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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

7. juni 2018 

i sak E-17/17 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – direktiv 

2014/54/EU) 

I sak E-17/17, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten nevnt i nr. 8 i vedlegg V til avtalen om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/54/EU av  

16. april 2014 om tiltak for å lette utøvelsen av arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med fri 

bevegelighet for arbeidstakere), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, ved 

å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist, eller 

uansett ved å unnlate å melde disse til EFTAs overvåkingsorgan – har EFTA-domstolen, sammensatt av 

Páll Hreinsson, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Bernd Hammermann, 

dommere, 7. juni 2018 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten nevnt i nr. 8 i vedlegg V til avtalen om 

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/54/EU av 

16. april 2014 om tiltak for å lette utøvelsen av arbeidstakeres rettigheter i forbindelse med fri 

bevegelighet for arbeidstakere), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, og etter avtalen artikkel 

7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten innen den fastsatte 

tidsfrist. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2018/EØS/74/01 



Nr. 74/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

14. juni 2018 

i sak E-11/17 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – direktiv 

2011/61/EU) 

I sak E-11/17, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten nevnt i nr. 30, 31bb, 31 d, 31eb og 31i i vedlegg IX 

til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og rådsdirektiv 

2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 

2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010), tilpasset avtalen 

gjennom dens protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å 

gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist og/eller ved å unnlate å underrette EFTAs 

overvåkingsorgan om tiltakene som er innført for å gjennomføre rettsakten – har EFTA-domstolen, 

sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen og Bernd Hammermann (saksforberedende 

dommer), dommere, 14. juni 2018 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten nevnt i nr. 30, 31bb, 31d, 31eb og 31i i 

vedlegg IX til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond og om endring 

av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010), 

tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1, og etter avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de 

nødvendige tiltak for å gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2018/EØS/74/02 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

14. juni 2018 

i sak E-12/17 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – forordning 

(EU) nr. 448/2013) 

I sak E-12/17, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7 i avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten nevnt i nr. 31bbc i 

vedlegg IX til avtalen (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2013 av 15. mai 2013 om 

fastsettelse av en framgangsmåte for å bestemme referansemedlemsstaten for en AIF-forvalter etablert i 

en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU), tilpasset avtalen gjennom dens 

protokoll 1 – har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen og Bernd 

Hammermann (saksforberedende dommer), dommere, 14. juni 2018 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7 i avtalen om Det europeiske øko-

nomiske samarbeidsområde ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten nevnt i 

nr. 31bbc i vedlegg IX til avtalen (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2013 av 

15. mai 2013 om fastsettelse av en framgangsmåte for å bestemme referansemedlemsstaten for en 

AIF-forvalter etablert i en tredjestat i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU), 

tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2018/EØS/74/03 



Nr. 74/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

14. juni 2018 

i sak E-13/17 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – forordning 

(EU) nr. 2015/514) 

I sak E-13/17, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7 i avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten nevnt i nr. 31bbe i 

vedlegg IX til avtalen (delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/514 av 18. desember 2014 om de 

opplysningene vedkommende myndigheter skal oversende til Den europeiske verdipapir- og markeds-

tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU), tilpasset 

avtalen gjennom dens protokoll 1 – har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per 

Christiansen og Bernd Hammermann (saksforberedende dommer), dommere, 14. juni 2018 avsagt dom 

med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7 i avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten  

nevnt i nr. 31bbe i vedlegg IX til avtalen (delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/514 av  

18. desember 2014 om de opplysningene vedkommende myndigheter skal oversende til Den euro-

peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet i henhold til artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/61/EU), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2018/EØS/74/04 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

14. juni 2018 

i sak E-14/17 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – forordning 

(EU) nr. 447/2013) 

I sak E-14/17, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7 i avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten nevnt i nr. 31bbb i 

vedlegg IX til avtalen (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 447/2013 av 15. mai 2013 om 

fastsettelse av framgangsmåten for AIF-forvaltere som velger å bli omfattet av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2011/61/EU), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1 – har EFTA-domstolen, sammensatt 

av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen og Bernd Hammermann (saksforberedende dommer), 

dommere, 14. juni 2018 avsagt dom med følgende slutning: 

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7 i avtalen om Det europeiske øko-

nomiske samarbeidsområde ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten nevnt i 

nr. 31bbb i vedlegg IX til avtalen (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 447/2013 av 

15. mai 2013 om fastsettelse av framgangsmåten for AIF-forvaltere som velger å bli omfattet av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2018/EØS/74/05 



Nr. 74/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.11.2018 

 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

14. juni 2018 

i sak E-15/17 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – forordning 

(EU) nr. 694/2014) 

I sak E-15/17, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7 i avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten nevnt i nr. 31bbd i 

vedlegg IX til avtalen (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 694/2014 av 17. desember 2013 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder 

for fastsettelse av typer av forvaltere av alternative investeringsfond), tilpasset avtalen gjennom dens 

protokoll 1 – har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen og Bernd 

Hammermann (saksforberedende dommer), dommere, 14. juni 2018 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7 i avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten nevnt 

i nr. 31bbd i vedlegg IX til avtalen (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 694/2014 av  

17. desember 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn til 

tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av typer av forvaltere av alternative investeringsfond), 

tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2018/EØS/74/06 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

14. juni 2018 

i sak E-16/17 

EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(en EFTA-stats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser – manglende gjennomføring – forordning 

(EU) nr. 231/2013) 

I sak E-16/17, EFTAs overvåkingsorgan mot Island – SAK om at EFTA-domstolen skal erklære at Island 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7 i avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten nevnt i nr. 31bba i 

vedlegg IX til avtalen (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om 

utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU når det gjelder unntak, allmenne driftsvilkår, 

depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet og tilsyn), tilpasset avtalen gjennom dens protokoll  

1 – har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen og Bernd 

Hammermann (saksforberedende dommer), dommere, 14. juni 2018 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at: 

1. Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 7 i avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde ved å unnlate å gjøre til del av sin interne rettsorden rettsakten nevnt 

i nr. 31bba i vedlegg IX til avtalen (delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av  

19. desember 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU når det gjelder 

unntak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet og tilsyn), tilpasset 

avtalen gjennom dens protokoll 1. 

2. Island pålegges å betale saksomkostningene. 

2018/EØS/74/07 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8881 – Bergé/GEFCO/JV) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 16. oktober 2018 melding om en planlagt foretakssammenslutning mellom Bergé 

Automotive Logistics, S.L. og GEFCO España, S.A. Partene underrettet 8. november 2018 Kommisjonen 

om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

 

Innledning av behandling 

(Sak M.8713 – Tata Steel / thyssenkrupp / JV) 

Kommisjonen besluttet 30. oktober 2018 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde 

fastslått at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med 

det felles marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den 

meldte foretakssammenslutningen, og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er 

hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-

sammenslutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 401 av 7.11.2018. Merknadene 

sendes til Kommisjonen, med referanse M.8713– Tata Steel / thyssenkrupp / 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”). 

2018/EØS/74/08 

2018/EØS/74/09 

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

(Sak M.8950 – BASF DOM Business / Solenis / JV) 

1.  Kommisjonen mottok 6. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BASF DOM Business (”BASF DOM BUSINESS”, Tyskland), kontrollert alene av BASF SE (Tyskland)  

– Solenis LLC (”Solenis”, USA), kontrollert alene av Clayton, Dubilier & Rice, Inc. (”CD&R”, USA)  

– et nystiftet fellesforetak (”JV”, Det forente kongerike)  

BASF SE og CD&R overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over fellesforetaket som vil kombinere Solenis med BASFs globale papir- og vannkjemikalievirksomhet.  

Sammenslutningen gjennomføres ved overføring av aktiva og kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BASF DOM Business: består av BASF SEs globale virksomhet innen utvikling, produksjon, markedsføring og salg 

av papirkjemikalier til bruk i den våte delen av papirproduksjonen og vannbehandlingskjemikalier. 

– Solenis: spesialkjemikalievirksomhet som leverer prosess- og vannløsninger. Virksomhetens produktportefølje om-

fatter prosesstøtte, vannbehandlingskjemikalier, funksjonelle tilsetningsstoffer og overvåkings- og kontrollsystemer. 

– JV: skal være et spesialkjemikalieforetak og leverandør av prosess- og vannløsninger. 

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 414 av 

15.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8950 – BASF DOM Business / Solenis / JV 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2018/EØS/74/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9025 – Pizza Hut / Telepizza) 

1.  Kommisjonen mottok 7. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Pizza Hut International, LLC (”Pizza Hut”, USA), som tilhører YUM! Group (USA) 

– Telepizza Group, S.A. (”Telepizza”, Spania) 

Pizza Hut fusjonerer i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med foretaket Telepizza. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtaler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Pizza Hut: drift, direkte eller gjennom hovedfranchisetakere og franchisetakere, av pizzarestauranter under Pizza Hut-

merket i mer enn 100 land i seks kontinenter. 

– Telepizza: drift, direkte eller gjennom hovedfranchisetakere og franchisetakere, av pizzarestauranter under Telepizza-

merket i mer enn 20 land, særlig i Spania og Portugal. 

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 414 av 

15.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9025 – Pizza Hut / Telepizza 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2018/EØS/74/11 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9056 – Generali CEE / AS) 

1.  Kommisjonen mottok 5. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Generali CEE Holding B.V (”Generali CEE”, Nederland), kontrollert av Assicurazioni Generali S.p.A. (”Generali”, 

Italia) 

– Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d. (”AS”, Slovenia) 

Generali CEE overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket AS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Generali CEE: leverandør av livsforsikring og skadeforsikring og tilknyttede finansielle tjenester. 

– AS: leverandør av livsforsikring og skadeforsikring samt kapitalforvaltningstjenester i Slovenia og Kroatia. 

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 410 av 

13.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9056 – Generali CEE / AS 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2018/EØS/74/12 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9087 – Mondi Štětí / Holzindustrie Maresch / ECO-INVESTMENT / Labe Wood) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mondi Štětí a.s. (”Mondi Štětí”, Tsjekkia), kontrollert av Mondi A.G. (Østerrike) 

– Holzindustrie Maresch GmbH (”Holzindustrie Maresch”, Østerrike) 

– ECO-INVESTMENT a.s. (”ECO-INVESTMENT”, Tsjekkia)  

– Labe Wood s.r.o. (”Labe Wood”, Tsjekkia) 

Mondi Štětí, Holzindustrie Maresch og ECO-INVESTMENT overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjons-

forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over foretaket Labe Wood. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mondi Štětí: leverandør av bølgepapp og papirmasse samt produsent av gråpapir av høy kvalitet. 

– Holzindustrie Maresch: produksjon av trevarer og spesialist innen framstillingen av saget trelast. 

– ECO-INVESTMENT: holdinginvesteringer i papir-, emballerings-, kjøttbearbeidings-, energi- og eiendoms-

virksomheter. 

– Labe Wood: bygging og drift av et sagbruk, produksjon av saget trelast og biprodukter. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 410 av 

13.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9087 – Mondi Štětí / Holzindustrie Maresch / ECO-INVESTMENT / Labe Wood 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/74/13 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9121 – Michelin/Camso) 

1.  Kommisjonen mottok 5. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Compagnie Générale des Etablissements Michelin (”Michelin”, Frankrike) 

– Camso Inc. (”Camso”, Canada) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Michelin: produserer dekk til personbiler, varebiler og lastebiler, busser, ikke-motoriserte kjøretøyer med to hjul, 

motoriserte kjøretøyer med to hjul, luftfartøyer, tunnelbanevogner, sporvogner samt dekk til industrielle kjøretøyer og 

landbrukskjøretøyer. 

– Camso: produserer pneumatiske, luftfrie og solide dekk, belter, konverteringssystemer for beltespor samt originale 

understell. Foretaket leverer også produkter til industri-, landbruks- og motorsportsektoren. 

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 410 av 

13.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9121 – Michelin/Camso 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2018/EØS/74/14 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9137 – Rehau / MB Barter&Trading) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– REHAU Verwaltungszentrale AG (”Rehau”, Sveits), som tilhører Rehau-konsernet 

– MB Barter & Trading Holding AG (”MBT”, Sveits) 

Rehau overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele MBT. Sammen-

slutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Rehau: system- og tjenesteyter for polymerbaserte løsninger til bygg- og anleggssektoren, bilindustrien og industriell 

bruk. 

– MBT: aktiv innen produksjon og levering av standardpolymerer, PET og andre petrokjemiske produkter, som 

gummiprodukter. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 412 av 

14.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9137 – Rehau / MB Barter&Trading 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/74/15 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9156 – CMI / Hachette Filipacchi / Lagardere Publicite / Lagardere Digital France) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Czech Media Invest (”CMI”, Tsjekkia) 

– Hachette Filipacchi Associés, Lagardère Publicité og Lagardère Digital France (Frankrike), som tilhører Lagardère 

Group. 

CMI overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Hachette Filipacchi 

Associés, Lagardère Publicité og Lagardère Digital. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CMI: i) publisering av aviser og deres redaksjonelle nettsteder samt radiokringkasting og ii) salg av annonseplasser i 

nevnte medier. 

– Hachette Filipacchi Associés, Lagardère Publicité og Lagardère Digital France: i) publisering av tidsskrifter og deres 

redaksjonelle nettsteder og ii) salg av annonseplass i nevnte medier. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 414 av 

15.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9156 – CMI / Hachette Filipacchi / Lagardere Publicite / Lagardere Digital France 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/74/16 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9165 – CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Canadian Pension Plan Investment Board (”CPPIB”, Canada) 

– Ontario Teacher's Pension Plan Board (”OTPP”, Canada)  

– Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V. (”IDEAL”, Mexico) 

CPPIB, OTPP og IDEAL overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele Concesionaria Autopista Guadalajara-Tepic, S.A. de C.V. (”CAGT”, Mexico), IDEALs 

datterforetak som innehar konsesjon for utvikling, vedlikehold, drift og utnyttelse av bompengeveier i Mexico kalt Tepic 

Bypass, Guadalajara Bypass og Guadalajara-Tepic Toll Road. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPPIB: organisasjon for investeringsforvaltning som investerer Canada Pension Plans midler hovedsakelig i 

offentlige og private aksjer, fast eiendom, infrastruktur samt investeringer med fast avkastning. 

– OTPP: organisasjon for investeringsforvaltning som investerer pensjonsordningenes midler på vegne av yrkesaktive 

og pensjonerte lærere i den canadiske provinsen Ontario. 

– IDEAL: offentlig selskap som forvalter en strategisk aktivabeholdning i forskjellige infrastruktursektorer som 

fremmer sosial utvikling og økonomisk vekst gjennom å utforme, utvikle, finansiere og forvalte forskjellige infra-

strukturprosjekter i Mexico og Panama, samt gjennom å ivareta den langsiktige forvaltningen av de konsesjonene og 

prosjektene det har andeler i, levering av tjenester i forbindelse med disse og vedlikehold og drift av dem. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 412 av 

14.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9165 – CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2018/EØS/74/17 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8766 – LKQ/Stahlgruber) 

Kommisjonen besluttet 3. mai 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8766. 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.8829 – Total Produce / Dole Food Company) 

Kommisjonen besluttet 30. juli 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings-

hemmeligheter 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 32018M8829. EUR-Lex gir 

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

  

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

2018/EØS/74/18 
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http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8985 – Boeing/KLX) 

Kommisjonen besluttet 1. oktober 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8985. 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.9048 – Delta Electronics / Delta Electronics Thailand) 

Kommisjonen besluttet 24. oktober 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M9048. EUR-Lex gir 

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

  

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

2018/EØS/74/20 

2018/EØS/74/21 

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

(Sak M.9075 – Continental/CITC/JHTD/JV) 

Kommisjonen besluttet 29. oktober 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M9075. 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.9105 – Rhône Capital / Maxam) 

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

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M9105. EUR-Lex gir 

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

  

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

2018/EØS/74/22 

2018/EØS/74/23 

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

(Sak M.9117 – Saudi Aramco / Arlanxeo) 

Kommisjonen besluttet 25. oktober 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M9117. EUR-Lex gir 

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

  

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

2018/EØS/74/24 

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

SA.47867 (2017/FC) – Påstått støtte til Ryanair i Montpellier lufthavn 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 4. juli 2018 underrettet Frankrike om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 

ble offentliggjort (EUT C 406 av 9.11.2018, s. 17), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2018/EØS/74/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.406.01.0017.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Innbydelse til å sende inn forslag – EACEA/41/2018 

Erasmus+-programmet, hovedtiltak 3 – Støtte til politiske reformer 

Samarbeid med sivilsamfunnet på ungdomsområdet(1) 

Innledning  

Samarbeid med organisasjoner i det sivile samfunn på områdene utdanning, opplæring og ungdom er 

avgjørende for å skape en sterk følelse av delaktighet med hensyn til strategier og politikk for læring og 

for å kunne ta de berørte parters ideer og synspunkter med i betraktningen på alle nivåer. 

Det er vesentlig for å sørge for at berørte parter deltar aktivt, for å fremme deres deltakelse i Erasmus+-

programmet og andre EU-programmer og for å spre politikk, programresultater og god praksis gjennom 

partenes utstrakte medlemsnettverk. 

1. Målsetninger  

Målet med denne innbydelsen er å gi strukturell støtte, i form av driftstilskudd, til europeiske frivillige 

organisasjoner (europeiske NGO-er) og EU-nettverk som er aktive på ungdomsområdet, og som jobber i 

henhold til følgende generelle målsetninger: 

 øke berørte parters bevissthet om EUs ungdomsstrategi(2) for perioden 2019–2027, basert på et 

forslag fra Kommisjonen(3) som forventes å bli vedtatt innen utgangen av året 

 utvikle, fremme og støtte tiltak for å engasjere, knytte sammen og myndiggjøre ungdom i tråd 

med EUs ungdomsstrategi 

 øke bevisstheten og ungdoms deltakelse i EU-tiltak for unge, herunder de som nylig ble 

opprettet, som Det europeiske solidaritetskorps og Oppdag EU 

 øke interesseorganisasjonenes engasjement og samarbeid med offentlige myndigheter for 

gjennomføringen av politikk på områder som er relevante for unge 

 styrke de berørte parters medbestemmelse på ungdomsområdet 

 styrke de berørte parters engasjement for å spre politiske tiltak og programtiltak og resultatene 

av disse samt god praksis blant sine medlemmer og andre 

Disse målsetningene bør være tydelig nedfelt i søkerorganisasjonenes arbeidsplaner, aktiviteter og 

resultater. 

Videre forventes det at organisasjoner som er aktive på ungdomsområdet som støttes gjennom denne 

innbydelsen, driver virksomhet som søker å: 

 fremme en sterkere deltaking fra alle unge i det demokratiske og sivile samfunnet i Europa, 

bidra til debatt om / utvikling av politiske spørsmål som berører unge og ungdomsorganisasjo-

ner på europeisk, nasjonalt, regionalt eller lokalt plan, gjøre unges stemmer bedre hørt i 

samfunnet, oppmuntre til stemmegiving i europeiske parlamentsvalg, fremme myndiggjøring av 

unge i samfunnet og deres deltaking i beslutningsprosesser 

 oppmuntre til rettferdig og lik tilgang til muligheter for alle unge, lette overgangen fra ungdom 

til voksenlivet, særlig inntreden i arbeidsmarkedet og ungdoms muligheter til sysselsetting, øke 

sosial inkludering av alle unge og deres deltakelse i solidaritetsaktiviteter 

 fremme utvikling av kompetanse og ferdigheter gjennom ikke-formell læring, ungdomsorgani-

sasjoner og ungdomsarbeid, fremme digital kompetanse, tverrkulturell læring, kritisk tenking, 

respekt for mangfold og verdier som solidaritet, like muligheter og menneskerettigheter blant 

unge i Europa  

  

(1) Se Erasmus+ årlige arbeidsprogram som vedtatt i EUT C(2018) 6572 11/10/2018, WPI 3.77. 

(2) https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en. 

(3) Kommisjonsmeldingen ”Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU Youth Strategy”, 

22.5.2018, COM(2018) 269. 

2018/EØS/74/26 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
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 fremme inkludering av unge med begrensede muligheter i samfunnet 

 bidra til gjennomføring av erklæringen vedtatt i Paris 17. mars 2015 om å fremme medbor-

gerskap og de allmenne verdier frihet, toleranse og lik behandling gjennom utdanning, for 

eksempel ved å integrere arbeid for samfunnsforståelse, interkulturell dialog og demokratisk 

medborgerskap i sine arbeidsprogram 

 bidra til gjennomføring av handlingsplanen for integrering av tredjestatsborgere, vedtatt  

7. juni 2016, ved å lansere og fremme tiltak og prosjekter som har som formål å integrere unge 

med migrantbakgrunn i vertssamfunnet, inkludert nyankomne flyktninger 

Alle ovennevnte aktiviteter bør ved bruk av ulike kanaler bidra til økt kontakt med unge for å sikre et 

mangfold av stemmer og for å nå unge i og utenfor ungdomsorganisasjoner og ungdom med begrensede 

muligheter. 

2. Støtteberettigelse  

2.1. Hvem kan søke?  

Innbydelsen er åpen for to typer organer: europeiske ikke-statlige organisasjoner (europeiske NGO-er) og 

EU-nettverk (uformelle nettverk). 

For samarbeid med det sivile samfunn på ungdomsområdet gjelder følgende definisjoner: 

Kategori 1: En europeisk ikke-statlig organisasjon (europeisk NGO) skal: 

 drive sin virksomhet gjennom en formelt godkjent struktur som består av a) et europeisk 

organ/sekretariat (søkeren) som på søknadstidspunktet har vært lovlig etablert i en godkjent 

søkerstat i minst ett år, og b) nasjonale organisasjoner/avdelinger fra minst tolv godkjente 

søkerstater som er juridisk tilknyttet det europeiske organet/sekretariatet 

 være aktiv på ungdomsområdet og drive virksomhet som støtter gjennomføringen av innsats-

områdene til EUs ungdomsstrategi 

 involvere unge i driften og styringen av organisasjonen 

Kategori 2: Et EU-nettverk (uformelt nettverk) skal: 

 være sammensatt av juridisk uavhengige ideelle organisasjoner som er aktive på ungdoms-

området, og som driver virksomhet som støtter gjennomføringen av innsatsområdene til EUs 

ungdomsstrategi 

 drive sin virksomhet gjennom en uformell styreform som består av a) en organisasjon som på 

søknadstidspunktet har vært lovlig etablert i en godkjent søkerstat i minst ett år, og som driver 

virksomhet som koordinerer og støtter nettverket på europeisk plan (søkeren), og b) andre 

organisasjoner etablert i minst tolv godkjente søkerstater 

 involvere unge i driften og styringen av nettverket 

2.2. Søkerland  

Søkere må være juridiske personer etablert i et av følgende land: 

 medlemsstatene i EU: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, 

Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, 

Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige 

og Det forente kongerike 

For britiske søkere: Vær oppmerksom på at kriteriene for støtteberettigelse må være oppfylt for 

hele tildelingsperioden. Dersom Det forente kongerike trekker seg ut av EU i løpet av 

tildelingsperioden uten å ha inngått en avtale med EU som særskilt sikrer at britiske søkere 

fortsatt vil være støtteberettigede, vil disse ikke lenger motta EU-støtte (men kan fortsatt delta 

dersom det er mulig), eller bli pålagt å forlate prosjektet i henhold til artikkel II.16.2.1 bokstav 

a) i de gjeldende bestemmelser i støtteavtalen. 

 medlemmer av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) som deltar i Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS): Island, Liechtenstein og Norge  
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 kandidatstater som har en strategi før medlemskap, i henhold til hovedprinsippene og vilkårene 

nedfelt i rammeavtalene med disse landene med henblikk på deltakelse i EU-programmer: Den 

tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Serbia(1) og Tyrkia 

3. Aktiviteter  

Søkerorganisasjonene skal legge fram en systematisk arbeidsplan for ideelle, ungdomsstyrte aktiviteter 

som vil bidra til å oppnå målene i denne innbydelsen. 

Særlig: 

 ikke-formell og uformell læring og aktivitetsprogrammer rettet mot unge og ungdomsarbeidere 

 aktiviteter for kvalitetsutvikling av ungdomsarbeid 

 aktiviteter for utvikling og til fremme av verktøy for anerkjennelse og åpenhet på ungdoms-

området 

 seminarer, møter, arbeidsgrupper, samråd og debatter for unge om ungdomspolitikk og/eller 

europeiske spørsmål 

 samråd med unge med sikte på å utvikle verktøy, metoder og samrådsformer med tanke på den 

framtidige EUs ungdomsdialog(2) 

 aktiviteter til fremme av unges aktive deltakelse i det demokratiske liv 

 aktiviteter til fremme av interkulturell læring og forståelse i Europa 

 media- og kommunikasjonsaktiviteter og -verktøy for spørsmål om ungdom og Europa 

Som et rådende prinsipp bør søkerorganer gjennomføre strategier for å knytte til seg unge på grasrotplan 

fra en rekke ulike bakgrunner med sikte på å sørge for å nå et økende antall unge på grasrotplan. 

Verken de nasjonale Erasmus+-kontorene eller organisasjoner som i stor grad har nasjonale Erasmus+-

kontorer som medlemmer (2/3 eller mer), er godkjent som søkerorganisasjoner i denne innbydelsen. 

4. Tilgjengelig budsjett  

Denne innbydelsen til å sende inn forslag åpner for mulighet til å søke om årlig driftstilskudd(3). 

Årlig driftstilskudd fokuserer på kortsiktig samarbeid på europeisk plan. Søknader må inneholder en 

detaljert tolvmåneders arbeidsplan (årlig arbeidsplan) for 2019 sammen med nødvendige opplysninger for 

å beregne støtten. 

5. Tildelingskriterier  

Kvaliteten på støtteberettigede søknader vil bli vurdert ut fra følgende kriterier(4):  

  

(1) De budsjettmessige tilpasninger som følger av at Serbia blir en programstat i Erasmus+- programmet får 

anvendelse fra 1. januar 2019 forutsatt at kommisjonsbeslutning om godkjenning av (endringen av) avtalen 

mellom Den europeiske union og Republikken Serbia om Republikken Serbias deltakelse i ”Erasmus+”: unions-

programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett fra og med 1. januar 2019, vedtas. 

(2) Som Kommisjonen så for seg innenfor rammen av den foreslåtte EUs ungdomstrategi 2019–2027, lagt fram i 

meldingen ”Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU Youth Strategy”, 22.5.2018, 

COM(2018) 269. Den framtidige EUs ungdomsdialog vil omfatte nye og andre former for deltakelse, herunder 

nettbaserte kampanjer, og samråd via digitale plattformer knyttet til EUs ungdomsportal. Dialogen vil samordnes 

på EU-plan med deltakelse fra ungdom på alle nivåer og støttes gjennom nasjonale arbeidsgrupper med 

forbedrede kontrollordninger. Den bør være åpen og tydelig med hensyn til virkning. For at unge skal ha 

mulighet til å gjøre seg opp en mening på grunnlag av fakta og argumenter, er tilgang til kvalitetssikrede 

opplysninger avgjørende. 

(3) Samlet budsjett for tildeling i 2019 til sivilsamfunnssamarbeid på ungdomsområdet er EUR 4 000 000 og er 

fordelt som følger: EUR 3 500 000 – forbeholdt støttemottakere som har undertegnet rammepartnerskapsavtalene 

om sivilsamfunnssamarbeid på ungdomsområdet i 2018 og dermed ikke tilgjengelig for denne innbydelsen, EUR 

500 000 – tilgjengelig for søkere som framlegger forslag om et årlig driftstilskudd i henhold til den aktuelle 

innbydelsen. 

(4) Se Erasmus+ årlige arbeidsprogram som vedtatt i EUT C(2018) 6572 11/10/2018, WPI 3.77. 
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 relevans (maksimalt 30 poeng) 

 kvaliteten på arbeidsprogrammets utforming og gjennomføring (maksimalt 20 poeng) 

 sammensetning med hensyn til profil, antall og bakgrunn for deltakerne og statene som er 

involvert i aktivitetene (maksimalt 30 poeng) 

 virkning, spredning og bærekraftighet (maksimalt 20 poeng) 

6. Innsending av søknader 

Søknader skal sendes inn via et elektronisk søknadsskjema for tildeling (eForm). 

eForm er tilgjengelig på engelsk, fransk og tysk på følgende internettadresse: http://eacea.ec.europa.eu/ 

erasmus-plus/funding_en og må være behørig utfylt på ett av det offisielle språkene i Den europeiske 

union. 

Behørig utfylt eForm må leveres elektronisk innen 6. desember 2018 kl. 12.00 (lokal tid i Brussel) og 

inneholde relevante vedlegg(1): 

Andre obligatoriske vedlegg(2) må sendes per e-post til forvaltningsorganet innen samme frist. 

7. Ytterligere opplysninger  

Søknader må overholde bestemmelsene i retningslinjer for søkere – innbydelse til å sende inn forslag 

EACEA/41/2018, som finnes på internett på følgende adresse: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding_en. 

  

(1) Andre administrative dokumenter som kreves i retningslinjer for søkere, skal sendes per e-post til Forvaltnings-

organet for utdanning, audiovisuelle medier og kultur innen 6.12.2018 (kl. 12.00, lokal tid i Brussel) til følgende 

e-postadresse: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu. 

(2) For ytterligere opplysninger om nødvendige vedlegg, se avsnitt 14 i retningslinjer for søkere. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
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