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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt  

23. november 2017 av Borgarting lagmannsrett i saken Nye Kystlink AS mot  

Color Group AS og Color Line AS 

(Sak E-10/17) 

Borgarting lagmannsrett har ved brev av 23. november 2017 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, 

mottatt ved domstolens kontor 24. november 2017, om en rådgivende uttalelse i saken Nye Kystlink AS 

mot Color Group AS og Color Line AS, med følgende spørsmål: 

1. Følger det av det EØS-rettslige ekvivalensprinsippet at en nasjonal foreldelsesregel som oppstiller en 

særskilt frist på ett år for å reise søksmål om erstatning for en straffbar handling som er fastslått i en 

rettskraftig straffedom, må gis tilsvarende anvendelse ved søksmål om erstatning for et brudd på 

artikkel 53 og 54 EØS som er fastslått i et endelig bøtevedtak truffet av ESA? 

2. Innebærer det EØS-rettslige effektivitetsprinsippet begrensninger for EØS-statenes adgang til å 

anvende en foreldelsesfrist på tre år for å reise søksmål om erstatning for brudd på artikkel 53 og 54 

EØS, når denne fristen er kombinert med en undersøkelsesplikt for skadelidte som kan føre til at 

foreldelsesfristen er utløpt før ESA har truffet avgjørelse i sak om brudd på artikkel 53 og 54 EØS 

etter klage fra den skadelidte? 

3. Hvilke momenter skal vektlegges i vurderingen av om anvendelse av den nasjonale foreldelsesfristen 

som omtalt i spørsmål 2, er forenlig med det EØS-rettslige effektivitetsprinsippet i konkurransesaker 

av slik karakter og omfang som den foreliggende?  

2018/EØS/21/01 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

27. november 2017 

i sak E-12/16 

Marine Harvest ASA, støttet av  

Norsk Industri,  

mot  

EFTAs overvåkingsorgan, støttet av Kongeriket Norge 

(sak om oppheving av vedtak i EFTAs overvåkingsorgan – statsstøtte – fisk og andre produkter fra havet 

– EØS-avtalens materielle virkeområde – protokoll 9 – overvåkingsmyndighet) 

I sak E-12/16, Marine Harvest ASA, støttet av Norsk Industri, mot EFTAs overvåkingsorgan, støttet av 

Kongeriket Norge, – SAK om oppheving av EFTAs overvåkingsorgans vedtak av 27. juli 2016 i sak  

nr. 79116 og om en erklæring om at EFTAs overvåkingsorgan har myndighet og plikt til å gjennomføre 

overvåking av statsstøtte til fiskerisektoren – har domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, 

president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Páll Hreinsson, dommere, 27. november 2017 

avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Saksøkerens påstand tas ikke til følge. 

2. Marine Harvest ASA pålegges å betale sine egne og EFTAs overvåkingsorgans saksomkostninger. 

3. Intervenientene pålegges å betale sine egne saksomkostninger. 

2018/EØS/21/02 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

27. november 2017 

i sak E-19/16 

Thorbjørn Selstad Thue, støttet av Politiets Fellesforbund,  

mot 

Den norske stat 

(direktiv 2003/88/EF – beskyttelse av arbeidstakernes helse og sikkerhet – arbeidstid – reise til og/eller 

fra et annet sted enn arbeidstakerens faste eller sedvanlige oppmøtested) 

I sak E-19/16, Thorbjørn Selstad Thue, støttet av Politiets Fellesforbund, mot den norske stat – 

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

overvåkingsorgan og en domstol fra Norges Høyesterett om tolkningen av artikkel 2 i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2003/88/EF av 4. november 2003 om visse aspekt ved organisering av arbeidstida – har 

EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president og saksforberedende dommer, Per 

Christiansen og Ása Ólafsdóttir (ad hoc), dommere, 27. november 2017 avsagt dom med følgende 

slutning:  

1. Den nødvendige tid som medgår til reise utenfor alminnelig arbeidstid for en arbeidstaker som den 

ankende part til og/eller fra et annet sted enn hans faste eller sedvanlige oppmøtested for å utføre 

sine arbeidsoppgaver eller plikter på dette andre sted som angitt av arbeidsgiver, utgjør ”arbeidstid” 

etter artikkel 2 i direktiv 2003/88/EF. 

2. Det kreves ingen vurdering av intensitet av den mengde arbeid som utføres på reisen. 

3. Hvor ofte slike reiser finner sted, er uvesentlig med mindre virkningen er at arbeidstakerens 

arbeidssted flyttes til et nytt fast eller sedvanlig oppmøtested. 

2018/EØS/21/03 



Nr. 21/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.4.2018 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8547 – Celanese/Blackstone/JV) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 12. september 2017 forhåndsmelding om en planlagt foretakssammenslutning 

mellom Celanese og Blackstone. Partene underrettet 19. mars 2018 Kommisjonen om at de trekker tilbake 

forhåndsmeldingen. 

2018/EØS/21/04 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8838 – Kerry Group / Korys Investments / Proparent) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Korys Investments NV (”Korys”, Belgia), som hører til Colruyt Group, 

– Kerry Group Plc (”Kerry”, Irland), og 

– Proparent NV (”Proparent”, Nederland), eier 100 % av aksjene i Ojah BV. 

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

nr. 4 over Proparent, som i dag er kontrollert alene av Korys.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Korys: investeringer i en rekke foretak med virksomhet innen programvareløsninger, bærekraftig energi og medisinsk 

utstyr. Colruyt er også en del av konsernet og har virksomhet innen detaljhandel av dagligvarer i Belgia, Luxembourg 

og Frankrike.  

– Kerry: produsent av næringsmiddelingredienser og smakstilsetninger for næringsmiddel-, drikkevare- og 

legemiddelindustrien.  

– Proparent: utvikling og produksjon av plantebaserte proteinprodukter som brukes som erstatning for kjøtt og fisk.  

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

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.   

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 117 av 3.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8838 – Kerry Group / Korys Investments / Proparent 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/21/05 

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

(Sak M.8825 – Platinum Equity Group / Wyndham Vacation Rentals Europe Businesses) 

Kommisjonen besluttet 23. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8825. 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.8836 – 3i/Sits) 

Kommisjonen besluttet 26. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8836. EUR-Lex gir 

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

  

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

2018/EØS/21/06 

2018/EØS/21/07 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8841 – Equistone Partners Europe / FRAM / Karavel) 

Kommisjonen besluttet 27. mars 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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 32018M8841. EUR-Lex gir 

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

  

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

2018/EØS/21/08 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 21/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.4.2018 

 

Sammendrag av Kommisjonens beslutning  

av 4. oktober 2016  

om å erklære en foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens 

virkemåte 

(Sak M.7801 – Wabtec / Faiveley Transport) 

Kommisjonen traff 4. oktober 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.  

 

Sammendrag av Kommisjonens beslutning  

av 18. januar 2018 

om å erklære en foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens 

virkemåte 

(Sak M.8306 – Qualcomm / NXP Semiconductors) 

Kommisjonen traff 18. januar 2018 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(2). 

Kommisjonen konkluderte med at forutsatt at de forpliktelser som den meldende part foreslår, blir 

overholdt, vil den foreslåtte sammenslutningen ikke i betydelig grad hindre effektiv konkurranse innenfor 

det felles marked eller en betydelig del av dette. Kommisjonen erklærer derfor foretakssammenslutningen 

forenlig med det felles marked og EØS-avtalen. 

For hele beslutningen, se EUT C 111 av 26.3.2018, s. 79. 

  

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

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

2018/EØS/21/09 

2018/EØS/21/10 

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_.2018.113.01.0079.01.ENG
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 21. februar 2018 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53 

(Sak AT.40113 – Tennplugger) 

Kommisjonen traff 21. februar 2018 en beslutning om endring av en beslutning i forbindelse med en sak 

om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 

53. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå 

offentliggjort partenes navn og beslutningens hovedinnhold (EUT C 111 av 26.3.2018, s. 26), herunder 

enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine 

forretningshemmeligheter. 

  

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

2018/EØS/21/11 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.111.01.0026.01.ENG
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Melding i henhold til artikkel 114 nr. 4 i traktaten om Den europeiske unions  

virkemåte – Tillatelse til å opprettholde nasjonale regler som er strengere enn  

bestemmelsene i et harmoniseringstiltak i Unionen 

Ved brev av 10. november 2017, mottatt av Kommisjonen 14. november 2017, underrettet Danmark 

Kommisjonen om at de ønsket å opprettholde(1) i dansk lov nasjonale bestemmelser om bruk av tilsetning 

av nitritt i kjøttprodukter, som skiller seg fra bestemmelsene i europaparlaments- og råsdforordning (EF) 

nr. 1333/2008(2) (bekjentgjørelse nr. 1044 av 4. september 2015 om tilsetningsstoffer i næringsmidler 

(BEK nr 1044 af 4.9.2015, Udskriftsdato: 25.9.2017, Fødevarerministeriet)). Meldingen gjelder stoffene 

kaliumnitritt (E 249) og natriumnitritt (E 250) (nitritter) i forordningens vedlegg II del E, 

næringsmiddelkategori 8 (EU-liste). 

For ytterligere opplysninger, se Den europeiske unions tidende C 114 av 28.3.2018, s. 11. 

Etter at Danmark har gitt melding om disse bestemmelsene, har Kommisjonen seks måneder på seg til å 

godkjenne eller forkaste dem. I løpet av denne periode skal Kommisjonen avgjøre hvorvidt det å 

opprettholde de danske bestemmelsene er berettiget ut fra viktige hensyn omhandlet i TEUV artikkel 36, 

eller ut fra miljøvernhensyn, og hvorvidt de kan utgjøre et middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller er 

en skjult handelshindring, samt medføre unødvendige og uforholdsmessige hindringer for at det indre 

marked skal kunne virke. 

Alle parter som ønsker å kommentere denne meldingen, må sende kommentarene til Kommisjonen innen 

30 dager fra kunngjøringen av denne meldingen (EUT C 114 av 28.3.2018, s. 11). Kommentarer inngitt 

etter denne perioden vil ikke bli tatt i betraktning. 

  

(1) Ved Kommisjonsbeslutning (EU) 2015/826 ble det gitt tillatelse for tre år (EUT L 130 av 28.5.2015, s. 10). 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 av 16. desember 2008 om tilsetningsstoffer i 

næringsmidler (EUT L 354 av 31.12.2008, s. 16). 

2018/EØS/21/12 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.114.01.0011.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.114.01.0011.01.ENG
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