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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i henhold til artikkel 21 nr. 7 i rettsakten  

omhandlet i nr. 1 i vedlegg VII til EØS-avtalen (europaparlaments- og rådsdirektiv  

2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) 

I henhold til artikkel 21 nr. 7 i rettsakten omhandlet i nr. 1 i vedlegg VII til EØS-avtalen 

(europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner), skal EFTA-statene underrette EFTAs overvåkingsorgan (heretter kalt 

Overvåkingsorganet) om de lover og forskrifter de vedtar med hensyn til utstedelse av 

kvalifikasjonsbeviser på de områder som omfattes av kapittel III i rettsakten.  

Overvåkingsorganet skal offentliggjøre en egnet melding og angi de betegnelsene som Island, 

Liechtenstein og Norge har vedtatt for kvalifikasjonsbeviser og, der det er hensiktsmessig, det organ som 

utsteder kvalifikasjonsbeviset, den attesten som ledsager beviset samt tilsvarende yrkestittel angitt i 

rettsaktens vedlegg V, henholdsvis nr. 5.1.1, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 og 5.7.1.  

Ettersom Norge har underrettet om endringer i registrerte titler, offentliggjør Overvåkingsorganet denne 

melding i samsvar med artikkel 21 nr. 7 i rettsakten.  

Kvalifikasjonsbevis: Sykepleier med ansvar for alminnelig sykepleie  

Norge har underrettet om følgende endring i opplysningene som er registrert for sykepleier med ansvar 

for alminnelig sykepleie (direktiv 2005/36/EF vedlegg V nr. 5.2.2):  

Land Kvalifikasjonsbevis Organ som tildeler kvalifikasjonsbeviset 

Norge Vitnemål for fullført grad bachelor i sykepleie Universitet og Høgskole 

 

2017/EØS/28/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8306 – Qualcomm / NXP Semiconductors) 

1. Kommisjonen mottok 28. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

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

(USA), gjennom sitt datterselskap Qualcomm River Holdings B.V. (Nederland), ved kjøp av aksjer 

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

NXP Semiconductors N.V. (Nederland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Qualcomm Incorporated: foretaket er delt i to hoveddeler: i) Qualcomm CDMA Technologies 

(”QCT”) og ii) Qualcomm Technology Licensing (”QTL”). QCT er leverandør av integrerte 

kretser og systemprogramvare basert på CDMA, OFDMA og annen teknologi for tall- og 

datakommunikasjon, nettverk, applikasjonsstyring, multimedia og GPS-lokaliseringssystemer. 

QTL bevilger lisenser eller gir på annen måte rett til å bruke deler av Qualcomm Incorporateds 

portefølje av immateriell eiendom, som blant annet omfatter visse patentrettigheter som er 

vesentlige for og/eller nyttige ved produksjon og salg av visse trådløse produkter. 

– NXP Semiconductors N.V.: har virksomhet innen produksjon og salg av halvlederprodukter, 

bl.a. integrerte kretser (IC) og diskrete halvlederkomponenter. NXP selger hovedsakelig to 

kategorier av produkter, standardprodukter og enheter med blandede signaler og høy yteevne 

(HPMS). Foretakets HPMS-virksomhet omfatter applikasjonsspesifikke halvledere og 

systemløsninger for i) kjøretøy, ii) løsninger for sikker identifisering, iii) sikker oppkopling av 

enheter og iv) sikkert grensesnitt og sikker energi. 

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 143 av 6.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8306 – Qualcomm / NXP 

Semiconductors, 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/28/02 

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

(Sak M.8346 – Macquarie / Universities Superannuation Scheme Limited /  

Offshore wind assets of UK Green Investment Bank plc) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 25. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Macquarie Group Limited 

(”Macquarie”, Australia), gjennom sitt datterselskap Macquarie Corporate Holdings Pty Limited, og 

Universities Superannuation Scheme Limited (”USSL”, Det forente kongerike) ved kjøp av aktiva 

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

vindmølleparker (”Målforetaket”) fra UK Green Investment Bank plc (”GIB”, Det forente 

kongerike).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Macquarie: verdensomspennende investeringsforetak, leverandør av bank- og finanstjenester 

med kontorer i 28 land. 

– USSL: juridisk forvalter med ansvar for forvaltning av en pensjonsordning innen den private 

sektoren for akademisk personale og sammenlignbart personale ved britiske universiteter og 

andre institusjoner for høyere utdanning og forskning. 

– Målforetaket: ni vindmølleparker utenfor kysten av England og Wales. 

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 143 av 6.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8346 – Macquarie / 

Universities Superannuation Scheme Limited / Offshore wind assets of UK Green Investment Bank 

plc, 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/28/03 

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

(Sak M.8348 – RAG Stiftung / Evonik Industries / Huber Silica) 

1. Kommisjonen mottok 27. april 2017 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 der 

foretaket Evonik Industries AG (”Evonik”, Tyskland), kontrollert av RAG Stiftung (Tyskland) ved 

kjøp av aksjer og aktiva alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over deler av foretaket J.M. Huber Corporation (”Huber Silica”, USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Evonik: produksjon og levering av spesialkjemikaler, herunder sedimentert silisiumoksid. 

– Huber Silica: produksjon og levering av sedimentert silisiumoksid og natriumsilikat, som er et 

innsatsprodukt i sedimentert silisiumoksid. 

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 141 av 5.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8348 – RAG Stiftung / 

Evonik Industries / Huber Silica, 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/28/04 

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

(Sak M.8448 – Hellman & Friedman / Allfunds Bank ) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 28. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Hellman & Friedman Investors 

VIII, L.P., kontrollert av Hellman & Friedman LLC (”H&F”, USA), ved kjøp av aksjer alene overtar 

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

Bank, S.A. (”AFB”, Spania). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– H&F: privat egenkapitalfirma med investeringer i en rekke sektorer. 

– AFB: logistikkplattform for levering av verdipapirfond. 

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 145 av 9.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8448 – Hellman & 

Friedman / Allfunds Bank, 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/28/05 

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


Nr. 28/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8450 – Shanghai Shenda / IAC ST&A Business) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 28. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Shanghai Shenda Co.,Ltd, i 

siste instans kontrollert av Shangtex Holding Co. Ltd. (”Shangtex”, Kina), ved kjøp av aksjer alene 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over polstring- og 

akustikkvirksomheten (”ST&A”) til foretaket International Automotive Components Group S.A. 

(Luxembourg). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Shangtex: aktiv innen handel med tekstiler og produksjon av industritekstiler, som ST&A-

produkter til bruk i kjøretøyer.  

– Målforetaket: omfatter produksjon og levering av en rekke ST&A-produkter. Innen EØS 

omfatter dette elleve produksjonsanlegg og konstruksjons- og testanlegg. 

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 143 av 6.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7764 – Shanghai 

Shenda / IAC ST&A Business, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

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

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/28/06 

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

(Sak M.8466 – Bain Capital / Sealed Air Diversey Care division and food hygiene  

and cleaning business) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 26. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Bain Capital (USA) ved kjøp 

av en blanding av aksjer og aktiva overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over Diversey Care-avdelingen til Sealed Air (USA) og enheten for nærings-

middelhygiene og rengjøring i Food Care-avdelingen til Sealed Air (samlet kalt ”Diversey”).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: privat egenkapitalforetak som investerer i foretak over hele verden innen en rekke 

bransjer, herunder informasjonsteknologi, helse, detaljhandel og forbruksvarer, 

kommunikasjon, finans og industri/produksjon. 

– Diversey: levering av rengjøringsløsninger til to hovedområder: 

1) Diverseys profesjonelle avdeling (Diversey Care), som utvikler og leverer integrerte 

rengjøringsløsninger til foretakskunder, rengjøringsløsninger til kommersielle kjøkken, 

vaskeriløsninger og vaskeriprodukter på stedet, rengjøring av verktøy og redskaper, 

rengjøringsprodukter og -løsninger for toaletter, produkter for personlig pleie, produkter 

for insektskontroll, samt kjemikalier og digitale systemer for profesjonelle 

rengjøringsforetak. 

2) Diverseys avdeling for næringsmiddelhygiene og rengjøring, som er en del av foretakets 

avdeling for næringsmiddelhygiene (Diversey Hygiene Services), og som leverer 

rengjørings- og utstyrsløsninger for automatisering og overvåking av næringsmiddel- og 

drikkebehandlere, som løsninger som integrerer kjemikalier, design, teknologi, 

fjernovervåking og forutsigende analysteknologi, som rettes mot næringsmiddeltrygghet 

og bevaring av vann- og energiressurser. 

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 145 av 9.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8466 – Bain Capital / 

Sealed Air Diversey Care division and food hygiene and cleaning business, per faks (+32 (0)2 296 

43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/28/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8471 – BC Partners / PSC / Shawbrook) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der fond forvaltet av foretaket Pollen Street 

Capital Limited (”Pollen Street Capital”, Det forente kongerike) og fond forvaltet av foretaket BC 

Partners LLP (”BC Partners”, Det forente kongerike) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll 

i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Shawbrook Group plc 

(”Shawbrook”, Det forente kongerike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Pollen Street Capital: privat egenkapitalforetak med fokus på investeringer i virksomheter innen 

finanssektoren i Europa.  

– BC Partners: privat egenkapitalforetak med fokus på markedene i Europa og Nord-Amerika. 

– Shawbrook: britisk utlåns- og sparebank spesialisert på å betjene små og mellomstore foretak 

og privatkunder i Det forente kongerike gjennom ulike utlåns- og spareprodukter. 

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 148 av 12.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8471 – BC Partners / 

PSC / Shawbrook, 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/28/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8477 – LGP / OMERS / OPE Caliber Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Leonard Green & Partners, 

L.P. (”LGP”, USA) og OPE USA Investment Corporation (”OPE”), en enhet som er en del av den 

mer omfattende OMERS Group (”OMERS Group”, Canada), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar 

kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over OPE Caliber Holdings 

Inc., som sammen med sine heleide datterselskaper kalles Caliber Collision Centers (”CCC”, USA).   

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– LGP: amerikansk egenkapitalforetak med hovedkontor i Los Angeles. LGP fokuserer 

hovedsakelig på detaljhandel, forbrukerprodukter, helse- og sykepleie, velvære, foretaks- og 

forbrukertjenester samt distribusjon. 

– OMERS Group: administrerer Ontario Municipal Employees Retirement System Primary 

Pension Plan i Canada. 

– CCC: driver et nettverk av verksteder for kjøretøy med skader etter kollisjon i USA. CCC er 

utelukkende aktivt i USA og har ingen nåværende eller planlagt forretningsvirksomhet eller 

inntekter i EØS. CCC i dag kontrollert av OPE alene. 

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 150 av 13.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8477 – LGP / OMERS / 

OPE Caliber Holdings, 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/28/09 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.7680 – DCC Group / Butagaz) 

Kommisjonen besluttet 1. september 2015 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 32015M7680. 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.7917 – Boehringer Ingelheim / Sanofi Animal Health Business) 

Kommisjonen besluttet 9. november 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle 

forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M7917. 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/28/10 

2017/EØS/28/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.7936 – Petrol/Geoplin) 

Kommisjonen besluttet 10. mars 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M7936. 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.8099 – Nissan/Mitsubishi) 

Kommisjonen besluttet 5. oktober 2016 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 32016M8099. 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/28/12 

2017/EØS/28/13 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8134 – Siemens/Gamesa) 

Kommisjonen besluttet 13. mars 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8134. 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.8248 – Tech Data / Avnet’s Technology Solutions) 

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 32017M8248. 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/28/14 

2017/EØS/28/15 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8270 – EDF/CDC/RTE) 

Kommisjonen besluttet 24. mars 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

fransk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8270. 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.8293 – 3i / APG / ATP / Eiser Infrastructure Portfolio) 

Kommisjonen besluttet 5. april 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 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 32017M8293. 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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8376 – BMW/Daimler/Ford/Porsche/JV) 

Kommisjonen besluttet 27. april 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 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 32017M8376. 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.8432 – Bain Capital / MKM Building Supplies) 

Kommisjonen besluttet 28. april 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 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 32017M8432. 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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8445 – Duferco Energia / Energhe) 

Kommisjonen besluttet 18. april 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 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 32017M8445. 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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Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 8. september 2016 om å erklære en 

foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.7278 – General Electric / Alstom (Thermal Power – Renewable Power & Grid Business)) 

Kommisjonen traff 8. september 2016 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens 

artikkel 8 nr. 2. En ikke-fortrolig versjon av den fullstendige beslutningen er  

gjengitt på engelsk på nettsiden til generaldirektoratet for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/comm/ 

competition/index_en.html.  

Statsstøtte – Det forente kongerike 

Statsstøtte SA.47702(2017/C)(tidl. 2017/N) – Alternativ pakke som erstatter  

Royal Bank of Scotlands forpliktelse til å avhende sin Rainbow-virksomhet 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i TEUV 

Kommisjonen har ved brev av 4. april 2017 underrettet Det forente kongerike 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 støtte. 

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

oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 142 av 5.5.2017, s. 8), 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 Det forente kongerike. En berørt part som ønsker å få sine merknader 

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

  

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

2017/EØS/28/21 

2017/EØS/28/22 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.142.01.0008.01.ENG


11.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 28/17 

 

 

1
1

.5
.2

0
1
7

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 2

8
/1

7
 

Innbydelse til å sende inn forslag innenfor arbeidsprogrammet for tilskudd til  

transeuropeiske telekommunikasjonsnett innenfor ordningen for et sammenkoplet  

Europa for perioden 2014–2020 

(Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2017) 696) 

Europakommisjonen, generaldirektoratet for kommunikasjonsnett, innhold og teknologi, kunngjør 

hermed fire forslagsinnbydelser med det formål å gi tilskudd til prosjekter i samsvar med de prioriterte 

områder og mål som angis i arbeidsprogrammet for 2017 på området transeuropeiske 

telekommunikasjonsnett innenfor ordningen for et sammenkoplet Europa for perioden 2014 –2020. 

Det bes om forslag til følgende fire innbydelser: 

 CEF-TC-2017-2: Cyber Security (IT-sikkerhet) 

 CEF-TC-2017-2: eDelivery (elektronisk levering av dokumenter) 

 CEF-TC-2017-2: eHealth Generic Services (fellestjenester for e-helse) 

 CEF-TC-2017-2: eProcurement (e-innkjøp) 

Det samlede veiledende budsjettet som er tilgjengelig for de utvalgte forslagene innenfor disse 

innbydelsene, er 25,5 millioner euro. 

Fristen for innsending av forslag er 21. september 2017.  

Ytterligere opplysninger om de ulike innbydelsene finnes på nettsiden til CEF Telecom: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-

calls-proposals 

 

2017/EØS/28/23 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
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