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ÁLIT RÁðgjAFARNEFNdAR EFTA um SAmKEppNIShömLuR Og 
mARKAðSRÁðANdI STöðu Og vARðAR dRög Að ÁKvöRðuN Í 

mÁLI nr. 59120 – COLOR LINE

8. desember 2011

1. Ráðgjafarnefndin er sammála skilgreiningu Eftirlitsstofnunar EFTA á viðkomandi markaði.

2. Ráðgjafarnefndin er sammála Eftirlitsstofnun EFTA um að frá 1. janúar 1994 til 20. desember 
2005 hafi einkaréttur Color Line til langs tíma samkvæmt hafnarsamningnum frá 1991 um að nota 
hafnaraðstöðuna í Torskholmen í Strömstad haft þau áhrif að koma í veg fyrir, takmarka eða raska 
samkeppni í skilningi 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins.

3. Ráðgjafarnefndin er sammála Eftirlitsstofnun EFTA um að Color Line hafi í máli þessu ekki sýnt 
fram á að skilyrðunum, sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins, hafi verið fullnægt.

4. Ráðgjafarnefndin er sammála Eftirlitsstofnun EFTA um að Color Line hafi haft ráðandi stöðu á 
viðkomandi markaði frá 1. janúar 1994 til 20. desember 2005.

5. Ráðgjafarnefndin er sammála Eftirlitsstofnun EFTA um að frá 1. janúar 1994 til 20. desember 
2005 hafi einkaréttur Color Line til langs tíma samkvæmt hafnarsamningnum frá 1991 um að nota 
hafnaraðstöðuna í Torskholmen í Strömstad jafngilt misnotkun á markaðsráðandi stöðu Color Line í 
skilningi 54. gr. EES-samningsins.

6. Ráðgjafarnefndin er sammála um að á tímabilinu sem er til rannsóknar hafi hafnarsamningurinn 
getað haft áhrif á viðskipti milli samningsaðila í skilningi 53. og 54. gr. EES-samningsins.

7. Ráðgjafarnefndin er sammála Eftirlitsstofnun EFTA um að unnt sé að ljúka málsmeðferðinni 
með ákvörðun samkvæmt 1. mgr. 7. gr. og 2. mgr. 23. gr. II. kafla bókunar 4 við samning um 
eftirlitsstofnun og dómstól.

8. Ráðgjafarnefndin er sammála Eftirlitsstofnun EFTA um að sekta beri viðtakendur draga að ákvörðun.

9. Ráðgjafarnefndin hyggst leita eftir birtingu þessa álits í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og 
EES-viðbæti við þau.

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNuN EFTA

 2012/EES/33/01
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ÁLIT RÁðgjAFARNEFNdAR EFTA um SAmKEppNIShömLuR Og 
mARKAðSRÁðANdI STöðu Og vARðAR dRög Að ÁKvöRðuN Í 

mÁLI nr. 59120 – COLOR LINE

13. desember 2011

(annar fundur)

1. Ráðgjafarnefndin er sammála Eftirlitsstofnun EFTA um að sekta beri viðtakendur draga að ákvörðun.

2. Ráðgjafarnefndin er sammála Eftirlitsstofnun EFTA um grunnfjárhæð sektarinnar.

3. Ráðgjafarnefndin er sammála Eftirlitsstofnun EFTA um að ekki séu fyrir hendi neinar þyngingar-
ástæður eða málsbætur sem taka beri tillit til.

4. Ráðgjafarnefndin er sammála Eftirlitsstofnun EFTA um lokafjárhæð sektarinnar.

5. Ráðgjafarnefndin hyggst leita eftir birtingu þessa álits í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og 
EES-viðbæti við þau.

 2012/EES/33/02
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Lokaskýrsla skýrslufulltrúa í máli 59120 – Color Line

Þessi lokaskýrsla skýrslufulltrúa í máli nr. 59120 – Color Line – er lögð fram samkvæmt ákvæðum 15. gr. 
ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA 177/02/COL um starfssvið skýrslufulltrúa í tilteknum samkeppnismálum. 

Málsmeðferð og drög að ákvörðun gefa tilefni til eftirtalinna athugasemda.

1. Inngangur að málsmeðferð

 Hinn 20. desember 2005 lagði Kystlink AS fram kvörtun við norska samkeppniseftirlitið 
vegna hafnarsamninga sem Color Line AS gerði við sveitarfélögin Strömstad og Sandefjord. 
Eftirlitsstofnun EFTA barst tilkynning um málið frá norskum samkeppnisyfirvöldum 14. 
desember 2005 og í framhaldi af því tók hún málið í sínar hendur samkvæmt reglum í tilkynningu 
EFTA-nets samkeppnisyfirvalda (1).

 Skoðun fór fram í húsakynnum Color Line AS („Color Line“ í því sem hér fer á eftir), Color 
Group ASA og O.N. Sunde AS dagana 4. til 6. apríl 2006. 

2.  Skrifleg málsmeðferð

2.1.  Andmælagreinargerð

 Eftirlitsstofnun EFTA samþykkt andmælagreinargerð 16. desember 2009. Drög að andmæla-
greinargerðinni voru skrifuð á ensku en að beiðni Color Line frá 17. desember 2009 var norsk 
útgáfa hennar gerð og tilkynnt Color Line 5. febrúar 2010.

 Color Line sendi svar við andmælagreinargerðinni, á norsku, hinn 12. apríl 2010.

2.2.  Utanaðkomandi aðilar

 Tvö félög óskuðu eftir formlegri aðkomu að málsmeðferðinni sem hagsmunaaðilar. Skýrslufulltrúar 
brugðust við þessum óskum með því að veita Fjord Line aðgang að málsmeðferðinni 9. febrúar 
2010 og Bastø Fosen 18. maí 2010. Báðir utanaðkomandi aðilar fengu texta andmælagreinar-
gerðarinnar og svar Color Line við henni, að slepptum trúnaðarupplýsingum. Báðir utanaðkomandi 
aðilar lögðu fram skriflegar athugasemdir. Aðeins fulltrúar Bastø Fosen fóru þó fram á að vera 
viðstaddir skýrslugjöfina. 

2.3.  Aðgangur að skjölum

 Color Line var veittur aðgangur að þeim hluta skjala Eftirlitsstofnunar EFTA, sem ekki hafði að 
geyma trúnaðarupplýsingar, 11. janúar 2010. Samkeppnis- og ríkisaðstoðarsvið Eftirlitsstofnunar 
EFTA heimilaði 29. janúar 2010 aðgang að þeim skjölum sem eftir stóðu þegar trúnaði hafði verið 
aflétt. Hinn 11. mars 2010 sendi Color Line rökstudda beiðni um frekari aðgang að skjölum til 
skýrslufulltrúanna. 

 Skýrslufulltrúarnir svöruðu 26. mars 2010 og veittu fullan aðgang eða aðgang að hluta að 
flestöllum skjölum sem óskað var eftir.

 Color Line lagði fram aðra rökstudda beiðni um aðgang að skjölum 21. maí 2010. Félagið óskaði 
eftir aðgangi að öllum skjölum sem utanaðkomandi aðilar höfðu lagt fram, svo og að ákvörðun 
skýrslufulltrúa um að veita Fjord Line stöðu utanaðkomandi aðila. Skýrslufulltrúar bentu á það 26. 
maí 2010 að Color Line hefði þegar fengið athugasemdir Fjord Line við andmælagreinargerðinni 
og svar við andmælagreinargerðinni 25. maí 2010. Skýrslufulltrúar greindu Color Line einnig frá 
því að í því sem eftir stóð af bréfaskriftum milli Fjord Line og Eftirlitsstofnunar EFTA, svo og í 
ákvörðun skýrslufulltrúa, væri ekki að finna nein ný gögn í málinu. Color Line ætti því engan rétt 
á að fá aðgang að þessum skjölum. Samkeppnis- og ríkisaðstoðarsvið sendi athugasemdir Bastø 

(1) Tilkynning um samstarf í EFTA-neti samkeppnisyfirvalda, Stjtíð. ESB C 227, 21.9.2006, bls. 10, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB 
nr. 47, 21.9.2006, bls. 1.

 2012/EES/33/03
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 Fosen við andmælagreinargerðina og svar við andmælagreinargerðinni áfram til Color Line þar 
eð þær kynnu að geyma nýjar upplýsingar í málinu. 

3.  munnleg málsmeðferð

 Munnleg málsmeðferð fór fram 14. júní 2010. Viðstaddir skýrslutöku voru skýrslufulltrúar, fulltrúar 
Color Line, samkeppnis- og ríkisaðstoðarsviðs og lagaskrifstofu og rekstrarsviðs Eftirlitsstofnunar 
EFTA og stjórnarmaður sem fer með málaflokkinn, svo og fulltrúar framkvæmdastjórnar ESB, 
norskra og franskra samkeppnisyfirvalda og utanaðkomandi aðilans Bastø Fosen. 

 Samkeppnis- og ríkisaðstoðarsvið greindi frá sjónarmiðum sínum í málinu eins og þau koma fram 
í andmælagreinargerðinni. Bastø Fosen kynnti einnig sjónarmið sín í stuttri munnlegri skýrslu. 
Color Line var úthlutað því sem eftir var af ræðutíma og talaði fulltrúi þess á norsku en mál hans 
var þýtt á ensku.

 Utanaðkomandi aðilar fengu að ekki að hlýða á tiltekna þætti kynninganna, einkum hluta 
kynningar á rekstrarlíkani Color Line, kynningu á könnun meðal viðskiptavina og kynningu á 
efnahagsgreiningu og velgengniþáttum hugsanlegs keppinautar.

 Color Line óskaði eftir og fékk aðgang að upptökum af skýrslugjöfinni 4. maí 2011.

4.  málsmeðferð eftir skýrslutöku

 Annar skýrsluhöfundur í máli þessu, Ida Hauger, hætti hjá Eftirlitsstofnun EFTA í júlí 2010.

 Color Line óskaði eftir stöðufundi með bréfi dagsettu 12. janúar 2011. 

 Fundur var haldinn í húsakynnum Eftirlitsstofnunar EFTA 15. febrúar 2011. 

 Color Line sendi Eftirlitsstofnun EFTA, með tölvupósti frá 6. maí 2011, stöðuskýrslu með 
sjónarmiðum félagsins um lagaatriði sem Eftirlitsstofnun EFTA kynnti á stöðufundinum. Color 
Line kynnti skýrslu sína og sjónarmið í málinu á fundi í húsakynnum Eftirlitsstofnunar EFTA 11. 
maí 2011. 

5.  drög að ákvörðun

 Umfang brotanna sem tilgreind eru í drögum að ákvörðun, sem voru lögð fyrir ráðgjafarnefndina, 
var þrengra en í andmælagreinargerðinni. Að auki segir þar að brotin hafi staðið yfir í styttri tíma 
og að viðtakendur draga að ákvörðun séu tvö fyrirtæki en viðtakendur andmælagreinargerðarinnar 
voru fjórir.

 Bráðabirgðaniðurstaða Eftirlitsstofnunar EFTA í andmælagreinargerðinni var að 
hafnarsamningarnir sem gerðir voru við sveitarfélögin Strömstad og Sandefjord hefðu haft að 
markmiði og orðið til þess að koma í veg fyrir, takmarka eða raska samkeppni í bága við 1. mgr. 
53. gr. EES-samningsins og hefðu ekki fullnægt skilyrðum sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 53. gr. 
EES-samningsins. Það var einnig bráðabirgða mat Eftirlitsstofnunar EFTA að Color Line hefði 
misnotað ráðandi stöðu sína á viðkomandi markaði. Eftirlitsstofnun EFTA taldi að þessi brot 
hefðu hafist 1. janúar 1994 og að þau stæðu enn yfir. Andmæla greinargerðinni var beint til Color 
Line AS, Color Line Transport AS, Color Group ASA og O.N. Sunde AS.

 Í drögum að ákvörðun, sem nú er beint til Color Line AS og Color Group ASA, kemst 
Eftirlitsstofnun EFTA að þeirri niðurstöðu að Color Line hafi brotið gegn ákvæðum 53. og 54. 
gr. EES-samningsins með einkarétti til langs tíma sem það naut samkvæmt hafnarsamningnum 
sem gerður var við sveitarfélagið Strömstad frá 1. janúar 1994 til 20. desember 2005. Að því er 
varðar 53. gr. er ekki lengur komist að þeirri niðurstöðu í drögum að ákvörðun að markmiðið 
hafi verið að hamla samkeppni. Drögum að ákvörðun er einnig beint til Color Group ASA vegna 
afgerandi áhrifa þess á Color Line AS, dótturfélag sitt í einkaeigu, frá og með 1. október 1998 til 
20. desember 2005.
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 Ég tel að í drögum að ákvörðun sé aðeins að finna andmæli sem Color Line hafi fengið tækifæri 
til að segja álit sitt á.

 Niðurstaða mín er sú að réttur Color Line til að flytja mál sitt hafi verið virtur.

6.  Niðurstaða

 Ég tel að réttur viðtakenda til að flytja mál sitt hafi verið tilhlýðilega virtur. 

     
 Florence Simonetti

 skýrslufulltrúi 
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Ágrip af ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 387/11/COL 

frá 14. desember 2011

um málarekstur samkvæmt 53. og 54. gr. EES-samningsins gegn Color group ASA 
og Color Line AS

(mál nr. 59120 Color Line)

(Fullgild er ensk og norsk útgáfa textans)

1. Inngangur

1. Hinn 14. desember 2011 samþykkti Eftirlitsstofnun EFTA ákvörðun um málarekstur samkvæmt 
53. og 54. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. í II. kafla bókunar 4 við 
samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól birtir Eftirlitsstofnun EFTA hér með nöfn aðila og 
meginefni ákvörðunarinnar, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna fyrirtækjanna af því að vernda 
viðskiptaleyndarmál sín. Heildartexta ákvörðunarinnar í fullgiltum tungumálaútgáfum er að 
finna, að slepptum trúnaðarupplýsingum, á vefsetri Eftirlitsstofnunar EFTA: 

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

2.  Ákvörðun þessari er beint til ferjufélagsins Color Line AS fyrir beina aðild þess að broti gegn 53. 
og 54. gr. EES-samningsins. Ákvörðuninni er einnig beint til Color Group ASA í krafti þess að 
það var móðurfélag Color Line AS frá 1. október 1998 til 20. desember 2005. Lögð hefur verið á 
sekt fyrir tímabilið 1. janúar 1999 til 20. desember 2005 en Color Line AS og Color Group ASA 
bera ábyrgð á því einn fyrir alla og allir fyrir einn. 

2. Aðdragandi og málsmeðferð

3. Hinn 20. desember 2005 sendi Kystlink AS, keppinautur Color Line á þeim tíma, kvörtun til 
norska samkeppniseftirlitsins. Málinu var í framhaldi af því endurráðstafað til Eftirlitsstofnunar 
EFTA samkvæmt 11. gr. í II. kafla bókunar 4 við samning um stofnun eftirlitsstofnunar og 
dómstóls og reglum í tilkynningu EFTA-nets samkeppnisyfirvalda. (1)

4. Eftirlitsstofnun EFTA skoðaði húsakynni Color Line AS, Color Group ASA og O.N. Sunde AS 
(móðurfélags Color Group ASA) í Ósló í Noregi dagana 4. til 6. apríl 2006.

5.  Hinn 16. desember 2009 tilkynnti Eftirlitsstofnun EFTA Color Line um andmælagreinargerð. 
Það var bráðabirgðamat Eftirlitsstofnunar EFTA að: i) einkasamningur Color Line við höfnina 
í Strömstad verndaði félagið gegn skilvirkri samkeppni á markaði fyrir farþegaferjuþjónustu á 
stuttum siglingaleiðum með sölu á tollfrjálsum varningi á áætlunarleiðinni milli hafna á strönd 
Noregs milli Sandefjord og Langesund og hafna á strönd Svíþjóðar í sveitarfélaginu Strömstad, í 
bága við 53. gr. EES-samningsins, og, ii) með því að halda gildi þess samnings til streitu eftir að 
EES-samningurinn öðlaðist gildi hafi Color Line misnotað ráðandi stöðu sína á þeim markaði, í 
bága við 54. gr. EES-samningsins.

3. Color Line

6. Color Group ASA starfar á sviði flutningastarfsemi og ferðaþjónustu, m.a. ferjusiglinga. Color 
Line AS, sem er dótturfélag í einkaeigu Color Group ASA, var það félag sem bar ábyrgð (ásamt 
forverum sínum) á ferjusiglingum samsteypunnar á því tímabili sem er til rannsóknar, m.a. á 
áætlunarleiðinni sem hér um ræðir, milli Sandefjord og Strömstad. 

7. Félag að nafni Scandi Line AS annaðist upphaflega siglingar á þessari áætlunarleið. Color Line 
AS er beinn löglegur arftaki þess félags. Color Group ASA hefur átt Color Line AS að fullu frá 
30. september 1998.

(1)  Stjtíð. ESB C 227, 21.9.2006, bls. 10, og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 47, 21.9.2006, bls. 1.

 2012/EES/33/04

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

8.  Color Line og forverar þess hafa stundað ferjusiglingar frá Strömstad til Sandefjord í Noregi frá 
1986. Color Line gerði fyrsta samning sinn við sveitarfélagið Strömstad í júlí 1989. Samningurinn 
sem ákvörðun þessi fjallar um („hafnarsamningurinn“) kom í staðinn fyrir fyrrnefndan samning  
26. mars 1991. Hafnarsamningurinn gilti í 15 ár (frá 1. janúar 1991 til 30. desember 2005). Eftir 
það átti Color Line rétt á að framlengja hann um tíu ár. 

9. Samkvæmt hafnarsamningnum leigði sveitarfélagið Strömstad Color Line tilgreint svæði við 
höfnina – svæði sem kallast Torskholmen – m.a. rétt til að nota ramp og biðsvæði fyrir bíla.

10. Í 7. gr. hafnarsamningsins var kveðið á um einkarétt Color Line á að nota aðstöðuna á 
Torskholmen en sveitarfélaginu var meinað að veita samkeppnisaðilum aðgang að Torskholmen. 

5. Áætlunarleiðin milli Sandfjord og Strömstad

11. Áætlunarleiðin milli Sandefjord og Strömstad tengir bæina Sandefjord, sem er í Vestfoldfylki 
í Noregi, í um það bil tveggja tíma akstursfjarlægð frá Ósló á vesturströnd Óslófjarðar, og 
Strömdstad, sem er á vesturströnd Svíþjóðar, nærri landamærum Noregs.

12. Ferjusiglingin milli Sandefjord og Strömstad tekur um það bil tvær og hálfa klukkustund. 
Að jafnaði hefur Color Line siglt á þessari leið fimm sinnum á dag frá 1994 og sex sinnum á 
háannatíma. Stór hluti farþega tekur bíla sína um borð í ferjuna í Sandefjord og ekur til baka til 
Noregs um landamærastöðina í Svinesund, norður af Strömstad.

13. Sala tollfrjáls varnings í ferjum Color Line á og hefur átt snaran þátt í vinsældum áætlunarleiðarinnar. 
Sala tollfrjáls varnings í ferjum í Noregi er háð leyfi og Color Line hefur haft leyfi til að selja 
tollfrjálsan varning á áætlunarleiðinni milli Sandefjord og Strömstad frá 1987. 

6. viðkomandi markaður

14. Eftirlitsstofnun EFTA hefur skilgreint viðkomandi vörumarkað sem farþegaferjuþjónustu á 
stuttum siglingaleiðum með sölu á tollfrjálsum varningi. 

 Landamerki viðkomandi markaðar takmarkaðist líklega við veitingu slíkrar þjónustu milli hafna 
í sveitarfélögunum Sandefjord og Strömstad. Nákvæm skilgreining á landfræðilega markaðnum 
getur þó, að því er ákvörðun þessa varðar, verið opin þar eð á tímabilinu sem er til rannsóknar var 
Color Line hvort eð er eina fyrirtækið sem annaðist farþegaferjuþjónustu á stuttum siglingaleiðum 
með sölu á tollfrjálsum varningi milli Noregs og Svíþjóðar.

7. Samkeppnishömlur í skilningi 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins

15. Hafnarsamningurinn í Strömstad veitti Color Line einkarétt á aðgangi að Torskholmen á 
hafnarsvæðinu í Strömstad í 25 ár (15 ár í byrjun en með heimild til að framlengja um tíu ár í 
viðbót). Með honum var komið í veg fyrir að sveitarfélagið Strömstad gæti veitt öðrum en Color 
Line aðgang að Torskholmen allan þann tíma. 

16. Color Line fékk einkarétt á að nýta alla afkastagetu þessarar vel staðsettu hafnar í 25 ár, óháð því 
hvort félagið myndi nýta sér eða hafa þörf fyrir þá afkastagetu. Hafnarsamkomulagið útilokaði 
því aðra frá viðkomandi markaði í talsvert langan tíma.

17. Aðrar aðgangshindranir voru t.d. fyrirkomulag sölu á tollfrjálsum varningi, ávinningur af því að 
vera fyrstur inn á markað (félagið einokaði áætlunarleiðina frá upphafi og þar til árið 2006) og 
vörumerkjatryggð. Color Line hafði líka orð á sér fyrir að vera grimmur keppinautur sem bæði 
vildi og gæti varið stöðu sína og beitt markaðsítökum sínum í því skyni.

18. Hugsanlegir keppinautar gerðu að minnsta kosti þrjár alvarlegar tilraunir á tímabilinu sem um 
ræðir til að komast inn á viðkomandi markað og keppa við Color Line á áætlunarleiðinni milli 
Sandefjord og Strömstad. Tvær þessarar tilrauna tókust ekki. Hin þriðja – sem félagið Kystlink 



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 33/8 21.6.2012

stóð að – bar ekki árangur fyrr en eftir að 15 ára einkaréttur samkvæmt hafnarsamningnum hafði 
runnið út og sveitarfélagið neitaði að framlengja hann um 10 ár eins og Color Line átti rétt á 
samkvæmt samningnum. Sveitarfélagið Strömstad veitti Kystlink aðgang 21. desember 2005.

19. Skoðun á öðrum hugsanlegum höfnum leiddi í ljós að af tæknilegum, viðskiptalegum, landfræðilegum 
og stjórnsýslulegum ástæðum væri ekki raunhæfur möguleiki fyrir nýjan aðila að koma sér þar 
fyrir innan skynsamlegra tímamarka og keppa við áætlunarleið Color Line á því tímabili sem er til 
rannsóknar. 

20. Á grundvelli þeirra þátta sem lýst er hér að framan, hamlaði hafnarsamningurinn samkeppni 
í skilningi 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins frá gildistöku EES-samningsins 1. janúar 1994 til  
20. desember 2005. 

8. Áhrif á viðskipti

21. Alþjóðlegar ferjusiglingar eru, eðli málsins samkvæmt, siglingar yfir landamæri. Að auki var 
velta Color Line á áætlunarleiðinni veruleg og jókst á hverju ári á tímabilinu sem um ræðir. 
Farþegum á áætlunarleiðinni fjölgaði einnig á tímabilinu, þeir urðu 1,2 milljónir á árinu 1999 og 
fjöldi þeirra var að mestu sá sami, eða meiri, fram til ársins 2005. 

22. Í ljósi þessa voru áhrif af hafnarsamningnum á möguleika keppinauta til að bjóða þjónustu í 
samkeppni við Color Line milli Svíþjóðar og Noregs á viðkomandi markaði nægileg til þess að 
sýna fram á að hafnarsamningurinn hefði haft merkjanleg áhrif á viðskipti milli EES-ríkjanna í 
skilningi 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins.

9. Engin réttlæting samkvæmt 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins

23. Color Line hefur haldið því fram að það hafi lagt í umtalsverðar fyrirframfjárfestingar sem 
leiddu til verulegra úrbóta á áætlunarleiðinni milli Sandefjord og Strömstad, neytendum til góða. 
Hins vegar hefur allur hagur af hagræðingu, sem Color Line staðhæfir að hafi komið til vegna 
langtíma einkaréttarsamnings um höfnina, annaðhvort ekki verið nægilega rökstuddur eða, í besta 
falli, verið takmarkaður. Color Line hefur ekki tekist að sýna fram á að ávinningur af skilvirkni 
sem unnt er að segja að hafi leitt af samningnum vegi þyngra en skaði neytenda vegna þess hve 
einkarétturinn var til langs tíma. Enn fremur var gildistími einkaréttar Color Line, 25 ár, miklu 
lengri en ásættanlegt var og hann var í grundvallaratriðum óhóflegur miðað við hugsanlegan hag 
af hagræðingu.

24. Af þessu leiðir að Color Line hefur ekki sýnt fram á að skilyrðunum í 3. mgr. 53. gr. EES-
samningsins hafi verið fullnægt.

10. misnotkun á ráðandi stöðu í skilningi 54. gr. EES-samningsins

25. Á tímabilinu 1986 til 2006, þegar Kystlink kom inn á markaðinn, var Color Line eitt um 
hituna, þ.e. í einokunarstöðu á viðkomandi ferjusiglingamarkaði, með 100% markaðshlutdeild. 
Viðskiptavinir félagsins voru einkum einstaklingar sem höfðu takmarkað eða ekkert jöfnunarvald 
sem kaupendur. Að auki einkenndist markaðurinn af umtalsverðum aðgangshindrunum, m.a. 
vegna markaðsstöðu Color Line, vörumerkjatryggðar viðskiptavina félagsins, skorts á raunhæfum 
valkosti þegar kemur að höfnum og stjórnsýslulegra hindrana. Color Line hafði af þessum 
ástæðum ráðandi stöðu á viðkomandi markaði í að minnsta kosti þann tíma sem rannsóknin tekur 
til. 

26. Langtíma einkaréttur Color Line samkvæmt hafnarsamningnum á að nota hafnaraðstöðuna á 
Torskholmen í Strömstad frá 1. janúar 1994 til 20. desember 2005, sem útilokaði samkeppni á 
viðeigandi markaði, gat, að minnsta kosti, hamlað samkeppni í skilningi 54. gr. EES-samningsins. 

27. Color Line hefur ekki sýnt fram á að hlutlæg rök hafi verið fyrir því að treysta á þann samning 
og viðhalda gildi einkaréttarákvæða hans frá gildistöku EES-samningsins 1. janúar 1994 til 20. 
desember 2005. Color Line hefur því misnotað ráðandi stöðu sína á viðkomandi markaði.
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28. Alþjóðlegar ferjusiglingar eru, eðli málsins samkvæmt, siglingar yfir landamæri. Í því ljósi gat 
Color Line, með því að misnota ráðandi stöðu sína á viðkomandi markaði, haft merkjanleg áhrif 
á viðskipti milli EES-ríkja í skilningi 54. gr. EES-samningsins.

11. viðtakendur ákvörðunarinnar

29. Í ákvörðuninni er komist að því að Color Line AS og Color Group ASA hafi brotið gegn ákvæðum  
53. og 54. gr. EES-samningsins með langtíma einkarétti Color Line AS samkvæmt hafnar-
samningnum við sveitarfélagið Strömstad 1991 sem hér segir:

a. Color Line AS, með beinni aðild sinni að brotum, frá 1. janúar 1994 til 20. desember 2005,

b. Color Group ASA, vegna afgerandi áhrifa þess á Color Line AS, dótturfélag sitt í einkaeigu, 
frá 1. október 1998 til 20. desember 2005.

12.  Sektir

30. Samkvæmt leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um útreikning sekta, (2) tengist 
grunnfjárhæð sektar hlutfalli – allt að 30% – af andvirði sölu á viðkomandi landsvæði á Evrópska 
efnahagssvæðinu á vörum/þjónustu sem brotið tengist beint eða óbeint, eftir því hversu alvarlegt 
brotið er, margfaldað með þeim fjölda ára sem brotið átti sér stað. 

31. Eftirlitsstofnun EFTA tekur að jafnaði mið af sölu fyrirtækisins síðasta heila reikningsárið sem 
það átti aðild að brotinu. Í þessu máli samsvarar það veltu Color Line á áætlunarleiðinni milli 
Sandefjord og Strömstad árið 2004.

32. Við mat á því hversu alvarlegt brotið er og til þess að geta ákveðið hvort það hlutfall af 
söluverðmæti, sem lagt er til grundvallar í tilteknu máli, skuli vera á neðri eða efri hluta þessa 
bils, metur Eftirlitsstofnun EFTA hvert tilvik fyrir sig, að teknu tilliti til allra aðstæðna sem skipta 
máli. Eftirlitsstofnun EFTA hefur hliðsjón af fjölda þátta, s.s. eðli brotsins, markaðshlutdeild 
fyrirtækisins sem um ræðir og landsvæðinu sem brotið nær til. 

33. Eftirlitsstofnun EFTA hefur í þessu máli komist að þeirri niðurstöðu að hlutfall af söluverðmæti 
sem liggja skal til grundvallar grunnfjárhæð sektarinnar skuli vera 2,5%.

34. Þótt Eftirlitsstofnun EFTA hafi tilgreint brot á samkeppnisreglum EES frá 1. janúar 1994, hefur 
hún, við beitingu sektarheimildarinnar, ákveðið, í undantekningartilviki, samkvæmt verulegu 
matsviki sínu við álagningu sekta, (3) og í ljósi sérstöðu málsins sem um ræðir, að sekta aðeins 
fyrir tímabilið frá 1. janúar 1999 til 20. desember 2005. Tímabilið sem tillit er tekið til er því sjö 
ár.

35.  Með hliðsjón af því sem hér hefur verið rakið, er grunnfjárhæð sektarinnar ákveðin 18,811 
milljónir evra.

36.  Engar þyngingarástæður eða málsbætur eru fyrir hendi í máli þessu.

37.  Sektin er ekki umfram 10% af heildarveltu fyrirtækisins sem átti aðild að brotinu á næsta 
reikningsári áður en ákvörðunin var tekin. 

13. Ákvörðun

38. Color Line AS og Color Group ASA hafa brotið gegn ákvæðum 53. og 54. gr. EES-samningsins 
með langtíma einkarétti Color Line AS samkvæmt hafnarsamningnum við sveitarfélagið 
Strömstad 1991 sem hér segir:

a. Color Line AS, með beinni aðild sinni að brotinu, frá 1. janúar 1994 til 20. desember 2005,

(2)  Stjtíð. ESB C 314, 21.12.2006, bls. 84, og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 63, 21.12.2006, bls. 44.
(3)  Leiðbeinandi reglur um útreikning á sektum, 37. málsgrein.
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b. Color Group ASA, vegna afgerandi áhrifa þess á Color Line AS, dótturfélag sitt í einkaeigu, 
frá 1. október 1998 til 20. desember 2005.

39. Þótt Eftirlitsstofnun EFTA hafi, á grundvelli fyrirliggjandi gagna, komist að þeirri niðurstöðu að 
ekki hafi lengur um brot verið að ræða eftir 20. desember 2005, og til að taka af allan vafa, er þess 
krafist að fyrirtækin, sem starfa enn á viðkomandi markaði og sem ákvörðun þessari er beint til, 
láti af brotastarfsemi, hafi þau ekki þegar gert það, og að framvegis aðhafist þau ekkert það sem 
kynni að hafa sama eða sambærilegt markmið eða áhrif. 

40. Fyrir tímabilið 1. janúar 1999 til 20. desember 2005 hefur sekt að fjárhæð 18,811 milljónir evra 
verið lögð á Color Line AS og Color Group ASA, sem fyrirtækin bera ábyrgð á einn fyrir alla og 
allir fyrir einn.
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AugLÝSINg FRÁ STjÓRNvöLdum Í NOREgI

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um 
skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni

Auglýst eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu á norska landgrunninu – Úthlutun 
leyfa á fyrirframskilgreindum svæðum árið 2012

Norska olíu- og orkumálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu í samræmi við 
ákvæði stafliðar a) í 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um 
skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni. 

Vinnsluleyfi verða aðeins veitt hlutafélögum og einkahlutafélögum sem eru skráð í Noregi eða öðru ríki 
sem á aðild að samningnum um Evrópskt efnahagssvæði (EES-samningnum) og einstaklingum sem hafa 
lögheimili í ríki sem á aðild að EES-samningnum. Útgefið hlutafé í slíku félagi verður að vera að minnsta 
kosti 1 milljón NOK eða samsvarandi fjárhæð í gjaldmiðli skráningarlandsins. 

Fyrirtæki, sem eru ekki þegar handhafar leyfa til vinnslu á norska landgrunninu, kunna að fá vinnsluleyfi 
ef þau fullnægja fyrirfram öllum kröfum fyrir því að fá leyfi til vinnslu á norska landgrunninu. 

Ráðuneytið mun gæta jafnræðis milli fyrirtækja óháð því hvort þau sækja um sjálfstætt eða sem hluti 
fyrirtækjahóps. Umsækjendur, sem senda sjálfstæða umsókn, og umsækjendur, sem tilheyra hópi sem 
sendir sameiginlega umsókn, teljast allir umsækjendur um vinnsluleyfi. Ráðuneytið áskilur sér rétt til 
að setja saman leyfishópa á grundvelli hópumsókna og sjálfstæðra umsókna og skipa slíkum hópum 
rekstraraðila. 

Þegar úthlutað er sameiginlegu vinnsluleyfi er hlutaðeigandi leyfishöfum skylt að gera með sér samning 
um olíuvinnslu, meðal annars rekstrarsamning og bókhaldssamning. Ef vinnsluleyfi er skipt eftir 
jarðlögum er viðkomandi leyfishöfum einnig skylt að gera með sér sérstakan rekstrarsamning sem segi til 
um samskipti þeirra að því er þetta atriði varðar. 

Við undirritun þessara samninga verður til sameiginlegt fyrirtæki leyfishafa og skal eignarhlutur hvers 
þeirra um sig jafnan vera sama hlutfall og hlutur þeirra í vinnsluleyfinu. 

Leyfisgögnin verða fyrst og fremst byggð á samsvarandi gögnum frá úthlutun á þegar afmörkuðum 
svæðum 2011. Stefnt er að því að kynna atvinnugreininni helstu breytingar á reglunum áður en 
umsóknarfrestur rennur út. 

viðmið sem ráða úthlutun vinnsluleyfa

Til þess að stuðla að góðri auðlindanýtingu og skjótri og skilvirkri olíuleit og olíuvinnslu á norska 
landgrunninu, meðal annars með tilliti til samsetningar leyfishópa, verða eftirtalin viðmið lögð til 
grundvallar við úthlutun aðildar að vinnsluleyfum og við skipun rekstraraðila: 

a)  Tæknileg sérþekking umsækjanda á viðkomandi sviði, meðal annars sérþekking er lýtur að þróunar-
vinnu, rannsóknum, öryggismálum og umhverfi, og hvernig þessi sérþekking getur stuðlað að hag-
kvæmri olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á landsvæðinu sem um ræðir.

b)  Að umsækjandi hafi fjárhagslegt bolmagn til að stunda olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á 
landsvæðinu sem um ræðir.

c)  Þekking umsækjanda á jarðfræði landsvæðisins sem um ræðir og hvernig leyfishafar hyggjast bera sig 
að til að stuðla að árangursríkri olíuleit.

d)  Reynsla umsækjanda af starfsemi á norska landgrunninu eða reynsla af samsvarandi starfsemi annars 
staðar.

e)  Reynsla af starfsemi umsækjanda.

 2012/EES/33/05
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f)  Þegar um ræðir hópumsókn verður litið til samsetningar hópsins, tillagna um rekstraraðila og 
samanlagðrar hæfni hópsins.

g)  Til þess að unnt sé að veita sameiginlegum fyrirtækjum vinnsluleyfi er meginreglan sú að einn 
leyfishafa að minnsta kosti hafi borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu eða hafi 
reynslu af samsvarandi starfsemi utan norska landgrunnsins.

h)  Til þess að unnt sé að veita tveimur eða fleiri leyfishöfum vinnsluleyfi sameiginlega er meginreglan 
sú að einn þeirra að minnsta kosti hafi reynslu af því tagi sem lýst er í staflið g).

i)  Rekstraraðili, sem er skipaður í tengslum við leyfi til vinnslu í Barentshafi, verður að hafa borað að 
minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu eða hafa samsvarandi reynslu af starfsemi utan norska 
landgrunnsins.

j)  Rekstraraðili, sem er skipaður í tengslum við leyfi til vinnslu á miklu dýpi, og að minnsta kosti 
einn annar leyfishafi verður að hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu eða 
hafa samsvarandi reynslu af starfsemi utan norska landgrunnsins. Einn handhafa vinnsluleyfisins að 
minnsta kosti verður að hafa borað á miklu dýpi.

k)  Rekstraraðili, sem er skipaður í tengslum við leyfi til vinnslu, þar sem könnunarborun fer fram undir 
miklum þrýstingi og/eða við háan hita (HPHT), og að minnsta kosti einn annar leyfishafi verður að 
hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu eða hafa samsvarandi reynslu af starfsemi 
utan norska landgrunnsins. Einn handhafa vinnsluleyfisins að minnsta kosti verður að hafa borað eina 
holu undir miklum þrýstingi og/eða við háan hita.

Leitarsvæði sem eru laus til umsóknar

Laust er til umsóknar svæði á norska landgrunninu sem afmarkað hefur verið fyrirfram vegna þessarar 
úthlutunarlotu. Tekið verður við umsóknum um aðild að vinnsluleyfum fyrir leitarsvæði á afmarkaða 
svæðinu sem ekki hefur verið úthlutað áður, svo og leitarsvæði og leitarsvæðisskika á afmarkaða svæðinu 
sem fyrri leyfishafar skila áður en umsóknarfrestur rennur út. 

Heildartexta auglýsingarinnar, ásamt nákvæmum kortum af lausum svæðum, er að finna á vefsíðu 
Olíustofnunar, www.npd.no/apa2012, en einnig má leita til olíu- og orkumálaráðuneytisins í síma +47 22 
24 62 09.

Umsóknir um leyfi til olíuvinnslu skulu berast á eftirfarandi póstfang: 

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

umsóknarfrestur: 6. september 2012 kl. 12 á hádegi. 

Úthlutun leyfa til olíuvinnslu á norska landgrunninu í úthlutunarlotu á þegar afmörkuðum svæðum 2012 
fer fram eigi síðar en 90 dögum eftir birtingu auglýsingar eftir umsóknum og er stefnt að úthlutun í árslok 
2012/ársbyrjun 2013, þó eigi síðar en 30. janúar 2013. 

www.npd.no/apa2012


21.6.2012 Nr. 33/13EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmp/m.6490 – EAdS/Israel Aerospace Industries/jv)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 11. júní 2012 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem belgíska fyrir tækið European Advanced 
Technology S.A. („EAT“), sem lýtur yfir ráð um hins ísraelska Israel Aerospace Industries Ltd. 
(„IAI“), og franska fyrir tækið Airbus Invest S.A.S., sem lýtur yfir ráðum hollenska fyrir tækisins 
European Aeronautic Defence and Space Company N.V. („EADS“), öðlast með hluta fjár kaupum 
í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerð ar EB, í nýstofnuðu, 
sam eigin legu belgísku fyrir tæki („JV“).

2. Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– EADS: rann sóknir, hönnun, þróun, fram leiðsla, breyt ingar, sala og afhend ing flug véla til 
borgaralegra og hernaðarlegra nota, stýrivopna, gervihnatta, mannlausra loftfara, geimfara og 
rafeinda- og fjar skipta búnaðar

– Airbus: þróun, fram leiða og sala flug véla til borgaralegra og hernaðarlegra nota

– IAI: rann sóknir og þróun, hönnun, fram leiðsla, mark aðsfærsla og tengd þjón usta, einkum 
í tengslum við flugskeytakerfi og búnað til nota í geimnum, flug vélar til hernaðarlegra og 
borgaralegra nota, rafeindabúnað til hernaðarnota og viðhald flug véla

– EAT: eignarhald á sviði geimtækni, flug vélasmíði, landvarna og tengdra greina

– JV: þróun, fram leiðsla og mark aðsfærsla á mannstýrðum, hálfsjálfvirkum dráttarvélum fyrir 
flug vélar í farþegaflugi

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un.

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 175, 19. júní 2012). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

EB-STOFNANIR
FRAmKvæmdASTjÓRNIN

 2012/EES/33/06

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 33/14 21.6.2012

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmp/m.6514 – OK ekonomisk förening/Kuwait petroleum Northern 
Europe/Kuwait petroleum (danmark))

mál sem kann að verða tekið fyrir sam kvæmt ein fald aðri máls með ferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 8. júní 2012 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem sænska fyrir tækið OK ekonomisk förening 
(„OKEF“) og hollenska fyrir tækið Kuwait Petroleum Northern Europe B.V. („KP Northern 
Europe“), sem lýtur endanlegum yfir ráð um kúveiska fyrir tækisins Kuwait Petroleum Corporation 
(„KPC“), öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein ingu óbein yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 
3. gr. sam runa reglu gerð ar EB, í fyrir tæk inu Kuwait Petroleum (Danmark).

2. Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– OKEF: samvinnufélag í eigu félags manna sinna, hefur með höndum rekstur bensínstöðva 
OKQ8 og selur elds neyti, smurefni og aðrar vörur og þjón ustu tengda bifreiðum

– KPC: leit, fram leiðsla, hreinsun, flutningar og mark aðsfærsla hráolíu, jarðolíu og íðefna úr 
jarðolíu frá Kúveit

– Kuwait Petroleum (Danmark): smásala og heildsala á elds neyti í Danmörku 

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 171, 16. júní 2012). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6514 – OK ekonomisk förening/Kuwait Petroleum Northern Europe/Kuwait Petroleum 
(Danmark), á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EES/33/07

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmp/m.6561 – Cytec Industries/umeco)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 11. júní 2012 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) og í kjöl far vís un ar sam kvæmt 5. mgr. 4. gr. sömu reglu gerð ar um fyrir hug aða sam-
fylk ingu þar sem banda ríska fyrir tækið Cytec Industries Inc. („Cytec“) öðlast með yfirtökutil boði, 
sem var tilkynnt 12. apríl 2012, að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu-
gerð ar EB, í breska fyrir tæk inu Umeco plc („Umeco“).

2. Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Cytec: fram leiðsla og sala á sérnota íðefnum og efnum, m.a. háþróuðum samsettum efnum, til 
nota við margvíslega fram leiðslu

– Umeco: fram leiðsla og sala á háþróuðum samsettum efnum og iðnaðarefnum, einkum til nota 
í tengslum við geimtækni og landvarnir, iðnað, vélknúin ökutæki og afþreyingu

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un.

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 175, 19. júní 2012). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EES/33/08

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 33/16 21.6.2012

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmp/m.6591 – TenneT Offshore gmbh/mitsubishi Corporation/TenneT 
Offshore 2)

mál sem kann að verða tekið fyrir sam kvæmt ein fald aðri máls með ferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 13. júní 2012 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem þýska fyrir tækið TenneT Offshore GmbH 
(„TOG“), sem lýtur yfir ráð um hollenska félagsins TenneT Holding B.V., og japanska fyrir tækið 
Mitsubishi Corporation („MC“) öðlast með hluta fjár kaupum í nýstofnuðu, sam eigin legu fyrir tæki í 
sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerð ar EB, í þýska fyrir tæk inu 
TenneT Offshore 2. Beteiligungsgesellschaft mbH („HoldCo“). HoldCo er sem stendur í einkaeigu 
TOG. HoldCo á 100% hlut í NewCo.

2. Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– TOG: raf orkuflutningur undan strönd Þýskalands

– MC: viðskipti með orku, málma, vélbúnað, íðefni, matvæli og almenna verslunarvöru

– NewCo: bygging, rekstur og viðhald BorWin 1/2, háspennujafn straumskapla (þ.m.t. breyti-
stöðva) sem tengja til teknar vindrafstöðvar í Norðursjó undan strönd Þýskalands við raf orkunet 
á fastalandinu

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 182, 22. júní 2012). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6591 – TenneT Offshore GmbH/Mitsubishi Corporation/TenneT Offshore 2, á eftir far andi 
póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EES/33/09

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmp/m.6608 – Tereos/Wilmar/jv)

mál sem kann að verða tekið fyrir sam kvæmt ein fald aðri máls með ferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 14. júní 2012 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 
139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem belgíska fyrir tækið Syral China Investment, sem 
tilheyrir frönsku samsteypunni Tereos („Tereos“), og kínverska fyrir tækið Yihai Kerry Investments 
Co. Ltd, sem tilheyrir singapúrsku samsteypunni Wilmar („Wilmar“), öðlast með hluta fjár kaupum 
í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerð ar EB, í nýstofnuðu, 
sam eigin legu kínversku fyrir tæki („JV“).

2. Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Tereos: vinnsla á sykurrófum og sykurreyr, vínanda og lífetanóli, sterkju og hliðarafurðum fyrir 
dýrafóður og raf orku

– Wilmar: vinnsla og sala á vörum úr olíu pálma, sérnotafitu, matarolíu, líffituefni og korni, svo 
og mölun olíu fræs og fram leiðsla lífdísilolíu

– JV: fram leiðsla og sala á innihaldsefnum í matvæli, náttúrulegum aukefnum í matvæli og 
lífrænu fóðri í Kína og Suðaustur-Asíu

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 182, 22. júní 2012). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6608 – Tereos/Wilmar/JV, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EES/33/10

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmp/m.6615 – Nuvia/Coor/jv)

mál sem kann að verða tekið fyrir sam kvæmt ein fald aðri máls með ferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 14. júní 2012 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem sænsku fyrir tækin Nuvia Nordic AB 
(„Nuvia“), sem lýtur endanlegum yfir ráð um franska fyrir tækisins Vinci SA („Vinci“), og Coor 
Services Management Nuclear AB („Coor“), sem lýtur endanlegum yfir ráðum breska fyrir tækisins 
Cinven Ltd. („Cinven“), öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein ingu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) 
í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerð ar EB, í sænska fyrir tæk inu Nordic Nuclear Services AB („JV“), 
nýstofnuðu, sam eigin legu fyrir tæki.

2. Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Coor: umsýsla með og þróun þjón ustulausna fyrir skrifstofur, fasteignir, fram leiðslustöðvar og 
hið opin bera

– Nuvia: þjón usta á sviði kjarnorkutækni

– JV: mun veita þjón ustu á sviði kjarnorkutækni til kjarnorkuvera í Svíþjóð

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 182, 22. júní 2012). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6615 – Nuvia/Coor/JV, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

 2012/EES/33/11

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmp/m.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou group)

mál sem kann að verða tekið fyrir sam kvæmt ein fald aðri máls með ferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 11. júní 2012 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 
139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem franska fyrir tækið Lion/Seneca France 2 („LF2“), 
sem lýtur endanlegum yfir ráð um hins breska Lion Capital LLP („Lion Capital“), öðlast með verð-
bréfa kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerð ar EB, í franska 
fyrir tæk inu 3 AB Optique Developpement („3ABOD“).

2. Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Lion Capital: umsýslufyrir tæki með fjár fest ingum í óskráðum félögum þar sem sjónum er 
einkum beint að félögum sem stunda fram leiðslu og/eða sölu á merkjavörum til neytenda

– 3ABOD: endanlegt móðurfélag samsteypunnar Alain Afflelou sem stundar dreifingu á 
sjóntækjum um lands bundið og al þjóð legt net smásöluverslana sem eru reknar á grund velli 
sérleyfis eða eru í eigu félagsins 

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 175, 19. júní 2012). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EES/33/12

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).
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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmp/m.6629 – Bain Capital/Scandinavian Installations Refi)

mál sem kann að verða tekið fyrir sam kvæmt ein fald aðri máls með ferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 7. júní 2012 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem banda ríska fyrir tækið Bain Capital Investors LLC 
öðlast með hluta fjár kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu-
gerð ar EB, í sænska fyrir tæk inu Scandinavian Installation Refi AB, eignarhaldsfélagi hins sænska 
Bravida AB.

2. Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Bain Capital Investors: fyrir tæki sem fjár festir í óskráðum félögum

– Scandinavian Installation (Bravida): uppsetning og þjón usta á sviði rafmagns, loftræstingar og 
hitunar og pípulagna í Svíþjóð, Danmörku og Noregi

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 171, 16. júní 2012). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6629 – Bain Capital/Scandinavian Installations Refi, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EES/33/13

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).
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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(mál COmp/m.6631 – permira Europe III/Telepizza)

mál sem kann að verða tekið fyrir sam kvæmt ein fald aðri máls með ferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 11. júní 2012 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem breska fyrir tækið Permira Europe III Fund 
(„PE III“), sem lýtur endanlegum yfir ráð um Permira Holdings Limited, öðlast með hluta fjár kaupum 
að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerð ar EB, í spænska fyrir tæk inu 
Telepizza, S.A. („Telepizza“).

2. Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– PE III: fjár fest ingasjóður sem fjár festir í óskráðum félögum

– Telepizza: stundar rekstur veitingastaða á Spáni, í Portúgal og Póllandi og er sem stendur í 
sam eigin legri eigu PE III og Carbal, S.A.

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 175, 19. júní 2012). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EES/33/14

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).
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