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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

31. oktober 2017 

i sak E-16/16 

Fosen-Linjen AS  

mot 

AtB AS 

(offentlige anskaffelser – direktiv 89/665/EØF – direktiv 2004/18/EF – krav om erstatning – skyld – 

bruddets karakter – bevisbyrde – kontroll av inngitt tilbud – prinsippene om effektivitet, likebehandling, 

gjennomsiktighet og forholdsmessighet) 

I sak E-16/16, Fosen-Linjen AS mot AtB AS – ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i 

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

lagmannsrett om tolkningen av rådsdirektiv 89/665/EØF av 21. desember 1989 om samordning av lover 

og forskrifter om gjennomføring av klagebehandling i forbindelse med tildeling av offentlige varekjøps- 

samt bygge- og anleggskontrakter, særlig artikkel 1 nr. 1 og artikkel 2 nr. 1 bokstav c) – har EFTA-

domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president og saksforberedende dommer, Per Christiansen 

og Benedikt Bogason (ad hoc), dommere, 31. oktober 2017 avsagt dom med følgende slutning:  

1. Tilkjenning av erstatning etter direktiv 89/665/EØF artikkel 2 nr. 1 bokstav c) er ikke betinget av at 

det ved et brudd på en anskaffelsesrettslig regel foreligger skyld og en atferd som avviker markert fra 

forsvarlig handlemåte, at det foreligger en vesentlig feil, eller at det er begått en vesentlig, grov og 

åpenbar feil. Et enkelt brudd på regelverket for offentlige anskaffelser er i seg selv nok til å utløse 

oppdragsgivers erstatningsansvar etter direktiv 89/665/EØF artikkel 2 nr. 1 bokstav c) overfor en 

person som har blitt skadelidende, for den skade vedkommende har blitt påført, forutsatt at de andre 

vilkår for å tilkjenne erstatning er oppfylt, særlig at det foreligger en årsakssammenheng. 

2. Direktiv 89/665/EØF er ikke til hinder for et krav som innebærer at erstatning bare kan tilkjennes 

dersom den forbigåtte tilbyder er i stand til å bevise med klar, det vil si kvalifisert, sannsyn-

lighetsovervekt at han skulle ha blitt tildelt kontrakten dersom oppdragsgiver ikke hadde begått 

feilen, så lenge prinsippene om ekvivalens og effektivitet er overholdt.  

3. Direktiv 89/665/EØF er ikke til hinder for at en oppdragsgiver etter nasjonal lovgivning kan gå fri 

fra ansvar for positiv kontraktsinteresse dersom konkurransen, på grunn av en feil oppdragsgiver har 

begått, ble avlyst i samsvar med EØS-regelverket for offentlige anskaffelser, selv i et tilfelle der 

feilen ikke ble påberopt under konkurransens gang og er en annen feil enn den oppdragsgiver har 

påberopt seg. Det er oppdragsgiver som må bevise at det foreligger en slik feil, og begrunne sin 

beslutning om å avlyse konkurransen. 

4. Tildelingskriteriene i en anbudsprosedyre må være formulert på en måte som tillater enhver rimelig 

velinformert og normalt aktsom tilbyder å tolke dem på samme måte. Oppdragsgiver er videre 

forpliktet til å kontrollere at opplysningene fremlagt av tilbyder er troverdige i den forstand at den 

aktuelle tilbyder er i stand til å levere det som er tilbudt, og at det aktuelle tilbud oppfyller kravene 

fastsatt av oppdragsgiver. Kontrollkravet må overholde forholdsmessighetsprinsippet. Så lenge alle 

tilbydere behandles likt, kan oppdragsgiver se hen til enhver opplysning som er fremlagt i tilbudet, 

for å utføre en effektiv kontroll av opplysningene knyttet til tildelingskriteriene. Det er opp til den 

anmodende domstol å vurdere, sett hen til prinsippene om likebehandling, gjennomsiktighet og 

forholdsmessighet, om disse vilkår er overholdt i anbudsprosedyren hovedsaken gjelder. 

2018/EØS/35/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8496 – Strabag / Max Bögl International / SMB) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Strabag AG (”Strabag”, Østerrike), 

– Max Bögl International SE (”Bögl”, Tyskland) og 

– SMB Construction International GmbH (”SMB”, Tyskland). 

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

nr. 4 over SMB. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Strabag: alle områder av byggeindustrien, særlig veibygging, bygg- og anlegg, prosjektledelse og byggematerialer. 

– Bögl: ulike områder av byggeindustrien, særlig bygging av offentlige bygninger, bygg- og anlegg samt infrastruktur. 

– SMB: konstruksjon av hellende svinger til testbaner for biler.  

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 183 av 29.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8496 – Strabag / Max Bögl International / SMB 

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/35/02 

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

(Sak M.8674 – BASF / Solvay’s Polyamide Business) 

1.  Kommisjonen mottok 22. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BASF SE (”BASF”, Tyskland) og 

– Solvays verdensomspennende polyamidvirksomhet (”virksomheten”, Belgia). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. BASF og Solvay inngikk en aksjekjøpsavtale 22. desember 2017. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BASF: kjemikalier, ytelsesprodukter, funksjonelle materialer og løsninger, landbruksløsninger samt olje og gass. 

BASF er aktiv innen polyamidproduksjon, særlig innen produksjon av HMD, adipinsyre, AH-salt, polyamidbaserte 

polymer (PA 6.6) og polyamidbasert industriplast (PA 6.6 EP). 

– Virksomheten: polyamider og mellomprodukter, industriplast. Virksomheten er ogå aktiv innen polyamidproduksjon, 

særlig innen produksjon av ADN, HMD, adipinsyre, AH-salt, polyamidbaserte polymer (PA 6.6) og polyamidbasert 

industriplast (PA 6.6 EP). 

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

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

4. Kommisjonen innbyr 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 184 av 30.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8674 – BASF / Solvay’s Polyamide Business 

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”). 

2018/EØS/35/03 

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

(Sak M.8877 – LyondellBasell Industries / A.Schulman) 

1.  Kommisjonen mottok 23. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– LyondellBasell Industries N.V. (”LyondellBasell”, Nederland) og 

– A.Schulman, Inc (”A.Schulman”, USA). 

LyondellBasell overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele A.Schulman. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– LyondellBasell: et globalt plast-, kjemikalie- og raffineringsforetak. 

– A.Schulman: internasjonal leverandør av plastforbindelser, -kompositter og -harpiks med høy ytelse. 

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

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

4. Kommisjonen innbyr 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 184 av 30.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8877 – LyondellBasell Industries / A.Schulman 

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”). 

2018/EØS/35/04 

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

(Sak M.8890 – BNP Paribas / ABN AMRO Bank Luxembourg) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 24. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BNP Paribas (”BNPP”, Frankrike) og 

– ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A. (”ABN AMRO Bank Luxembourg”, Luxembourg). 

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

Bank Luxembourg. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BNPP: aktiv over hele verden på bankmarkedet for privatkunder samt forretnings- og institusjonsbanktjenester. 

– ABN AMRO Bank Luxembourg: aktiv innen bankmarkedet for privatkunder. 

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 186 av 31.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8890 – BNP Paribas / ABN AMRO Bank Luxembourg 

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/35/05 

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

(Sak M.8893 – Thyssen Alfa / Max Aicher Recycling / Noris Metallrecycling) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Thyssen Alfa Rohstoffhandel München GmbH (”Thyssen Alfa”, Tyskland), som tilhører Rethmann-konsernet, 

– Max Aicher Recycling GmbH (”Max Aicher Recycling”, Tyskland), som tilhører Max Aicher-konsernet, og 

– Noris Metallrecycling GmbH (”Noris Metallrecycling”, Tyskland), kontrollert av Thyssen Alfa og Scholz Recycling 

GmbH. 

Thyssen Alfa og Max Aicher Recycling overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Noris Metallrecycling. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Thyssen Alfa: aktiv innen innsamling og behandling av og handel med jernholdig og ikke-jernholdig skrap. 

– Max Aicher Recycling: driver fem skrapbehandlingsanlegg i Bayern og er aktiv innen innsamling av og handel med 

jernholdig og ikke-jernholdig skrap. 

– Noris Metallrecycling: driver to anlegg i Fürth og Nürnberg og er aktiv innen innsamling av og handel med ikke-

jernholdig skrap. 

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 184 av 30.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8893 – Thyssen Alfa / Max Aicher Recycling / Noris Metallrecycling 

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/35/06 

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

(Sak M.8903 – BHAP / Gestamp China / Manufacturing JV / Sales JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., Ltd (”BHAP”, Kina), som i siste instans er kontrollert av Beijing 

Automotive Group Co., Ltd (”BAIC Group”, Kina), 

– Gestamp (China) Holding Co., Ltd (”Gestamp China”), som i siste instans er kontrollert av Acek Desarrollo y Gestión 

Industrial, S.L. (”ACEK Group”, Spania), 

– Gestamp Auto Components Co., Ltd (”Manufacturing JV”, Kina) og 

– Gestamp Auto Components Sales Co., Ltd (”Sales JV”, Kina). 

BHAP og Gestamp China overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Manufacturing JV og Sales JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BHAP: produsent av produkter som bilseter, interiør og eksteriør til biler, framdriftssystemer til biler, understell-

systemer til biler, karosserisystemer til biler, elektronikk til biler og andre serier. BHAP er også leverandør av 

kjøretøykomponenter til Kina. 

– Gestamp China: produsent og selger av kjøretøykomponenter, herunder flattstålkomponenter og -mekanismer og 

sammenkoblinger.  

– Manufacturing JV: vil produsere flattstålkomponenter til kjøretøyer som lette karosserideler, understell og andre deler 

til kjøretøyer i Kina. 

– Sales JV: vil selge kjøretøykomponenter og levere ettersalgstjenester, tekniske tjenester og rådgivningstjenester til 

bilindustrien i Kina. 

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 179 av 25.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8903 – BHAP / Gestamp China / Manufacturing JV / Sales 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. 

2018/EØS/35/07 

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


Nr. 35/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.5.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8919 – Permira / Exclusive Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Permira VI G.P. Limited (Det forente kongerike), kontrollert av Permira Holdings Limited (Det forente kongerike), 

og 

– Exclusive France Holding og Exclusive Management SAS (Frankrike). 

Permira VI G.P. Limited overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

foretakene Exclusive France Holding og Exclusive Management SAS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Permira VI G.P.: aktiv eierfond i siste instans kontrollert av Permira Holdings Limited med investering av privat 

egenkapital i foretak med virksomhet i en rekke sektorer. 

– Exclusive Group France Holding og Exclusive Management SAS: foretak med virksomhet innen engrosdistribusjon 

av it-produkter, særlig maskinvare, programvare, skybaserte løsninger og tjenester tilknyttet it-sikkerhet hos foretak 

og programvarestyrte datasentre. 

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 183 av 29.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8919 – Permira / Exclusive Group 

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/35/08 

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


31.5.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8920 – Mitsubishi Corporation / Arjun Infrastructure Partners /  

South Staffordshire) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsubishi Corporation (”Mitsubishi Corporation”, Japan), 

– Arjun Infrastructure Partners Limited (”AIP”, Det forente kongerike) og 

– South Staffordshire plc (”SSF”, Det forente kongerike).  

Mitsubishi Corporation og AIP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over hele South Staffordshire.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mitsubishi Corporation: globalt integrert handelsforetak som utvikler og driver virksomhet på en rekke områder. 

– AIP: uavhengig foretak aktivt innen infrastrukturinvesteringsrådgivning. 

– South Staffordshire: integrert tjenestekonsern med virksomhet innen regulert og uregulert vannforsyning og 

tilknyttede tjenester. South Staffordshire er i dag kontrollert i fellesskap av Mitsubishi Corporation og KKR &  

Co. L.P.  

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 181 av 28.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8920 – Mitsubishi Corporation / Arjun Infrastructure Partners / South Staffordshire 

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/35/09 

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


Nr. 35/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.5.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8930 – TUI / Hotelbeds Group destinations services business) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TUI AG (”TUI”, Tyskland) og 

– Hotelbeds Groups tjenester innen turistdestinasjonsforvaltning (”HBG DM”). 

TUI overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket HBG DM. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TUI: integrert fritids- og turismekonsern med virksomhet i omtrent 180 land gjennom sine ulike datterselskaper. 

– HBG DM: turistdestinasjonsforvaltningstjenester for ankommende turister til kunder innen turistbransjen samt 

tjenester innen møter, bedriftsturer, konferanser og eventer. 

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 184 av 30.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8930 – TUI / Hotelbeds Group destinations services business 

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/35/10 

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


31.5.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8940 – Blackstone/Cirsa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Blackstone Group L.P. (”Blackstone”, USA) og 

– Cirsa Gaming Corporation, S.A. (”Cirsa”, Spania). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: global alternativ kapitalforvalter. 

– Cirsa: global spillvirksomhet, herunder drift av kasinoer, bingoer, spilleautomater og sportsgambling, samt utforming, 

produksjon og distribusjon av spilleautomater. 

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 184 av 30.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8940 – Blackstone/Cirsa 

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/35/11 

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


Nr. 35/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.5.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8945 – Permira / Cisco (Target Businesses)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Permira Holdings Limited (”Permira”, Det forente kongerike) og 

– Service Provider Video Software and Solutions (”SPVSS”) foretakssegmenter kontrollert av Cisco Systems, Inc 

(”Cisco”, USA). 

Risikokapitalfond som i siste instans er kontrollert av Permira overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Ciscos interesser i den virksomhet, de aktiva og de juridiske enheter som utgjør Service 

Provider Video Software and Solutions (”SPVSS”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Permira: privat kapitalfond som leverer investeringsforvaltningstjenester til en rekke investeringsfond. Permira 

kontrollerer en rekke porteføljeforetak som har virksomhet i ulike sektorer i flere land. 

– Cisco's Service Provider Video Software and Solutions (”SPVSS”): leverer digital teknologi og digitale tjenester, 

herunder løsninger for videobehandling og opptak samt skybaserte plattformtjenester, digitale betal-tv-tjeneste-

leverandører og innholdsleverandører 

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 184 av 30.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8945 – Permira/Cisco (Target Businesses) 

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/35/12 

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


31.5.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8961 – HPS/MDP/PFP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. mai 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– HPS Investment Partners, LLC (”HPS”, USA), 

– Madison Dearborn Partners, LLC (”MDP”, USA) og 

– Professional Fee Protection Limited (”PFP”, Det forente kongerike). 

HPS og MDP overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele PFP. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HPS: USA-basert investeringsforetak med fokus på oppkjøp og strategisk finansiering eller rekapitalisering av 

selskaper som har behov for økonomisk støtte. 

– MDP: USA-basert kapitalforetak. 

– PFP: PFP er en liten britisk leverandør av risikostyringstjenester og skatterådgivningstjenester. 

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 181 av 28.5.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8961 – HPS/MDP/PFP 

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/35/13 

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


Nr. 35/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.5.2018 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8764 – Sedgwick / Cunningham Lindsey) 

Kommisjonen besluttet 12. april 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 32018M8764. 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/35/14 

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


31.5.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/15 
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk  

i Fellesskapet 

Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Sverige 

Berørt flyrute Kramfors–Stockholm/Arlanda 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

27. oktober 2019 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til 

å yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Trafikverket 

SE-781 87 Borlänge 

SVERIGE 

Tlf.: +46 771921921 

Kontaktperson: Håkan Jacobsson 

E-post: hakan.jacobsson@trafikverket.se 

Internett: www.trafikverket.se 

 

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk  

i Fellesskapet 

Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Sverige 

Berørte flyruter Arvidsjaur–Stockholm/Arlanda 

Gällivare–Stockholm/Arlanda 

Hagfors–Stockholm/Arlanda 

Hemavan–Stockholm/Arlanda 

Lycksele–Stockholm/Arlanda 

Pajala–Luleå 

Sveg–Stockholm/Arlanda 

Torsby–Stockholm/Arlanda 

Vilhelmina–Stockholm/Arlanda 

Östersund–Umeå 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

20. desember 2001 

Ikrafttredelsesdato for endringene 27. oktober 2019 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Trafikverket 

SE-781 87 Borlänge 

SVERIGE 

Tlf.: +46 771921921 

Kontaktperson: Håkan Jacobsson 

E-post: hakan.jacobsson@trafikverket.se 

Internett: www.trafikverket.se 

 

2018/EØS/35/15 

2018/EØS/35/16 

mailto:hakan.jacobsson@trafikverket.se
www.trafikverket.se
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Nr. 35/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.5.2018 

 

Oppsummering 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) 

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

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer 
Ytterligere 

opplysninger 

Natriumdikromat 

EF nr. 234-190-3 

CAS nr. 7789-12-0/ 

10588-01-9 

K (2018) 1676 23. mars 2018 REACH/17/32/0 

REACH/17/32/1 

REACH/17/32/2 

EUT C 117 av 

3.4.2018, s. 3 

Kromtrioksid 

EF nr. 215-607-8 

CAS nr. 1333-82-0 

K (2018) 2800 16. mai 2018 REACH/18/5/0 EUT C 174 av 

23.5.2018, s. 3 

Bis(2-

metoksyetyl)eter 

(diglyme) 

EF nr. 203-924-4 

CAS nr. 111-96-6 

K (2018) 2806 16. mai 2018 REACH/18/8/0 EUT C 174 av 

23.5.2018, s. 4 

1,2-dikloretan 

EF nr. 203-458-1 

CAS nr. 107-06-2 

K (2018) 2808 16. mai 2018 REACH/18/1/0 

REACH/18/1/1 

EUT C 174 av 

23.5.2018, s. 5 

Kromtrioksid 

EF nr. 215-607-8 

CAS nr. 1333-82-0 

K (2018) 2837 16. mai 2018 REACH/18/7/0 

REACH/18/7/1 

EUT C 174 av 

23.5.2018, s. 6 

1,2-dikloretan 

EF nr. 203-458-1 

CAS nr. 107-06-2 

K (2018) 2881 17. mai 2018 REACH/18/2/0 

REACH/18/2/1 

EUT C 177 av 

24.5.2018, s. 3 

Beslutningene finnes på Europakommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm. 

  

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

2018/EØS/35/17 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.117.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.117.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0005.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0005.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0006.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.174.01.0006.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.177.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.177.01.0003.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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