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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8948 – Spirit/Asco) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 17. september 2018 forhåndsmelding om en planlagt foretakssammenslutning 

mellom Spirit og Asco. Partene underrettet 25. oktober 2018 Kommisjonen om at de trekker tilbake 

forhåndsmeldingen. 

2018/EØS/70/01 



Nr. 70/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.10.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8864 – Vodafone / Certain Liberty Global Assets) 

1.  Kommisjonen mottok 19. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vodafone Group Plc (”Vodafone” Det forente kongerike) 

– UPC Česká republika, s.r.o. (”UPC CZ”, Tsjekkia), Unitymedia GmbH (”Unitymedia”, Tyskland), UPC 

Magyarország Kft (”UPC HU”, Ungarn) og UPC Romania S.R.L. (”UPC RO”, Romania), som tilhører konsernet 

Liberty Global plc. 

Vodafone overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele UPC CZ, 

Unitymedia, UPC HU og UPC RO. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Vodafone: leverandør av mobile telekommunikasjonstjenester og, i visse land, leverandør av fasttelefoni, fast 

bredbånd og fjernsynstjenester til sluttbrukere. 

– UPC CZ, Unitymedia, UPC HU og UPC RO: leverandører av fasttelefoni, fast bredbånd og fjernsynstjenester til 

sluttbrukere i Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Romania. I Tyskland og Ungarn også leverandører av mobile 

telekommunikasjonstjenester. 

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 391 av 

29.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8864 – Vodafone / Certain Liberty Global Assets 

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/70/02 

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

(Sak M.8907 – Aperam/VDM) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Aperam S.A. (”Aperam”, Luxembourg) 

– VDM Metals Holding GmbH (”VDM”, Tyskland) 

Aperam overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele VDM. Sammenslutningen 

gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Aperam: global aktør innen rustfritt stål, elektrostål og spesialstål, også aktiv innen produksjon og salg av nikkel-

legeringer og korrosjonsbestandige materialer.  

– VDM: global produsent av høyytelsesmaterialer som nikkel og nikkellegeringer, spesielle typer rustfritt stål samt 

zirkonium- og koboltbaserte legeringer.  

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 395 av 

31.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8907 – Aperam/VDM 

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/70/03 

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

(Sak M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz / SW Hanau / PionierWerk) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– GETEC Wärme & Effizienz GmbH (”GETEC”, Tyskland), som tilhører GETEC Group, i siste instans kontrollert av 

EQT Fund Management S.à.r.l. (Luxembourg) 

– Stadtwerke Hanau (”SW Hanau”, Tyskland) 

– PionierWerk Hanau GmbH (”JV”, Tyskland), som nå kontrolleres av SW Hanau 

GETEC og SW Hanau overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over fellesforetaket (JV). Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GETEC: spesialiserer seg på desentralisert varme, strøm og kjøling samt energitjenester. 

– SW Hanau: det kommunale kraftselskapet i byen Hanau, som forsyner byen med gass, vann og strøm. 

– JV: ble opprettet i juni 2018 av SW Hanau og skal forsyne et nyutviklet distrikt i Hanau, ”Pioneer-Park”, med strøm, 

varme, telekommunikasjons- og e-mobilitetstjenester samt tjenester for smarte hjem i bygningene som skal oppføres. 

JV skal dessuten drive et varmekraftverk som leverer strøm og varme til Pioneer-Park. 

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 395 av 

31.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz / SW Hanau / PionierWerk 

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/70/04 

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

(Sak M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Public Sector Pension Investment Board (”PSPIB”, Canada) 

– Brookfield Asset Management Inc (”Brookfield”, Canada) 

– QuadReal Property Group Limited Partnership (”QuadReal”, Canada), kontrollert av British Columbia Investment 

Management Corporation (”BCI”, Canada)  

– BREP Brazil Private Limited (”BREP”, Singapore), kontrollert av GIC Realty Private Limited (”GIC Realty”, 

Singapore) 

– Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (”Brookfield Brazil Retail Fund”, 

Brasil) 

PSPIB, Brookfield, QuadReal og BREP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Brookfield Brazil Retail Fund, som nå kontrolleres av Brookfield. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PSPIB: pensjonsforvalter med en diversifisert verdensomspennende portefølje som omfatter aksjer, obligasjoner og 

andre verdipapirer med fast avkastning samt investeringer i privat egenkapital, fast eiendom, infrastruktur, naturres-

surser og privatgjeld.  

– Brookfield: investering i fast eiendom, infrastruktur, fornybar energi og privat egenkapital. 

– QuadReal: forvaltning av fast eiendom og tilknyttede tjenester for British British Columbia Investment Management 

Corporation.  

– BREP: eier av fast eiendom hos GIC Realty på vegne av Singapores regjering. 

– Brookfield Brazil Retail Fund: er indirekte eier av og driver kjøpesentre i Brasil.  

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 395 av 

31.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9077 – PSPIB / Brookfield / QuadReal / BREP Brazil / Brookfield Brazil Retail 

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) OJ C 366, 14.12.2013, p. 5. 

2018/EØS/70/05 

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

(Sak M.9088 – Fricke Holding / Jungheinrich / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Fricke Holding GmbH (”Fricke Holding”, Tyskland) 

– Jungheinrich AG (”Jungheinrich”, Tyskland) 

– et nystiftet fellesforetak (Tyskland) 

Fricke Holding og Jungheinrich overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Fricke Holding: handel med landbruksmaskiner, hagebruksutstyr og nyttekjøretøyer samt tilknyttede tjenester; 

engrosdistribusjon av reservedeler til landbruksmaskiner, hageredskaper, bygge- og anleggsutstyr og tunge 

nyttekjøretøyer. 

– Jungheinrich: intralogistikk, herunder utvikling, produksjon og salg av nye industritrucker, ombygging og salg av 

brukte industritrucker, utleie av nye og brukte industritrucker og distribusjon av andre logistikkprodukter og  

-tjenester, samt virksomhet innen vedlikehold, reparasjon og reservedeler. 

– Fellesforetaket: engrosdistribusjon (fullsortiment) av reservedeler til industritrucker. 

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 391 av 

29.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9088 – Fricke Holding / Jungheinrich / 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 

  

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

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

2018/EØS/70/06 

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

(Sak M.9108 – PepsiCo / SodaStream International) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PepsiCo Inc. (”PepsiCo”, USA) 

– SodaStream International Ltd. (”SodaStream International”, Israel) 

PepsiCo overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele SodaStream International. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PepsiCo: produksjon og distribusjon av alkoholfrie leskedrikker med og uten kullsyre på flasker og bokser, 

produksjon og omsetning av en forbrukerløsning for smakstilsatt vann, produksjon og omsetning av industrielt 

framstilte konsentrater og siruper til bruk i hoteller, restauranter og cateringforetak, samt snacks og meieriprodukter. 

– SodaStream International: produksjon og omsetning av kullsyresystemer til hjemmebruk som gjør at forbrukerne kan 

omdanne springvann til kullsyreholdig vann med og uten smakstilsetning, og kullsyreflasker, CO2-sylindere og 

sylinderpåfyllingstjenester samt fortynnbare konsentrater, siruper og smaker. 

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 395 av 

31.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9108 – PepsiCo / SodaStream International 

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/70/07 

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

(Sak M.9161 – Brookfield / M Finance Capital / ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Brookfield Asset Management Inc. (”Brookfield”, Canada) 

– M Finance Capital SAS (Frankrike) 

– ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies (Frankrike) 

Brookfield overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele M Finance Capital 

SAS og ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Brookfield: global kapitalforvalter med en portefølje som er konsentrert rundt eiendom, fornybar energi, infrastruktur 

og privat egenkapital. 

– M Finance Capital SAS: eiendomsutvikling og forvaltning av studentboliger og leilighetshoteller i Frankrike og 

Belgia. 

– ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies: eier av et boligkompleks i Frankrike der driften er satt ut til en 

underleverandør. 

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 388 av 

26.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9161 – Brookfield / M Finance Capital / ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies 

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/70/08 

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


31.10.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 70/9 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9079 – Advent International Corporation / KN Group) 

Kommisjonen besluttet 15. 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 32018M9079. 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.9092 – EQT Fund Management / Saur) 

Kommisjonen besluttet 15. 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 32018M9092. 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/70/09 

2018/EØS/70/10 

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.9100 – CK Asset Holdings / CK Infrastructure Holdings / APA) 

Kommisjonen besluttet 11. 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 32018M9100. 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.9102 – Carlyle / Investindustrial / B&B Italia / Louis Poulsen / Flos) 

Kommisjonen besluttet 9. 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 32018M9102. 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/70/11 

2018/EØS/70/12 

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


31.10.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 70/11 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9103 – ORIX Aviation Systems / Bohai / Avolon) 

Kommisjonen besluttet 17. 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 32018M9103. 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.9109 – Omers / BCI / AIMCo / PGGM / CPPIB / Puget Holdings) 

Kommisjonen besluttet 15. 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 32018M9109. 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/70/13 

2018/EØS/70/14 

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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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 Aurillac–Paris (Orly) 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. juni 2019 til 31. mai 2023 

Frist for innsending av søknader og anbud 10. januar 2019 kl. 12.00 (lokal tid i Paris) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbin-

delse med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste: 

Département du Cantal 

28 Avenue Gambetta 

F-15015 Aurillac Cedex 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 0471462249 

Faks: +33 0471465982 

E-post: servicetransports@cantal.fr 

Eller se innkjøperprofilen på http://www.cantal.fr. 

 

2018/EØS/70/15 

mailto:servicetransports@cantal.fr
http://www.cantal.fr/
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Innbydelse til å sende inn forslag 2019 – EAC/A03/2018 

Erasmus+-programmet 

1. Innledning og mål  

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(1) samt på det 

årlige arbeidsprogrammet for Erasmus+ for 2018 og 2019. Erasmus+-programmet dekker perioden  

2014–2020. De generelle og spesifikke mål for Erasmus+-programmet er oppført i artikkel 4, 5, 11 og 16 

i forordningen. 

2. Tiltak  

Denne innbydelsen til å sende inn forslag dekker følgende tiltak i Erasmus+-programmet: 

Hovedtiltak 1 – Læringsmobilitet 

 Mobilitet innen utdanning, opplæring og ungdomsarbeid 

 Erasmus Mundus felles mastergrader 

Hovedtiltak 2 – Samarbeid for innovasjon og utveksling av god praksis: 

 Strategiske partnerskap innen utdanning, opplæring og ungdomsarbeid 

 Europeiske universiteter 

 Kunnskapsallianser 

 Sektorvise kunnskapsallianser 

 Kapasitetsutbygging innen høyere utdanning 

 Kapasitetsutbygging innen ungdomsarbeid 

Hovedtiltak 3 – Støtte til politiske reformer: 

 Ungdomsdialogprosjekter 

Jean Monnet-programmer 

 Jean Monnet-professorater 

 Jean Monnet-moduler 

 Jean Monnet-sentre 

 Jean Monnet-bidrag til foreninger 

 Jean Monnet-nettverk 

 Jean Monnet-prosjekter 

Idrett 

 Partnerskap for samarbeid 

 Små partnerskap for samarbeid 

 Ideelle idrettsarrangementer i Europa 

3. Støtteberettigelse  

Alle offentlige eller private organer med virksomhet innen utdanning, opplæring, ungdomsarbeid og idrett 

kan søke om finansieringsstøtte innenfor rammene av Erasmus+-programmet. I tillegg kan ungdoms-

grupper som arbeider med ungdom, men ikke nødvendigvis innenfor rammene av en ungdomsorgani-

sasjon, søke om finansieringsstøtte til mobilitet for ungdom og ungdomsarbeidere og til strategiske 

partnerskap innen ungdomsarbeid. 

Følgende land kan delta fullt ut i alle Erasmus+-programtiltak(2): 

 medlemsstatene i Den europeiske union, 

 EØS-EFTA-statene: Island, Liechtenstein og Norge, 

 EUs kandidatstater: Tyrkia, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia og Serbia.  

  

(1) EUT L 347 av 20.12.2013, s. 50. 

(2) Jean Monnet-aktiviteter er åpne for organisasjoner fra hele verden. 

2018/EØS/70/16 
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I tillegg er enkelte Erasmus+-programtiltak åpne for organisasjoner fra partnerland. 

Ytterligere opplysninger om deltakelse finnes i retningslinjene for Erasmus+-programmet. 

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 de gjeldende bestemmelser i støtteavtalen. 

4. Budsjett og prosjektperiode  

Gjennomføringen av denne innbydelsen til å sende inn forslag er betinget av at de bevillinger som 

framgår av budsjettforslaget for 2019, stilles til rådighet etter at budsjettmyndigheten har vedtatt 

budsjettet for 2019, eller, dersom budsjettet ikke vedtas, som fastsatt i ordningen med foreløpige 

tolvdeler. 

Det samlede beløpet som er øremerket til denne innbydelsen til å sende inn forslag, er beregnet til  

2 733,9 millioner euro. 

Utdanning og opplæring: EUR 2 503,4 millioner (1) 

Ungdomsarbeid: EUR 167,7 millioner  

Jean Monnet: EUR 13,7 millioner  

Idrett: EUR 48,6 millioner  

Det oppgitte samlede beløpet som er øremerket til denne innbydelsen til å sende inn forslag, og 

fordelingen av dette beløpet, er bare et anslag, og kan endres ved endringer i det årlige arbeids-

programmet til Erasmus+. Mulige søkere bes holde seg oppdatert på de årlige arbeidsprogrammene til 

Erasmus+ med endringer, som offentligjøres på: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en 

med hensyn til tilgjengelig budsjett for hvert tiltak som dekkes av innbydelsen. 

Bidragsbeløpene og prosjektenes varighet kan variere, avhengig av prosjekttype og antall deltakere. 

5. Frist for innsending av søknader  

Fristene for å sende inn søknader er fastsatt nedenfor og utløper kl. 12.00 (lokal tid i Brussel). 

Hovedtiltak 1 

Mobilitet innen ungdomsarbeid 5. februar 2019 

Mobilitet innen høyere utdanning 5. februar 2019 

Mobilitet innen yrkesrettet utdanning og opplæring, skoleutdanning og 

voksenopplæring 

5. februar 2019 

Mobilitet innen ungdomsarbeid 30. april 2019 

Mobilitet innen ungdomsarbeid 1. oktober 2019 

Erasmus Mundus felles mastergrader 14. februar 2019 

Erasmus Mundus felles mastergrader – felles innbydelse EU-Japan 1. april 2019 

 

Hovedtiltak 2 

Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 5. februar 2019 

Strategiske partnerskap innen utdanning og opplæring 21. mars 2019 

Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 30. april 2019 

  

(1) Dette beløpet omfatter finansiering for Internasjonal dimensjon ved høyere utdanning (samlet 306 millioner 

euro). 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en
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Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 1. oktober 2019 

Europeiske universiteter 28. februar 2019 

Kunnskapsallianser 28. februar 2019 

Sektorvise kunnskapsallianser 28. februar 2019 

Kapasitetsutbygging innen høyere utdanning 7. februar 2019 

Kapasitetsutbygging innen ungdomsarbeid 24. januar 2019 

 

Hovedtiltak 3 

Ungdomsdialogprosjekter 5. februar 2019 

30. april 2019 

1. oktober 2019 

 

Jean Monnet-aktiviteter 

Professorater, moduler, sentre, støtte til foreninger, nettverk og prosjekter 22. februar 2019 

 

Idrettstiltak 

Partnerskap for samarbeid 4. april 2019 

Små partnerskap for samarbeid 4. april 2019 

Ideelle idrettsarrangementer i Europa 4. april 2019 

Se retningslinjer for Erasmus+-programmet for detaljerte opplysninger om innsending av søknader. 

6. Fullstendige opplysninger  

Nærmere opplysninger om vilkårene for denne innbydelsen til å sende inn forslag, herunder 

prioriteringer, finnes i retningslinjene for Erasmus+-programmet på følgende internettadresse: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide 

Retningslinjene for Erasmus+-programmet utgjør en del av denne innbydelsen til å sende inn forslag, og 

vilkårene for deltakelse og finansiering som er nevnt i retningslinjene, får anvendelse for denne 

innbydelsen. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
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Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 30. september 2018 er 

nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende (EUT C 390 av 26.10.2018, s. 1). 

2018/EØS/70/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:390:TOC
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