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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Søksmål anlagt 27. september 2022 av Eviny AS mot EFTAs overvåkingsorgan  

(Sak E-10/22) 

Et søksmål mot EFTAs overvåkingsorgan ble anlagt for EFTA-domstolen 27. september 2022 av Eviny 

AS, representert ved advokatene Svein Terje Tveit og Paul Gunnar Hagelund, Arntzen de Besche, 

Ruseløkkveien 30, NO-0251 Oslo, Norge. 

Eviny AS har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. oppheve EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 161/22/COL av 6. juli 2022 og 

2. pålegge EFTAs overvåkingsorgan å betale saksomkostningene. 

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden: 

- Eviny AS (”saksøker”) er et norsk selskap innen fornybar energi, stiftet etter norsk rett, 

som produserer og distribuerer elektrisk kraft i Vest-Norge. 

- Vedtak nr. 161/22/COL (”det omtvistede vedtak”) ble gjort på bakgrunn av en klage 

inngitt av NELFO, en norsk bransjeforening, 11. mai 2017 vedrørende statsstøtte gitt av 

Bergen kommune. 

- Det omtvistede vedtak gjelder overkompensasjon for betaling av drifts- og vedlikeholds-

kostnader og kapitalkostnader i tilknytning til veilysinfrastruktur i Bergen. 

- Saksøker har nedlagt påstand om oppheving av det omtvistede vedtak og baserer sin 

begjæring på følgende anførsler: 

- EFTAs overvåkingsorgan har begått en åpenbar feilvurdering med hensyn til 

anvendelsen av begrepet foretak ved å konkludere med at eierskap og drift av veilys 

er en økonomisk aktivitet. 

- EFTAs overvåkingsorgan har begått en åpenbar feilvurdering ved å konkludere med 

at saksøker mottok en økonomisk fordel gjennom overkompensasjon. 

- Det foreligger ingen konkurransevridning eller påvirkning på samhandelen. 

- Den påståtte støtten må klassifiseres som eksisterende støtte som ikke kan søkes 

tilbakebetalt. 

- Det omtvistede vedtak bygger på en utilstrekkelig undersøkelse av de faktiske 

omstendigheter og unnlater å gi en behørig begrunnelse, i strid med artikkel 16 i 

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

2022/EØS/75/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10859 – TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG) 

1.  Kommisjonen mottok 3. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Trafigura Group Pte Limited (”Trafigura”, Singapore). 

– Ecobat Resources Stolberg GmbH (”ERS”, Tyskland), som i dag er kontrollert av Ecobat LLC (”Ecobat”, Tyskland). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

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

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Trafigura er en uavhengig råvarehandler som er spesialisert innen markedene for olje, mineraler og metaller på 

globalt plan. 

– ERS eier et blysmelteverk i Stolberg, Tyskland, som produserer blymetall samt andre uedle og edle metaller 

(inkludert gullholdig sølv) og svovelsyre, som utvinnes som biprodukter av blysmelteprosessen. 

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 punktet. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 431 av 

14.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10859 – TRAFIGURA / ECOBAT RESOURCES STOLBERG 

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”). 

2022/EØS/75/02 

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

(Sak M.10897 – PREDICA/VAUBAN/TELEFONICA/BLUEVIA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Predica eller Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (”Predica”, Frankrike). 

– Vauban Infrastructure Partners S.C.A. (”Vauban”, Frankrike). 

– Telefonica S.A. (”Telefonica”, Spania). 

– Bluevia Fibra, S.L. (”Bluevia”, Spania). 

Predica, Vauban og Telefonica erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Bluevia. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Predica er et livs- og helseforsikringsselskap og et heleid datterselskap av Crédit Agricole Assurances S.A. 

– Vauban er et europeisk kapitalforvaltningsselskap med fokus på infrastrukturrelaterte egenkapitalinvesteringer knyttet 

til utforming, bygging, vedlikehold, finansiering og drift av kritiske infrastruktureiendeler i sektorene for transport, 

sosial og digital infrastruktur og forsyningsverk. 

– Telefonica driver virksomhet innen telekommunikasjon, media og underholdning, med fokus på tjenester knyttet til 

fast- og mobiltelefoni, bredbånd, internett, datatrafikk, betalingsfjernsyn og andre digitale tjenester. 

– Bluevia skal drive og utnytte et FTTH-nett i landlige og andre mindre befolkede områder i Spania. 

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 punktet. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 438 av 

18.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10897 – PREDICA/VAUBAN/TELEFONICA/BLUEVIA 

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. 

2022/EØS/75/03 

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

(Sak M.10927 – ACTION LOGEMENT / AG2R LA MONDIALE /  

BNP PARIBAS / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– In’li (Frankrike), kontrollert av Action Logement-konsernet (Frankrike). 

– AGLM Immo (Frankrike), kontrollert av AG2R La Mondiale-konsernet (Frankrike). 

– Pierre Impact (Frankrike), kontrollert av BNP Paribas (Frankrike).  

– Et fellesforetak (”målforetaket”, Frankrike). 

In’li, AGLM Immo og Pierre Impact erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over målforetaket, et selvstendig fungerende fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– In’li er et eiendomsselskap innenfor Action Logement-konsernet som er aktivt i sektoren for sosiale og leieregulerte 

boliger i Frankrike. 

– AGLM Immo er et datterselskap i AG2R La Mondiale-konsernet som har til formål å ivareta eierskapet til alle 

konsernselskapenes faste eiendommer. AG2R La Mondiale er et forsikringskonsern med virksomhet i Frankrike og 

Luxembourg som er spesialisert innen privat forsikring (pensjoner, helse- og livsforsikring, sparing, sosial velferd). 

– Pierre Impact er et forvaltningsselskap som tilbyr diverse sammensatte tjenester knyttet til fast eiendom i Frankrike 

og flere EØS-land. 

– Målforetaket er et selvstendig fungerende fellesforetak som skal drive eiendomsvirksomhet innenfor boligsektoren 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 punktet. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 433 av 

15.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10927 – ACTION LOGEMENT / AG2R LA MONDIALE / BNP PARIBAS / 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. 

2022/EØS/75/04 

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

(Sak M.10929 – GENERALI REAL ESTATE / MUNICH RE /  

SAXON LAND) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Generali Real Estate S.P.A. (”GRE”, Italia), som er enekontrollert av Assicurazioni Generali S.P.A (”Generali”, 

Italia). 

– Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft (”Munich Re”, Tyskland). 

– Saxon Land B.V. (”fellesforetaket”, Nederland). 

GRE og Munich Re overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GRE er en forvalter av eiendomsaktiva med en integrert forretningsmodell som dekker hele spekteret av 

aktivaforvaltningstjenester, inkludert eiendomsforvaltning. GRE har hovedsakelig virksomhet i Europa. GREs 

overordnede morforetak, Generali, er aktivt i forsikrings- og finanssektoren og har virksomhet over hele verden. 

– Munich Re er et internasjonalt forsikringsselskap som dekker hele verdikjeden for gjenforsikring, primærforsikring 

og løsninger for forsikring av tilleggsrisiko samt kapitalforvaltningstjenester. Munich Re er aktiv globalt, med fokus 

på Europa og Nord-Amerika.  

– Fellesforetaket er et eiendomsinvesteringsselskap med en portefølje bestående av én enkelt fast eiendom, en 

leiekontrakt for 120 Fenchurch Street, London, Storbritannia, hvor det står en 15-etasjers bygning med ca. 40 600 m2 

kontor- og butikklokaler. 

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 punktet.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 438 av 

18.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10929 – GENERALI REAL ESTATE / MUNICH RE / SAXON LAND 

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. 

2022/EØS/75/05 

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

(Sak M.10943 – ENEL / CVC CAPITAL PARTNERS / GRIDSPERTISE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Enel S.p.A. (”Enel”, Italia). 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC Capital Partners”, Luxembourg). 

– Gridspertise S.r.l. (”Gridspertise”, Italia), som i dag er kontrollert av Enel. 

Enel og CVC Capital Partners overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Gridspertise. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Enel er en integrert global aktør innen produksjon av elektrisk kraft og distribusjon og forsyning av gass. 

– CVC Capital Partners er en leverandør av rådgivnings- og forvaltningstjenester til investeringsfond som har 

eierinteresser i en rekke selskaper innenfor mange ulike sektorer verden over. 

– Gridspertise er en leverandør av smartnettutstyr til operatører av distribusjonsnett og nettbrukere. 

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 punktet.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 433 av 

15.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10943 – ENEL / CVC CAPITAL PARTNERS / GRIDSPERTISE 

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. 

2022/EØS/75/06 

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

(Sak M.10956 – AURELIUS INVESTMENT LUX SEVEN / SAPPI FINLAND ONE /  

SAPPI FINLAND OPERATIONS / SAPPI MAASTRICHT REAL ESTATE /  

SAPPI STOCKSTADT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AURELIUS Investment Lux Seven S.à r.l. (Luxembourg), som tilhører Aurelius-konsernet (”Aurelius”, Tyskland). 

– Sappi Finland I Oy (Finland), som tilhører Sappi-konsernet. 

– Sappi Finland Operations Oy (Finland), som tilhører Sappi-konsernet. 

– Sappi Maastricht Real Estate B.V. (Nederland), som tilhører Sappi-konsernet. 

– Sappi Stockstadt GmbH (Tyskland), som tilhører Sappi-konsernet.  

Aurelius overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Sappi Finland I, Sappi 

Finland Operations, Sappi Maastricht Real Estate og Sappi Stockstadt (samlet kalt ”Sappi-målforetakene”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Aurelius-konsernet er et konsern innen aktiv eierkapital som driver virksomhet som investor i Europa og som 

kapitalforvalter internasjonalt. 

– Sappi-målforetakene driver virksomhet innen produksjon og levering av publikasjonspapir og grafisk papir, herunder 

bestrøket mekanisk og bestrøket og ubestrøket trefritt papir, samt spesialkartong, herunder papp til brettbare esker og 

homogen bleket kartong. 

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 punktet.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 437 av 

17.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10956 – AURELIUS INVESTMENT LUX SEVEN / SAPPI FINLAND ONE / SAPPI FINLAND OPERATIONS / 

SAPPI MAASTRICHT REAL ESTATE / SAPPI STOCKSTADT 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

(Sak M.10958 – CARLYLE/GARNICA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Carlyle Group Inc. (”Carlyle”, USA). 

– Grupo Garnica Plywood, S.A.U. (”Garnica”, Spania).  

Carlyle overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Garnica. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carlyle er en global forvalter av alternative aktiva. Fondene Carlyle forvalter, investerer over hele verden innen tre 

investeringsområder: i) global aktiv eierkapital, ii) global kreditt og iii) investeringsløsninger. 

– Garnica utvikler, produserer og leverer kryssfinerløsninger for en rekke forskjellige bruksområder, inkludert bygging, 

emballasje og kjøretøyproduksjon, hovedsakelig i EØS.  

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 punktet.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 435 av 

16.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10958 – CARLYLE/GARNICA 

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. 

2022/EØS/75/08 
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Innledning av behandling 

(Sak M.10646 – MICROSOFT / ACTIVISION BLIZZARD) 

Kommisjonen besluttet 8. november 2022 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde 

fastslått at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med 

det indre marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den 

meldte foretakssammenslutningen og foregriper ikke den endelige beslutningen i saken. Beslutningen er 

hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammen-

slutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 431 av 14.11.2022, s. 3. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.10646 – MICROSOFT / ACTIVISION 

BLIZZARD, per faks (+32 22964301), 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”). 

2022/EØS/75/09 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.431.01.0003.01.ENG
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10763 – NORDEA / TOPDANMARK LIV HOLDING) 

Kommisjonen besluttet 18. oktober 2022 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 32022M10763. 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.10887 – INEOS/SINOPEC/JV) 

Kommisjonen besluttet 25. oktober 2022 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 32022M10887. 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. 

2022/EØS/75/10 

2022/EØS/75/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10911 – PARTNERS GROUP / KOHLBERG / USIC) 

Kommisjonen besluttet 4. november 2022 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 32022M10911. 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.10950 – OTPP/MAHINDRA/MSPL) 

Kommisjonen besluttet 4. november 2022 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 32022M10950. 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. 

2022/EØS/75/12 

2022/EØS/75/13 
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Rettelse til kommisjonskunngjøring 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 

På side 31 i EØS-tillegget nr. 51 av 4.8.2022 (berørt flyrute: Aurillac–Paris (Orly)), etter ”Frist for 

innsending av søknader og anbud”, 

skal ordene 

”31. oktober 2022 (12.00 lokal tid i Paris)” 

erstattes med ordene 

”29. november 2022 (12.00 lokal tid i Paris)”. 

2022/EØS/75/14 
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Sammendrag av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring  

for bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,  

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(Offentliggjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006)(1) 

Sammendrag av følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutnings-

referanse 

Beslutningsdato Godkjennings-

nummer 

Ytterligere opplys-

ninger 

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl) 

fenol, etoksylert 

(4-tert-OPnEO) 

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

4-nonylfenol, forgrenet og 

lineær, etoksylert (4-NPnEO) 

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2022) 7525 26. oktober 2022 REACH/22/43/0 

REACH/22/43/1 

REACH/22/43/2 

REACH/22/43/3 

REACH/22/43/4 

REACH/22/43/5 

EUT C 420 av 

3.11.2022, s. 5 

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl) 

fenol, etoksylert 

(4-tert-OPnEO) 

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2022) 7569 31. oktober 2022 REACH/22/42/0 EUT C 423 av 

7.11.2022, s. 11 

Beslutningene finnes på Kommisjonens nettsted: Authorisation (europa.eu) 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2022/EØS/75/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.420.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.420.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.423.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.423.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2006:396:TOC
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