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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 11. november 2016 

Sak nr. 79784 

Vedtak nr. 201/16/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Seks måneders forlengelse av den særlige norske 

skatteordningen for skipsfart 

Rettslig grunnlag Stortingsmelding om lov om skatt av formue og inntekt, 

skatteloven (LOV-1999-03-26-14) paragraf 8-10 til 8-20, 

og forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av 

skatteloven (FOR-1999-11-19-1158) paragraf 8-11, 8-13, 

8-15, 8-16 og 8-20. 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sjøtransport 

Støtteform Gunstig skatteordning 

Budsjett NOK 100 millioner  

Varighet 1.1.2017–30.6.2017 

Økonomiske sektorer Sjøtransport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Skatt Øst, postboks 1073 Valaskjold, 1705 Sarpsborg, 

Norge 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsider: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/. 

2017/EØS/9/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 21. november 2016 

Sak nr. 79767 

Vedtak nr. 208/16/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Støtteordning til sjøtransport over korte distanser 

Rettslig grunnlag Det norske storting avgjør støtteordningens virkeområde i 

sine årlige vedtak om statsbudsjettet  

Type tiltak Støtteordning 

Formål Miljøvern 

Støtteform Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 60 millioner årlig 

Støtteandel Opptil 30 % av driftskostnadene 

Varighet Fra første kvartal av 2017 til første kvartal av 2022 (5 år) 

Økonomiske sektorer Transport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Samferdselsdepartementet/Kystverket 

Andre opplysninger  

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsider: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/. 

2017/EØS/9/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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KUNNGJØRINGER 

Kunngjøring om åpning av konkurs i boet til 

GABLE INSURANCE AG, registernummer FL-0002.161.375-6 

På begjæring fra PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, etter særlig oppdrag fra Gable Insurance AG, 

Vaduz, er det ved kjennelse i Fürstliches Landgericht av 17. november 2016 åpnet konkurs i boet til 

Gable Insurance AG, Bergstrasse 10, 9490 Vaduz 

FL-0002.161.375-6 

Ansvarlig rettsinstans for gjennomføring av konkursen er Fürstliches Landgericht, Abteilung 05, 

Spaniagasse 1, 9490 Vaduz/Liechtenstein. Rettens referansenummer for konkursen er 05 KO.2016.672. 

Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, Am Schrägen Weg 2, 9490 Vaduz, er oppnevnt som 

bostyrer i henhold til § 4 i den liechtensteinske konkursloven (Konkursordnung). All kommunikasjon med 

bostyreren må skje via e-post gable@bwb.li. 

Alle personer som får sine rettigheter berørt av konkursåpningen, kan inngi anke. En slik anke har ikke 

oppsettende virkning (konkursloven § 10). Liechtensteinsk rett får anvendelse. 

  

2017/EØS/9/03 



Nr. 9/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.2.2017 

 

VEDLEGG 

KJENNELSE OM KONKURSÅPNING 

På begjæring fra PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, etter særlig oppdrag fra Gable Insurance AG, 

Vaduz, er det ved kjennelse i Fürstliches Landgericht av 17. november 2016 åpnet konkurs i boet til 

Gable Insurance AG, Bergstrasse 10, 9490 Vaduz 

FL-0002.161.375-6 

1) Konkursåpningen får rettsvirkning i samtlige stater som omfattes av EØS-avtalen og i Sveits 

19. november 2016, dagen etter at kjennelsen om konkursåpningen er kunngjort i Fyrstedømmet 

Liechtensteins lovtidende (Amtsblatt des Fürstentums Liechtenstein) 18. november 2016. 

Konkursprosessen omfatter også de deler av verdiene i Gable Insurance AG, Vaduz, registernummer 

FL-0002.161.375-6, som befinner seg i andre EØS-stater og i Sveits. 

2) Som bostyrer oppnevnes Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, Am Schrägen Weg 2, 

9490 Vaduz. All kommunikasjon med bostyreren må skje via e-postadressen som er opprettet for 

formålet, gable@bwb.li. 

3) Alle fordringshavere i Gable Insurance AG bes melde sine fordringer til bostyreren innen 

1. september 2017, under angivelse av rettsgrunnlaget og hvilken klasse det gjøres krav på (masse-

fordringer, fordringer i klasse 1–4). Fordringshaverne må tallfeste nøyaktig sine fordringer samt 

hvilke renter som gjøres gjeldende, og vedlegge dokumentasjon for fordringene.  

Fordringshavere som melder sine fordringer etter den angitte datoen må selv dekke tilleggskostnade-

ne ved dette, og kan ikke bestride fordringer som allerede er behandlet. 

4) Den alminnelige skiftesamlingen berammes til onsdag 6. desember 2017, kl 9.00, i rettssal 6 ved 

Fürstliches Landgericht, Spaniagasse 1, 9490 Vaduz. 

Alle fordringshavere oppfordres til å bringe dokumentasjon for sine fordringer med seg til skiftesam-

lingen, så sant denne ikke allerede ble vedlagt da fordringen ble meldt.  

5) Alle fordringshavere som ikke har mottaksadresse i Liechstenstein, oppfordres til å oppnevne en 

representant som kan motta kunngjøringer og opplyse retten om dette innen 8 uker. Denne represen-

tanten kan være enhver naturlig eller juridisk person eller ethvert personlig selskap som har mottaks-

adresse i Liechstenstein, og som gis fullmakt til å motta dokumenter. Retten gjør oppmerksom på at 

dersom en representant som kan motta kunngjøringer ikke er oppnevnt i tide, vil enhver senere 

meddelelse bli deponert hos retten uten at det gjøres forsøk på forkynne denne (§§ 12, 9 og 25 i 

Liechtensteins lov om kunngjøringer (Zustellgesetz, ZustG)). 

6) Alle senere kunngjøringer i forbindelse med denne konkursprosessen vil bli foretatt på landsrettens 

nettsted (www.gerichte.li). 

Domstolen ber om å få offentliggjort konkursåpningen i Den europeiske unions tidende og oversen-

der de nødvendige opplysninger til EFTA-sekretariatet i Brussel. 

7) Retten vil underrette Liechtensteins finanstilsyn om konkursåpningen og virkningene av denne i 

henhold til § 154 i loven om tilsyn med forsikringsvirksomhet (Versicherungsaufsichtsgesetz). 

Finanstilsynet bes snarest underrette tilsynsmyndighetene i de øvrige EØS-statene om konkursåp-

ningen og virkningene av denne. 

8) Konkursåpningen skal registreres i tilknytning til skyldnerens aktiva samt i offentlighetsregisteret, 

panteregisteret og i alle registre over immaterielle rettigheter, med angivelse av datoen for konkurs-

åpningen. 

  

http://www.gerichte.li/
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Enhver forføyning over skyldnerens sendinger, deponerte midler, tilgodehavender og lignende skal 

kun skje med bostyrerens samtykke. 

9) Liechtensteinsk rett får anvendelse. 

Fürstliches Landgericht 

Vaduz, 17.11.2016 

Mag. iur. Martina Schöpf-Herberstein 

Dommer 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8283 – General Electric Company / LM Wind Power Holding) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 11. januar 2017 forhåndsmelding om en planlagt foretakssammenslutning mellom 

foretakene General Electric Company og LM Wind Power Holding. Partene underrettet 2. februar 2017 

Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.7936 – Petrol/Geoplin) 

1. Kommisjonen mottok 3. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Petrol d.d., Ljubljana  

(”Petrol”, Slovenia) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Geoplin d.o.o. Ljubljana (”Geoplin”, Slovenia). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Petrol: aktiv innen energisektoren. Foretakets virksomhet er detaljsalg og engrossalg av petro-

leumsprodukter, salg av kommersielle varer og naturgass. Det leverer både elektrisitet og 

naturgass til sluttkunder. 

– Geoplin: aktiv innen energisektoren med fokus på naturgass. Foretaket utøver virksomhet innen 

levering av og handel med naturgass og andre tjenester tilknyttet naturgassmarkedet.  

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 43 av 10.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7936 – Petrol/Geoplin, 

per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per 

post til følgende adresse:  

Europakommisjonen  

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2017/EØS/9/04 

2017/EØS/9/05 

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

(Sak M.8223 – Micro Focus / HPE Software Business) 

1. Kommisjonen mottok 1. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Micro Focus (Det forente 

kongerike) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over  

programvarevirksomheten til foretaket Hewlett Packard Enterprise Company (”HPE”, USA). Den 

planlagte overføringen vil i siste instans gjennomføres ved å slå sammen et datterselskap av Micro 

Focus med og til et nystiftet datterselskap til HPE, som vil kontrollere programvarevirksomheten til 

HPE. 

Micro Focus (gjennom sitt datterselskap SUSE LLC, ”SUSE”) og HPE vil i tillegg ha inngått en 

avtale om at HPE skal overføre visse eiendeler tilknyttet HPEs ”Helion OpenStack” og ”Stackato 

products” til Micro Focus.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Micro Focus: løsninger for utvikling med programmeringsspråket COBOL og stormaskiner, 

løsninger for identifisert tilgang og sikkerhet, verktøy for utvikling og styring av it-drift, løs-

ninger for vertstilkoplinger, løsninger for samarbeid og nettverk og SUSE, et operativsystem 

med åpen kildekode. 

– HPEs programvarevirksomhet: utvikling av programvareprodukter for foretak, blant annet 

programvare for foretakstjenester, livssyklusstyring for applikasjoner, testing av mobile applika-

sjoner, analyse av stordata, tjeneste- og porteføljeforvaltning, automatisering og samordning 

samt foretakssikkerhet.  

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.   

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 42 av 9.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8223 – Micro Focus / HPE 

Software Business, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/9/06 

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

(Sak M.8305 – Rockwell Collins / B/E Aerospace) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 2. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Rockwell Collins (USA) ved 

kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket B/E Aerospace (USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Rockwell Collins: produsent og leverandør av luftfartsløsninger og integrerte løsninger for både 

kommersiell og statlig bruk. Foretakets hovedprodukter inkluderer cockpitavionikk, kabin-

elektronikk, luftfartskommunikasjon, simulering og trening samt informasjonshåndtering for 

kommersielle luftfartsselskaper og privatjetfly. 

– B/E Aerospace: produsent og leverandør av innredningsprodukter for luftfartøyskabiner herunder 

kabinseter, belysningssystemer, oksygensystemer, utstyr for tilberedning og oppbevaring av næ-

ringsmidler og drikkevarer, kjøkkensystemer og modulære toalettsystemer. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter fram-

gangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 42 av 9.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8305 – Rockwell Collins / 

B/E Aerospace, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/9/07 

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

(Sak M.8318 – Samsung Electronics / Harman International Industries) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 31. januar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Samsung Electronics Co., Ltd. 

(”Samsung”, Sør-Korea) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Harman International Industries, Incorporated  

(”Harman”, USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Samsung: globalt elektronikkforetak med virksomhet innen tre områder: i) forbrukerelektronikk, 

ii) informasjonsteknologi og mobilkommunikasjon og iii) enhetsløsninger. 

– Harman: utformer og konstruerer tilkoplede produkter og løsninger for bilprodusenter, forbrukere 

og foretak over hele verden med sin forretningsvirksomhet delt inn i fire avdelinger: i) tilkoplede 

biler, ii) lydsystemer, iii) profesjonelle løsninger og iv) tilkoplede tjenester. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter fram-

gangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 41 av 8.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8318 – Samsung Electro-

nics / Harman International Industries, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/9/08 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Nr. 9/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.2.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8349 – KKR / The GfK Verein / GfK) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 2. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene KKR & Co. L.P. (”KKR”, 

USA) og GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e.V (”The GfK 

Verein”, Tyskland) ved offentlig overtakelsestilbud offentliggjort 21. desember 2016 overtar kontroll 

i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket GfK SE (”GfK”, 

Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr et bredt tilbud av alternativ eiendomsforvaltnings-

tjenester til offentlige og private markedsinvestorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til  

foretaket og foretakets porteføljeforetak og kunder. 

– The GfK Verein: ideell organisasjon som driver grunnforskning i tett samarbeid med vitenskape-

lige institusjoner, særlig sammen med Friedrich-Alexander universitet i Erlangen-Nuernberg, 

driver et bibliotek, utdanner markedsundersøkere og videreutdanner ledelsespersonell. 

– GfK: verdensomspennende markedsundersøkelsesforetak, registrert på børsen i Frankfurt. GfK 

Verein er GfKs største aksjonær. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter fram-

gangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 42 av 9.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8349 – KKR / The GfK 

Verein / GfK, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/9/09 
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9.2.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8353 – CVC/Corialis) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 26. januar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket CVC Capital Partners SICAV-

FIS S.A. (”CVC”, Luxembourg) ved kjøp av aksjer og andre verdipapirer overtar kontroll i henhold 

til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretakene AI Alu (Luxembourg) S.à.r.l. og 

AI Alu & Cy S.C.A. (”Corialis”, Luxembourg), som er holdingselskapet til Corialis-konsernet. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: kapitalinvesteringer i forskjellige industrier, herunder kjemikalie-, forsynings- og produk-

sjonsindustrien, samt innenfor detaljhandel og distribusjon. 

– Corialis: produksjon og levering av aluminiumekstruderingstjenester og aluminiumbelagte 

byggesystemer og profiler for vinduer, dører, drivhus og glassfasader. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter fram-

gangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 37 av 4.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8353 – CVC/Corialis, per 

faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post 

til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/9/10 

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


Nr. 9/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.2.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8368 – KKCG / Foxconn Technology / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 31. januar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene KKCG Group (Sveits), i siste 

instans kontrollert av Valea Foundation (Lichtenstein), og Foxconn Technology CZ s.r.o. (Foxconn 

Technology, Den tsjekkiske republikk), i siste instans kontrollert av Hon Hai Precision Industry Co., 

Ltd. (Hon Hai, Taiwan), ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak i fellesskap overtar kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over foretaket NewCo 

(Den tsjekkiske republikk).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKCG Group: strategiske investeringer på en rekke områder, særlig innen olje og gass, spillvirk-

somhet og underholdning, turisme og maskinindustrier, hovedsakelig i Europa. 

– Foxconn Technology: del av Hon Hai, med virksomhet globalt innen utforming, utvikling, 

produksjon, montering og ettermarkedstjenester for data-, kommunikasjons, og forbrukerelektro-

nikkforetak. 

– NewCo: risikokapitalforetak med investeringer hovedsakelig i teknologiforetak innen EØS. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter fram-

gangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 42 av 9.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8368 – KKCG /  

Foxconn Technology / JV, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/9/11 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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9.2.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8369 – KKR / Hitachi Koki) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 26. januar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der investeringsfond som veiledes av 

datterselskaper til KKR & Co. L.P. (”KKR”, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Hitachi Koki Co., Ltd. (”Hitachi 

Koki”, Japan). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr en rekke alternativ kapitalforvaltningstjenester til 

offentlige og private markedsinvestorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretaket og fore-

takets porteføljeforetak og kunder. 

– Hitachi Koki: foretak med hovedkontor i Japan, produserer og selger motordrevne verktøy og 

biovitenskapelige instrumenter over hele verden. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter fram-

gangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 37 av 4.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8369 – KKR / Hitachi 

Koki, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller 

per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/9/12 
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Nr. 9/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.2.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8380 – CPPIB/Apax/GL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 1. februar 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Canada Pension Plan Invest-

ment Board (”CPPIB”, Canada) overtar delt kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) over foretaket GlobalLogic Holdings Limited (”GlobalLogic”, Jersey), som i dag er 

kontrollert alene av Apax Partners LLP (”Apax”, Det forente kongerike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPPIB: profesjonell investeringsforvalter som investerer i eiendelene til Canada Pension Plan. 

– Apax: investeringsrådgivningstjenester til kapitalfond i en rekke industrisektorer. 

– GlobalLogic: programvareutviklingstjenester og tilknyttede konsulenttjenester til en rekke 

sektorer.   

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter fram-

gangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 41 av 8.2.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8380 – CPPIB/Apax/GL, 

per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per 

post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/9/13 

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


9.2.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/15 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8074 – Schneider Electric / DB Energie / inno2grid JV) 

Kommisjonen besluttet 19. januar 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8074. EUR-Lex gir 

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

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8229 – Hammerson / Irish Life / ILAC Shopping Centre) 

Kommisjonen besluttet 14. desember 2016 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32016M8229. EUR-Lex gir 

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

  

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

2017/EØS/9/14 

2017/EØS/9/15 
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Nr. 9/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.2.2017 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8279 – NN Group / CBRE / PV / Real Estate Portfolio in Germany) 

Kommisjonen besluttet 25. januar 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8279. EUR-Lex gir 

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

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8321 – Centerbridge / Alpha Bank / Kaican) 

Kommisjonen besluttet 27. januar 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8321. EUR-Lex gir 

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

  

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

2017/EØS/9/16 
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9.2.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/17 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8338 – Apax Partners / Unilabs) 

Kommisjonen besluttet 25. januar 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8338. EUR-Lex gir 

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

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8339 – Macquarie/Prédica/Pisto) 

Kommisjonen besluttet 24. januar 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8339. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8344 – Sumitomo Corporation / Fyffes plc) 

Kommisjonen besluttet 3. februar 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8344. EUR-Lex gir 

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

  

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

2017/EØS/9/20 

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

Statsstøtte SA.44888 (2016/NN) (tidl. 2016/EO) – Mulig statsstøtte til GDF Suez 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i TEUV 

Kommisjonen har ved brev av 19. september 2016 underrettet Luxembourg om at den har besluttet å 

innlede gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) 

med hensyn til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 

oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 36 av 3.2.2017, s. 13), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Registry 

BE-1049 Brussel 

Belgia 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt Luxembourg. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

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

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

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

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Lannion (Côte-de-Granit)–Paris (Orly) 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

27. oktober 2003 

Endringenes ikrafttredelsesdato 23. september 2017 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen 

til å yte offentlig tjeneste: 

Kunngjøring av 23. desember 2016 om endring av 

forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging mellom Lannion og Paris (Orly) 

NOR: DEVA1638280A 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do 

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: 

Direction Générale de l 'Aviation Civile 

DTA/SDT/T2 

50 rue Henry Farman 

75720 Paris Cedex 15 

FRANKRIKE 

Tlf. +33 158094321 

E-post: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr 

 

2017/EØS/9/21 

2017/EØS/9/22 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.036.01.0013.01.ENG
stateaidgreffe@ec.europa.eu
http://www.legifrance.gouv.fr/
osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og 

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

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Lannion–Paris (Orly) 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 23. september 2017 til 22. september 2021 

Frist for innsending av søknader og anbud 3. april 2017 (kl. 17.00 lokal tid) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Aéroport de Lannion – Côte de Granit 

Syndicat Mixte de l 'Aéroport Poitiers Biard 

Avenue Pierre Marzin 

22300 Lannion 

FRANKRIKE 

Tlf. +33 296058234 

Faks: +33 296058299 

E-post: akguegan.aeroportlannion@orange.fr 

 

INNBYDELSE TIL Å SENDE INN KONKRETE FORSLAG – EACEA 03/2017 

Erasmus-charter for høyere utdanning 2014–2020 

1. Innledning  

Denne forslagsinnbydelsen bygger på europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1288/2013 av 

11. desember 2013 om opprettelse av «Erasmus+»: unionsprogrammet for utdanning, opplæring, ungdom 

og idrett, og om oppheving av avgjerd nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (Den 

europeiske unions tidende L 347 av 20.12.2013, s. 50). 

2. Formål og beskrivelse  

Erasmus-charteret for høyere utdanning utgjør den overgripende kvalitetsrammen for det europeiske og 

internasjonale samarbeidet som en institusjon for høyere utdanning utøver innenfor Erasmus+-

programmet. Alle institusjoner for høyere utdanning som ligger i et av landene oppført under, må være 

tilknyttet et Erasmus-charter for høyere utdanning for å kunne søke og delta i studentutveksling og/eller 

samarbeid for nyskaping og god praksis innenfor programmet. Institusjoner for høyere utdanning som 

ligger i andre land, trenger ikke å være tilknyttet et Erasmus-charter, og kvalitetsrammen fastsettes 

gjennom tverrinstitusjonelle avtaler mellom institusjoner for høyere utdanning. Charteret gjelder for hele 

Erasmus+-programmets varighet. Gjennomføringen av charteret vil overvåkes, og brudd på charterets 

prinsipper og forpliktelser kan føre til at Europakommisjonen trekker charteret tilbake. 

3. Hvem kan søke?  

Institusjoner for høyere utdanning i følgende land kan søke om tilknytning til et Erasmus-charter for 

høyere utdanning: 

– medlemsstatene i Den europeiske union, 

– EØS-EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge), Den tidligere jugoslaviske republikk 

Makedonia og Tyrkia.   

2017/EØS/9/23 

2017/EØS/9/24 

akguegan.aeroportlannion@orange.fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
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Blant søkerne skal de nasjonale myndighetene innenfor sine territorier utpeke de institusjonene for høyere 

utdanning(1) som skal anses som berettiget til å delta i studentutveksling og/eller samarbeid for nyskaping 

og god praksis innenfor Erasmus+-programmet. 

4. Fristen for innsending av søknader og foreløpig dato for kunngjøring av resultatene  

Behørig utfylt nettsøknadsskjema skal sendes inn innen 31. mars 2017 kl. 12.00 (lokal tid i Brussel). 

Den foreløpige datoen for kunngjøring av resultatene er 1. oktober 2017. 

5. Fullstendige opplysninger  

Opplysningene om Erasmus+-programmet finnes på følgende internettadresse: 

http://ec.europa.eu/erasmus-plus 

Søknader må sendes inn i samsvar med retningslinjene fra EACEA (Forvaltningsorganet for undervis-

ning, audiovisuelle medier og kultur) som er tilgjengelig på følgende nettsted: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-

selection-2018_en 

 

  

(1) En ”institusjon for høyere utdanning” i henhold til artikkel 2 i rettsgrunnlaget for Erasmus+ er: 

a) alle typer institusjoner for høyere utdanning som i samsvar med nasjonal lovgivning eller praksis tilbyr 

godkjente grader eller andre godkjente kvalifikasjoner på høyere nivå, uten hensyn til hva slike institusjoner 

kalles i medlemsstatene, 

b) alle institusjoner som i samsvar med nasjonal lovgivning eller praksis tilbyr yrkesrettet utdanning eller 

opplæring på høyere nivå.  

http://ec.europa.eu/erasmus-plus
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2017_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills-alliances-2017_en
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