om å innlede traktatbruddssak – 

direktiv 2002/47/EF – tiltak som kan bestrides – frist – spørsmål om avvisning) 

I sak E-2/16, Gerhard Spitzer mot EFTAs overvåkingsorgan – SAK i medhold av artikkel 36 nr. 2 i 

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

EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 425/15/COL av 25. november 2015 om ordninger for finansiell 

sikkerhetsstillelse i Liechtenstein – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, 

Per Christiansen og Páll Hreinsson (saksforberedende dommer), dommere, 24. mai 2016 avsagt kjennelse 

med følgende slutning: 

1. Saken avvises. 

2. Saksøkeren dekker saksomkostningene. 

2017/EØS/14/03 

2017/EØS/14/04 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

2. juni 2016 

i sak E-24/15 

mellom Walter Waller 

og 

Liechtensteinische Invalidenversicherung 

(koordinering av trygdeordninger – artikkel 87 nr. 2 i forordning (EF) nr. 987/2009 – bindende virkning 

av medisinske rapporter) 

I sak E-24/15 mellom Walter Waller og Liechtensteinische Invalidenversicherung – ANMODNING til 

EFTA-domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan 

og en domstol fra Den fyrstelige overrett (Fürstliches Obergericht) i Liechtenstein om fortolkningen av 

artikkel 87 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om 

fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering av 

trygdeordninger – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen 

(saksforberedende dommer) og Páll Hreinsson, dommere, 2. juni 2016 avsagt dom med følgende slutning:  

1) Artikkel 87 nr. 2 i forordning (EF) nr. 987/2009 hindrer debitorinstitusjonen i å bestride i 

forvaltningsprosedyren funn i medisinske rapporter fra institusjonen på oppholdsstedet eller bostedet. 

2) Den bindende virkning nevnt i artikkel 87 nr. 2 i forordning (EF) nr. 987/2009 gjelder i en rettergang 

som etterfølger en forvaltningsprosedyre for en debitorinstitusjon, i en situasjon som den som 

foreligger i den aktuelle sak. 

2017/EØS/14/05 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8257 – NN Group / Delta Lloyd) 

1. Kommisjonen mottok 22. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

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

ved offentlig overtakelsestilbud overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele foretaket Delta Lloyd N.V. (Nederland).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NN Group N.V.: levering av livsforsikrings- og skadeforsikringspoliser, pensjonsprodukter 

samt bank- og kapitalforvaltningstjenester til både privatpersoner og foretak på en rekke 

europeiske markeder og utenfor Europa. 

– Delta Lloyd: levering av livsforsikrings- og skadeforsikringspoliser og distribusjon av helse-

forsikringspoliser samt levering av pensjonsprodukter og bank- og kapitalforvaltningstjenester 

til både privatpersoner og foretak i Nederland og Belgia. 

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 64 av 28.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8257 – NN Group / Delta 

Lloyd, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) 

eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/14/06 

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

(Sak M.8261 – Lanxess/Chemtura) 

1. Kommisjonen mottok 24. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Lanxess AG (Tyskland) ved 

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

hele foretaket Chemtura Corporation (USA).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lanxess: Lanxess er et spesialkjemikaliekonsern basert i Köln i Tyskland. Lanxess'  

kjernevirksomhet er utvikling, produksjon og markedsføring av plast, gummi, mellomprodukter 

og spesialkjemikalier, deriblant flammehemmere og tilsetningsstoffer til smøremidler. 

– Chemtura: Chemtura er et verdensomspennende spesialkjemikalieselskap med hovedkontor i 

Philadelphia i Pennsylvania (USA) og sitt andre administrasjonshovedkontor i Middlebury i 

Connecticut (USA). 

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 67 av 3.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8261 – 

Lanxess/Chemtura, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

Europakommisjonen 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2017/EØS/14/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8273 – Standard / Braas Monier) 

1. Kommisjonen mottok 20. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Standard Industries Inc. 

(”Standard”, USA) ved offentlig overtakelsestilbud overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Braas Monier Building Group 

S.A. (”Braas Monier”, Luxembourg). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Standard: produksjon og distribusjon i hele verden av taktekkingsprodukter til næringsbygg og 

boliger samt visse andre byggevarer. I Europa driver Standard virksomhet hovedsakelig 

gjennom sitt datterselskap Icopal Holding A/S, som primært opererer innen produksjon og salg 

av taktekkingsprodukter til flate tak.   

– Braas Monier: produksjon og salg av produkter til saltak samt takstein og taktekkings-

komponenter i 29 land over hele verden, hovedsakelig i Europa, Asia og Sør-Afrika. Braas 

Monier produserer også skorsteiner og energisystemer.  

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 65 av 1.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8273 – Standard / Braas 

Monier, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) 

eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/14/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8330 – Maersk Line / HSDG) 

1. Kommisjonen mottok 20. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

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

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

bokstav b) over hele foretaket Hamburg Südamerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft KG 

(”HSDG”, Tyskland), et heleid datterselskap av Dr. August Oetker KG. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Maersk: aktivt i hele verden innen containerskipsfart og driver fart med 611 containerfartøyer, 

hvorav 324 er befraktet. Maersk Line markedsfører sine tjenester under varemerkene Maersk 

Line, Safmarine, SeaLand (Nord-, Sør- og Mellom-Amerika), MCC Transport (Asia) og SeaGo 

Line (Europa). Maersk-konsernet leverer også i) containerterminaltjenester via sitt datterselskap 

APM Terminals (”APMT”), ii) speditørtjenester via sitt datterselskap Damco Distribution 

Services, iii) innlands transport via APMT, iv) containerproduksjon via sitt datterselskap Maersk 

Container Industry og v) bukseringstjenester i havner via sitt datterselskap Svitzer.  

– HSDG: aktivt i hele verden innen containerskipsfart. HSDG driver fart med 130 

containerfartøyer, hvorav 82 er befraktet. HSDG markedsfører sine tjenester gjennom sitt 

globale varemerke Hamburg Süd og sine varemerker CCNI (Chile) og Aliança (Brasil). 

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 62 av 25.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8330 – Maersk Line / 

HSDG, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) 

eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/14/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8335 – AXA / Caisse des dépôts et consignations / Cible) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Europakommisjonen mottok 17. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der flere foretak kontrollert av foretakene 

AXA SA (”AXA”, Frankrike) og Caisse des dépôts et consignations (”CDC”, Frankrike) ved kjøp av 

aksjer i fellesskap overtar indirekte kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over en kontorbygning i Frankrike (”Cible”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AXA: global forsikringsgruppe med virksomhet innen livs- og helseforsikring, andre forsikrings-

typer og investeringsforvaltning. 

– CDC: offentlig institusjon som driver allmennyttig virksomhet, særlig forvaltning av private 

fond som staten ønsker å gi særlig beskyttelse, og virksomhet som er åpen for konkurranse, i 

miljø-, eiendoms-, investerings- og tjenestesektoren. 

– Cible: kontorbygning i forretningsområdet ”La Défense” i Frankrike. 

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

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

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 62 av 25.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8335 – AXA / Caisse des 

dépôts et consignations / Cible, 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 

  

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

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

2017/EØS/14/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8359 – Amundi / Crédit Agricole / Pioneer Investments) 

1. Kommisjonen mottok 20. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Amundi S.A. (Amundi), et 

datterselskap av Crédit Agricole S.A. (Frankrike), ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold 

til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Pioneer Global Asset Management S.p.A. 

(”Pioneer”), som er kapitalforvaltningsvirksomheten i UniCredit S.p.A (Italia). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Amundi: kapitalforvaltning i hele verden,  

– Pioneer: kapitalforvaltning særlig i Europa. 

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

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

beslutning på dette punkt.   

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 62 av 25.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8359 – Amundi / Crédit 

Agricole / Pioneer Investments, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/14/11 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8361 – Qatar Airways / Alisarda / Meridiana) 

1. Kommisjonen mottok 20. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Qatar Airways Q.C.S.C. 

(”Qatar Airways”, Qatar) og Alisarda S.p.A. (”Alisarda”, Italia), ved kjøp av aksjer i fellesskap 

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

holdingselskap (”HoldCo”), som Alisarda vil bidra til med hele den utestående aksjekapitalen i 

Meridiana fly S.p.A. (”Meridiana”, Italia). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Qatar Airways: full-service-flyselskap som driver internasjonal passasjerruteflyging og 

fraktflyging fra sin sentral på Hamad International Airport i Doha, Qatar. Qatar Airways er 

medlem av Oneworld-alliansen og leverer også visse tilleggstjenester, blant annet fly-

vedlikeholdstjenester og bakketjenester, hovedsakelig i Doha. 

– Alisarda er et holdingselskap som driver persontransport med rutefly og charterfly, 

turorganisering, vedlikehold av luftfartøyer og lufthavnstjenester gjennom sine datterselskaper, 

deriblant Meridiana.  

– Meridiana er et flyselskap som driver persontransport med rutefly og charterfly og fraktflyging 

til reisemål hovedsakelig i Europa og Nord-Afrika samt noen destinasjoner i Amerika og Asia. 

Meridiana har følgende datterselskaper: i) Air Italy Holding S.r.l. og Air Italy S.p.A., som ikke 

driver flyging (verken rute- eller charterflyging), men leier ut fly med mannskap til Meridiana, 

ii) Meridiana Maintenance S.p.A., som leverer flyvedlikeholdstjenester på Olbia flyplass (Italia) 

til Meridiana og tredjeparter, og iii) Wokita S.r.l., en turoperatør basert i Olbia som tilbyr 

pakkereiser til Sardinia og andre destinasjoner i Italia (men ikke andre steder) og driver som 

reisebyrå for salg av flybilletter.  

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 64 av 28.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8361 – Qatar Airways / 

Alisarda / Meridiana, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/14/12 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8381 – Motherson Sumi Systems / PKC Group) 

1. Kommisjonen mottok 21. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Motherson Sumi Systems 

Limited (”MSSL”, India) ved offentlig overtakelsestilbud overtar kontroll i henhold til fusjons-

forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket PKC Group OYJ (”PKC”, Finland).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MSSL: produksjon av kabelbunter til biler, bilspeil samt plastkomponenter og -moduler som 

førerkabiner, støtfangere og interiørbekledning. MSSL er også i vekst innen produksjon av en 

rekke andre polymer- , elastomer- og metallbaserte deler og systemer. 

– PKC: utforming, produksjon og integrering av spesialtilpassede strømfordelingssystemer og 

tilknyttede arkitekturkomponenter, kjøretøyelektronikk, ledninger og kabler. PKC konstruerer 

og produserer dessuten strømskap, strømforsyningsenheter og strømfordelingssystemer til 

produsenter av rullende jernbanemateriell. 

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 66 av 2.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8381 – Motherson Sumi 

Systems / PKC Group, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/14/13 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8383 – AMC / Nordic Cinema Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 22. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket AMC Entertainment Holdings, 

Inc. (”AMC”, USA), som tilhører Dalian Wanda Group (Kina) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Nordic Cinema Group 

Holding AB (”NCG”, Sverige).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AMC: levering av kinovisningstjenester i USA og deler av Europa. Dalian Wanda Group driver 

virksomhet innen tre hovedsektorer – næringseiendom, kultur og finans – og leverer også 

kinovisningstjenester i Australia og Kina samt filmproduksjons- og filmdistribusjonstjenster i 

Kina. 

– NCG: kinodrift i Sverige, Finland, Norge, Estland, Latvia og Litauen samt filmdistribusjon og 

kinoreklame. 

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 65 av 1.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8383 – AMC / Nordic 

Cinema Group, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/14/14 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8395 – Bridgepoint/Zenith) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 23. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Bridgepoint Group Limited 

(”Bridgepoint”, Det forente kongerike) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til  

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Zenith Group Holdings Limited  

(”Zenith”, Det forente kongerike).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bridgepoint: uavhengig eid risikokapitalkonsern rettet inn mot investering i etablerte europeiske 

mellomstore foretak som har virksomhet innen en rekke ulike sektorer, blant annet detaljhandel, 

foretakstjenester, industrivarer, finansielle tjenester, helsetjenester og media. Bridgepoint  

overtok Contract Vehicles Limited (”CVL”, Det forente kongerike) 17. februar 2017. CVL  

leverer løsninger for kontraktsutleie og flåteforvaltning hovedsakelig for tunge nyttekjøretøyer i 

Det forente kongerike.   

– Zenith: uavhengig leverandør av kjøretøyleasing, utkontraktering av tjenester og flåte-

forvaltningstjenester til bedriftskunder. 

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 67 av 3.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8395 –  

Bridgepoint/Zenith, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

Europakommisjonen 

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/14/15 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8396 – Bain Capital Investors / Fintyre) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 17. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Bain Capital Investors, L.L.C 

(”Bain Capital”, Det forente kongerike) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjons-

forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Fintyre S.p.A. (”Fintyre”, Italia). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: risikokapitalforetak. 

– Fintyre: engros- og detaljsalg av kjøretøydekk samt levering av tilhørende tjenester i Italia. 

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

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

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  

C 60 av 24.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8396 – Bain Capital 

Investors / Fintyre, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/14/16 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8263 – Sharp / Skytec UMC) 

Kommisjonen besluttet 15. februar 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 32017M8263. 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.8318 – Samsung Electronics / Harman International Industries) 

Kommisjonen besluttet 23. februar 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 32017M8318. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Nr. 14/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.3.2017 

 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutningene om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 31. januar 2017 er nå 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 61 av 24.2.2016, s. 1. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.061.01.0001.01.ENG
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