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EFTA-ORGANER
EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ

VEDTAK I EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ
nr. 1/2004/SC

av 5. februar 2004

om opprettelse av et kontor for finansieringsordningen i EØS og den norske 
finansieringsordningen

EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen 
om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt ”EØS-avtalen”, 
og 

under henvisning til avtalen om Den tsjekkiske republikkens, Republikken Estlands, Republikken Kypros’, 
Republikken Latvias, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken 
Polens, Republikken Slovenias og Den slovakiske republikkens deltakelse i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, heretter kalt ”EØS-utvidelsesavtalen”,

under henvisning til protokoll 38 A om finansieringsordningen i EØS, innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-
utvidelsesavtalen,

under henvisning til avtalen mellom Kongeriket Norge og Det europeiske fellesskap om en norsk 
finansieringsordning for perioden 2004–2009,

under henvisning til vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 4/2003/SC av 4. desember 2003 om 
opprettelse av en interimskomité for finansieringsordningen i EØS,

VEDTATT FØLGENDE:
Artikkel 1

1. Det opprettes herved et kontor for finansieringsordningen i EØS 2004–2009 og den norske 
finansieringsordningen.

2. Kontoret skal bistå i forvaltningen av finansieringsordningen i EØS og den norske 
finansieringsordningen. 

3. Kontoret skal også bistå i forvaltningen av finansieringsordningen i EØS 1999–2003 og 
finansieringsordningen 1994–1998. 

4. EFTA-sekretariatets nåværende enhet for finansieringsordningen skal integreres i det nye kontoret. 
Med henblikk på finansieringsordningen i EØS skal kontoret rapportere til interimskomiteen for 
finansieringsordningen i EØS inntil EØS-utvidelsesavtalen trer i kraft, og deretter til den nye komiteen 
for finansieringsordningen i EØS. 

5. Med henblikk på den norske finansieringsordningen skal kontoret rapportere til norske 
myndigheter. 

6. Kontoret skal administrativt sett være del av EFTA-sekretariatet. Kontoret skal ha et eget 
administrasjonsbudsjett, finansiert av midlene i forhold til de respektive kostnadene. 

2006/EØS/59/01
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7. Direktøren for kontoret skal utnevnes av Den faste komité etter nominasjon fra interimskomiteen for 
finansieringsordningen i EØS.

Artikkel 2

Dette vedtak får virkning umiddelbart.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 
tidende.

Utferdiget i Brussel, 5. februar 2004

For den faste komité

 Prins Nikolaus von Liechtenstein William Rossier

 Leder Generalsekretær
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VEDTAK I EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ
nr. 2/2005/SC

av 28. april 2005

om revisjon av den finansielle forvaltning av og prosjekter innenfor finansieringsordningen

EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen 
om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt ”EØS-avtalen”, 
samt EØS-komiteens beslutning nr. 47/2000 av 22. mai 2000 om opprettelse av en finansieringsordning 
i EØS,

under henvisning til vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 1/2000/SC av 4. desember 2000 om 
nedsettelse av en komité for finansieringsordningen,

under henvisning til ESA/domstolsutvalgets vedtak 5/2002 og EFTA-rådets beslutning nr. 2 av 2002, som 
erstatter EFTA-rådets beslutning nr. 6 og ESA/domstolsutvalgets vedtak av 1998,

VEDTATT FØLGENDE:

Artikkel 1

Revisjonskomiteen skal være øverste organ for revisjon av den finansielle forvaltning av og prosjekter 
innenfor finansieringsordningen. 

Artikkel 2

Hver av EFTA-statene som er part i EØS-avtalen skal være representert i revisjonskomiteen når den 
reviderer den finansielle forvaltning av og/eller prosjekter innenfor finansieringsordningen.

Artikkel 3

Revisjonskomiteen skal bestå av personer som er statsborgere av EFTA-statene som er part i EØS-avtalen, 
og som fortrinnsvis er medlem av EFTA-statenes øverste revisjonsinstitusjoner. Deres uavhengighet 
må være hevet over tvil. En ansatt i EFTA kan ikke oppnevnes som revisor før tre år er gått siden 
vedkommende avsluttet sin ansettelse hos noen av EFTA-institusjonene.

Artikkel 4

Medlemmene av revisjonskomiteen som skal revidere den finansielle forvaltning av og/eller prosjekter 
innenfor finansieringsordningen, skal oppnevnes av EFTA-statenes faste komité. Alle oppnevnelser skal 
være for en periode på fire år. Et medlem skal normalt kunne gjenoppnevnes én gang. Medlemmene 
som oppnevnes av EFTA-statenes faste komité kan være de samme personer som ble oppnevnt av ESA/
domstolskomiteen på grunnlag av dens vedtak 5/2002.

Artikkel 5

Medlemmene i revisjonskomiteen skal være fullstendig uavhengige i utøvelsen av sine plikter.

2006/EØS/59/02
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Artikkel 6

Kostnadene ved en egnet og forholdsmessig revisjon av den finansielle forvaltning av og/eller prosjekter 
innenfor finansieringsordningen foretatt av revisjonskomiteen skal finansieres fra finansieringsordningens 
administrasjonsbudsjett. Den faste komité skal beslutte hvilket beløp som skal bevilges til dette formål på 
grunnlag av et budsjettforslag fra revisjonskomiteen.

Artikkel 7

Revisjonskomiteen kan engasjere eksterne sakkyndige til å hjelpe seg. De eksterne sakkyndige må 
oppfylle de samme krav til uavhengighet som medlemmene av revisjonskomiteen.

Artikkel 8

Revisjonskomiteen skal rapportere til EFTA-statenes faste komité når det gjelder revisjonen av den 
finansielle forvaltning av og/eller prosjekter innenfor finansieringsordningen. Komiteen kan fremme 
forslag til tiltak.

Artikkel 9

Revisjonskomiteen skal foreslå sine egne prosedyreregler i forbindelse med revisjonen av den finansielle 
forvaltning av og prosjekter innenfor finansieringsordningen, og sende dem til EFTA-statenes faste komité 
med henblikk på vedtak.

Artikkel 10

Dette vedtak får virkning umiddelbart.

Artikkel 11

Dette vedtak skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. april 2005.

For den faste komité

 Bjørn Grydeland William Rossier

 Leder Generalsekretær
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Endringer i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan  
og en domstol

Avtalene om endring av protokoll 4 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåknings-
organ og en domstol, undertegnet i Brussel 11. mars 2005 og 10. mars 2006, trådte i kraft 27. mars 
2006. 

Disse avtalene og den oppdaterte konsoliderte versjonen av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse 
av et overvåkningsorgan og en domstol er nå publisert på EFTA-sekretariatets nettsted. 

Følg disse lenkene:
http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/ESAAndEFTACourtAgreement/Amendments 
og http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/ESAAndEFTACourtAgreement/Documents/ 

2006/EØS/59/03
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EMAS – Ordning for miljøstyring og miljørevisjon

Liste over registrerte anlegg i Norge
i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 av 19. mars 2001

Registrerings-
nummer

Foretakets navn og adresse
Telefon

Faks
E-post

Kontaktperson
Industriell 

sektor

NO-000005 Kraft Foods Norge AS, avd Disenå
N-2114 Disenå

+47/ 62 96 82 00
+47/ 62 96 82 50
kmellem@krafteurope.com

Kari Benterud Mellem 15.31

NO-000015 Rescon Mapei AS
Vallsetveien 6
N-2120 Sagstua

+ 47/ 62 97 20 00
+ 47/ 62 97 20 99
alan.ulstad@resconmapei.no

Alan K. Ulstad 24.66

NO-000016 Håg ASA
Sundveien
N-7460 Røros

+ 47/ 72 40 72 00
+ 47/ 72 40 72 72
mbf@hag.no

Maj Britt Fjerdingen 36.11

NO-000017 Gyproc AS
Habornv 59
N-1631 Gamle Fredrikstad

+ 47/ 69 35 75 00
+ 47/ 69 35 75 01
gyprocno@gyproc.com

Jon Gjerløw 26.62

NO-000034 Savo AS
Fyrstikkbakken 7
N-0667 Oslo

+ 47/ 22 91 67 00
+ 47/ 22 63 12 09

Birgit Madsen 31.11

NO-000044 Hydro Aluminium Profiler AS, Magnor
Gaustadveien
N-2240 Magnor

+ 47/ 62 83 34 15
+ 47/ 62 83 33 00
oyvind.aasen@hydro.com

Øyvind Aasen 27.422

NO-000059 Ørsta Gruppen AS
N-6151 Ørsta

+ 47/ 70 04 70 00
+ 47/ 70 04 70 04
firmapost@orstastaal.no

Rolf O. Hjelle 28.1

NO-000063 Pyrox AS
N-5685 Uggdal

+ 47/ 53 43 04 00
+ 47/ 53 43 04 04

Eirik Helgesen 29.2

NO-000071 Forestia AS 
Avd Kvam
N-2650 Kvam

+ 47/ 62 42 82 00
+ 47/ 61 29 25 30
kvam@forestia.com

Harvey Rønningen 20.200

NO-000083 Total E & P Norge AS
Finnestadveien 44
N-4029 Stavanger

+47/ 51 50 39 18
+47/ 51 50 31 40
firmapost@ep.total.no

Ulf Einar Moltu 11.100

NO-000085 Kährs Brumunddal AS
Nygata 4
N-2380 Brumunddal

+47/ 62 36 23 00
+47/ 62 36 23 01

Knut Midtbruket 20.200

NO-000086 Grøset Trykk  AS
N-2260 Kirkenær

+47/ 62 94 65 00
+47/ 62 99 65 01
firmapost@groset.no

Mari L Breen 22.22

NO-000087 Norske Skogindustrier ASA 
Follum
N-3505 Hønefoss

+47/ 32 11 21 00
+47/ 32 11 22 00
astrid.broch-due@norske-skog.com

Astrid Broch-Due 21.12

NO-000090 AS Oppland Metall
Mattisrudsvingen 2
N-2827 Hunndalen

+47/ 61 18 76 70
+47/61 17 04 71
firmapost@opplandmetall.no

Knut Sørlie 37.00, 60.2

NO-000092 Forestia AS
Braskereidfoss
N-2435 Braskereidfoss

+ 47/ 62 42 82 00
+47/ 62 42 82 78
braskeriedfoss@forestia.com

Per Olav Løken 20.200

NO-000095 Grip Senter 
Storgata 23 C
N-0184 Oslo

+47/ 22 97 98 00
+47/ 22 42 75 10
eva-britt.isager@grip.no

Eva Britt Isager 74.2

2006/EØS/59/04

http://www.kraft.com/default.aspx
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Registrerings-
nummer

Foretakets navn og adresse
Telefon

Faks
E-post

Kontaktperson
Industriell 

sektor

NO-000096 Gjøvik Land og Toten Interkommunale 
Avfallsselskap DA
Dalborgmarka 100
N-2827 Hunndalen

+47/ 61 14 55 80
+47/ 61 13 22 45
post@glt-avfall.no

Bjørn E. Berg 90

NO-000097 Hydro Polymers AS
Rafnes
N-3966 Stathelle

+47/35 00 60 94
+47/35 00 52 98
nils.eirik.stamland@hydro.com

Nils Eirik Stamland 24.140

  

http://www.glt-avfall.no/
http://www.glt-avfall.no/
mailto:post@glt-avfall.no
http://www.hydropolymers.com/en/about/locations/prod_norway/index.html
mailto:nils.eirik.stamland@hydro.com
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UNDERKOMITÉ I FOR FRITT VAREBYTTE
LEGEMIDLER

Liste over markedsføringstillatelser gitt av EØS EFTA-statene i andre halvår 2005

Til underretning for EØS-komiteen

Under henvisning til EØS-komiteens beslutning nr. 74/1999 av 28. mai 1999 bes EØS-komiteen, på sitt 
møte 2. juni 2006, ta til underretning de følgende lister over markedsføringstillatelser for legemidler for 
tidsrommet 1. juni – 31. desember 2005:

Vedlegg I Liste over nye markedsføringstillatelser

Vedlegg II Liste over fornyede markedsføringstillatelser

Vedlegg III Liste over utvidete markedsføringstillatelser

Vedlegg IV Liste over tilbakekalte markedsføringstillatelser

Vedlegg V  Liste over suspenderte markedsføringstillatelser

2006/EØS/59/05
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VEDLEGG I

1. Nye markedsføringstillatelser

 Følgende markedsføringstillatelser er tildelt i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. juni – 31. desember 2005:

EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato

EU/1/00/129/001-003 Azopt Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/00/131/001-030 PegIntron Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/134/008-011 Lantus Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/135/002 DaTSCAN Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/142/009-010 NovoMix Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/142/011-016 NovoMix Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/00/142/017-022 NovoMix Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/01/198/007-010 Glivec Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/02/215/001/NO-010/NO Pritor Plus Norge 7.9.2005

EU/1/02/227/003 Neulasta Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/02/228/003 Neupopeg Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/03/255/001-003 Ventavis Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/03/258/013-014 Avandamet Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/03/263/001-003/IS Dukoral, vaksinesuspensjon og brusegranulat til peroral 
løsning

Island 6.10.2005

EU/1/03/265/003-004 Bonviva Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/03/266/003-004 Bondenza Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/03/269/001 Faslodex Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/03/270/003 Kentera Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/04/276/021-032 Abilify Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/04/276/033-035 Abilify Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/04/279/030-032 Lyrica Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/04/280/007 Yentreve Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/04/283/007 Ariclaim Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/04/289/002 Angiox Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/04/296/005-006 Cymbalta Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/04/297/005-006 Xeristar Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/05/310/001/NO-005/NO Fosavance Norge 6.9.2005

EU/1/05/310/001-005 Fosavance Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/05/310/001-005/IS Fosavance tabletter Island 20.9.2005

EU/1/05/311/001/NO-003/NO Tarceva Norge 26.9.2005

EU/1/05/311/001-003 Tarceva Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/05/311/001-003/IS Tarceva Island 18.10.2005

EU/1/05/312/001/IS Xyrem Island 18.11.2005

EU/1/05/312/001/NO Xyrem Norge 18.11.2005

EU/1/05/313/001/NO-009/NO Vasovist Norge 14.10.2005

EU/1/05/313/001-009 Vasovist Liechtenstein 30.11.2005
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EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato

EU/1/05/313/001-009/IS Vasovist Island 2.11.2005

EU/1/05/314/001 Kepivance Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/05/314/001/IS Kepivance Island 24.11.2005

EU/1/05/314/001/NO Kepivance Norge 22.11.2005

EU/1/05/315/001 Aptivus Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/05/315/001/IS Aptivus Island 25.11.2005

EU/1/05/315/001/NO Aptivus Norge 2.11.2005

EU/1/05/316/001/NO-014/NO Procoralan Norge 10.11.2005

EU/1/05/316/001-014 Procoralan Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/05/316/001-014/IS Procoralan Island 24.11.2005

EU/1/05/317/001/NO-014/NO Corlentor Norge 10.11.2005

EU/1/05/317/001-014 Corlentor Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/05/317/001-014/IS Corlentor Island 24.11.2005

EU/1/05/318/001 Revatio Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/05/318/001/IS Revatio Island 28.11.2005

EU/1/05/318/001/NO Revatio Norge 11.11.2005

EU/1/05/319/001/NO-002/NO Xolair Norge 7.11.2005

EU/1/05/319/001-002 Xolair Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/05/319/001-002/IS Xolair Island 25.11.2005

EU/1/05/320/001 Noxafil Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/05/320/001/IS Noxafil Island 20.11.2005

EU/1/05/320/001/NO Noxafil Norge 23.11.2005

EU/1/05/321/001 Posaconazole SP Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/05/321/001/IS Posaconazole SP Island 24.11.2005

EU/1/05/321/001/NO Posaconazole SP Norge 23.11.2005

EU/2/01/030/003-004 Virbagen Omega Liechtenstein 30.9.2005

EU/2/04/047/001-002/IS Purevax RCPCh Fel V, pulver og væske for suspensjon til 
injeksjon

Island 30.6.2005

EU/2/04/048/001-002/IS Purevax RCP Fel V, pulver og væske for suspensjon til 
injeksjon

Island 30.6.2005

EU/2/04/049/001-002/IS Purevax RCCh, pulver og væske for suspensjon til injeksjon Island 30.6.2005

EU/2/04/050/001-002/IS Purevax RCPCh, pulver og væske for suspensjon til 
injeksjon

Island 30.6.2005

EU/2/04/051/001-002/IS Purevax RC, pulver og væske for suspensjon til injeksjon Island 30.6.2005

EU/2/04/052/001-002/IS Purevax RCP, pulver og væske for suspensjon til injeksjon Island 30.6.2005

EU/2/05/053/001 Naxcel Liechtenstein 31.7.2005

EU/2/05/053/001/IS Naxcel, suspensjon til injeksjon Island 9.6.2005

EU/2/05/053/001/NO Naxcel Norge 17.6.2005

EU/2/05/054/001/NO-017/NO Profender Norge 30.8.2005

EU/2/05/054/001-017 Profender Liechtenstein 30.9.2005

EU/2/05/054/001-017/IS Profender påføringsløsning Island 26.8.2005

EU/2/05/055/001/NO-002/NO Equilis TE Norge 12.8.2005
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EU-nummer Produkt Land Godkjenningsdato

EU/2/05/055/001-002 Equilis Te Liechtenstein 30.9.2005

EU/2/05/055/001-002/IS Equilis Te, suspensjon til injeksjon Island 2.8.2005

EU/2/05/056/001/NO-002/NO Equilis Prequenza Norge 12.8.2005

EU/2/05/056/001-002 Equilis Prequenza Liechtenstein 30.9.2005

EU/2/05/056/001-002/IS Equilis Prequenza, suspensjon til injeksjon Island 2.8.2005

EU/2/05/057/001/NO-002/NO Equilis Prequenza Te Norge 12.8.2005

EU/2/05/057/001-002 Equilis Prequenza Te Liechtenstein 30.9.2005

EU/2/05/057/001-002/IS Equilis Prequenza Te, suspensjon til injeksjon Island 2.8.2005

EU/2/97/004/011 Metacam Liechtenstein 31.7.2005

EU/2/97/004/012-013 Metacam Liechtenstein 30.9.2005
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VEDLEGG II

2.  Fornyede markedsføringstillatelser

 Følgende markedsføringstillatelser er fornyet i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. juni – 31. desember 2005:

EU-nummer Produkt Land Fornyelsesdato

EU/1/00/129/001/NO-003/NO Azopt Norge 30.6.2005

EU/1/00/129/001-003/IS Azopt, øyedråper, løsning, 1 % Island 30.6.2005

EU/1/00/131/001/NO-050/NO PegIntron Norge 24.6.2005

EU/1/00/131/001-050/IS PegIntron Island 28.6.2005

EU/1/00/131/031-050 PegIntron Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/132/001/NO-050/NO ViraferonPeg Norge 24.6.2005

EU/1/00/132/001-050 ViraferonPeg Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/00/132/001-050/IS ViraferonPeg Island 28.6.2005

EU/1/00/133/001/NO-008/NO Optisulin Norge 27.7.2005

EU/1/00/133/001-008 Optisulin Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/133/001-008/IS Optisulin Island 29.8.2005

EU/1/00/134/001/NO-029/NO Lantus Norge 27.7.2005

EU/1/00/134/001-007, 012-029 Lantus Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/134/001-029/IS Lantus Island 29.8.2005

EU/1/00/135/001 DaTSCAN Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/135/001/NO-002/NO DaTSCAN Norge 20.9.2005

EU/1/00/135/001-002/IS DaTSCAN Island 11.10.2005

EU/1/00/137/001/NO-012/NO Avandia Norge 27.7.2005

EU/1/00/137/001-012 Avandia Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/137/001-012/IS Avandia Island 16.9.2005

EU/1/00/140/001 Visudyne Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/00/140/001/IS Visudyne 15 mg pulver til injeksjonsløsning Island 14.7.2005

EU/1/00/140/001/NO Visudyne Norge 27.7.2005

EU/1/00/141/001 Myocet Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/141/001/IS Myocet Island 13.10.2005

EU/1/00/141/001/NO Myocet Norge 28.9.2005

EU/1/00/142/004/NO-005/NO NovoMix Penfill Norge 13.10.2005

EU/1/00/142/004-005 NovoMix Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/142/004-005/IS NovoMix 30 Penfill Island 21.10.2005

EU/1/00/142/009/NO-010/NO NovoMix Flexpen Norge 13.10.2005

EU/1/00/142/009-010/IS NovoMix 30 FlexPen Island 21.10.2005

EU/1/00/143/001/NO-006/NO Kogenate Bayer Norge 7.9.2005

EU/1/00/143/001-006 Kogenate Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/143/001-006/IS Kogenate Bayer Island 7.10.2005

EU/1/00/144/001/NO-003/NO Helixate NexGen Norge 7.9.2005

EU/1/00/144/001-003 Helixate Liechtenstein 30.9.2005
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EU-nummer Produkt Land Fornyelsesdato

EU/1/00/144/001-003/IS Helixate NexGen Island 7.10.2005

EU/1/00/145/001 Herceptin Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/145/001/IS Herceptin Island 28.11.2005

EU/1/00/145/001/NO Herceptin Norge 23.9.2005

EU/1/00/146/001/NO-029/NO Keppra Norge 8.8.2005

EU/1/00/146/001-029 Keppra Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/00/146/001-029/IS Keppra Island 12.9.2005

EU/1/00/148/001/NO-004/NO Agenerase Norge 12.12.2005

EU/1/00/148/001-004 Agenerase Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/00/148/001-004/IS Agenerase Island 16.12.2005

EU/1/00/149/001 Panretin Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/00/149/001/IS Panretin Island 16.12.2005

EU/1/00/149/001/NO Panretin Norge 9.12.2005

EU/1/00/150/001/NO-015/NO Actos Norge 2.11.2005

EU/1/00/150/001-015 Actos Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/00/150/001-015/IS Actos Island 11.11.2005

EU/1/00/151/001/NO-013/NO Glustin Norge 2.11.2005

EU/1/00/151/001-013 Glustin Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/00/151/001-013/IS Glustin Island 11.11.2005

EU/1/00/152/001-018 Infanrix hexa Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/00/153/001-010 Infanrix penta Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/00/153/001-010/IS Infanrix penta Island 16.12.2005

EU/1/00/153/001-010/NO Infanrix penta Norge 7.12.2005

EU/1/00152/001-018/NO Infanrix Hexa Norge 7.12.2005

EU/1/95/001/001, 003-005, 009, 012, 
021-022, 025-028, 031-035/IS

Gonal-F Island 15.11.2005

EU/1/95/001/001/NO Gonal-F Norge 11.11.2005

EU/1/95/001/003/NO-006/NO Gonal-F Norge 11.11.2005

EU/1/95/001/009/NO Gonal-F Norge 11.11.2005

EU/1/95/001/012/NO Gonal-F Norge 11.11.2005

EU/1/95/001/021/NO-022/NO Gonal-F Norge 11.11.2005

EU/1/95/001/025/NO-028/NO Gonal-F Norge 11.11.2005

EU/1/95/001/031/NO-035/NO Gonal-F Norge 11.11.2005

EU/1/98/093/002 Forcaltonin Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/99/127/001/NO-044/NO IntronA Norge 20.6.2005

EU/1/99/127/001-044 IntronA Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/99/127/001-044/IS IntronA Island 27.6.2005

EU/1/99/128/001/NO-037/NO Viraferon Norge 20.6.2005

EU/1/99/128/001-037 Viraferon Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/99/128/001-037/IS Viraferon Island 27.6.2005
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EU-nummer Produkt Land Fornyelsesdato

EU/2/00/018/001 Incurin Liechtenstein 31.7.2005

EU/2/00/018/001/NO Incurin Norge 16.6.2005

EU/2/00/022//002b-03a Ibaflin Liechtenstein 30.9.2005

EU/2/00/022/001/NO-017/NO Ibaflin Norge 31.8.2005

EU/2/00/022/001-017/IS Ibaflin Island 15.7.2005

EU/2/00/022/001a Ibaflin Liechtenstein 30.9.2005

EU/2/00/022/001b-02a Ibaflin Liechtenstein 30.9.2005

EU/2/00/022/003b-04a Ibaflin Liechtenstein 30.9.2005

EU/2/00/022/004b Ibaflin Liechtenstein 30.9.2005

EU/2/00/022/005-017 Ibaflin Liechtenstein 30.9.2005

EU/2/00/024/001/IS Pruban Island 16.12.2005

EU/2/99/016/001/NO-006/NO Porcilis Pesti Norge 18.7.2005

EU/2/99/016/001-006 Porcilis Pesti Liechtenstein 31.7.2005

EU/2/99/016/001-006/IS Porcilis Pesti Island 13.7.2005

EU/2/99/017/001/NO-006/NO Ibraxion Norge 2.6.2005
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VEDLEGG III

3. Utvidete markedsføringstillatelser

 Følgende markedsføringstillatelser er utvidet i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. juni – 31. desember 2005:

EU-nummer Produkt Land Utvidelsesdato

EU/1/00/142/011/NO-013/NO NovoMix Penfill  50 Norge 1.11.2005

EU/1/00/142/011-013/IS NovoMix 50 Penfill suspensjon til injeksjon Island 5.10.2005

EU/1/00/142/014/NO-016/NO NovoMix Flexpen 50 Norge 1.11.2005

EU/1/00/142/014-016/IS NovoMix 50 FlexPen suspensjon til injeksjon Island 5.10.2005

EU/1/00/142/017/NO-019/NO NovoMix Penfill  70 Norge 1.11.2005

EU/1/00/142/017-019/IS NovoMix 70 Penfill suspensjon til injeksjon Island 5.10.2005

EU/1/00/142/020/NO-022/NO NovoMix Flexpen 70 Norge 1.11.2005

EU/1/00/142/020-022/IS NovoMix 70 FlexPen suspensjon til injeksjon Island 5.10.2005

EU/1/03/265/003/NO-004/NO Bonviva, filmtrukne tabletter Norge 28.9.2005

EU/1/03/265/003-004/IS Bonviva, filmtrukne tabletter Island 25.10.2005

EU/1/03/266/003/NO-004/NO Bondenza, filmtrukne tabletter Norge 28.9.2005

EU/1/03/266/003-004/IS Bondenza, filmtrukne tabletter Island 21.10.2005

EU/1/04/276/021/NO-023/NO Abilify, smeltetabletter 5 mg Norge 18.7.2005

EU/1/04/276/021-023/IS Abilify, smeltetabletter 5 mg Island 14.7.2005

EU/1/04/276/024/NO-026/NO Abilify, smeltetabletter 10 mg Norge 18.7.2005

EU/1/04/276/024-026/IS Abilify, smeltetabletter 10 mg Island 14.7.2005

EU/1/04/276/027/NO-029/NO Abilify, smeltetabletter 15 mg Norge 18.7.2005

EU/1/04/276/027-029/IS Abilify, smeltetabletter 15 mg Island 14.7.2005

EU/1/04/276/030/NO-032/NO Abilify, smeltetabletter 30 mg Norge 18.7.2005

EU/1/04/276/030-032/IS Abilify, smeltetabletter 30 mg Island 14.7.2005

EU/1/04/276/033/NO-035/NO Abilify 1 mg/ml, peroral løsning Norge 9.11.2005

EU/1/04/276/033-035/IS Abilify 1 mg/ml, peroral løsning Island 1.12.2005

EU/1/96/026/002/IS Invirase, filmtrukne tabletter 500 mg Island 19.7.2005

EU/1/96/026/002/NO Invirase Norge 9.6.2005

EU/2/97/004/012/NO-013/NO Metacam, 0,5 mg/ml peroral suspensjon til hunder Norge 5.9.2005

EU/2/97/004/012-013/IS Metacam, 0,5 mg/ml peroral suspensjon til hunder Island 2.9.2005
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VEDLEGG IV

4. Tilbakekalte markedsføringstillatelser

 Følgende markedsføringstillatelser er tilbakekalt i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. juni – 31. desember 2005:

EU-nummer Produkt Land Tilbakekallingsdato

EU/1/00/158/001-034/IS Opulis Island 9.9.2005

EU/1/00/168/001/NO-006/NO Tenecteplase Norge 9.8.2005

EU/1/00/168/001-006 Tenecteplase Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/02/208/001-008/IS Xapit Island 9.9.2005

EU/1/02/210/001/NO-008/NO Rayzon Norge 22.7.2005

EU/1/02/210/001-008 Rayzon Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/02/210/001-008/IS Rayzon Island 5.7.2005

EU/1/02/242/001-024 Valdyn Liechtenstein 30.9.2005

EU/1/02/242/001-024/IS Valdyn, filmtrukne tabletter Island 5.7.2005

EU/1/02/244/001/NO-024/NO Valdyn Norge 22.7.2005

EU/1/02/244/001-024/IS Valdyn Liechtenstein 31.7.2005

EU/1/96/009/010/NO-017/NO Zerit Norge 30.9.2005

EU/1/96/009/010-017/IS Zerit kapsler med forsinket frisetting Island 29.11.2005

EU/1/96/023/001 Cea-Scan Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/96/023/001/IS CEA-Scan Island 9.11.2005

EU/1/97/048/001-014/IS Infanrix HepB, suspensjon til injeksjon Island 15.6.2005

EU/2/00/023/001-003 Pulsaflox Liechtenstein 30.11.2005
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VEDLEGG V

5.  Suspenderte markedsføringstillatelser

 Følgende markedsføringstillatelser er suspendert i EØS EFTA-statene i tidsrommet 1. juni – 31. desember 2005:

EU-nummer Produkt Land Suspensjonsdato

EU/1/00/147/001/NO-012/NO Hexavac Norge 17.11.2005

EU/1/00/147/001-008 Hexavac Liechtenstein 30.11.2005

EU/1/00/147/001-008/IS Hexavac Island 17.11.2005
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EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

KUNNGJØRING FRA EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Retningslinjer om 
 begrepet påvirkning av handelen i EØS-avtalens artikkel 53 og 54

A. Denne kunngjøring er utferdiget i henhold til reglene i avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (”EØS-avtalen”) og avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et 
overvåkningsorgan og en domstol (”overvåknings- og domstolsavtalen”).

B. Kommisjonen for De europeiske fellesskap (“Kommisjonen”) har utferdiget en kunngjøring kalt 
Retningslinjer om begrepet påvirkning av handelen i traktatens artikkel 81 and 82(1). I denne ikke-
bindende rettsakten fastsettes prinsippene for tolkning av begrepet påvirkning av handelen i EF-
traktatens artikkel 81 og 82. Kunngjøringen har også til formål å utvikle en metode for anvendelsen 
av begrepet påvirkning av handelen, og å gi veiledning om anvendelsen av det.

C. EFTAs overvåkningsorgan anser nevnte rettsakt som relevant for EØS. For å opprettholde like 
konkurransevilkår og sikre ensartet anvendelse av EØS-avtalens konkurranseregler i hele Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde, vedtar EFTAs overvåkningsorgan denne kunngjøring 
med hjemmel i overvåknings- og domstolsavtalens artikkel 5 nr. 2 bokstav b). Ved anvendelse av de 
relevante EØS-regler i en bestemt sak, vil Overvåkningsorganet følge de prinsipper og regler som er 
fastsatt i denne kunngjøring(2).

D. Denne kunngjøring redegjør for prinsippene for tolkning av begrepet virkning på handelen i EØS-
avtalens artikkel 53 og 54. Kunngjøringen har også til formål å utvikle en metode for anvendelsen i 
EFTA-pilaren av begrepet påvirkning av handelen, og å gi veiledning om anvendelsen av det.

E. Denne kunngjøring får anvendelse i saker der Overvåkningsorganet er det kompetente 
overvåkningsorgan i henhold til EØS-avtalens artikkel 56.

1. INNLEDNING

1. EØS-avtalens artikkel 53 og 54 får anvendelse på horisontale og vertikale avtaler og samordnet 
opptreden som “kan påvirke handelen mellom avtalepartene”. 

2. I EFTA-domstolens tolkning av EØS-avtalens artikkel 53 og 54, og i fellesskapsdomstolenes 
tolkning av de tilsvarende artiklene 81 og 82 i EF-traktaten, er det allerede foretatt en betydelig 
avklaring av innholdet i og virkeområdet for begrepet påvirkning av handelen mellom avtalepartene 
til EØS-avtalen (heretter kalt “EØS-stater”)(3). 

3. Disse retningslinjene redegjør for de prinsipper EFTA-domstolen og fellesskapsdomstolene har 
utarbeidet for tolkningen av begrepet påvirkning av handelen i EØS-avtalens artikkel 53 og 54 og 
de tilsvarende bestemmelser i EF-traktaten. De inneholder også en regel om i hvilke tilfeller avtaler 
vanligvis neppe er egnet til merkbart å påvirke handelen mellom EØS-stater (regelen om ikke 
merkbar påvirkning av handelen, NAAT-regelen etter den engelske forkortelsen). Retningslinjene 
er ikke ment å være uttømmende. Formålet er å fastsette en metode for anvendelsen av begrepet 

2006/EØS/59/06

(1)  EUT C 101 av 27.4.2004, s. 81.
(2)  Kompetansen til å behandle enkeltsaker som kommer inn under EØS-avtalens artikkel 53 og 54, er delt mellom EFTAs 

overvåkningsorgan og Kommisjonen i henhold til bestemmelsene i EØS-avtalens artikkel 56. Kun ett av overvåkningsorganene vil 
ha kompetanse i enhver gitt sak.

(3)  EØS-avtalens artikkel 6 fastsetter at med forbehold for den fremtidige utvikling av rettspraksis, skal bestemmelsene i EØS-avtalen, 
så langt de i sitt materielle innhold er identiske med tilsvarende regler i Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap og 
Traktaten om opprettelse av Det europeiske kull- og stålfellesskap og med rettsakter som er vedtatt i henhold til de to traktatene, 
fortolkes i samsvar med de relevante rettsavgjørelser som De europeiske fellesskaps domstol har truffet før undertegningen av EØS-
avtalen. Når det gjelder relevante avgjørelser fra De europeiske fellesskaps domstol truffet etter undertegnelsen av EØS-avtalen, 
følger det av overvåknings- og domstolsavtalens artikkel 3 nr. 2 at EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen skal ta tilbørlig 
hensyn til de prinsipper som er fastlagt gjennom disse avgjørelser. 
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påvirkning av handelen, og å gi veiledning om anvendelsen av det i hyppig forekommende 
situasjoner. Selv om disse retningslinjene ikke er bindende for EFTA-statenes domstoler og 
myndigheter, har de også til formål å gi dem veiledning om anvendelsen av begrepet påvirkning 
av handelen i EØS-avtalens artikkel 53 og 54. 

4. Disse retningslinjene behandler ikke spørsmålet om hva som utgjør en merkbar 
konkurransebegrensning i henhold til artikkel 53 nr. 1. Dette spørsmålet, som må skilles fra 
spørsmålet om avtaler kan ha merkbar påvirkning på handelen mellom EØS-stater, behandles 
i EFTAs overvåkningsorgans kunngjøring om avtaler av mindre betydning som ikke merkbart 
begrenser konkurransen i henhold til EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1)(4) (de minimis-kunngjøringen). 
Retningslinjene har heller ikke til formål å gi veiledning om begrepet påvirkning av samhandelen 
i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 om statsstøtte.

5. Disse retningslinjene, herunder NAAT-regelen, gjelder med forbehold for EFTA-domstolens, De 
europeiske fellesskaps domstols og Førsteinstansdomstolens tolkninger av EØS-avtalens artikkel 
53 og 54. 

2. SAMHANDELSKRITERIET 

2.1 Generelle prinsipper 

6 Artikkel 53 nr. 1 fastsetter at “enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av 
sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som kan påvirke 
handelen mellom avtalepartene, og som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller 
vri konkurransen innen det territorium som er omfattet av denne avtale, skal være uforenlige 
med denne avtales funksjon og forbudt.” Uttrykkene “enhver avtale, beslutning truffet av 
sammenslutninger av foretak og samordnet opptreden” omtales for enkelhets skyld samlet som 
“avtaler”.

7. Artikkel 54, for sin del, fastsetter at ”et eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av sin dominerende 
stilling innen det territorium som er omfattet av denne avtale, eller i en vesentlig del av det, skal 
være forbudt og uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning den kan påvirke handelen 
mellom avtalepartene”. Betegnelsen “opptreden” viser i det følgende til dominerende foretaks 
atferd.

8. Samhandelskriteriet bestemmer også virkeområdet for anvendelsen av artikkel 3 i overvåknings- 
og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II (heretter kalt ”kapittel II”) om gjennomføring av 
konkurransereglene fastsatt i EØS-avtalens artikkel 53 og 54(5). 

9. I henhold til kapittel II artikkel 3 nr. 1 skal EFTA-statenes konkurransemyndigheter og domstoler 
anvende artikkel 53 på avtaler, beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak eller samordnet 
opptreden i henhold til EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1, som kan påvirke handelen mellom EØS-
stater i henhold til nevnte bestemmelse, når de anvender nasjonal konkurranselovgivning på 
slike avtaler, beslutninger eller samordnet opptreden. På samme måte skal EFTA-statenes 
konkurransemyndigheter og domstoler når de anvender nasjonal konkurranselovgivning på 
utilbørlig utnyttelse som er forbudt i henhold til EØS-avtalens artikkel 54, også anvende EØS-
avtalens artikkel 54. Artikkel 3 nr. 1 pålegger dermed EFTA-statenes konkurransemyndigheter 
og domstoler, når de anvender nasjonal konkurranselovgivning på avtaler og utilbørlig opptreden 
som kan påvirke handelen mellom EØS-stater, også å anvende artikkel 53 og 54. Artikkel 3 
nr. 1 pålegger imidlertid ikke EFTA-statenes nasjonale konkurransemyndigheter og domstoler å 
anvende nasjonal konkurranselovgivning når de anvender artikkel 53 og 54 på avtaler, beslutninger 
og samordnet opptreden samt utilbørlig utnyttelse som kan påvirke handelen mellom EØS-stater. I 
slike tilfeller kan de velge å anvende bare EØS-konkurransereglene. 

(4) EFTAs overvåkningsorgans kunngjøring om avtaler av mindre betydning som ikke merkbart begrenser konkurransen i henhold til 
EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 (de minimis), EUT C 67 av 20.3.2003, s. 20 og EØS-tillegget til EUT nr. 15 av 20.3.2003, s. 11.

(5) Når avtalen om endring av protokoll 4 til EFTA-statenes avtale om opprettelsen av et overvåkningsorgan og en domstol 
av 24. september 2004 har trådt i kraft, vil overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II i stor grad gjenspeile 
rådsforordning (EF) nr. 1/2003 (EFT L 1 av 4.1. 2003, s. 1) for EFTA-pilarens vedkommende.
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10. Det følger av artikkel 3 nr. 2 at anvendelsen av nasjonal konkurranselovgivning ikke kan føre til 
forbud mot avtaler, beslutninger truffet av sammenslutninger av foretak eller samordnet opptreden 
som kan påvirke handelen mellom EØS-stater, men som ikke innskrenker konkurransen i henhold 
til EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1, eller som oppfyller vilkårene i EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 
eller omfattes av en rettsakt som svarer til en fellesskapsforordning om anvendelsen av EF-
traktatens artikkel 81 nr. 3 som er nevnt i vedlegg XIV til EØS-avtalen. I henhold til kapittel II er 
EFTA-statene imidlertid ikke forhindret fra å vedta og anvende på sitt territorium mer restriktiv 
nasjonal lovgivning som forbyr eller sanksjonerer foretaks ensidige atferd. 

11. Til slutt bør det nevnes at kapittel II artikkel 3 nr. 3 fastsetter at med forbehold for alminnelige 
prinsipper og andre bestemmelser i EØS-retten, får artikkel 3 nr. 1 og 2 ikke anvendelse når 
konkurransemyndighetene og domstolene i EFTA-statene anvender nasjonal lovgivning om 
kontroll med sammenslutninger av foretak, og de hindrer heller ikke anvendelsen av bestemmelser 
i nasjonal lovgivning som hovedsakelig har et annet formål enn det formål som fremmes av EØS-
avtalens artikkel 53 og 54.

12. Samhandelskriteriet er et autonomt, EØS-rettslig kriterium, og skal vurderes særskilt i hvert enkelt 
tilfelle. Det er et jurisdiksjonskriterium, som avgrenser virkeområdet for anvendelsen av EØS-
avtalens konkurranseregler(6). EØS-avtalens konkurranseregler får ikke anvendelse på avtaler og 
opptreden som ikke er egnet til å påvirke handelen mellom EØS-statene merkbart. 

13. Samhandelskriteriet begrenser virkeområdet for artikkel 53 og 54 til avtaler og opptreden som 
er egnet til å ha et visst minstenivå av grenseoverskridende virkninger innenfor det territorium 
som omfattes av EØS-avtalen (heretter kalt “EØS”). Avtalen eller opptredenen må kunne påvirke 
handelen mellom EØS-stater(7) ”merkbart”. 

14. Når det gjelder EØS-avtalens artikkel 53, er det avtalen som skal være egnet til å påvirke 
handelen mellom EØS-stater. Det kreves ikke at hver enkelt del av avtalen, herunder eventuelle 
konkurransebegrensninger avtalen innebærer, skal kunne påvirke samhandelen(8). Dersom avtalen 
som helhet er egnet til å påvirke handelen mellom EØS-stater, får EØS-retten anvendelse på hele 
avtalen, herunder enhver del av avtalen som ikke i seg selv påvirker handelen mellom EØS-
stater. I tilfeller der avtaleforholdene mellom samme parter omfatter flere aktiviteter, skal disse 
aktivitetene for å utgjøre en del av samme avtale være direkte knyttet til og utgjøre en integrert 
del av samme overordnede forretningsforhold(9). I motsatt fall utgjør hver aktivitet en selvstendig 
avtale.

15. Det har heller ingen betydning om et visst foretaks deltakelse i avtalen merkbart påvirker handelen 
mellom EØS-stater eller ikke(10). At et foretaks egen deltakelse i en avtale som i seg selv er egnet 
til å påvirke handelen mellom EØS-stater, er ubetydelig, innebærer ikke at foretaket er utenfor 
EØS-rettens rekkevidde.

16. For å fastslå at EØS-retten får anvendelse er det ikke nødvendig å påvise noen forbindelse mellom 
den påståtte konkurransebegrensningen og avtalens evne til å påvirke handelen mellom EØS-stater. 
Avtaler som ikke er konkurransebegrensende, kan også påvirke handelen mellom EØS-stater. For 
eksempel kan selektive distribusjonavtaler som bygger på rent kvalitative utvelgelseskriterier 
begrunnet ut fra produktenes art, og som ikke begrenser konkurransen i henhold til artikkel 53 
nr. 1, likevel påvirke handelen mellom EØS-stater. De påståtte konkurransebegrensningene i en 
avtale kan imidlertid være en indikasjon på at avtalen kan påvirke handelen mellom EØS-stater. 
For eksempel er en distribusjonsavtale som forbyr eksport, etter sin art egnet til å påvirke handelen 
mellom EØS-stater, men ikke nødvendigvis i merkbar grad(11). 

(6) Se f.eks. forente saker 56/64 og 58/64, Consten og Grundig, [1966] saml. s. 429, og forente saker 6/73 og 7/73, Commercial 
Solvents, [1974] saml. s. 223. 

(7) Se sak 22/71, Béguelin, [1971] saml. s. 949, nr. 16, og beslutning truffet av EFTAs overvåkningsorgan i NSF-saken, EFT L 284 av 
16.10.1997, s. 68, nr. 77.

(8) Se sak 193/83, Windsurfing, [1986] saml. s. 611, nr. 96, og sak T-77/94, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten, 
[1997] saml. II-759, nr. 126.

(9) Se nr. 142 til 144 i dom avsagt i saken Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten nevnt i foregående fotnote.
(10) Se f.eks. sak T-2/89, Petrofina, [1991] saml. II-1087, nr. 226.
(11) Begrepet merkbarhet behandles i avsnitt 2.4 nedenfor.
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17. Når det gjelder artikkel 54, er det den utilbørlige utnyttelsen som må påvirke handelen mellom 
EØS-stater. Dette innebærer imidlertid ikke at hver del av atferden skal vurderes hver for seg. 
Opptreden som er ledd i et dominerende foretaks overordnede strategi, skal vurderes ut fra sin 
samlede virkning. Når et dominerende foretak opptrer på ulike måter for å nå et bestemt mål, for 
eksempel gjennom opptreden som har til formål å eliminere eller utestenge konkurrenter, er det, 
for at artikkel 54 skal få anvendelse på alle former for opptreden som inngår i den overordnede 
strategien, tilstrekkelig at minst en av dem er egnet til å påvirke handelen mellom EØS-stater(12). 

18. Det framgår av EØS-avtalens artikkel 53 og 54 og EF-domstolenes rettspraksis at det ved 
anvendelse av samhandelskriteriet særlig er tre elementer som må vurderes:

(a) begrepet “handel mellom avtalepartene”, 

(b) begrepet “kan påvirke”, og 

(c) begrepet ”merkbar”.

2.2 Begrepet “handel mellom avtalepartene”

19. Begrepet “handel” er ikke begrenset til tradisjonell handel med varer og grenseoverskridende 
tjenester(13). Det er et videre begrep som omfatter all grenseoverskridende økonomisk virksomhet, 
herunder etablering(14). Denne tolkningen er i samsvar med EØS-avtalens grunnleggende mål, 
nemlig å fremme fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital.

20. Det følger av fast rettspraksis at begrepet “handel” også omfatter tilfeller der avtaler eller 
opptreden påvirker konkurransestrukturen i markedet. Avtaler og opptreden som påvirker 
konkurransestrukturen i EØS ved å eliminere eller true med å eliminere en konkurrent som 
driver virksomhet i EØS, kan omfattes av EØS-konkurransereglene(15). Når et foretak elimineres 
eller står i fare for å bli eliminert, påvirkes konkurransestrukturen i EØS samt den økonomiske 
virksomhet foretaket driver. 

21. Kravet om at handelen “mellom avtalepartene” skal påvirkes, innebærer at påvirkningen av 
grenseoverskridende økonomisk virksomhet må berøre minst to EØS-stater. Det kreves ikke at 
avtalen eller opptredenen påvirker handelen mellom én hel EØS-stat og en annen hel EØS-stat. 
Artikkel 53 og 54 kan få anvendelse også i tilfeller som berører en del av en EØS-stat, forutsatt at 
handelen påvirkes merkbart(16). 

22. Anvendelsen av samhandelskriteriet er uavhengig av avgrensningen av de relevante geografiske 
markeder. Handelen mellom EØS-stater kan påvirkes også i tilfeller der det relevante marked er 
nasjonalt eller mindre(17).

2.3 Begrepet “kan påvirke”

23. Begrepet “kan påvirke” har som funksjon å definere hvilke krav som stilles til virkningen på 
handelen mellom EØS-stater. I henhold til standardkriteriene som er utviklet av De europeiske 
fellesskaps domstol, innebærer begrepet “kan påvirke” at det skal være mulig å forutse med 
tilstrekkelig grad av sannsylighet på grunnlag av et sett objektive rettslige eller faktiske 
forhold at avtalen eller opptredenen direkte eller indirekte, faktisk eller potensielt, kan påvirke 

(12) Se sak 85/76, Hoffmann-La Roche, [1979] saml. s. 461, nr. 126.
(13) I disse retningslinjene omfatter begrepet produkter både varer og tjenester.
(14) Se sak 172/80, Züchner, [1981] saml. s. 2021, nr. 18. Se også sak C-309/99, Wouters, [2002] saml. I-1577, nr. 95, sak C-475/99, 

Ambulanz Glöckner, [2001] saml. I-8089, nr. 49, forente saker C-215/96 og 216/96, Bagnasco, [1999] saml. I-135, nr. 51, sak  
C-55/96, Job Centre, [1997] saml. I-7119, nr. 37, og sak C-41/90, Höfner og Elser, [1991] saml. I-1979, nr. 33.

(15) Se f.eks. forente saker T-24/93 m.fl., Compagnie maritime belge, [1996] saml. II-1201, nr. 203, og nr. 23 i dom avsagt i Commercial 
Solvents-saken nevnt i fotnote 6.

(16) Se f.eks. forente saker T-213/95 og T-18/96, SCK og FNK, [1997] saml. II-1739, og avsnitt 3.2.4 og 3.2.6 nedenfor.
(17) Se avsnitt 3.2 nedenfor.
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handelsmønsteret mellom EØS-stater(18)(19). Som nevnt i nr. 20 ovenfor, har De europeiske 
fellesskaps domstol dessuten utviklet kriterier for hvorvidt avtalen eller opptredenen påvirker 
konkurransestrukturen. I tilfeller der avtalen eller opptredenen kan påvirke konkurransestrukturen 
i EØS, får EØS-retten anvendelse.

24. Handelsmønstertesten som er utviklet av De europeiske fellesskaps domstol, omfatter følgende 
hovedelementer, som behandles i følgende avsnitt:

(a) “En tilstrekkelig grad av sannsynlighet på grunnlag av et sett objektive rettslige eller faktiske 
forhold”,  

(b) Påvirkning av “handelsmønsteret” mellom EØS-stater,

(c) “En direkte eller indirekte, faktisk eller potensiell påvirkning” av handelsmønsteret.

2.3.1. En tilstrekkelig grad av sannsynlighet på grunnlag av et sett objektive rettslige eller faktiske 
forhold. 

25. Vurderingen av samhandelspåvirkning bygger på objektive forhold. Det kreves ikke subjektiv 
hensikt fra de berørte foretak. Dersom det imidlertid foreligger bevis for at foretak har hatt til 
hensikt å påvirke handelen mellom EØS-stater, for eksempel fordi de har ønsket å hindre eksport 
til eller import fra andre EØS-stater, er dette en relevant faktor som det skal tas hensyn til.

26. Ordene “kan påvirke” og De europeiske fellesskaps domstols henvisning til “en tilstrekkelig 
grad av sannsynlighet” innebærer at det for å fastslå at EØS-retten får anvendelse ikke kreves at 
avtalen eller opptredenen faktisk påvirker eller har påvirket handelen mellom EØS-stater. Det er 
tilstrekkelig at avtalen eller opptredenen “er egnet til” å ha en slik virkning(20). 

27. Det foreligger verken plikt til eller behov for å beregne det faktiske omfanget av den handelen 
mellom EØS-stater som påvirkes av avtalen eller opptredenen. For eksempel er det i forbindelse 
med avtaler som forbyr eksport til andre EØS-stater, ikke nødvendig å vurdere hvor stor 
parallellhandelen mellom de berørte EØS-stater ville vært uten avtalen. Denne tolkningen 
gjenspeiler at samhandelskriteriet er et jurisdiksjonskriterium. EØS-retten får anvendelse på 
avtaler og opptreden som er egnet til å ha virkninger over landegrensene, uansett om en bestemt 
avtale eller opptreden faktisk har slike virkninger.

28. Vurderingen av samhandelskriteriet avhenger av en rekke forhold som ikke nødvendigvis er 
avgjørende hver for seg(21). De relevante forholdene omfatter avtalens eller opptredenens art, 
hvilke produkter som omfattes av avtalen eller opptredenen, og de berørte foretaks stilling og 
størrelse(22). 

29. Avtalens og opptredens art gir en kvalitativ indikasjon på om avtalen eller opptredenen kan påvirke 
handelen mellom EØS-stater. Visse typer avtaler og opptreden kan etter sin art påvirke handelen 
mellom EØS-stater, mens andre må analyseres nærmere på dette punktet. Grenseoverskridende 
karteller er et eksempel på det første, mens fellesforetak som er begrenset til én enkelt EØS-stats 
territorium, er et eksempel på det siste. Dette forholdet behandles nærmere i avsnitt 3 nedenfor, 
som omhandler ulike typer avtaler og opptreden.

(18) Se f.eks. dom avsagt i Züchner-saken nevnt i fotnote 14, og sak 319/82, Kerpen & Kerpen, [1983] saml. 4173, forente saker 240/82 
m.fl., Stichting Sigarettenindustrie, [1985] saml. s. 3831 nr. 48, og forente saker T-25/95 m.fl., Cimenteries CBR, [2000] saml. II-491 
nr. 3930.

(19) I enkelte dommer, særlig i tilknytning til vertikale avtaler, har De europeiske fellesskaps domstol tilføyet at avtalen ville kunne 
hindre at målene om et felles marked mellom EF-medlemsstater ble nådd, se f.eks. sak T-62/98, Volkswagen, [2000] saml. II-2707 
nr. 179, og nr. 47 i Bagnasco-dommen nevnt i fotnote 14, og sak 56/65, Société Technique Minière, [1966] saml. 337. En avtales 
innvirkning på EØS-avtalens mulighet for å fungere er dermed en faktor som kan tas i betraktning.

(20) Se f.eks. sak E-7-01, Hegelstad Eiendomsselskap Arvid B. Hegelstad m.fl. og Hydro Texaco AS, [2002] EFTA Court Report s. 310, 
og sak T-228/97, Irish Sugar, [1999] saml. II-2969, nr. 170, og sak 19/77, Miller, [1978] saml. 131, nr. 15.

(21) Se f.eks. sak C-250/92, Gøttrup-Klim. [1994] saml. II-5641, nr. 54.
(22) Se f.eks. sak C-306/96, Javico, [1998] saml. I-1983, nr. 17, og nr. 18 i dom avsagt i Béguelin-saken nevnt i fotnote 7.
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30. Hvilken type produkt som berøres av avtalene og opptredenen, har også betydning for om handelen 
mellom EØS-stater kan påvirkes. For produkter som etter sin art er enkle å handle med over 
landegrensene eller viktige for foretak som ønsker å komme inn eller utvide sin virksomhet i andre 
EØS-stater, vil EØS-retten oftere få anvendelse enn i tilfeller der det på grunn av produktenes art 
er begrenset etterspørsel etter produkter fra leverandører fra andre EØS-stater, eller i tilfeller der 
produktene er av begrenset interesse med tanke på etablering over landegrensene eller utvidelse 
av den økonomiske virksomhet som drives fra et slikt etableringssted(23). Etablering innebærer at 
foretak fra én EØS-stat etablerer agenturer, filialer eller datterselskap i en annen EØS-stat. 

31. De berørte foretaks markedsstilling og salgsvolum gir en kvantitativ indikasjon på om den berørte 
avtalen eller opptreden kan påvirke handelen mellom EØS-stater. Dette spørsmålet, som er en 
integrert del av vurderingen av merkbarhet, behandles i avsnitt 2.4 nedenfor.

32. I tillegg til de forhold som allerede er nevnt, er det nødvendig å ta hensyn til den rettslige og 
faktiske sammenheng som avtalen eller opptredenen inngår i. De relevante økonomiske og 
juridiske omstendigheter har betydning for muligheten for at handelen mellom EØS-stater 
påvirkes. Dersom det finnes absolutte handelshindringer mellom EØS-statene, som ikke skyldes 
avtalen eller opptredenen, vil handelen bare kunne påvirkes dersom det er sannsynlig at disse 
handelshindringene forsvinner i overskuelig framtid. I tilfeller der handelshindringene ikke er 
absolutte, men bare gjør grenseoverskridende virksomhet vanskeligere, er det ytterst viktig å sikre 
at avtaler og opptreden ikke hindrer slik virksomhet ytterligere. Avtaler og opptreden som gjør 
dette, er egnet til å påvirke handelen mellom EØS-stater. 

2.3.2. Virkning på “handelsmønsteret” mellom EØS-stater

33. For at artikkel 53 og 54 skal få anvendelse, kreves det at “handelsmønsteret” mellom EØS-stater 
påvirkes. 

34. Begrepet “handelsmønsteret” er nøytralt. Det er ingen betingelse at handelen begrenses eller 
reduseres(24). Handelsmønsteret kan også påvirkes når en avtale eller opptreden fører til økt 
handel. EØS-retten får derfor anvendelse dersom det er sannsynlig at handelen mellom EØS-stater 
utvikler seg på en annen måte som følge av avtalen eller opptredenen, enn den sannsynligvis ville 
gjort uten avtalen eller opptredenen(25). 

35. Denne tolkningen gjenspeiler det faktum at samhandelskriteriet er et jurisdiksjonskriterium, som 
anvendes til å skille mellom avtaler og opptreden som kan ha virkninger over landegrensene, og 
som derfor skal behandles i henhold til EØS-konkurransereglene, og avtaler og opptreden som 
ikke har det. 

2.3.3. En “direkte eller indirekte, faktisk eller potensiell virkning” på handelsmønsteret

36. Avtalers og opptredens virkning på handelsmønsteret mellom EØS-stater kan være “direkte eller 
indirekte, faktisk eller potensiell”.

37. Direkte påvirkning av handelen mellom EØS-stater forekommer vanligvis i forbindelse med de 
produkter som omfattes av en avtale eller opptreden. Når for eksempel produsenter av et gitt 
produkt i ulike EØS-stater avtaler å dele markeder mellom seg, påvirkes handelen mellom EØS-
stater på markedet for de berørte produkter direkte. Et annet eksempel på direkte påvirkning er når 
en leverandør begrenser distributørrabatter til produkter som selges i EØS-staten der distributøren 
er etablert. Slik opptreden øker den relative prisen for produkter beregnet på eksport, og gjør 
eksportsalg mindre attraktivt og mindre konkurransedyktig.

38. Indirekte påvirkning forekommer ofte i forbindelse med produkter som er beslektet med 
produktene som omfattes av en avtale eller opptreden. Indirekte påvirkning kan for eksempel 
oppstå når en avtale eller opptreden påvirker foretaks grenseoverskridende økonomisk virksomhet 

(23) Sammenlign med dom avsagt i sakene Bagnasco og Wouters nevnt i fotnote 14.
(24) Se f.eks. sak T-141/89, Tréfileurope, [1995] saml. II-791, sak T-29/92, Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties 

in de Bouwnijverheid (SPO), [1995] saml. II-289 med hensyn til eksport, og Kommisjonens vedtak i Volkswagen-saken (II), EFT  
L 262 av 2.10.2001, s. 14. 

(25) Se sak 71/74, Frubo, [1975] saml. 563, nr. 38, forente saker 209/78 m.fl., Van Landewyck, [1980] saml. 3125, nr. 172, sak T-61/89, 
Dansk Pelsdyravler Forening, [1992] saml. II-1931, nr. 143, og sak T-65/89, BPB Industries og British Gypsum, [1993] saml. II-389, 
nr. 135.
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i foretak som bruker, eller på annen måte er avhengig av de produkter som omfattes av avtalen eller 
opptredenen(26). Slik påvirkning kan for eksempel oppstå når avtalen eller opptredenen gjelder et 
halvfabrikat som ikke er gjenstand for internasjonal handel, men som brukes i framstillingen av 
et sluttprodukt som er gjenstand for slik handel. De europeiske fellesskaps domstol har når det 
gjelder den tilsvarende artikkel 81 i EF-traktaten fastslått at handelen mellom EF-medlemsstater 
kunne påvirkes i forbindelse med en avtale om fastsettelse av priser på brennevin som brukes 
i produksjonen av cognac(27). Råstoffet ble ikke eksportert, mens sluttproduktet, cognac, ble 
eksportert. I slike saker får derfor EØS-avtalens konkurranseregler anvendelse dersom handelen 
med sluttproduktet kan påvirkes merkbart.

39. Indirekte påvirkning av handelen mellom EØS-stater kan også oppstå i forbindelse med de 
produkter som omfattes av avtalen eller opptredenen. For eksempel vil avtaler der en produsent 
begrenser garantiers virkeområde til bare å omfatte produkter som selges av distributører i EØS-
staten der de er etablert, gjøre produktene mindre attraktive for forbrukere fra andre EØS-stater 
fordi de ikke vil kunne påberope seg garantien(28). Det blir vanskeligere for offisielle distributører 
og parallelle forhandlere å eksportere produktet fordi dette i forbrukernes øyne er mindre attraktivt 
uten produsentens garanti(29).

40. Faktiske virkninger på handelen mellom EØS-stater er de virkninger avtalen eller opptredenen 
medfører så snart den iverksettes. En avtale mellom en leverandør og en distributør i samme 
EØS-stat som for eksempel forbyr eksport til andre EØS-stater, medfører sannsynligvis at 
handelen mellom EØS-stater faktisk påvirkes. Uten avtalen hadde distributøren fritt kunnet drive 
eksportsalg. Det er imidlertid viktig å huske at det ikke kreves at faktiske virkninger påvises. Det 
er tilstrekkelig at avtalen eller opptredenen er egnet til å ha slike virkninger.

41. Potensielle virkninger er virkninger som med en tilstrekkelig grad av sannsynlighet kan oppstå 
i framtiden. Det skal med andre ord tas hensyn til påregnelig markedsutvikling(30). Selv om 
handelen ikke kan påvirkes på det tidspunkt avtalen inngås eller opptredenen iverksettes, får 
artikkel 53 og 54 fortsatt anvendelse dersom det er sannsynlig at de forhold en slik konklusjon 
bygger på, endres i overskuelig framtid. Med hensyn til dette er det relevant å vurdere virkningen 
av liberaliseringstiltak som er innlemmet i EØS-avtalen eller truffet av vedkommende EØS-stat, 
samt andre påregnelige tiltak med sikte på å fjerne rettslige handelshindringer. 

42. Videre er det slik at selv om markedsforholdene på et gitt tidspunkt ikke fremmer grenseoverskridende 
handel, for eksempel fordi prisene er like i de berørte EØS-stater, kan handelen fortsatt påvirkes 
dersom situasjonen kan komme til å endre seg som følge av endrede markedsforhold(31). Det 
avgjørende er avtalens eller opptredenens evne til å påvirke handelen mellom EØS-stater, og ikke 
om den på et gitt tidspunkt faktisk gjør det. 

43. At indirekte eller potensielle virkninger er tatt med i analysen av virkninger på handelen 
mellom EØS-stater, innebærer ikke at analysen kan baseres på fjerntliggende eller hypotetiske 
virkninger. Den myndighet eller part som hevder at handelen mellom EØS-stater kan påvirkes 
merkbart, må gjøre rede for sannsynligheten for at en gitt avtale vil få indirekte eller potensielle 
virkninger. Hypotetisk eller spekulativ virkning er ikke tilstrekkelig til å fastslå at EØS-retten får 
anvendelse. For eksempel vil en avtale som øker prisen på et produkt som ikke er gjenstand for 
grenseoverskridende handel, redusere forbrukernes disponible inntekt. Når forbrukerne får mindre 
penger å bruke, kjøper de kanskje færre produkter importert fra andre EØS-stater. Sammenhengen 
mellom slike inntektsvirkninger og handelen mellom EØS-stater er imidlertid vanligvis i seg selv 
for fjern til å fastslå at EØS-retten får anvendelse.

(26) Se sak T-86/95, Compagnie Générale Maritime m.fl., [2002] saml. II-1011, nr. 148, og nr. 202 i dom avsagt i Compagnie maritime 
belge-saken nevnt i fotnote 15.

(27) Se sak 123/83, BNIC mot Clair, [1985] saml. 391 nr. 29. Se også EFTAs overvåkningsorgans vedtak i NSF-saken, nr. 79,  
fotnote 7.

(28) Se Kommisjonens vedtak i Zanussi-saken, EFT L 322 av 16.11.1978, s. 36 nr. 11.
(29) Se sak 31/85, ETA Fabrique d’Ebauches, [1985] saml. 3933, nr. 12 og 13.
(30) Se forente saker C-241/91 P og C-242/91 P, RTE (Magill), [1995] saml. I-743, nr. 70, og sak 107/82, AEG, [1983] saml. 3151,  

nr. 60.
(31) Se nr. 60 i dom avsagt i AEG-saken nevnt i foregående fotnote.
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2.4 Begrepet ”merkbar”

2.4.1. Hovedprinsipp

44. Samhandelskriteriet inneholder et kvantitativt element som begrenser EØS-rettens anvendelse til 
avtaler og opptreden som kan ha virkninger av en viss størrelsesorden. Avtaler og opptreden faller 
utenfor anvendelsesområdet for artikkel 53 og 54 dersom de påvirker markedet bare i ubetydelig 
grad på grunn av de berørte foretaks svake stilling på markedet for de berørte produkter(32). 
Merkbarhet kan særlig vurderes ut fra de aktuelle foretaks stilling og størrelse på markedet for de 
berørte produkter(33). 

45. Vurderingen av merkbarhet avhenger av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle, særlig avtalens og 
opptredenens art, de relevante produkters art og de berørte foretaks markedsstilling. For avtaler 
eller opptreden som etter sin art er egnet til å påvirke handelen mellom EØS-stater, er terskelen for 
merkbarhet lavere enn for avtaler og opptreden som etter sin art ikke er egnet til å påvirke handelen 
mellom EØS-stater. Jo sterkere markedsstilling de berørte foretak har, dess mer sannsynlig er det 
at en avtale eller opptreden som kan påvirke handelen mellom EØS-stater, kan anses å gjøre det i 
merkbar grad(34). 

46. I en rekke saker om import og eksport har De europeiske fellesskaps domstol ansett at kravet om 
merkbarhet var oppfylt når de berørte foretaks salg utgjorde ca. 5 % av markedet(35). Markedsandel 
alene har imidlertid ikke alltid vært ansett som avgjørende. Spesielt er det i tillegg nødvendig å se 
hen til foretakets omsetning av de berørte produkter(36). 

47. Merkbarhet kan derfor måles både absolutt (omsetning) og relativt, ved å sammenligne det eller 
de berørte foretaks stilling med andre markedsaktørers stilling på markedet (markedsandel). 
Vektleggingen av de berørte foretaks stilling og størrelse er i samsvar med begrepet “kan påvirke”, 
som innebærer at vurderingen skal baseres på avtalens eller opptredenens evne til å påvirke 
handelen mellom EØS-stater, og ikke på virkningen på faktiske strømmer av varer og tjenester 
over landegrensene. De berørte foretaks markedsstilling og omsetning av de aktuelle produkter gir 
en indikasjon på om en avtale eller opptreden kan påvirke handelen mellom EØS-stater. Disse to 
elementene gjenspeiles i formodningene som omhandles i nr. 52 og 53 nedenfor.

48. Vurderingen av merkbarhet forutsetter ikke nødvendigvis at relevante markeder avgrenses og 
markedsandeler beregnes(37). Et foretaks absolutte salg kan være tilstrekkelig til å fastslå at 
handelen påvirkes merkbart. Dette er særlig tilfelle for avtaler og opptreden som etter sin art kan 
påvirke handelen mellom EØS-stater, for eksempel fordi de gjelder import eller eksport, eller fordi 
de omfatter flere EØS-stater. Den positive formodning omhandlet i nr. 53 nedenfor gjenspeiler det 
faktum at omsetningen av avtaleproduktene i slike tilfeller kan være tilstrekkelig til å fastslå at 
handelen mellom EØS-statene påvirkes merkbart. 

49. Avtaler og opptredener skal alltid vurderes i den økonomiske og rettslige sammenheng de 
forekommer i. For vertikale avtaler kan det være nødvendig å ta hensyn til eventuelle kumulative 
virkninger av parallelle nett av lignende avtaler(38). Selv om én enkelt avtale eller et avtalenett ikke 
kan påvirke handelen mellom EØS-stater merkbart, vil parallelle nett av avtaler samlet sett kunne 
gjøre det. Dette forutsetter imidlertid at den enkelte avtale eller nettet av avtaler i betydelig grad 
bidrar til den samlede virkningen på handelen(39).

(32) Se sak 5/69, Völk, [1969] saml. 295, nr. 7.
(33) Se f.eks. nr. 17 i dom avsagt i Javico-saken nevnt i fotnote 22, og nr. 138 i dom avsagt i saken BPB Industries og British Gypsum 

nevnt i fotnote 25.
(34) Se nr. 138 i dom avsagt i saken BPB Industries og British Gypsum nevnt i fotnote 25.
(35) Se f.eks. nr. 9 og 10 i dom avsagt i Miller-saken nevnt i fotnote 20, og nr. 58 i dom avsagt i AEG-saken nevnt i fotnote 30.
(36) Se forente saker 100/80 m.fl., Musique Diffusion Française, [1983] saml., s. 1825, nr. 86. I dette tilfellet utgjorde de relevante 

produktene bare litt over 3 % av salget på de berørte nasjonale markeder. De europeiske fellesskaps domstol anså at avtalene, som 
hindret parallell handel, kunne påvirke handelen mellom EF-medlemsstatene merkbart på grunn av partenes store omsetning og 
produktenes relative markedsstilling sammenlignet med produkter fra konkurrerende leverandører.

(37) Se nr. 179 og 231 i dom avsagt i Volkswagen-saken nevnt i fotnote 16, og sak T-213/00, CMA CGM m.fl., [2003] saml. I-, nr. 219 
og 220.

(38) Se f.eks. sak T-7/93, Langnese-Iglo, [1995] saml. II-1533, nr. 120.
(39) Se nr. 140 og 141 i dom avsagt i saken Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten nevnt i fotnote 8. Se også dom 

avsagt i Hegelstad-saken nevnt i fotnote 20.
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2.4.2. Kvantifisering av merkbarhet

50. Det er ikke mulig å fastsette generelle kvantitative regler som omfatter alle typer avtaler og 
angir når handelen mellom EØS-stater kan påvirkes merkbart. Det er imidlertid mulig å angi når 
handelen vanligvis ikke kan påvirkes merkbart. For det første har EFTAs overvåkningsorgan i sin 
kunngjøring om avtaler av mindre betydning som ikke merkbart begrenser konkurransen i henhold 
til EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 (de minimis)(40), fastslått at avtaler mellom små og mellomstore 
bedrifter (SMBer) som definert i Overvåkningsorganets vedtak nr. 112/96/COL av 11. september 
1996(41), vanligvis ikke er egnet til å påvirke handelen mellom EØS-stater. Denne formodning 
bygger på det faktum at SMBers virksomhet vanligvis er av lokal eller i høyden av regional art. 
SMBer kan imidlertid omfattes av EØS-retten, særlig når de driver grenseoverskridende økonomisk 
virksomhet. For det andre anser Overvåkningsorganet det som hensiktsmessig å fastsette generelle 
prinsipper for når handelen vanligvis ikke kan påvirkes merkbart, dvs. en standard som definerer 
når merkbar påvirkning av handelen mellom EØS-stater ikke foreligger (NAAT-regelen). Ved 
anvendelsen av artikkel 53 vil Overvåkningsorganet anse denne standarden som en gjendrivelig 
negativ formodning som får anvendelse på alle avtaler som omtalt i artikkel 53 nr. 1, uavhengig 
av hvilken type begrensninger avtalen omfatter, herunder begrensninger som er definert som 
særlig alvorlige begrensninger i rettsakter som tilsvarer Kommisjonens gruppeunntaksfor-
ordninger nevnt i vedlegg XIV til EØS-avtalen. I tilfeller der denne formodning får anvendelse, 
vil Overvåkningsorganet vanligvis ikke innlede formell saksbehandling verken på anmodning 
eller av eget tiltak. I tilfeller der foretak i god tro går ut fra at en avtale omfattes av denne negative 
formodning, vil Overvåkningsorganet ikke ilegge bøter.

51. Med forbehold for nr. 53 nedenfor innebærer denne negative definisjonen av begrepet ”merkbart” 
ikke at avtaler som ikke oppfyller kriteriene fastsatt nedenfor, automatisk er egnet til å påvirke 
handelen mellom EØS-stater merkbart. Spørsmålet må vurderes fra sak til sak.

52. EFTAs overvåkningsorgan er av den oppfatning at avtaler i prinsippet ikke er egnet til å påvirke 
handelen mellom EØS-stater merkbart dersom følgende kumulative vilkår er oppfylt:

(a) partenes samlede markedsandel overskrider ikke 5 % på noen av de relevante markeder innen 
EØS som berøres av avtalen, og

(b) for horisontale avtaler: de berørte foretaks(42) samlede årlige omsetning innen EØS av de 
produkter som omfattes av avtalen, overskrider ikke 40 millioner euro. Når det gjelder avtaler 
om felles innkjøp av produkter, skal den relevante omsetning beregnes på grunnlag av partenes 
samlede kjøp av de produkter som omfattes av avtalen.

For vertikale avtaler: leverandørens samlede årlige omsetning innen EØS av de produkter 
som omfattes av avtalen, overskrider ikke 40 millioner euro. For lisensavtaler skal den 
relevante omsetning omfatte lisenstakernes samlede omsetning av produkter produsert ved 
hjelp av den lisensierte teknologien, samt lisensgiverens egen omsetning av slike produkter. 
I tilfeller der avtaler er inngått mellom en kjøper og flere leverandører, skal den relevante 
omsetning beregnes på grunnlag av kjøperens samlede innkjøp av de produkter som omfattes 
av avtalene.

 Overvåkningsorganet vil anvende samme formodning når ovennevnte omsetningsterskler i to 
kalenderår på rad ikke overskrides med mer enn 10 % og ovennevnte markedsandelsgrense 
ikke overskrides med mer enn 2 prosentpoeng. I tilfeller der avtalen berører et marked som er i 
ferd med å oppstå, men som ennå ikke eksisterer, og der partene derfor verken skaper relevant 
omsetning eller opparbeider seg relevante markedsandeler, vil Overvåkningsorganet ikke anvende 
denne formodning. I slike tilfeller kan vurderingen av merkbarhet måtte skje på grunnlag av 
partenes stilling på tilknyttede produktmarkeder eller deres styrke innenfor teknologier som er 
knyttet til avtalen. 

(40) Se EFTAs overvåkningsorgans kunngjøring om avtaler av mindre betydning, fotnote 4, nr. 3. 
(41) Dette vedtak viste til definisjonen av små og mellomstore bedrifter fastsatt i kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF (EFT L 107 av 

30.4.1996, s. 4). Med virkning fra 1.1.2005 erstattes nevnte rekommandasjon med kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF om 
definisjonen av mikrobedrifter, små og mellomstore bedrifter, EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36, i EØS-avtalen ved EØS-komiteens 
beslutning nr. 131/2004 av 25. september 2004 (EUT L 64 av 10.3.2005, s. 67, og EØS-tillegget til EUT av 10.3.2005, s. 49).

(42) Begrepet berørte foretak skal omfatte tilknyttede foretak som definert i nr. 12.2 i EFTAs overvåkningsorgans kunngjøring om avtaler 
av mindre betydning, se fotnote 4 ovenfor.
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53. EFTAs overvåkningsorgan vil også innta det standpunkt at når en avtale etter sin art er egnet til 
å påvirke handelen mellom EØS-stater, for eksempel fordi den gjelder import og eksport eller 
omfatter flere EØS-stater, er det en gjendrivelig, positiv formodning for at handelspåvirkningen er 
merkbar dersom partenes omsetning av de produkter som omfattes av avtalen, beregnet som angitt 
i nr. 52 og 54, overskrider 40 millioner euro. Når avtaler etter sin art kan påvirke handelen mellom 
EØS-stater, kan det også ofte antas at slike virkninger er merkbare dersom partenes markedsandel 
overskrider grensen på 5 % fastsatt i foregående nummer. Denne formodning får imidlertid ikke 
anvendelse når avtalen omfatter bare en del av en EØS-stat (se nr. 90 nedenfor).

54. Når det gjelder terskelen på 40 millioner euro (jf. nr. 52 ovenfor), skal omsetningen beregnes på 
grunnlag av de berørte foretaks samlede salg etter skatt i EØS siste regnskapsår, av de produkter 
som omfattes av avtalen (avtaleproduktene). Salg mellom enheter som er del av samme foretak, 
skal ikke tas med(43). 

55. For å anvende markedsandelsgrensen er det nødvendig å avgrense det relevante marked(44). Dette 
består av det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. Markedsandelene skal 
beregnes på grunnlag av opplysninger om salgsverdi eller, der det er hensiktsmessig, opplysninger 
om innkjøpsverdi. Dersom opplysninger om verdi ikke foreligger, kan beregninger på grunnlag av 
andre pålitelige markedsopplysninger anvendes, herunder opplysninger om volum. 

56. For nett av avtaler som samme leverandør har inngått med ulike distributører, tas salg gjennom 
hele nettet med i beregningen.

57. Kontrakter som er del av samme overordnede avtalekompleks, utgjør én enkelt avtale med hensyn 
til anvendelse av NAAT-regelen(45). Foretak kan ikke komme under disse grensene ved å dele opp 
en avtale som fra et økonomisk synspunkt utgjør en helhet. 

3. ANVENDELSE AV OVENNEVNTE PRINSIPPER PÅ VANLIGE TYPER AV AVTALER 
OG UTILBØRLIG UTNYTTELSE

58. EFTAs overvåkningsorgan vil anvende den negative formodning omhandlet i foregående avsnitt, 
på alle avtaler, herunder avtaler som etter sin art kan påvirke handelen mellom EØS-stater, samt 
avtaler som gjelder handel med foretak i tredjeland (jf. avsnitt 3.3 nedenfor).

59. Når denne negative formodning ikke får anvendelse, vil EFTAs overvåkningsorgan ta hensyn 
til kvalitative elementer knyttet til avtalens eller opptredenens art og den produkttype de gjelder 
(se nr. 29 og 30 ovenfor). At avtalens art er relevant gjenspeiles også i den positive formodning 
omhandlet i nr. 53 ovenfor, som gjelder vurderingen av om avtaler som etter sin art kan påvirke 
handelen mellom EØS-stater, også har merkbar virkning. For å belyse anvendelsen av begrepet 
påvirkning av handelen nærmere er det derfor hensiktsmessig å vurdere noen vanlige typer av 
avtaler og opptreden.

60. I de følgende avsnitt trekkes et hovedskille mellom avtaler og opptreden som omfatter flere EØS-
stater, og avtaler og opptreden som er begrenset til én enkelt EØS-stat eller til en del av en EØS-
stat. Disse to hovedkategoriene deles videre inn i underkategorier ut fra den berørte avtales eller 
opptredens art. Avtaler og opptreden som omfatter tredjestater, behandles også. 

3.1 Avtaler og utilbørlig utnyttelse som omfatter eller finner sted i flere EØS-stater

61. Avtaler og opptreden som omfatter eller finner sted i flere EØS-stater, er nesten alltid etter sin art 
egnet til å påvirke handelen mellom EØS-stater. Når den berørte omsetning overskrider terskelen 
fastsatt i nr. 53 ovenfor, vil det derfor i de fleste tilfeller ikke være nødvendig å foreta en detaljert 
analyse av om handelen mellom EØS-stater kan påvirkes. For å belyse også disse tilfellene og 
illustrere prinsippene i avsnitt 2 ovenfor, er det likevel hensiktsmessig å forklare hvilke forhold 
som vanligvis legges til grunn for å fastslå at EØS-retten får anvendelse. 

(43) Se foregående fotnote.
(44) Når det relevante marked avgrenses, bør det tas hensyn til kunngjøringen om avgrensning av det relevante marked innen 

konkurranseretten i EØS (EFT L 200 av 16.7.1998, s. 48, og EØS-tillegget til EFT nr. 28 av 16.7.1998, s. 3).
(45) Se også nr. 14 ovenfor.
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3.1.1. Avtaler om import og eksport

62. Avtaler om import og eksport mellom foretak i to eller flere EØS-stater er etter sin art egnet til å 
påvirke handelen mellom EØS-stater. Slike avtaler har, uansett om de er konkurransebegrensende 
eller ikke, en direkte virkning på handelsmønsteret mellom EØS-stater. I saken Kerpen & Kerpen, 
om en avtale mellom en fransk produsent og en tysk distributør som omfattet mer enn 10 % av 
sementeksporten fra Frankrike til Tyskland, og som samlet utgjorde 350 000 tonn per år, anså 
De europeiske fellesskaps domstol at det var umulig å hevde at en slik avtale ikke var egnet til 
(merkbart) å påvirke handelen mellom EFs medlemsstater(46). 

63. Denne kategori omfatter avtaler som legger begrensninger på import og eksport, herunder 
begrensninger på kjøpernes adgang til aktivt og passivt salg og videresalg til kunder i 
andre EØS-stater(47). I disse tilfellene er det en innebygd sammenheng mellom den påståtte 
konkurransebegrensningen og virkningen på handelen, fordi selve formålet for denne begrensningen 
er å hindre vare- og tjenestestrømmer som ellers ville vært mulig mellom EØS-stater. Det er 
uvesentlig om avtalepartene befinner seg i samme EØS-stat eller i ulike EØS-stater.

3.1.2. Karteller som omfatter flere EØS-stater

64. Kartellavtaler av den typen som innebærer prisfastsettelse og markedsdeling, og som omfatter flere 
EØS-stater, er etter sin art egnet til å påvirke handelen mellom EØS-stater. Grenseoverskridende 
karteller harmoniserer konkurransevilkårene og påvirker handelsintegrasjonen ved å opprettholde 
tradisjonelle handelsmønstre(48). Når foretak avtaler å dele geografiske områder seg imellom, 
kan det eliminere eller redusere salg til disse områdene fra andre områder. Når foretak avtaler å 
fastsette priser, eliminerer de konkurransen og eventuelle prisforskjeller som følge av den, som 
kunne oppmuntret både konkurrenter og kunder til å delta i grenseoverskridende handel. Når 
foretak avtaler salgskvoter, opprettholdes tradisjonelle handelsmønstre. De berørte foretak avstår 
fra å øke produksjonen og dermed også fra å selge til potensielle kunder i andre EØS-stater.

65. Grenseoverskridende kartellers virkning på handelen er også vanligvis etter sin art merkbar på 
grunn av kartelldeltakernes markedsstilling. Karteller dannes vanligvis bare når de deltakende 
foretak til sammen har en stor andel av markedet, fordi dette gir dem anledning til å øke prisene 
eller redusere produksjonen. 

3.1.3. Horisontale samarbeidsavtaler som omfatter flere EØS-stater

66. Dette avsnitt omhandler ulike typer horisontale samarbeidsavtaler. Horisontale samarbeidsavtaler 
kan for eksempel være avtaler der to eller flere foretak samarbeider om å utøve en bestemt 
økonomisk virksomhet, for eksempel produksjon og distribusjon(49). Slike avtaler kalles ofte 
fellesforetak (joint ventures). Fellesforetak som på varig grunnlag ivaretar alle funksjoner som 
hører inn under en uavhengig økonomisk enhet, omfattes imidlertid av fusjonsforordningen(50). 
På EØS-nivå behandles slike selvstendig fungerende fellesforetak ikke i henhold til EØS-avtalens 
artikkel 53 og 54, unntatt i tilfeller der artikkel 2 nr. 4 i fusjonsforordningen får anvendelse(51). 
Dette avsnitt omhandler derfor ikke selvstendig fungerende fellesforetak. Når det gjelder 
fellesforetak som ikke fungerer selvstendig, opptrer den felles enheten ikke som selvstendig 
leverandør (eller kjøper) på noe marked. Den betjener bare hovedforetakene, som opptrer på 
markedet(52).

(46) Se nr. 8 i dom avsagt i saken Kerpen & Kerpen nevnt i fotnote 18. Legg merke til at De europeiske fellesskaps domstol ikke viser 
til markedsandelen, men til andelen av fransk eksport og de berørte produktmengder.

(47) Se f.eks. dom avsagt i Volkswagen-saken nevnt i fotnote 16, og sak T-175/95, BASF Coatings, [1999] saml. II-1581. Som et 
eksempel på en horisontal avtale som hindrer parallellhandel, vises det til forente saker 96/82, IAZ International m.fl., [1983] saml. 
3369, nr. 27.

(48) Se f.eks. sak T-142/89, Usines Gustave Boël, [1995] saml. II-867, nr. 102.
(49) Horisontale samarbeidsavtaler behandles i kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om retningslinjer for anvendelsen av 

EØS-avtalens artikkel 53 på avtaler om horisontalt samarbeid (EFT C 266 av 31.10.2002, s. 1, og EØS-tillegget til EFT nr. 55 
av 31.10.2002, s. 1). Disse retningslinjene omhandler den materielle konkurranserettslige vurdering av ulike typer avtaler, men 
behandler ikke spørsmålet om påvirkning av handelen. 

(50) Se rettsakten nevnt i nr. 1 i vedlegg XIV til EØS-avtalen (forordning (EØF) nr. 139/2004) om tilsyn med foretakssammenslutninger 
(fusjonsforordningen), EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 78/2004 av 4. juni 
2004, EUT L 219 av 19.6.2004, s. 13, og EØS-tillegget til EUT nr. 32 av 19.6.2004, s. 1). 

(51) Kommisjonen har utferdiget en kunngjøring om begrepet selvstendig fungerende fellesforetak i henhold til fusjonsforordningen, 
EFT C 66 av 2.3.1998, s. 1, som gir veiledning om dette begrepets virkeområde. EFTAs overvåkningsorgan har foreløpig ikke 
vedtatt noen kunngjøringer på området foretakssammenslutninger. Overvåkningsorganet anvender imidlertid de prinsipper som er 
fastsatt i Kommisjonens kunngjøringer om fusjoner der det er relevant.

(52) Se f.eks. Kommisjonens vedtak i Ford/Volkswagen-saken, EFT L 20 av 28.1.1993, s. 14.



30.11.2006 Nr. 59/29EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

67. Fellesforetak som driver virksomhet i to eller flere EØS-stater, eller som framstiller et produkt 
som selges av hovedforetakene i to eller flere EØS-stater, påvirker partenes forretningsvirksomhet 
i disse delene av EØS. Slike avtaler er derfor vanligvis etter sin art egnet til å påvirke handelen 
mellom EØS-stater, sett i forhold til situasjonen uten avtalen(53). Handelsmønsteret påvirkes 
når foretak overfører sin virksomhet til et fellesforetak eller bruker det for å etablere en ny 
forsyningskilde i EØS.

68. Handelen kan også påvirkes når et fellesforetak framstiller en innsatsvare for hovedforetakene, 
som hovedforetakene deretter bearbeider ytterligere eller innlemmer i et produkt. Dette kan være 
tilfelle når den aktuelle innsatsvaren tidligere er innkjøpt fra leverandører i andre EØS-stater, når 
hovedforetakene tidligere framstilte innsatsvaren i andre EØS-stater, eller når sluttproduktet selges 
i flere enn én EØS-stat.

69. I vurderingen av merkbarhet er det viktig å ta hensyn til hovedforetakenes salg av de produkter 
som omfattes av avtalen, og ikke bare salget fra fellesforetaket som ble opprettet ved avtalen, fordi 
fellesforetaket ikke opptrer som en selvstendig enhet på noe marked. 

3.1.4. Vertikale avtaler iverksatt i flere EØS-stater

70. Vertikale avtaler og nett av lignende vertikale avtaler iverksatt i flere EØS-stater, kan vanligvis 
påvirke handelen mellom EØS-stater dersom de medfører at handelen kanaliseres på en bestemt 
måte. For eksempel vil nett av selektive distribusjonsavtaler som omfatter to eller flere EØS-stater, 
kanalisere handelen på en bestemt måte fordi de begrenser handelen til å gjelde nettets medlemmer 
og dermed påvirker handelsmønsteret i forhold til situasjonen uten avtalen(54). 

71. Handelen mellom EØS-stater kan også påvirkes av vertikale avtaler som har utestengende 
virkninger. Dette kan for eksempel være tilfelle med avtaler der distributører i flere EØS-stater 
avtaler å kjøpe fra bare én bestemt leverandør, eller å selge bare dennes produkter. Slike avtaler 
kan begrense handel mellom de EØS-stater som omfattes av avtalene, eller import fra EØS-stater 
som ikke omfattes av avtalen. Utestenging kan være resultat av enkeltstående avtaler eller nett av 
avtaler. Dersom en avtale eller et nett av avtaler som omfatter flere EØS-stater, har utestengende 
virkning, kan avtalen eller avtalene vanligvis etter sin art påvirke handelen mellom EØS-stater 
merkbart. 

72. Avtaler mellom leverandører og distributører om prisbinding på videresalg, som omfatter to eller 
flere EØS-stater, kan også vanligvis etter sin art påvirke handelen mellom EØS-stater(55). Slike 
avtaler endrer de prisnivåene som sannsynligvis ville foreligget uten avtalene, og påvirker dermed 
handelsmønsteret. 

3.1.5. Utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling som omfatter flere EØS-stater

73. Ved utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling er det hensiktsmessig å skille mellom utilbørlig 
utnyttelse som skaper hindringer for konkurrenters markedsadgang eller eliminerer konkurrenter 
(utestengende opptreden), og utilbørlig utnyttelse der et dominerende foretak utnytter sin 
økonomiske makt, for eksempel ved å fastsette urimelig høye priser eller priser som innebærer 
forskjellsbehandling (utnyttende opptreden). Begge typer utilbørlig utnyttelse kan skje enten 
gjennom avtaler, som også omfattes av artikkel 53 nr. 1, eller gjennom ensidig opptreden, som for 
så vidt gjelder EØS-avtalens konkurranseregler, bare omfattes av artikkel 54.

74. Ved utnyttende opptreden, som diskriminerende rabatter, påvirkes handelspartnere i senere ledd 
enten positivt eller negativt, slik at deres konkurransemessige stilling endres og handelsmønsteret 
mellom EØS-stater påvirkes.

(53) Se nr. 146 i dom avsagt i Compagnie Générale Maritime-saken nevnt i fotnot 26 ovenfor.
(54) Se forente saker 43/82 og 63/82, VBVB og VBBB, [1984] saml. 19, nr. 9.
(55) Se sak T-66/89, Publishers Association, [1992] saml. II-1995.
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75. Når et dominerende foretak innlater seg på utestengende opptreden i mer enn én EØS-stat, kan slik 
utilbørlig utnyttelse vanligvis etter sin art påvirke handelen mellom EØS-stater. Slik opptreden har 
en negativ virkning på konkurransen i et større område enn én enkelt EØS-stat, hvilket må antas 
å føre til et annet handelsmønster enn det som ville ha vært tilfelle i fravær av den utilbørlige 
utnyttelsen. Handelsmønsteret kan for eksempel påvirkes dersom det dominerende foretak gir 
lojalitetsrabatter. Kunder som omfattes av det utestengende rabattsystemet, vil sannsynligvis 
kjøpe mindre fra det dominerende foretaks konkurrenter enn de ellers ville gjort. Utestengende 
opptreden som tar direkte sikte på å eliminere en konkurrent, for eksempel rovprising, kan også 
påvirke handelen mellom EØS-stater fordi den påvirker konkurransestrukturen på markedet i 
EØS(56). Dersom et dominerende foretak opptrer med sikte på å eliminere en konkurrent som 
driver virksomhet i mer enn én EØS-stat, kan handelen påvirkes på flere måter. Før det første er 
det en fare for at den aktuelle konkurrent opphører å være en forsyningskilde i EØS. Selv om det 
berørte foretak ikke elimineres, vil dets framtidige konkurransemessige opptreden sannsynligvis 
påvirkes, noe som igjen kan påvirke handelen mellom EØS-stater. For det andre kan slik utilbørlig 
opptreden påvirke andre konkurrenter. Gjennom sin utilbørlige opptreden kan det dominerende 
foretak signalisere til sine konkurrenter at det vil sanksjonere forsøk på å yte reell konkurranse. 
For det tredje kan det faktum at en konkurrent elimineres være tilstrekkelig til at handelen 
mellom EØS-stater vil kunne bli påvirket. Dette kan være tilfelle også når det foretak som står 
i fare for å bli eliminert, hovedsakelig eksporterer til tredjestater(57). Dersom det er fare for at 
konkurransestrukturen i EØS-markedet forverres ytterligere, får EØS-retten anvendelse.

76. Dersom et dominerende foretak utilbørlig utnytter sin stilling gjennom utnyttende eller 
utestengende opptreden i flere enn én EØS-stat, kan opptredenen etter sin art også påvirke handelen 
mellom EØS-stater merkbart. Sett i lys av det berørte dominerende foretaks markedsstilling og det 
faktum at den opptredenen omfatter flere EØS-stater, er omfanget av den utilbørlige utnyttelsen 
og dens sannsynlige virkning på handelsmønsteret vanligvis slik at handelen mellom EØS-
statene kan påvirkes merkbart. Ved utnyttende opptreden, som prisdiskriminering, endrer den 
utilbørlige utnyttelsen den konkurransemessige stillingen for handelspartnere i flere EØS-stater. 
Ved utestengende opptreden, herunder opptreden med sikte på å eliminere en konkurrent, påvirkes 
konkurrenters økonomiske virksomhet i flere EØS-stater. Bare det at en dominerende stilling 
omfatter flere EØS-stater tyder på at konkurransen i en vesentlig del av fellesmarkedet allerede 
er svekket(58). Når et dominerende foretak svekker konkurransen ytterligere gjennom utilbørlig 
utnyttelse, for eksempel ved å eliminere en konkurrent, er den utilbørlige utnyttelsens evne til å 
påvirke handelen mellom EØS-stater vanligvis merkbar.

3.2. Avtaler og utilbørlig utnyttelse som omfatter én enkelt EØS-stat eller en del av den 

77. Dersom en avtale eller utilbørlig utnyttelse omfatter én enkelt EØS-stat, kan det være nødvendig å 
foreta en mer detaljert undersøkelse for å klargjøre om avtalen eller den utilbørlige utnyttelsen kan 
påvirke handelen mellom EØS-stater. Det er viktig å huske at handelen mellom EØS-stater kan 
være påvirket selv om handelen ikke reduseres. Det er tilstrekkelig at det kan oppstå en merkbar 
endring i handelsmønsteret mellom EØS-stater. I mange tilfeller som berører én enkelt EØS-stat, 
vil likevel den påståtte overtredelsens art, og særlig hvorvidt den kan utestenge konkurrenter fra 
det nasjonale marked, gi en god indikasjon på dens evne til å påvirke handelen mellom EØS-stater. 
Eksemplene nedenfor er ikke uttømmende. De er bare eksempler på tilfeller der avtaler som er 
begrenset til én enkelt EØS-stats territorium, kan anses å kunne påvirke handelen mellom EØS-
stater.

(56) Se dom avsagt i Commercial Solvents-saken nevnt i fotnote 6, i Hoffmann-La Roche-saken nevnt i fotnote 12, nr. 125, og i RTE og 
ITP-saken nevnt i fotnote 30, samt sak 6/72, Continental Can, [1973] saml. 215, nr. 16, og sak 27/76, United Brands, [1978] saml. 
207, nr. 197-203.

(57) Se nr. 32 og 33 i dom avsagt i Commercial Solvents-saken nevnt i fotnote 7.
(58) I henhold til gjeldende rettspraksis menes med dominerende stilling et foretaks økonomiske styrke som gir det mulighet til å 

hindre effektiv konkurranse på det relevante marked, ved at det gjennom sin stilling i betydelig grad kan opptre uavhengig overfor 
konkurrenter, kunder og i siste instans forbrukere, se f.eks. nr. 38 i dom avsagt i Hoffmann-La Roche-saken nevnt i fotnote 12.
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3.2.1. Karteller som omfatter én enkelt EØS-stat

78. Horisontale karteller som omfatter en hel EØS-stat, er vanligvis egnet til å påvirke handelen 
mellom EØS-stater. Fellesskapsdomstolene har i en rekke saker fastslått at avtaler som omfatter 
hele territoriet til en EF-medlemsstat, etter sin art forsterker oppdelingen av markedet etter 
nasjonale skillelinjer ved å hindre den økonomiske integrasjonen som det er traktatens formål å 
skape(59). 

79. At slike avtaler kan føre til oppdeling av det indre marked, skyldes det faktum at foretak som deltar 
i karteller i bare én EØS-stat, vanligvis må treffe tiltak for å utestenge konkurrenter fra andre EØS-
stater(60). Dersom de ikke gjør det, og dersom produktet som omfattes av avtalen egner seg for 
internasjonal handel(61), står kartellet i fare for å bli undergravd av konkurranse fra foretak i andre 
EØS-stater. Også på grunn av den markedsdekningen slike karteller må ha for å være effektive vil 
avtaler av denne typen vanligvis etter sin art være egnet til å påvirke handelen mellom EØS-stater 
merkbart.

80. Fordi samhandelskriteriet omfatter potensielle virkninger, er det ikke av avgjørende betydning 
om slike tiltak mot konkurrenter fra andre EØS-stater faktisk treffes på et gitt tidspunkt. 
Dersom kartellets pris er omtrent den samme som gjelder i andre EØS-stater, er det mulig at 
kartellmedlemmene ikke har noe umiddelbart behov for å treffe tiltak mot konkurrenter fra andre 
EØS-stater. Det avgjørende er om det er sannsynlig at de vil gjøre det dersom markedsforholdene 
endres. Sannsynligheten for dette avhenger av om det finnes naturlige handelshindringer i 
markedet, herunder særlig hvorvidt det aktuelle produkt er en egnet til å være gjenstand for 
internasjonal handel. For eksempel anså De europeiske fellesskaps domstol, i en sak som 
omhandlet visse banktjenester på detaljistnivå(62), at handelen ikke ble merkbart påvirket fordi 
potensialet for handel med de berørte produkter var svært begrenset, og fordi de ikke var en 
viktig faktor for foretak fra andre EF-medlemsstater som vurderte om de skulle etablere seg i 
vedkommende EF-medlemsstat(63). 

81. Omfanget av kartellmedlemmenes overvåking av priser og konkurrenter fra andre EØS-stater 
kan gi en indikasjon på i hvilket omfang de produkter som omfattes av kartellet, kan omsettes 
over landegrensene. Slik overvåking tyder på at konkurranse og konkurrenter fra andre EØS-
stater oppfattes som en potensiell trussel mot kartellet. Dersom det dessuten finnes belegg 
for at kartellmedlemmer bevisst har fastsatt prisnivået i lys av prisnivået i andre EØS-stater 
(grenseprising), er det en indikasjon på at de berørte produkter er egnet for handel mellom EØS-
stater, og at handelen mellom EØS-stater kan påvirkes. 

82. Handelen kan vanligvis også påvirkes når medlemmer av et nasjonalt kartell demper 
konkurransetrusselen fra konkurrenter i andre EØS-stater ved å oppmuntre dem til å bli part 
til den konkurransebegrensende avtalen, eller dersom utestenging fra avtalen gir konkurrenten 
en konkurranseulempe(64). I slike tilfeller hindrer avtalen enten disse konkurrentene i å utnytte 
et eventuelt konkurransefortrinn de måtte ha, eller den øker deres kostnader, og får dermed en 
negativ virkning på deres konkurranseevne og salg. I begge tilfeller legger avtalen hindringer i 
veien for virksomheten til konkurrenter fra andre EØS-stater på vedkommende nasjonale marked. 
Slik er det også når en kartellavtale som er begrenset til én enkelt EØS-stat, inngås mellom foretak 
som videreselger produkter importert fra andre EØS-stater(65).

(59) Se f.eks. nr. 95 i dom avsagt i Wouters-saken nevnt i fotnote 14.
(60) Se f.eks. sak 246/86, Belasco, [1989] saml. 2117, nr. 32-38. 
(61) Se nr. 34 i dom avsagt i Belasco-saken nevnt i foregående fotnote, og nyere dom avsagt i forente saker T-202/98, British Sugar m.fl., 

[2001] saml. II-2035, nr. 79. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det vanligvis ikke importeres til markedet, se nr. 51 i dom avsagt 
i Bagnasco-saken nevnt i fotnote 14.

(62) Garantier for brukskontokreditt.
(63) Se nr. 51 i dom avsagt i Bagnasco-saken nevnt i fotnote 14.
(64) Se med hensyn til dette sak 45/85, Verband der Sachversicherer, [1987] saml. 405, nr. 50, og sak C-7/95 P, John Deere, [1998] saml. 

I-3111. Se også nr. 172 i dom avsagt i Van Landewyck-saken nevnt i fotnote 25, der De europeiske fellesskaps domstol understreket 
at den berørte avtalen merkbart reduserte insitamentet til å selge importerte produkter.

(65) Se f.eks. dom avsagt i Stichting Sigarettenindustrie-saken nevnt i fotnote 18, nr. 49 og 50.
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3.2.2. Horisontale samarbeidsavtaler som omfatter én enkelt EØS-stat

83. Horisontale samarbeidsavtaler, og særlig fellesforetak som ikke fungerer selvstendig (jfr. nr. 66 
ovenfor), som er begrenset til én enkelt EØS-stat, og som ikke direkte omfatter import og eksport, 
tilhører ikke kategorien av avtaler som etter sin art er egnet til å påvirke handelen mellom EØS-
stater. Det kan derfor være nødvendig å foreta en grundig vurdering av om den enkelte avtale kan 
påvirke handelen mellom EØS-stater.

84. Horisontale samarbeidsavtaler kan særlig påvirke handelen mellom EØS-stater når de 
fører til utestenging. Dette kan være tilfelle med avtaler som innfører standardiserings- og 
sertifiseringsordninger for en hel bransje, som enten utestenger foretak fra andre EØS-stater eller 
lettere gjennomføres av foretak fra den berørte EØS-stat fordi de bygger på nasjonale regler og 
tradisjoner. Under slike omstendigheter gjør avtalene det vanskeligere for foretak fra andre EØS-
stater å komme inn på det nasjonale marked.

85. Handelen kan også påvirkes når et fellesforetak fører til at foretak fra andre EØS-stater utestenges 
fra en viktig distribusjonskanal eller avsetningsmulighet. Dersom for eksempel to eller flere 
distributører som er etablert i samme EØS-stat og står for en vesentlig del av importen av de 
berørte produkter, oppretter et felles innkjøpsforetak der de gjør samlet innkjøp av produktene, 
blir det vanskeligere for leverandører fra andre EØS-stater å få adgang til vedkommende nasjonale 
marked fordi antall distribusjonskanaler reduseres. Handelen kan derfor påvirkes(66). Handelen kan 
også påvirkes dersom foretak som tidligere har importert et gitt produkt, oppretter et fellesforetak 
som skal framstille dette produktet. I dette tilfellet fører avtalen til en endring i handelsmønsteret 
mellom EØS-stater, sett i forhold til situasjonen før avtalen.

3.2.3. Vertikale avtaler som omfatter én enkelt EØS-stat

86. Vertikale avtaler som omfatter en hel EØS-stat, kan særlig være egnet til å påvirke handelsmønsteret 
mellom EØS-stater når de gjør det vanskeligere for foretak fra andre EØS-stater å komme inn på 
vedkommende nasjonale marked, enten gjennom eksport eller gjennom etablering (utestengende 
virkning). Når vertikale avtaler har slike utestengende virkninger, bidrar de til oppdeling av 
markedet etter nasjonale skillelinjer og hindrer dermed den økonomiske integrasjonen som EØS-
avtalen har til formål å skape(67).

87. Utestenging kan for eksempel skje ved at leverandører pålegger kjøpere eksklusiv kjøpsplikt(68). 
I Delimitis-saken(69), om avtaler mellom et bryggeri og eierne av lokaler der ølet ble drukket, der 
sistnevnte forpliktet seg til å kjøpe øl bare fra dette bryggeriet, definerte De europeiske fellesskaps 
domstol utestenging som mangel, som følge av avtalen, på reelle og konkrete muligheter til å oppnå 
markedsadgang som avtalene medførte. Avtaler skaper vanligvis betydelige etableringshindringer 
bare når de omfatter en vesentlig del av markedet. Her kan markedsandel og markedsdekning 
brukes som indikatorer. I vurderingen skal det tas hensyn til ikke bare den enkelte avtale eller 
nettet av avtaler, men også til andre parallelle nett av avtaler som har lignende virkninger(70).

88. Vertikale avtaler som omfatter en hel EØS-stat, og som gjelder produkter som kan omsettes over 
landegrensene, kan også påvirke handelen mellom EØS-stater, selv om de ikke skaper direkte 
hindringer for handelen. Avtaler om bindende videresalgspriser kan ha direkte virkninger på 
handelen mellom EØS-stater ved at importen fra andre EØS-stater øker og eksporten fra den 
berørte EØS-stat reduseres(71). Avtaler som omfatter bindende videresalgspriser, kan også påvirke 
handelsmønsteret på omtrent samme måte som horisontale karteller. I den grad en bindende 
videresalgspris er høyere enn den alminnelige pris i andre EØS-stater, kan prisnivået opprettholdes 
bare dersom importen fra andre EØS-stater kan kontrolleres. 

(66) Se med hensyn til dette sak T-22/97, Kesko, [1999] saml. II-3775, nr. 109.
(67) Se f.eks. sak T-65/98, Van den Bergh Foods, [2003] saml. II-, og dom avsagt i Langnese-Iglo-saken nevnt i fotnote 38, nr. 120.
(68) Se f.eks. dom avsagt 7.12.2000 i sak C-214/99, Neste, [2000] saml. I-11121.
(69) Se dom avsagt 28.2.1991 i sak C-234/89, Delimitis, [1991] saml. I-935.
(70) Se nr. 120 i dom avsagt i Langnese-Iglo-saken nevnt i fotnote 38. Se også dom avsagt i Hegelstad-saken nevnt i fotnote 20.
(71) Se f.eks. Kommisjonens vedtak i Volkswagen-saken (II) nevnt i fotnote 24, nr. 81 ff.
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3.2.4. Avtaler som omfatter bare en del av en EØS-stat

89. Rent kvalitativt er framgangsmåten for å vurdere avtaler som omfatter bare en del av en EØS-stat, 
den samme som for avtaler som omfatter en hel EØS-stat. Dette innebærer at analysen i avsnitt 2 
får anvendelse. I vurderingen av merkbarhet må det imidlertid skilles mellom de to kategoriene, da 
det må tas hensyn til at bare en del av en EØS-stat omfattes av avtalen. Det skal også tas hensyn 
til på hvor stor del av det nasjonale territorium grenseoverskridende handel er sannsynlig. Dersom 
for eksempel transportkostnader eller operasjonsradiusen for utstyr gjør det økonomisk uholdbart 
for foretak fra andre EØS-stater å betjene hele territoriet til en annen EØS-stat, kan handelen 
påvirkes dersom avtalen hindrer adgang til den delen av en EØS-stats territorium som er egnet for 
grenseoverskridende handel, forutsatt at denne delen ikke er uvesentlig(72).

90. Dersom en avtale hindrer adgang til et regionalt market, må det salgsvolum som påvirkes, være 
betydelig i forhold til samlet salg av de relevante produkter i vedkommende EØS-stat, for at 
handelen skal anses som merkbart påvirket. Denne vurderingen kan ikke foretas bare på grunnlag 
av geografisk dekning. Avtalepartenes markedsandel skal også tillegges relativt begrenset vekt. 
Selv om partene har en stor markedsandel på et korrekt avgrenset regionalt marked, kan markedets 
størrelse målt i volum fortsatt være ubetydelig i forhold til det samlede salg av de relevante 
produkter i vedkommende EØS-stat. Vanligvis anses derfor den andel av det nasjonale marked 
målt i volum som utestenges, som den beste indikatoren på om avtalens evne til (merkbart) 
å påvirke handelen mellom EØS-stater. Avtaler som omfatter områder med sterkt konsentrert 
etterspørsel, vil derfor veie tyngre enn avtaler som omfatter områder med mindre konsentrert 
etterspørsel. For at EØS-retten skal få anvendelse, må markedsadgang hindres til en vesentlig del 
av det nasjonale marked. 

91. Avtaler av lokal art kan ikke i seg selv påvirke handelen mellom EØS-stater merkbart. Dette er 
tilfelle selv om det lokale marked ligger i et grenseområde. Omvendt kan samhandelen påvirkes 
selv om det berørte marked ikke ligger i et grenseområde dersom adgangen til en vesentlig del av 
det nasjonale marked hindres.

92. I saker i denne kategorien kan det ses hen til rettspraksis vedrørende begrepet vesentlig del av 
fellesmarkedet i den tilsvarende artikkel 82 i EF-traktaten(73). For eksempel bør avtaler som fører 
til at konkurrenter fra andre EØS-stater hindres i å få adgang til en del av en EØS-stat som utgjør 
en vesentlig del av EØS, anses å påvirke handelen mellom EØS-stater merkbart.

3.2.5. Utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling som omfatter én enkelt EØS-stat

93. Dersom et foretak som har en dominerende stilling som omfatter en hel EØS-stat, utilbørlig 
utnytter denne stilling gjennom utestengende opptreden, kan handelen mellom EØS-stater 
vanligvis påvirkes. Slik utilbørlig opptreden gjør det vanligvis vanskeligere for konkurrenter 
fra andre EØS-stater å komme inn på markedet, noe som kan påvirke handelsmønsteret(74). I 
Michelin-saken(75) fastslo De europeiske fellesskaps domstol for eksempel at et system med 
lojalitetsrabatter utestengte konkurrenter fra andre EF-medlemsstater og derfor påvirket handelen 
som definert i EF-traktatens artikkel 82. I Rennet-saken(76) uttalte Domstolen likeledes at 
utilbørlig utnyttelse i form av en eksklusiv kjøpsplikt for kundene, utestengte produkter fra andre 
medlemsstater. 

94. Utilbørlig utnyttelse av utestengende art som påvirker konkurransestrukturen på markedet i 
en EØS-stat, for eksempel ved å eliminere eller true med å eliminere en konkurrent, kan også 
være egnet til å påvirke handelen mellom EØS-stater. Dersom foretaket som står i fare for å bli 
eliminert, driver virksomhet i bare én EØS-stat, vil den utilbørlige utnyttelsen vanligvis ikke 
være egnet til å påvirke handelen mellom EØS-stater. Handelen mellom EØS-stater kan likevel 
påvirkes dersom det truede foretaket eksporterer til eller importerer fra andre EØS-stater(77), og 

(72) Se i denne forbindelse nr. 177 til 181 i dom avsagt i SCK og FNK-saken nevnt i fotnote 16.
(73) Se i denne forbindelse dom avsagt i Ambulanz Glöckner-saken nevnt i fotnote 14, nr. 38, og sak C-179/90, Merci convenzionali 

porto di Genova, [1991] saml. I-5889, og sak C-242/95, GT-Link, [1997] saml. I-4449. 
(74) Se f.eks. nr. 135 i dom avsagt i saken BPB Industries og British Gypsum nevnt i fotnote 25. 
(75) Se sak 322/81, Nederlandse Banden Industrie Michelin, [1983] saml. 3461
(76) Se sak 61/80, Coöperative Stremsel- en Kleurselfabriek, [1981] saml. 851, nr. 15.
(77) Se i denne forbindelse dom avsagt i Irish Sugar nevnt i fotnote 20, nr. 169.
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også dersom det driver virksomhet i andre EØS-stater(78). Handelen kan også bli påvirket som 
følge av den utilbørlige utnyttelsens avskrekkende virkning på andre konkurrenter. Dersom det 
dominerende foretak gjennom gjentatte tilfeller av utestengende opptreden har fått rykte på seg 
for å utestenge konkurrenter som forsøker å konkurrere direkte, er det sannsynlig at konkurrenter 
fra andre EØS-stater vil konkurrere mindre aggressivt, og i så fall kan handelen påvirkes selv om 
det truede foretaket ikke er fra en annen EØS-stat.

95. Ved tilfeller av utilbørlig utnyttelse av utnyttende art, som prisdiskriminering og urimelig høye 
priser, kan situasjonen være mer komplisert. Prisdiskriminering mellom innenlandske kunder 
påvirker vanligvis ikke handelen mellom EØS-stater. Det kan likevel være tilfelle dersom kjøperne 
driver eksportvirksomhet og kommer i en ugunstig stilling på grunn av prisdiskrimineringen, eller 
dersom slik opptreden har til formål å hindre import(79). Opptreden som går ut på å tilby lavere 
priser til de kundene som anses som mest tilbøyelige til å importere produkter fra andre EØS-
stater, kan gjøre det vanskeligere for konkurrenter fra andre EØS-stater å komme inn på markedet. 
I slike tilfeller kan handelen mellom EØS-stater påvirkes.

96. Så lenge et foretak har en dominerende stilling som omfatter en hel EØS-stat, er det vanligvis 
uvesentlig om den utilbørlige utnyttelsen bare omfatter en del av statens territorium eller påvirker 
visse kjøpere på det nasjonale territoriet. Et dominerende foretak kan vanskeliggjøre handelen 
betydelig gjennom utilbørlig opptreden i de områdene eller overfor de kundene som det er mest 
sannsynlig at konkurrenter fra andre EØS-stater vil rette sin virksomhet mot. For eksempel kan 
en bestemt distribusjonskanal være et særlig viktig middel for å få adgang til brede kundegrupper. 
Dersom adgangen til slike kanaler hindres, kan det ha en betydelig påvirkning på handelen mellom 
EØS-stater. I vurderingen av merkbarhet skal det også tas hensyn til at foretakets dominerende 
stilling i hele medlemsstaten i seg selv sannsynligvis gjør det vanskeligere å komme inn på 
markedet. Enhver utilbørlig utnyttelse som gjør det vanskeligere å få adgang til det nasjonale 
marked, bør derfor anses å påvirke handelen merkbart. Kombinasjonen av det dominerende 
foretaks dominerende stilling og dets konkurransebegrensende opptreden medfører at slik 
utilbørlig utnyttelse vanligvis etter sin art påvirker handelen merkbart. Dersom den utilbørlige 
utnyttelsen imidlertid er av rent lokal art eller omfatter bare en uvesentlig del av det dominerende 
foretaks salg i vedkommende EØS-stat, er det mulig at handelen ikke påvirkes merkbart.

3.2.6. Utilbørlig utnyttelse av en dominerende stilling som bare omfatter en del av en EØS-stat

97. Når en dominerende stilling bare omfatter en del av en EØS-stat, kan det, som for avtaler, utledes 
noe veiledning fra vilkåret i artikkel 54 om at den dominerende stilling skal omfatte en vesentlig 
del av EØS. Dersom den dominerende stilling omfatter en del av en EØS-stat som utgjør en 
vesentlig del av EØS, og den utilbørlige utnyttelsen gjør det vanskeligere for konkurrenter fra 
andre EØS-stater å få adgang til markedet der foretaket er dominerende, må handelen mellom 
EØS-stater vanligvis anses å kunne bli merkbart påvirket. 

98. Ved anvendelse av dette kriteriet skal det særlig tas hensyn til det berørte markeds størrelse målt i 
volum. Både regioner, havner og lufthavner i en EØS-stat kan, avhengig av sin betydning, utgjøre 
en vesentlig del av EØS(80). I slike tilfeller skal det tas hensyn til om den berørte infrastruktur 
brukes for å yte grenseoverskridende tjenester, og i så fall i hvilket omfang. Når infrastrukturer 
som lufthavner og havner er viktige for grenseoverskridende tjenester, kan handelen mellom EØS-
stater påvirkes.

99. I likhet med tilfeller der en dominerende stilling omfatter en hel EØS-stat (jfr. nr. 95 ovenfor), er 
det mulig at handelen ikke kan påvirkes merkbart dersom den utilbørlige utnyttelsen er av rent 
lokal art eller omfatter bare en uvesentlig del av det dominerende foretaks salg.

(78) Se nr. 70 i dom avsagt i RTE (Magill)-saken nevnt i fotnote 30.
(79) Se dom avsagt i Irish Sugar-saken nevnt i fotnote 20.
(80) Se f.eks. rettspraksis nevnt i fotnote 73.
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3.3. Avtaler og utilbørlig utnyttelse som berører import fra og eksport til foretak i tredjestater, 
og avtaler og opptreden som berører foretak i tredjestater 

3.3.1 Generelle bemerkninger

100. EØS-avtalens artikkel 53 og 54 får anvendelse på avtaler og opptreden som kan påvirke handelen 
mellom EØS-stater selv om en eller flere av partene er utenfor EØS(81). Artikkel 53 og 54 får 
anvendelse uavhengig av hvor foretakene er fra eller hvor avtalen er inngått, forutsatt at avtalen 
eller opptredenen enten er gjennomført i EØS(82) eller skaper virkninger i EØS(83). Artikkel 53 
og 54 kan også få anvendelse på avtaler og opptreden som omfatter tredjestater, forutsatt at de er 
egnet til å påvirke handelen mellom EØS-stater. Det generelle prinsipp som det ble redegjort for 
i avsnitt 2 ovenfor, om at avtalen eller opptredenen direkte eller indirekte, faktisk eller potensielt, 
må være egnet til å ha merkbar virkning på handelsmønsteret mellom EØS-stater, får også 
anvendelse på avtaler og opptreden som berører foretak i tredjestater eller omfatter import eller 
eksport fra eller til tredjestater. 

101. For å fastslå at EØS-retten får anvendelse er det tilstrekkelig at en avtale eller opptreden som 
berører tredjestater eller foretak i tredjestater, kan påvirke den grenseoverskridende økonomiske 
virksomhet innen EØS. Import til en EØS-stat kan være tilstrekkelig til at slike virkninger oppstår. 
Import kan påvirke konkurransevilkårene i den importerende EØS-stat, noe som igjen kan påvirke 
eksport og import av konkurrerende produkter til og fra andre EØS-stater. Med andre ord kan 
import fra tredjestater som følge av avtalen eller opptredenen, føre til at handelsstrømmene 
mellom EØS-stater endres, noe som igjen påvirker handelsmønsteret. 

102. Ved anvendelse av samhandelskriteriet på avtaler og opptreden som omhandlet ovenfor, er det 
relevant å undersøke blant annet hva avtalens eller opptredenens formål er, slik det framgår av 
dens innhold eller de berørte foretaks underliggende hensikt(84). 

103. Dersom avtalens formål er å begrense konkurransen i EØS, er det enklere å påvise nødvendig 
handelspåvirkning mellom EØS-stater enn når formålet først og fremst er å regulere konkurransen 
utenfor EØS. I det første tilfellet har avtalen eller opptredenen en direkte virkning på konkurransen 
i EØS og handelen mellom EØS-stater. Denne typen avtaler og opptreden, som kan berøre både 
import og eksport, kan vanligvis etter sin art påvirke handelen mellom EØS-stater. 

3.3.2. Ordninger som har til formål å begrense konkurransen innen EØS

104. Når det gjelder import, omfattes avtaler som fører til isolasjon av det territorium som omfattes 
av EØS-avtalen, av denne kategorien.(85). Det er for eksempel tilfelle med avtaler som medfører 
at konkurrenter i EØS og i tredjestater deler markedet, for eksempel ved å avtale ikke å selge på 
hverandres hjemmemarkeder eller ved å inngå gjensidige (eksklusive) distribusjonsavtaler(86).

105. Når det gjelder eksport, omfatter denne kategorien tilfeller der foretak som konkurrerer i to eller 
flere EØS-stater, avtaler å eksportere visse (overskudds-) mengder til tredjestater med sikte på å 
samordne sin markedsatferd i EØS. Slike eksportavtaler tjener til å svekke priskonkurransen ved 

(81) Se i denne forbindelse sak 28/77, Tepea, [1978] saml. 1391, nr. 48, og nr. 16 i dom avsagt i Continental Can-saken nevnt i fotnote 
56.

(82) Se forente saker C-89/85, Ahlström Osakeyhtiö (Woodpulp) m.fl., [1988] saml. 651, nr. 16.
(83) Se i denne forbindelse sak T-102/96, Gencor, [1999] saml. II-753, der dette kriterium legges til grunn på fusjonsområdet.
(84) Se i denne forbindelse nr. 19 i dom avsagt i Javico-saken nevnt i fotnote 22.
(85) Se i denne forbindelse sak 51/75, EMI mot CBS, [1976] saml. 811, nr. 28 og 29.
(86) Se Kommisjonens vedtak i Siemens/Fanuc-saken, EFT L 376 av 31.12.1985, s. 29.
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å begrense tilbudet i EØS, og påvirker dermed handelen mellom EØS-stater. Uten eksportavtalen 
kunne disse mengdene vært solgt i EØS(87). 

3.3.3. Andre ordninger 

106. Når det gjelder avtaler og opptreden som ikke har til formål å begrense konkurransen i EØS, er det 
vanligvis nødvendig å foreta en mer detaljert analyse av om den grenseoverskridende økonomiske 
virksomhet i EØS, og dermed handelsmønsteret mellom EØS-stater, kan påvirkes. 

107. I denne forbindelse er det relevant å undersøke avtalens eller opptredenens virkning på kunder 
og andre aktører i EØS som er avhengig av de berørte foretaks produkter(88). I saken Compagnie 
maritime belge(89), om avtaler mellom rederier som seilte mellom havner i Fellesskapet 
og vestafrikanske havner, ble det fastslått at avtalene kunne påvirke handelen mellom EF-
medlemsstater indirekte fordi de endret opplandet til de fellesskapshavner som var omfattet av 
avtalene, og fordi de påvirket virksomheten til andre foretak i disse områdene. Mer spesifikt 
påvirket avtalene virksomheten til foretak som var avhengig av partenes transporttjenester, 
enten som et middel for å transportere varer kjøpt eller solgt i tredjestater, eller som en viktig 
innsatsfaktor til de tjenester havnene selv tilbød.

108. Handelen kan også påvirkes når avtalen hindrer gjeninnførsel til EØS. Dette kan for eksempel 
være tilfelle med vertikale avtaler mellom leverandører i EØS og distributører i tredjestater, som 
begrenser adgangen til videresalg utenfor et tildelt område, herunder til EØS-området. Dersom 
videresalg til EØS ville vært mulig og sannsynlig uten avtalen, vil slik import kunne påvirke 
handelsmønsteret i EØS(90). 

109. For at slike virkninger skal være sannsynlige, må det imidlertid være en merkbar forskjell 
mellom prisene på produktene i EØS og prisene utenfor EØS, og denne prisforskjellen må ikke 
utviskes av toll og transportkostnader. Dessuten må de produktmengder som eksporteres, ikke 
være ubetydelige sett i forhold til det samlede marked for disse produktene på fellesmarkedets 
territorium(91). Dersom disse produktmengdene er ubetydelige sett i forhold til det som selges 
i EØS, anses en eventuell gjeninnførsel ikke for å kunne påvirke handelen mellom EØS-stater 
merkbart. I denne vurderingen skal det tas hensyn ikke bare til den enkelte avtale som er inngått 
mellom partene, men også til eventuell kumulativ virkning av lignende avtaler inngått av den 
samme og konkurrerende leverandører. For eksempel kan den produktmengde som omfattes av 
én enkelt avtale, være ganske liten, mens den produktmengde som omfattes av flere slike avtaler, 
er betydelig. I så fall kan avtalene samlet sett være egnet til merkbart å påvirke handelen mellom 
EØS-stater. Det er imidlertid viktig å huske (jfr. nr. 49 ovenfor) at den enkelte avtale eller nettet 
av avtaler skal yte et vesentlig bidrag til den samlede påvirkning av handelen.

(87) Se i denne forbindelse forente saker 29/83 og 30/83, CRAM og Rheinzinc, [1984] saml. 1679, og forente saker 40/73, Suiker Unie 
m.fl., [1975] saml. 1663, nr. 564 og 580.

(88) Se nr. 22 i dom avsagt i Javico-saken nevnt i fotnote 22.
(89) Se nr. 203 i dom avsagt i Compagnie maritime belge-saken nevnt i fotnote 15.
(90) Se i denne forbindelse dom avsagt i Javico-saken nevnt i fotnote 22.
(91) Se i denne forbindelse nr. 24 til 26 i dom avsagt i Javico-saken nevnt i fotnote 22.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.3958 – Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/Asset Rail/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de nederlandske foretakene Arcadis Infra 
B.V. (”Arcadis”), Dura Vermeer Railinfra B.V. (”Dura Vermeer”) og Imtech Infra B.V. (”Imtech”) 
i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det 
nederlandske foretaket Asset Rail B.V. (”Asset Rail”) ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Arcadis: prosjektstyring, konsulent- og ingeniørtjenester i forbindelse med infrastruktur, 
byggevirksomhet, miljø og kommunikasjon,

– Dura Vermeer: prosjektutvikling og bolig-, nærings- og industribygg samt infrastruktur,

– Imtech: elektriske og mekaniske tekniske tjenester og IKT,

– Asset Rail: vedlikehold av jernbane-infrastruktur i Nederland.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 289 av 28.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3958 – Arcadis/Dura Vermeer/Imtech/
Asset Rail/JV, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2006/EØS/59/07



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/38 30.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4359 – Petroplus/ExxonMobil)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det nederlandske foretaket Petroplus 
International B.V. (”Petroplus”), som i siste instans kontrolleres av Riverstone Holdings LLC 
(”Riverstone”, USA), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 
3 nr. 1 bokstav b) over deler av ExxonMobil – ExxonMobil Central Europe Holding GmbH 
(”ExxonMobil CEH”, Tyskland).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Petroplus: raffinering, lagring og markedsføring av og internasjonal handel med råolje,

– ExxonMobil CEH: drift av Ingolstadt-raffineriet og engrossalg av raffinerte oljeprodukter,

– Riverstone Holdings LLC: privat investeringsselskap.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 288 av 25.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4359 – Petroplus/ExxonMobil), til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2006/EØS/59/08



30.11.2006 Nr. 59/39EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4376 – Dresdner Bank/Gazprombank/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 22. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 
(EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Dresdner Bank AG 
(”Dresdner Bank”, Tyskland), del av Allianz-konsernet (”Allianz”, Tyskland), og Joint-Stock 
Bank of the Gas Industry (”Gazprombank”, Russland), del av Gazprom-konsernet (”Gazprom”, 
Russland), i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over foretaket Carbon Trade & Finance S.A. (”CTF”, Luxembourg) ved kjøp av aksjer i et nystiftet 
fellesforetak.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Dresdner Bank: fullt utvalg av bank- og finanstjenester, herunder omsetning av EU-
utslippskvoter av CO2,

– Gazprombank: fullt utvalg av bank- og finanstjenester,

– CTF: investering i primærprosjekter for CO2-utslippskreditter etter Kyoto-avtalen, og 
omstrukturering av slike kreditter for omsetning på sekundærmarkedet.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 290 av 29.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4376 – Dresdner Bank/Gazprombank/
JV), til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2006/EØS/59/09



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/40 30.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4401 – Basell/Münchsmünster Cracker og tilknyttede eiendeler)

1. Kommisjonen mottok 20. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket Basell Polyolefine 
GmbH (”Basell”) som eies av AI International S.à.r.l. (Luxembourg), del av Access Industries-
konsernet (”Access Industries”, USA), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i råds-
forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et cracker-anlegg i Münchsmünster i Tyskland, samt 
visse andre tilknyttede eiendeler (”Münchsmünster Cracker”, Tyskland).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Basell: framstilling og salg av olefiner, polyolefiner og tilknyttede produkter,

– Access: konsern av holdingselskaper med interesser i oljeindustrien (herunder TNK-BP, 
Slavneft), kull-, aluminium-, kraft- og telekommunikasjonssektoren,

– Münchsmünster Cracker: damp-crackeranlegg i Münchsmünster i Bayern, som framstiller 
olefiner som etylen og propylen som benyttes som råvarer i petrokjemisk industri.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 289 av 28.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4401 – Basell/Münchsmünster Cracker 
og tilknyttede eiendeler, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

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

2006/EØS/59/10



30.11.2006 Nr. 59/41EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4408 – Tata/Corus)

1. Kommisjonen mottok 20. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Tata Steel UK Ltd, som 
kontrolleres av Tata Steel Ltd (”Tata Steel”, India), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert 
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket Corus Group Plc 
(”Corus”) som ledd i rettslige akkordforhandlinger.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Tata Steel: vertikalt integrert stålforetak som er aktivt på alle nivåer innen stålproduksjon, 
herunder framstilling av karbonstålprodukter (halvfabrikata og ferdige produkter),

– Corus: framstilling av karbonstålprodukter (halvfabrikata og ferdige produkter).

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 288 av 25.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4408 – Tata/Corus, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

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

2006/EØS/59/11



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/42 30.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4415 – Motorola/Symbol)

1. Kommisjonen mottok 23. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Motorola Inc. 
(”Motorola”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over hele det amerikanske foretaket Symbol Technologies Inc. (”Symbol”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Motorola: trådløse telefoner, kommunikasjons- og nettverkssystemer, bredbåndprodukter,

– Symbol: robuste mobile datamaskiner, dataregistrerings- og skannerenheter, trådløs nettverks-
infrastruktur, radiofrekvensidentifikasjon.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 291 av 30.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4415 – Motorola/Symbol, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

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

2006/EØS/59/12



30.11.2006 Nr. 59/43EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4426 – SABIC/Huntsman Petrochemicals UK)

1. Kommisjonen mottok 16. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket SABIC UK 
Petrochemicals Holdings Limited (UK) (”SABIC UK”), som tilhører det saudiarabiske konsernet 
SABIC (”SABIC”), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket Huntsman Petrochemicals (UK) Limited (”Huntsman 
UK”). SABIC UK overtar imidlertid ikke to bestemte eiendeler, ”Tioxide Europe Limited” og en 
benzen-rørledning, som tilhører Huntsman UK og befinner seg i Det forente kongerike.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– SABIC: internasjonalt industrikonsern med hovedaktiviteter innen framstilling og salg av 
hydrokarboner og basiskjemikaler, mellomstadier, polymerer, gjødsel og metaller,

– Huntsman UK: hovedsakelig aktivt innen framstilling og salg av basiskjemikalier og visse 
biprodukter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i  
EUT C 288 av 25.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.  
+32 (0)2 296 43 01 eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4426 – SABIC/
Huntsman Petrochemicals UK, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

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

2006/EØS/59/13



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/44 30.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4427 – SHV/Mammoet)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning 
i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks-
sammenslutning der det nederlandske foretaket SHV Holdings (”SHV”) ved kjøp av aksjer overtar 
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Mammoet Holding 
B.V. (”Mammoet”). 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– SHV: distribusjon av flytende naturgass, forbrukerartikler og råmaterialer,

– Mammoet: løfting og veitransport av tunge objekter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 289 av 28.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4427 – SHV/Mammoet, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2006/EØS/59/14



30.11.2006 Nr. 59/45EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4446 – Arrow Electronics/InTechnology)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Arrow 
Electronics Inc. (”Arrow”) ved kjøp av eiendeler overtar kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket InTechnology plc (”InTechnology”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Arrow: distribusjon av elektronikkomponenter og elektromekaniske produkter, tilkoplings-
produkter og dataprodukter,

– InTechnology: distribusjon av dataprodukter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 288 av 25.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4446 – Arrow Electronics/InTechnology, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2006/EØS/59/15



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/46 30.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4459 – Rettig Capital/Ahlström Capital/Nordkalk)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 24. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning 
i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretaks-
sammenslutning der de finske foretakene Ahlström Capital Oy (”Ahlström Capital”) og Rettig 
Capital Oy (”Rettig Capital”), som tilhører Rettig-konsernet (”Rettig”), ved kjøp av aksjer i 
fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det finske 
foretaket Nordkalk Oyj (”Nordkalk”). Nordkalk kontrolleres nå i fellesskap av Rettig Capital og 
CapMan Oyj (”CapMan”, Finland).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Ahlström Capital: investeringsfond,

– Rettig Capital: investeringsfond,

– Rettig: vannbårne og elektriske varmesystemer og innendørs klimakontroll; skipsfart, 
eiendomsutvikling,

– Nordkalk: framstilling av kalkbaserte produkter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 292 av 1.12.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4459 – Rettig Capital/Ahlström Capital/
Nordkalk, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2006/EØS/59/16



30.11.2006 Nr. 59/47EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4466 – HTA/CDPQ/KVW/BAA Budapest Airport)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket Hochtief AirPort 
GmbH (”HTA”), som kontrolleres av Hochtief Aktiengesellschaft (”HT”, Tyskland), og det kanadiske 
foretaket Caisse de Dépôt et Placement du Québec (”CDPQ”) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar 
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Budapest Airport Budapest 
Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Rt (”BARt”, Ungarn).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– HTA: tjenester i forbindelse med drift av lufthavner,

– CDPQ: finansinstitusjon som forvalter offentlige og private pensjonsfond og forsikringsfond,

– BARt: drift av Ungarns viktigste kommersielle lufthavn, Budapest Ferihegy International 
Airport.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 288 av 25.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4466 – HTA/CDPQ/KVW/BAA 
Budapest Airport, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/48 30.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4472 – William Hill/Codere/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket William Hill 
Organization Limited (”WHO”), som tilhører William Hill-konsernet, og det spanske foretaket 
Codere SA (”Codere”) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i råds-
forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nystiftet fellesforetak.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– WHO: drift av lykkespill-sider på Internett og drift av bookmaker-tjenester med faste odds via 
godkjente kontorer og telefon,

– Codere: drift av spilleautomater, bingohaller og veddeløpsbaner.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 288 av 25.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4472 – William Hill/Codere/JV, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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30.11.2006 Nr. 59/49EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4473 – MLCP/CIR/Oakwood)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Merrill Lynch 
Credit Products, LLP (”MLCP”), del av konsernet Merrill Lynch & Co, Inc., og det italienske 
foretaket CIR Compagnie Industriali Riunite S.p.A. (”CIR”), som kontrolleres av Compagnia 
Finanziaria De Benedetti, ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i råds-
forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det eksisterende fondet Oakwood Financial Fund 
L.P. (”Oakwood”, Caymanøyene).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– MLCP: investeringsbank og andre finanstjenester,

– CIR: avis- og bladutgiver, aktiviteter innen radio, digital-TV, reklame og Internett, bildeler, 
gass og elektrisitet, privat helsetjeneste og misligholdte lån,

– Oakwood: tildeling og salg/kjøp av ukurante boliglån, ukurante leasingkontrakter for biler, lån 
sikret i lønn og pensjon, samt leasing av småutstyr til lokale myndigheter og SMB.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 288 av 25.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4473 – MLCP/CIR/Oakwood, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/50 30.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4474 – BC Partners/Techem)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 22. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket CIE Management II Limited 
(”CIEM”, Guernsey), komplementar i og forvalter av BC European Capital VIII (”BC”, Guernsey), 
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det børsnoterte 
tyske foretaket Techem AG (”Techem”) gjennom et offentlig kjøpstilbud kunngjort 22. november 
2006 og rettet til aksjonærene i Techem.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– CIEM: komplementar i og forvalter av BC,

– BC: aksjefond,

– Techem: energihandel og måling av energiforbruk.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 290 av 29.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4474 – BC Partners/Techem, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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30.11.2006 Nr. 59/51EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4479 – News Corporation/Jamba/Ojom)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket News 
Corporation (”NewsCorp”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over de tyske foretakene Jamba! GmbH (”Jamba”) og Ojom GmbH 
(”Ojom”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– NewsCorp: film, TV, kabelnett, satellitt-TV, blader, aviser og bøker,

– Jamba: mobiltelefon-underholdning,

– Ojom: innhold til mobiltelefon-underholdning.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 288 av 25.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4479 – News Corporation/Jamba/Ojom, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/52 30.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4478 – KKR/Goldman Sachs/Kion)

1. Kommisjonen mottok 17. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de amerikanske foretakene Kohlberg 
Kravis Roberts & Co. L.P. (”KKR”) og Goldman Sachs Group Inc. (”Goldman Sachs”) ved kjøp av 
aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
Kion Group (”Kion”, Tyskland).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– KKR: aksjefond,

– Goldman Sachs: investeringsbank,

– Kion: gaffeltrucker og materialhåndteringsutstyr.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 289 av 28.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4478 – KKR/Goldman Sachs/Kion, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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30.11.2006 Nr. 59/53EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4481 – Onex Corporation/Sitel Corporation)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 22. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 
(EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det kanadiske foretaket Onex 
Corporation (”Onex”) gjennom sitt heleide datterselskap ClientLogic Corporation (”ClientLogic”, 
Canada) foreslår å overta kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
hele det amerikanske foretaket Sitel Corporation (”Sitel”), ved kjøp av aksjer.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Onex: kjøp, administrasjon og salg av eierandeler i foretak på en lang rekke markeder,

– ClientLogic: tjenester i forbindelse med outsourcing av tjenester til næringslivet på området 
kundebehandling,

– Sitel: tjenester i forbindelse med outsourcing av tjenester til næringslivet på området 
kundebehandling.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 291 av 30.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4481 – Onex Corporation/Sitel 
Corporation, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/54 30.11.2006

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4483 – Avnet/Access)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Avnet Inc. 
(”Avnet”) ved kjøp av aksjer og eiendeler overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 
3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske foretaket MRA Systems Inc. dba Access Distribution 
(”Access”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Avnet: distribusjon av elektronikkomponenter, dataprodukter og teknologitjenester, distribusjon 
av IT-produkter, -løsninger og -tjenester,

– Access: distribusjon av IT-produkter, -løsninger og -tjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 288 av 25.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4483 – Avnet/Access, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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30.11.2006 Nr. 59/55EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4492 – Candover/Ferretti)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 16. november 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Candover Partners 
Limited UK, som kontrolleres av Candover Investments plc (”Candover”), ved kjøp av aksjer overtar 
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det italienske foretaket 
Ferretti S.p.A. (”Ferretti”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Candover: investeringer i aksjekapital,

– Ferretti: konstruksjon, produksjon og salg av luksus-motorbåter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 288 av 25.11.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4492 – Candover/Ferretti, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 59/56 30.11.2006

Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføring av rådsdirektiv 87/404/EØF 
av 25. juni 1987 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om enkle trykk-

beholdere

(Offentliggjøring av titler og referanser for harmoniserte standarder i henhold til direktivet)

ESO 
(1) 

Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til 
den erstattede 

standard

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standard

Note 1

CEN EN 286-1:1998

Enkle ikke-fyrte trykkbeholdere for luft eller nitrogen – Del 1: 
Trykkbeholdere for generell bruk

EN 286-1:1991 Dato utløpt
(31.8.1998)

EN 286-1:1998/A1:2002 Note 3 Dato utløpt
(31.1.2003)

EN 286-1:1998/A2:2005 Note 3 Dato utløpt
(30.4.2006)

EN 286-1:1998/AC:2002

CEN EN 286-2:1992

Enkle ikke-fyrte trykkbeholdere for luft eller nitrogen – Del 2: 
Trykkbeholdere for luftbremsesystemer og hjelpesystemer for 
motorkjøretøyer og tilhengere

—

EN 286-2:1992/AC:1992

CEN EN 286-3:1994

Enkle ikke-fyrte trykkbeholdere for luft eller nitrogen – Del 3: 
Beholdere av stål for luftbremseutstyr og pneumatisk hjelpeutstyr for 
jernbanemateriell

—

CEN EN 286-4:1994

Enkle ikke-fyrte trykkbeholdere for luft eller nitrogen – Del 4: Behol-
dere av aluminiumlegeringer for luftbremseutstyr og pneumatisk 
hjelpeutstyr for jernbanemateriell

—

CEN EN 287-1:2004

Godkjenning av sveisere – Smeltesveising – Del 1: Stål

—

EN 287-1:2004/A2:2006 Note 3 Dato utløpt
(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

CEN EN 571-1:1997

Ikke-destruktiv prøving – Penetrantprøving – Del 1: Generelle prin-
sipper

—

CEN EN 583-1:1998

Ikke-destruktiv prøving – Ultralydprøving – Del 1: Generelle prin-
sipper

—

CEN EN 970:1997

Ikke-destruktiv prøving av smeltesveiser – Visuell inspeksjon

—

CEN EN 1011-1:1998

Sveising – Anbefalinger for sveising av metalliske materialer –  
Del 1: Generell veiledning for lysbuesveising

—

CEN EN 1290:1998

Ikke-destruktiv prøving av sveiser – Magnetpulverprøving av 
sveiser

—
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30.11.2006 Nr. 59/57EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

ESO 
(1) 

Standardens referanse og tittel 
(samt referansedokument)

Referanse til 
den erstattede 

standard

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standard

Note 1

CEN EN 1330-3:1997

Ikke-destruktiv prøving – Terminologi – Del 3: Termer benyttet i 
forbindelse med industriell radiografisk prøving

—

CEN EN 1714:1997

Ikke-destruktiv prøving av sveiser – Ultralydprøving av sveise-
forbindelser

—

CEN EN ISO 6520-1:1998

Sveising og beslektede metoder – Klassifisering av geometriske 
uregelmessigheter i metalliske materialer – Del 1: Smeltesveising                                    
(ISO 6520-1:1998)

EN 26520:1991 Dato utløpt
(30.4.1999)

CEN EN 10207:2005

Stål for enkle trykkbeholdere – Tekniske leveringsbetingelser for 
plater, bånd og stenger

—

CEN EN 12062:1997

Ikke-destruktiv prøving av sveiser – Generelle regler for metalliske 
materialer

—

CEN EN ISO 15614-1:2004

Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske 
materialer – Sveiseprosedyreprøving – Del 1: Bue- og gassveising 
av stål og buesveising av nikkel og nikkellegeringer (ISO 15614-
1:2004)

—

CEN EN ISO 15614-2:2005

Spesifisering og godkjenning av sveiseprosedyrer for metalliske 
materialer – Sveiseprosedyreprøving – Del 2: Buesveising av 
aluminium og aluminiumslegeringer (ISO 15614-2:2005)

—

(1) ESO: europeisk standardiseringsorgan:
– CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, tlf. (+32) 2 550 08 11, faks (+32) 2 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
– CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, tlf. (+32) 2 519 68 71, faks (+32) 2 519 69 19 (http://www.cenelec.org)
– ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf. (+33) 492 94 42 00, faks (+33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Note 1 Generelt vil opphørsdatoen for antakelse om samsvar være datoen for tilbaketrekking (”dow”) fastsatt av 
det europeiske standardiseringsorgan, men brukere av disse standardene gjøres oppmerksom på at det i visse 
unntakstilfeller kan være en annen dato.

Note 3 Når det gjelder endringsblad, er referansestandarden EN CCCCC:YYYY samt dens eventuelle tidligere 
endringsblad og et eventuelt nytt, angitt endringsblad. Den erstattede standard (kolonne 3) består derfor av 
EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere endringsblad, men uten det nye angitte endringsblad. På 
den angitte dato opphører den erstattede standard å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende krav i 
direktivet.

Merk:

– Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske 
standardiseringsorganene eller de nasjonale standardiseringsorganene som er oppført på en liste i 
vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(1), endret ved direktiv 98/48/EF(2).

– Offentliggjøring av referansene i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende betyr ikke at standardene foreligger på alle EØS-språk.

– Denne listen erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den europeiske unions tidende og EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende. Kommisjonen sørger for ajourføring av listen.

Ytterligere opplysninger om harmoniserte standarder finnes på Internett på adressen http://europa.eu.int/
comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/.

(1)  EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
(2)  EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18.
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