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UTTALELSE FRA EFTAS RÅDGIVENDE KOMITÉ FOR KONKURRANSE-
BEGRENSENDE AVTALER OG DOMINERENDE STILLING MED HENSYN 

TIL ET UTKAST TIL VEDTAK I

SAK nr. 59120 – COLOR LINE

8. desember 2011

1. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkningsorgans definisjon av det relevante 
markedet.

2. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkningsorgan i at Color Lines langsiktige 
eksklusive rettigheter til å bruke havnefasilitetene på Torskholmen i Strömstad i henhold til 
havneavtalen av 1991, fra 1. januar 1994 til 20. desember 2005, var egnet til å hindre, begrense eller 
vri konkurransen i henhold til artikkel 53 nr. 1 EØS.

3. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkningsorgan i at Color Line ikke har vist at 
vilkårene fastsatt i artikkel 53 nr. 3 EØS er oppfylt i denne saken.

4. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkningsorgan i at Color Line var dominerende på 
det relevante markedet fra 1. januar 1994 til 20. desember 2005.

5. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkningsorgan i at Color Lines langsiktige 
eksklusive rettigheter til å bruke havnefasilitetene på Torskholmen i Strömstad i henhold til 
havneavtalen av 1991, fra 1. januar 1994 til 20. desember 2005, utgjorde misbruk av Color Lines 
dominerende stilling i henhold til artikkel 54 EØS.

6. Den rådgivende komité er enig i at havneavtalen i den perioden undersøkelsen gjelder er egnet til å 
påvirke handelen mellom avtalepartene i henhold til artikkel 53 og 54 EØS.

7. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkningsorgan i at saksbehandlingen kan avsluttes 
gjennom et vedtak i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II artikkel 7 
nr. 1 og artikkel 23 nr. 2.

8. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkningsorgan i at de foretakene utkastet til 
beslutning er rettet til, bør ilegges en bot.

9. Den rådgivende komité anbefaler at uttalelsen blir offentliggjort i Den europeiske unions tidende og 
EØS-tillegget.

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

 2012/EØS/33/01
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UTTALELSE FRA EFTAS RÅDGIVENDE KOMITÉ FOR KONKURRANSE-
BEGRENSENDE AVTALER OG DOMINERENDE STILLING MED HENSYN 

TIL ET FORELØPIG UTKAST TIL VEDTAK I

SAK nr. 59120 – COLOR LINE

13. desember 2011

(andre møte)

1. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkningsorgan i at de foretakene som utkastet til 
beslutning er rettet til, bør ilegges en bot.

2. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkningsorgan når det gjelder botens grunnbeløp.

3. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkningsorgan i at det ikke foreligger noen 
formildende eller skjerpende omstendigheter som må tas i betraktning.

4. Den rådgivende komité slutter seg til EFTAs overvåkningsorgan når det gjelder botens sluttbeløp.

5. Den rådgivende komité anbefaler at uttalelsen blir offentliggjort i Den europeiske unions tidende og 
EØS-tillegget.

 2012/EØS/33/02
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Sluttrapport fra høringslederen i sak 59120 – Color Line

Høringslederens sluttrapport i sak nr. 59120 – Color Line – er framlagt i henhold til artikkel 15 i EFTAs 
overvåkningsorgans vedtak nr. 177/02/COL om høringslederens mandat i visse konkurransesaker.

Saksbehandlingen og utkastet til vedtak gir opphav til følgende observasjoner.

1.  Begynnelsen på saksbehandlingen

 Kystlink AS inngav en klage til det norske Konkurransetilsynet 20. desember 2005 vedrørende 
havneavtaler inngått av Color Line AS med hhv. Strømstad kommune og Sandefjord kommune. 
Konkurransetilsynet meldte 14. desember 2005 saken til EFTAs Overvåkningsorgan (heretter 
kalt ”Overvåkningsorganet”), og deretter ble saken overført til Overvåkningsorganet i henhold til 
reglene i kunngjøringen om EFTA-nettverket av konkurransemyndigheter.(1)

 Kontrollbesøk ble gjennomført i lokalene til Color Line AS (heretter kalt ”Color Line”), Color 
Group ASA og O.N. Sunde AS fra 4. til 6. april 2006.

2.  Den skriftlige saksbehandlingen

2.1.  Meddelelsen om innsigelser

 Meddelelsen om innsigelser ble vedtatt av Overvåkningsorganet 16. desember 2009. Meddelelsen 
om innsigelser ble skrevet på engelsk, men etter en forespørsel fra Color Line 17. desember 2009 
ble en norsk versjon utarbeidet og meddelt Color Line 5. februar 2010.

 Color Line sendte sitt svar til meddelelsen om innsigelser på norsk 12. april 2010.

2.2.  Tredjemenn

 To foretak anmodet om formell deltakelse i saksbehandlingen som berørte tredjemenn. Som svar 
på anmodningene gav høringslederne 9. februar 2010 Fjord Line og 18. mai 2010 Bastø Fosen, 
adgang til deltakelse i saksbehandlingen. Begge mottok en ikke-fortrolig versjon av meddelelsen 
om innsigelser og Color Lines svar på meddelelsen om innsigelser.

2.3.  Dokumentinnsyn

 Den 11. januar 2010 ble Color Line innvilget innsyn i de deler av Overvåkningsorganets 
saksdokumenter som ikke inneholdt fortrolig informasjon. Etter klarering av de resterende 
spørsmålene om fortrolighet fikk Color Line 29. januar 2010 innsyn i resten av dokumentene 
av Overvåkningsorganets statsstøtte- og konkurranseavdeling. Color Line sendte 11. mars 2010 
høringslederne en begrunnet anmodning om ytterligere innsyn i saksdokumentene.

 Høringslederne svarte 26. mars 2010, og innvilget fullt eller delvis innsyn i de fleste av de 
etterspurte dokumentene.

 Color Line sendte ytterligere en begrunnet anmodning om dokumentinnsyn 21. mai 2010. 
Selskapet anmodet om innsyn i alle dokumenter inngitt av tredjemenn samt høringslederens 
beslutning om å gi Fjord Line tredjemannsstatus. Ved brev av 26. mai 2010 bemerket 
høringslederne at Color Line allerede hadde mottatt Fjord Lines kommentarer til meddelelsen 
om innsigelser og Color Lines svar til meddelelsen om innsigelser 25. mai 2010. Videre 
informerte høringslederne Color Line om at den resterende korrespondansen mellom Fjord Line 
og Overvåkningsorganet, samt beslutningen tatt av høringslederne, ikke inneholdt nye bevis i 
saken. Color Line hadde derfor ingen rett til innsyn i disse dokumentene. Overvåkningsorganets 
statsstøtte- og konkurranseavdeling videresendte Bastø Fosens kommentarer til meddelelsen om 
innsigelser og Color Lines svar til meddelelsen om innsigelser 4. juni 2010, ettersom disse kunne 
inneholde nye bevis i saken.

(1) Kunngjøring om samarbeid innen EFTA-nettverket av konkurransemyndigheter, EUT C 227 av 21.9.2006, s. 10, og EØS-tillegget 
til EUT nr. 47 av 21.9.2006, s. 1.

 2012/EØS/33/03
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3.  Den muntlige saksbehandlingen

 Den muntlige høringen ble avholdt 14. juni 2010. Til stede under høringen var høringslederne, 
representanter fra Color Line, konkurranse- og statsstøtteavdelingen i Overvåkningsorganet, 
den juridiske avdelingen i Overvåkningsorganet, det ansvarlige medlemmet av kollegiet samt 
representanter fra Kommisjonen, Konkurransetilsynet, den franske konkurransemyndigheten og 
tredjemann Bastø Fosen.

 Konkurranse- og statsstøtteavdelingen framla sine synspunkter på saken som fastsatt i 
meddelelsen om innsigelser. Bastø Fosen gav også en kort presentasjon av sine synspunkter. 
Den resterende tiden var avsatt til Color Line, hvis representanter snakket på norsk med engelsk 
oversettelse.

 Deler av presentasjonene var lukket for tredjemann, spesielt deler av presentasjonen av Color 
Lines industrielle modell, presentasjonen av en kundeundersøkelse og presentasjonen av 
økonomisk analyse og suksesskriterier for en potensiell konkurrent.

 På anmodning fikk Color Line opptak av høringen 4. mai 2011.

4.  Saksbehandlingen etter høringen

 Den andre høringslederen, Ida Hauger, sluttet i Overvåkningsorganet i juli 2010.

 Ved brev av 12. januar 2011 anmodet Color Line om et oppdateringsmøte (”state of play”-møte).

 Et møtet ble avholdt i Overvåkningsorganets lokaler 15. februar 2011. 

 Ved e-post av 6. mai 2011 oversendte Color Line Overvåkningsorganet et posisjonsdokument 
(”position paper”) med Color Lines synspunkter på de juridiske spørsmålene presentert av 
Overvåkningsorganet på oppdateringsmøtet. Color Line framla posisjonsdokumentet og sine 
synspunkter på saken i et møte avholdt i Overvåkningsorganets lokaler 11. mai 2011. 

5.  Utkastet til vedtak

 Omfanget av overtredelsene som er identifisert i utkastet til vedtak framlagt for den rådgivende 
komité er snevrere enn i meddelelsen om innsigelser. I tillegg er varigheten av overtredelsene 
kortere og vedtaket er rettet til to foretak, mens meddelelsen om innsigelser var adressert til fire 
foretak.

 I meddelelsen om innsigelser var Overvåkningsorganets foreløpige konklusjon at havneavtalene 
med hhv. Strømstad kommune og Sandefjord kommune hadde som formål og virkning å hindre, 
begrense eller vri konkurransen i strid med artikkel 53 nr. 1 EØS, og at de ikke oppfylte vilkårene 
i artikkel 53 nr. 3 EØS. Overvåkningsorganet var også av den foreløpige oppfatning at Color Line 
hadde misbrukt sin dominerende markedsstilling på det relevante markedet. Overvåkningsorganet 
anså at disse overtredelsene begynte 1. januar 1994 og fortsatt pågikk. Meddelelsen om innsigelser 
var adressert til Color Line, Color Line Transport AS, Color Group ASA og O.N. Sunde AS.

 I utkastet til vedtak, nå rettet til Color Line AS og Color Group AS, har Overvåkningsorganet 
kommet til den konklusjon at Color Line gjennom de langsiktige eksklusive rettighetene selskapet 
har hatt i henhold til havneavtalen med Strømstad kommune, overtrådte artikkel 53 og 54 EØS 
fra 1. januar 1994 til 20. desember 2005. Når det gjelder artikkel 53, finner vedtaket ikke lenger 
at formålet var å begrense konkurransen. Vedtaket er også adressert til Color Group AS som et 
resultat av selskapets bestemmende innflytelse over sitt heleide datterselskap Color Line AS fra 
1. oktober 1998 til 20. desember 2005.

 Det er min oppfatning at utkastet til vedtak som er framlagt for den rådgivende komité kun 
inneholder innsigelser som Color Line har hatt mulighet til å fremlegge sine synspunkter på. 

 Jeg konkluderer med at Color Lines rett til å bli hørt har blitt respektert i denne saken.
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6.  Konklusjon

 Jeg mener at adressatenes rett til å bli hørt har blitt tilbørlig respektert.
 

 Florence Simonetti

 Høringsleder
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Sammendrag av vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 387/11/COL 

av 14. desember 2011

vedrørende en sak under EØS-avtalens artikkel 53 og 54
mot Color Group AS og Color Line AS

(Sak nr. 59120 Color Line)

(den engelske og norske teksten har gyldighet)

1.  Innledning

1. EFTAs overvåkningsorgan (”Overvåkningsorganet”) gjorde 14. desember 2011 vedtak i 
forbindelse med en sak i henhold til EØS-avtalens artikkel 53 og 54. I samsvar med 
bestemmelsene i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II artikkel 30 offentliggjør 
Overvåkningsorganet herved partenes navn og vedtakets hovedinnhold, under hensyn til 
foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. En ikke-fortrolig 
utgave av det fullstendige vedtaket er gjengitt på originalspråkene på Overvåkningsorganets 
nettsider: 

 http://www.eftasurv.int/competition/competition-cases/  

2.  Vedtaket er rettet til fergeselskapet Color Line AS for selskapets direkte deltakelse i overtredelse 
av EØS-avtalens artikkel 53 og 54. Vedtaket er også rettet til Color Group AS, som morselskap 
til Color Line AS fra 1. oktober 1998 til 20. desember 2005. Color Line AS og Color Group 
AS ilegges en bot for perioden fra 1. januar 1999 til 20. desember 2005 som de er solidarisk 
ansvarlige for. 

2. Bakgrunn og framgangsmåte

3. En klage ble inngitt til det norske Konkurransetilsynet 20. desember 2005 av Color Lines 
daværende konkurrent Kystlink AS. Saken ble deretter overført til Overvåkningsorganet i 
henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II artikkel 11 og reglene 
fastsatt i kunngjøringen om EFTA-nettverket(1).

4.  Fra 4. til 6. april 2006 gjennomførte Overvåkningsorganet kontrollbesøk i forretningslokalene til 
Color Line AS, Color Group ASA og O.N. Sunde AS (morselskapet til Color Group ASA) i Oslo.

5.  Overvåkningsorganet oversendte en meddelelse om innsigelser til Color Line 16. desember 
2009. Overvåkningsorganet inntok det foreløpige syn at i) Color Lines eksklusivitetsavtale 
med Strömstad havn beskyttet Color Line mot effektiv konkurranse på markedet for korte 
passasjerfergeruter med taxfreesalg på ruter mellom havner langs norskekysten mellom 
Sandefjord og Langesund og havner langs svenskekysten i Strömstad kommune, i strid med 
artikkel 53 EØS, og ii) at Color Line ved å opprettholde avtalen etter at EØS-avtalen tråde i kraft 
misbrukte sin dominerende stilling på markedet, i strid med artikkel 54 EØS.

3. Color Line

6. Color Group AS utøver virksomhet på området transport og turisme, inkludert fergeruter. Color 
Line AS, et heleid datterselskap av Color Group AS, var ansvarlig (sammen med sine forgjengere) 
for konsernets fergedrift i den perioden som undersøkelsen gjelder, inkludert ruten mellom 
Sandefjord og Strömstad. 

7. Ruten ble opprinnelig drevet av selskapet Scandi Line AS. Color Line AS er dette selskapets 
direkte rettsetterfølger. Color Group AS har vært eneeier av Color Line AS siden 30. september 
1998.

(1) EUT C 227 av 21.9.2006, s. 10, og EØS-tillegget til EUT nr. 47 av 21.9.2006, s. 1.

 2012/EØS/33/04

http://www.eftasurv.int/competition/competition-cases/
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4.  Havneavtalen

8.  Color Line og dets forgjengere har drevet en fergerute fra Strömstad til Sandefjord i Norge siden 
1986. Color Line undertegnet en avtale med Strömstad kommune for første gang i juli 1989. 
Avtalen ble erstattet med den avtalen som er gjenstand for dette vedtak 26. mars 1991 (heretter 
kalt ”havneavtalen”). Havneavtalen var gyldig i en periode på 15 år (fra 1. januar 1991 til 
30. desember 2005). Color Line var deretter berettiget til ytterligere ti års forlengelse. 

9. I henhold til havneavtalen bortfestet Strömstad kommune et avsatt område i havnen – det 
området som benevnes som Torskholmen – til Color Line, inkludert retten til å bruke rampen og 
oppstillingsområdet for biler.

10. Color Lines enerett til bruken av Torskholmen ble fastsatt i klausul 7 i havneavtalen, noe som 
hindret kommunen i å gi tilgang til Torskholmen for konkurrerende fergevirksomhet. 

5. Ruten Sandefjord–Strömstad

11. Sandefjord–Strömstad-ruten forbinder byene Sandefjord, som ligger i Vestfold fylke i Norge ca. 
to timer med bil sør for Oslo på vestsiden av Oslofjorden, og Strömstad, som ligger på vestkysten 
av Sverige nær den norske grensen.

12. Fergeoverfarten mellom Sandefjord og Strömstad tar ca. to og en halv time. Color Line har siden 
1994 generelt hatt fire daglige avganger i hver retning på denne strekningen, seks i høysesong. 
En stor andel av passasjerene har med seg bilen om bord på fergen i Sandefjord og kjører tilbake 
til Norge over grensen ved Svinesund nord for Strömstad.

13. Taxfreesalget om bord på Color Lines ferger er og har vært avgjørende for rutens popularitet. 
Taxfreesalg om bord på ferger i Norge krever en tillatelse, og Color Line har hatt en tillatelse til 
å selge taxfreevarer på ruten Sandefjord–Strömstad siden 1987. 

6. Det relevante markedet

14. Overvåkningsorganet har definert det relevante produktmarkedet som korte passasjerfergeruter 
med taxfreesalg. Det geografiske omfanget av det relevante markedet var trolig begrenset til 
denne fergeforbindelsen mellom havnene i Sandefjord kommune og Strömstad kommune, men i 
dette vedtak kan imidlertid den nøyaktige definisjonen av det geografiske markedet være åpen, 
ettersom Color Line i den perioden som undersøkelsen gjelder uansett var eneste tilbyder av korte 
passasjefergeruter med taxfreesalg mellom Norge og Sverige. 

7. Konkurransebegrensning i henhold til artikkel 53 nr. 1 EØS

15. Havneavtalen i Strömstad gav Color Line eksklusiv tilgang til området Torskholmen i Strömstad 
havn i en periode på 25 år (innledningsvis 15 år, med rett til å forlenge denne perioden med 
ytterligere ti år). Den hindret Strömstad kommune i å gi andre enn Color Line tilgang til 
Torskholmen i hele denne perioden. 

16. Color Line fikk enerett til bruk av all tilgjengelig kapasitet i denne strategisk plasserte havnen i 
en periode på 25 år, uavhengig av om selskapet faktisk ville bruke eller trengte denne kapasiteten. 
Havneavtalen hadde dermed en utestengende virkning på det relevante markedet i en meget lang 
periode.

17. Andre etableringshindringer var ordningen med taxfreesalg, Color Lines fordel av å være først ute 
(selskapet hadde monopol på ruten fra begynnelsen fram til 2006) og merkelojalitet. Color Line 
hadde dessuten etablert seg som en aggressiv konkurrent, som var villig og i stand til å forsvare 
sin posisjon og utøve sin markedsmakt for å oppnå dette.

18. Potensielle konkurrenter har gjort i hvert fall tre vesentlige forsøk på å etablere seg på det 
relevante markedet i den aktuelle perioden og konkurrere med Color Line på ruten Sandefjord–
Strømstad. To av disse forsøkene lyktes ikke, mens det tredje – Kystlinks forsøk – lyktes først 
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etter at den første eksklusivitetsperioden på 15 år i henhold til havneavtalen var avviklet og 
kommunen nektet å innvilge en forlengelse på ti år som Color Line i henhold til avtalen hadde 
rett til. Strömstad kommune gav Kystlink tilgang 21. desember 2005.

19. En vurdering av mulige havnealternativer har vist at disse havnene av tekniske, kommersielle, 
geografiske og regulatoriske årsaker ikke tilbød reelle muligheter til markedsetablering innenfor 
en rimelig tidsramme for mulige nye markedsdeltakere som ønsket å konkurrere med Color Lines 
rute i løpet av den perioden som undersøkelsen gjelder. 

20. På grunnlag av ovennevnte elementer var havneavtalen om langsiktig eksklusivitet 
konkurransebegrensende i henhold til artikkel 53 nr. 1 EØS, fra EØS-avtalen trådte i kraft 
1. januar 1994 til tidligst 20. desember 2005. 

8. Påvirkning på handelen

21. Internasjonal fergefart er grensekryssende av natur. I tillegg var Color Lines omsetning på ruten 
betydelig, og økte for hvert år i løpet av den aktuelle perioden. Antallet passasjerer på ruten økte 
også i perioden og nådde 1,2 millioner passasjerer i 1999, og holdt seg mer eller mindre på eller 
over dette nivået fram til 2005. 

22. I lys av dette er havneavtalens innvirkning på konkurrenters muligheter til å etablere en tjeneste 
i konkurranse med Color Line mellom Sverige og Norge på det relevante markedet, tilstrekkelig 
til å kunne fastslå at havneavtalen var egnet til å påvirke handelen mellom EØS-stater merkbart, 
i henhold til artikkel 53 nr. 1 EØS.

9. Ingen berettigelse i henhold til artikkel 53 nr. 3 EØS

23. Color Line har hevdet at selskapet foretok betydelige investeringer som førte til vesentlige 
forbedringer av Sandefjord–Strömstad-ruten til fordel for forbrukerne. Den effektivitetsgevinsten 
som Color Line hevder at havneavtalen om langsiktig eksklusivitet har medført, er imidlertid 
utilstrekkelig dokumentert eller i beste fall begrenset av natur. Color Line har unnlatt å vise at 
fordelene ved de eventuelle effektivitetsgevinstene som avtalen kan ha medført, oppveier skaden 
for forbrukerne som følge av selskapets langsiktige eksklusivitet. I tillegg gikk varigheten – 25 år 
– av den eksklusiviteten Color Line nøt godt av, langt utover det som var akseptabelt og var 
grunnleggende uforholdsmessig med hensyn til en eventuell effektivitetsgevinst.

24. Følgelig har Color Line ikke vist at vilkårene i artikkel 53 nr. 3 EØS er oppfylt.

10. Misbruk av dominerende stilling i henhold til artikkel 54 EØS

25. I perioden fra 1986 fram til Kystlink tiltråde markedet i 2006, var Color Line eneste tilbyder, 
det vil si hadde monopol på det relevante fergerutemarkedet med en markedsandel på 100 %. 
Selskapets kunder var hovedsakelig enkeltpersoner med begrenset eller ingen motvirkende 
kjøpermakt. I tillegg bar markedet preg av betydelige etableringshindringer, inkludert Color 
Lines markedsstilling, kundenes merkelojalitet, mangel på gjennomførbare havnealternativer 
og regulatoriske hindringer. Av disse årsaker hadde Color Line en dominerende stilling på den 
relevante markedet i hvert fall i den perioden som undersøkelsen gjelder. 

26. De eksklusivere rettighetene til å bruke av havnefasilitetene på Torskholmen i Strömstad som 
Color Line nøt godt av under havneavtalen fra 1. januar 1994 til 20. desember 2005, som hadde 
en utestengende virkning på konkurransen på det relevante markedet, var fra i det minste egnet 
til å begrense konkurransen i henhold til artikkel 54 EØS. 

27. Color Line har ikke vist at det var noen objektiv begrunnelse for å stole på denne avtalen og 
opprettholde sine eksklusive rettigheter etter at EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994 fram 
til 20. desember 2005. Color Line misbrukte dermed sin dominerende stilling på det relevante 
markedet.

28. Internasjonal fergefart er grensekryssende av natur, og det relevante markedet for fergefart i 
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denne saken utgjør en vesentlig del av det felles marked. På bakgrunn av dette var Color Lines 
misbruk av sin dominerende stilling på det relevante markedet egnet til å påvirke handelen 
mellom EØS-stater merkbart, i henhold til artikkel 54 EØS.

11. Vedtakets mottakere

29. Vedtaket fastsetter at Color Line AS og Color Group AS har overtrådt EØS-avtalens artikkel 53 
og 54 gjennom de langsiktige eksklusive rettigheter Color Line nøt godt av i henhold til 
havneavtalen inngått med Strömstad kommune i 1991, på følgende måte:

a) Color Line AS fra 1. januar 1994 til 20. desember 2005 i kraft av selskapets direkte deltakelse 
i overtredelsen.

b) Color Group AS fra 1. oktober 1998 til 20. desember 2005 som følge av konsernets 
avgjørende innflytelse over sitt heleide datterselskap Color Line AS.

12. Bøter

30. I henhold til Overvåkningsorganets retningslinjer om metoden for fastsettelse av bøter(2) er 
botens grunnbeløp knyttet til en andel – på opptil 30 % – av omsetningsverdien på det relevante 
geografiske området i EØS av de produktene/tjenestene som overtredelsen er direkte eller 
indirekte knyttet til, avhengig av overtredelsens grovhet, multiplisert med antall år overtredelsen 
har funnet sted. 

31. Overvåkningsorganet vil normalt anvende foretakets omsetningsverdi i det siste hele regnskapsåret 
foretaket deltok i overtredelsen. I dette tilfellet tilsvarer dette Color Lines omsetning av 
Sandefjord–Strömstad-ruten i 2004.

32. Ved vurdering av overtredelsens grovhet for å avgjøre om den andel av omsetningsverdien som 
skal tas i betraktning i et gitt tilfelle, bør ligge i nedre eller øvre del av denne skalaen, foretar 
Overvåkningsorganet en vurdering i hver enkelt sak der alle relevante omstendigheter i saken tas 
i betraktning. Overvåkningsorganet tar hensyn til en rekke faktorer, slik som overtredelsens art, 
de berørte foretakenes markedsandel og overtredelsens geografiske utstrekning. 

33. I denne saken har Overvåkningsorganet konkludert med at den andel av verdien av salget som 
skal brukes for å bestemme botens grunnbeløp bør være 2,5 %.

34. Overvåkningsorganet har fastslått en overtredelse av EØS-konkurransereglene fra 1. januar 
1994, men har ved utøvelsen av sin myndighet til å ilegge bøter og under det vide skjønn 
Overvåkningsorganet har i denne sammenheng(3) unntaksvis og i lys av de særskilte forholdene i 
denne saken, besluttet å ilegge en bot bare for perioden fra 1. januar 1999 til 20. desember 2005. 
Perioden som tas i betraktning utgjør dermed sju år.

35. På bakgrunn av det ovenstående er botens grunnbeløp fastsatt til 18 811 millioner euro.

36. Det foreligger ingen skjerpende eller formildende omstendigheter i denne saken.

37.  Boten overstiger ikke 10 % av den samlede omsetning i regnskapsåret forut for dette vedtak til 
det foretaket som deltok i overtredelsen. 

13. Vedtak

38. Color Line AS og Color Group AS har overtrådt EØS-avtalens artikkel 53 og 54 gjennom de 
langsiktige eksklusive rettigheter Color Line AS nøt godt av i henhold til havneavtalen inngått 
med Strömstad kommune i 1991, på følgende måte:

(2) EUT C 314 av 21.12.2006, s. 84, og EØS-tillegget til EUT nr. 63 av 21.12.2006, s. 44.
(3) Retningslinjer om metoden for fastsettelse av bøter, nr. 37.
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a) Color Line AS fra 1. januar 1994 til 20. desember 2005 i kraft av selskapets direkte deltakelse 
i overtredelsen. 

b) Color Group AS fra 1. oktober 1998 til 20. desember 2005 som følge av konsernets 
avgjørende innflytelse over sitt heleide datterselskap Color Line AS.

39. På grunnlag av det foreliggende bevismaterialet anser Overvåkningsorganet at overtredelsen 
opphørte 20. desember 2005, men for å unngå enhver tvil, bør de foretak som fortsatt utøver 
virksomhet på det relevante markedet og som dette vedtak er rettet til bli pålagt å bringe 
overtredelsen til opphør, dersom de ikke allerede har gjort det, og heretter avstå fra enhver 
handling eller atferd som kan ha samme eller lignende formål eller virkning. 

40. Color Line AS og Color Group AS ilegges for perioden fra 1. januar 1999 til 20. desember 2005 
en bot på 18 811 millioner euro, som de er solidarisk ansvarlige for.
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KUNNGJØRING FRA NORGE

vedrørende europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om 
vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av 

hydrokarboner

Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på 
norsk kontinentalsokkel – Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2012

Det norske olje- og energidepartement kunngjør herved en innbydelse til å søke om utvinningstillatelser 
for petroleum i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 
30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av 
hydrokarboner. 

Utvinningstillatelser vil kun bli tildelt aksjeselskaper registrert i Norge eller i et annet land som har sluttet 
seg til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), eller til fysisk person 
hjemmehørende i en EØS-stat. Selskapet skal ha en aksjekapital på minimum 1 million NOK, eller et 
tilsvarende beløp i registreringslandets valuta. 

Selskaper som ikke er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, kan tildeles utvinningstillatelse dersom 
de er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel. 

Individuelle søkere og søkere som søker som gruppe vil bli behandlet på like vilkår av departementet. 
Den som leverer individuell søknad, eller den som inngår i en gruppe som sammen med andre leverer 
felles søknad, er å betrakte som søker av utvinningstillatelse. Departementet kan, på grunnlag av innsendte 
gruppesøknader og individuelle søknader, sette sammen grupper av søkere og utpeke operatør for slike 
grupper. 

Mellom de rettighetshavere som blir tildelt andel i samme utvinningstillatelse vil det bli stilt krav om 
inngåelse av en avtale for petroleumsvirksomhet, herunder samarbeidsavtale og en regnskapsavtale. Er 
utvinningstillatelsen stratigrafisk delt, vil det også bli stilt krav om at rettighetshaverne til de to stratigrafisk 
delte tillatelsene inngår en samarbeidsavtale, som regulerer forholdet mellom partene i så måte. 

Avtalepartene danner ved avtaleinngåelsen et interessentskap hvor partenes andeler i avtalene til enhver 
tid skal være identiske med partenes andeler i utvinningstillatelsen. 

Konsesjonsdokumentene vil i hovedtrekk være basert på de relevante dokumenter fra tildelingen i 
forhåndsdefinerte områder 2011. Målet er at hovedtrekkene i eventuelle tilpasninger i rammeverket gjøres 
kjent for industrien før søknadsfristen utløper. 

Kriterier for tildeling av utvinningstillatelse

For å fremme god ressursforvaltning, rask og effektiv leting etter og utvinning av petroleum på norsk 
kontinentalsokkel, herunder en sammensetning av rettighetshavergrupper som sikrer dette, vil følgende 
kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i utvinningstillatelser og ved utpeking av operatør: 

a)  Søkeren(e)s relevante tekniske kompetanse, herunder kompetanse vedrørende utviklingsarbeid, 
forskning, sikkerhet og miljø, samt hvordan denne kan bidra aktivt til en kostnadseffektiv undersøkelse 
etter, og eventuell utvinning av, petroleum fra det berørte geografiske området.

b)  At søkeren(e) har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å foreta undersøkelse etter, og eventuell 
utvinning av, petroleum fra det berørte geografiske området.

c)  Søkeren(e)s forståelse av geologien i det berørte geografiske område og hvordan rettighetshaver 
planlegger å foreta en effektiv undersøkelse etter petroleum der.

d)  Søkeren(e)s erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder.

e)  Erfaring med søkeren(e)s virksomhet.

 2012/EØS/33/05
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f)  Der flere søkere søker sammen som gruppe vil gruppens sammensetning, anbefalt operatør og 
gruppens samlede kompetanse tillegges vekt.

g)  Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst én rettighetshaver 
har boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant 
operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.

h)  Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav minst én 
med erfaring som nevnt under g).

i)  Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet skal selv ha boret minst én 
brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring 
utenfor norsk kontinentalsokkel.

j)  For utvinningstillatelser på dypt hav skal den som utpekes som operatør og minst ytterligere én 
rettighetshaver selv ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha 
tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen 
skal minst én rettighetshaver ha boret på dypt hav som operatør.

k)  Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser, som forventes å medføre boring av 
letebrønner med høyt trykk og/eller temperatur (HTHT), skal selv ha boret minst en brønn på norsk 
kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk 
kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen skal minst én rettighetshaver ha boret én HTHT-brønn på 
dypt hav som operatør.

Blokker det kan søkes om

Det geografiske området det kan søkes om, er det området på den norske kontinentalsokkel som er 
forhåndsdefinert for denne konsesjonsrunden. Søknader om andeler i utvinningstillatelser kan inngis for 
blokker som det ikke er bevilget tillatelse for innenfor det forhåndsdefinerte området, og blokker eller 
deler av blokker innenfor det forhåndsdefinerte området som er levert tilbake før fristen for innsending 
av søknader har utløpt. 

Fullstendig utlysningstekst med detaljerte kart over de aktuelle områdene er tilgjengelig på Oljedirektoratets 
nettsted www.npd.no/apa2012, eller kan fås fra Olje- og energidepartementet, tlf. +47 22 24 62 09.

Søknader om utvinningstillatelser for petroleum inngis til: 

Olje- og energidepartementet 
Postboks 8148 Dep 
N-0033 OSLO 
NORGE 

Søknadsfrist: 6. september 2012 kl. 12.00. 

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum under tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2012 på 
norsk kontinentalsokkel vil finne sted tidligst 90 dager etter at innbydelsen er kunngjort, og er planlagt 
gjennomført på slutten av 2012 eller tidlig i 2013, men senest 30. januar 2013. 

www.npd.no/apa2012
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

1. Kommisjonen mottok 11. juni 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene European Advanced 
Technology S.A. (”EAT”, Belgia), som kontrolleres av Israel Aerospace Industries Ltd. (”IAI”, 
Israel), og Airbus Invest S.A.S. (Frankrike), som kontrolleres av European Aeronautic Defence 
and Space Company N.V. (”EADS”, Nederland), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll 
i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nystiftet fellesforetak (”JV”, 
Belgia).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– EADS: forskning, utforming, utvikling, framstilling, endring, salg og vedlikehold av sivile 
og militære luftfartøyer, fjernstyrte våpen, satellitter, droner, romfartøyer, elektronikk og 
telekommunikasjonsutstyr

– Airbus: utvikling, framstilling og salg av sivile og militære luftfartøyer

– IAI: forskning og utvikling, utforming, framstilling, markedsføring og andre tilknyttede 
tjenester fortrinnsvis innenfor missil- og romsystemer, militær og sivil luftfart, militær 
elektronikk og vedlikehold av luftfartøyer

– EAT: kapitalinteresser innenfor luft- og romfartsindustrien, forsvaret og tilknyttede sektorer

– JV: utvikling, framstilling og markedsføring av pilotkontrollerte halvrobotiserte trekktraktorer 
for kommersiell luftfart

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 175 av 19.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6490 – EADS/
Israel Aerospace Industries/JV, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

 2012/EØS/33/06

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6514 – OK ekonomisk förening/Kuwait Petroleum Northern Europe/Kuwait 
Petroleum (Danmark)

Sak som kan behandles etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 8. juni 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der OK ekonomisk förening (”OKEF”, 
Sverige) og Kuwait Petroleum Northern Europe B.V. (”KP Northern Europe”, Nederland), som i 
siste instans kontrolleres av Kuwait Petroleum Corporation (”KPC”, Kuwait), ved kjøp av aksjer 
i fellesskap indirekte overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over Kuwait Petroleum (Danmark).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– OKEF: samvirke som eies av sine medlemmer, og som driver OKQ8 sine bensinstasjoner og 
leverer drivstoff, smøremidler og andre bilrelaterte varer og tjenester

– KPC: leting etter, utvinning, raffinering, transport og markedsføring av kuwaitisk råolje, 
petroleum og petrokjemiske produkter

– Kuwait Petroleum (Danmark): detalj- og engrossalg av drivstoff i Danmark

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen (2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 171 av 16.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6514 – OK 
ekonomisk förening/Kuwait Petroleum Northern Europe/Kuwait Petroleum (Danmark), per faks 
(faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/33/07

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco)

1. Kommisjonen mottok 11. juni 2012 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold 
til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der 
Cytec Industries Inc. (”Cytec”, USA) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Umeco plc (”Umeco”, Storbritannia) gjennom et offentlig tilbud 
kunngjort 12. april 2012.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Cytec: framstilling og levering av spesialkjemikalier og -materialer, herunder avanserte 
komposittmaterialer, til en rekke industrier 

– Umeco: framstilling og levering av avanserte komposittmaterialer og prosessmaterialer, 
hovedsakelig til luft- og romfartsindustrien, forsvarsindustrien, bilindustrien og fritidsindustrien

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 175 av 19.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6561 – Cytec 
Industries/Umeco, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/33/08

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6591 – TenneT Offshore GmbH/Mitsubishi Corporation/TenneT Offshore 2)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 13. juni 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der TenneT Offshore GmbH (”TOG”, 
Tyskland), som kontrolleres av TenneT Holding B.V. (Nederland), og Mitsubishi Corporation 
(”MC”, Japan) i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over TenneT Offshore 2 Beteiligungsgesellschaft mbH (”HoldCo”, Tyskland) ved kjøp 
av aksjer i et nystiftet fellesforetak. Holdco er heleid av TOG. HoldCo innehar 100 % av aksjene i 
NewCo.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– TOG: offshore transport av elektrisk kraft i Tyskland 

– MC: handel innenfor energi, metaller, maskiner, kjemikalier, næringsmidler og alminnelige 
handelsvarer

– NewCo: oppføring, drift og vedlikehold av BorWin 1/2, HVDC-kabler (herunder transformator-
stasjoner) som forbinder visse offshore vindmølleparker i Nordsjøen utenfor kysten av 
Tyskland med strømnettet på land i Tyskland

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 182 av 22.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6591 – TenneT 
Offshore GmbH/Mitsubishi Corporation/TenneT Offshore 2, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/33/09

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


21.6.2012 Nr. 33/17EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6608 – Tereos/Wilmar/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 14. juni 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det belgiske foretaket Syral China 
Investment, som tilhører det franske Tereos-konsernet (”Tereos”), og det kinesiske foretaket Yihai 
Kerry Investments Co. Ltd, som tilhører det singaporske Wilmar-konsernet, ved kjøp av aksjer i 
fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et 
nystiftet kinesisk fellesforetak (”JV”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Tereos: bearbeiding av sukkerbete og sukkerrør, alkoholer og bioetanol, stivelser og biprodukter 
til fôr og elektrisk kraft 

– Wilmar: bearbeiding av og handel med palmeoljeprodukter, spesialfettstoffer, matoljer, 
oleokjemikalier og korn, knusing av oljeholdige frø og framstilling av biodiesel

– JV: produksjon og salg av næringsmiddelingredienser, naturlige tilsetningsstoffer i 
næringsmidler og økologisk fôr i Kina og Sørøst-Asia

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 182 av 22.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6608 – Tereos/
Wilmar/JV, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/33/10

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

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


EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 33/18 21.6.2012

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6615 – Nuvia/Coor/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 14. juni 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de svenske foretakene Nuvia Nordic 
AB (”Nuvia”), som i siste instans kontrolleres av det franske foretaket Vinci SA (”Vinci”), og 
Coor Services Management Nuclear AB (”Coor”), som i siste instans kontrolleres av det britiske 
foretaket Cinven Ltd. (”Cinven”), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nystiftet svensk fellesforetak, Nordic Nuclear 
Services AB (”JV”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Coor: forvaltning og utvikling av serviceløsninger for kontorer, eiendommer, produksjonsanlegg 
og offentlig sektor 

– Nuvia: tjenester i forbindelse med kjernekraft

– JV: vil yte tjenester til kjernekraftanlegg i Sverige

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 182 av 22.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6615 – Nuvia/
Coor/JV, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

 2012/EØS/33/11

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


21.6.2012 Nr. 33/19EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 11. juni 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket Lion/Seneca France 
2 (”LF2”), som i siste instans kontrolleres av britiske Lion Capital LLP (”Lion Capital”), ved kjøp 
av verdipapirer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over hele det franske foretaket 3 AB Optique Développement (”3ABOD”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Lion Capital: privat investeringsforvalter med fokus på investering i selskaper med virksomhet 
innenfor produksjon og/eller salg av forbruksmerkevarer 

– 3ABOD: morselskapet til Alain Afflelou Group, som har virksomhet innenfor distribusjon 
av optiske produkter gjennom et nasjonalt og internasjonalt nettverk av franchisebaserte og 
heleide detaljhandler

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 175 av 19.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6616 – Lion 
Capital/Alain Afflelou Group, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/33/12

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

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


EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 33/20 21.6.2012

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6629 – Bain Capital/Scandinavian Installations Refi)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 7. juni 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Bain Capital Investors, LLC (USA) ved 
kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
hele Scandinavian Installations Refi AB (Sverige), holdingselskapet til Bravida AB (Sverige) og dets 
datterselskaper.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Bain Capital Investor: investeringsforetak 

– Scandinavian Installation (Bravida): levering av installasjons- og vedlikeholdsarbeid innenfor 
elektrisitets- og VVS-sektoren i Sverige, Danmark og Norge

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 171 av 16.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6629 – Bain 
Capital/Scandinavian Installations Refi, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/33/13

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

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


21.6.2012 Nr. 33/21EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 11. juni 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Permira Europe III 
Fund (”PE III”), som i siste instans kontrolleres av Permira Holdings Limited, ved kjøp av aksjer 
overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det spanske 
foretaket Telepizza, S.A. (”Telepizza”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– PE III: investeringsfond.

– Telepizza: virksomhet innenfor restaurantindustrien i Spania, Portugal og Polen. Kontrolleres 
for tiden i fellesskap av PE III og Carbal, S.A.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 175 av 19.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6631 – 
Permira Europe III/Telepizza, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/33/14

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

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



