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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Offentlige fridager i 2019: EØS-EFTA-statene og EØS-institusjonene 

 
Island Liechtenstein Norge 

EFTAs 

overvåkingsorgan 

EFTA-

domstolen 

Tirsdag 1. januar X X X X X 

Onsdag 2. januar   X  X X 

Mandag 18. februar     X 

Tirsdag 5. mars  X    

Tirsdag 19. mars  X    

Torsdag 18. april  X  X X X 

Fredag 19. april  X X X X X 

Mandag 22. april X X X X X 

Torsdag 25. april X     

Onsdag 1. mai  X X X X X 

Fredag 17. mai   X   

Torsdag 30. mai X X X X X 

Fredag 31. mai    X X 

Mandag 10. juni  X X X X X 

Mandag 17. juni X     

Torsdag 20. juni  X    

Mandag 24. juni     X 

Mandag 5. august X     

Torsdag 15. august  X  X X 

Fredag 16. august     X 

Mandag 2. september     X 

Fredag 1. november   X  X X 

Tirsdag 24. desember X X  X X 

Onsdag 25. desember X X X X X 

Torsdag 26. desember X X X X X 

Fredag 27. desember    X X 

Mandag 30. desember    X X 

Tirsdag 31. desember X X  X X 

Offentlige fridager som faller på en lørdag eller søndag, er ikke oppført. 

2018/EØS/77/01 
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EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

27. oktober 2017 

i sak E-21/16 

Pascal Nobile 

mot 

DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG 

(direktiv 87/344/EØF – artikkel 201 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF – rettshjelpsforsikring – fritt 

valg av advokat) 

I sak E-21/16, Pascal Nobile mot DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG – ANMODNING til EFTA-

domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en 

domstol fra Den fyrstelige overrett (Fürstliches Obergericht) i Liechtenstein om fortolkningen av artikkel 

201 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2009 av 25. november 2009 om 

adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) – har EFTA-

domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og 

Benedikt Bogason (ad hoc), dommere, 27. oktober 2017 avsagt dom med følgende slutning:  

Artikkel 201 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og 

utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) er til hinder for vilkår i en avtale om 

rettshjelpsforsikring som løser forsikringsselskapet fra sine forpliktelser etter avtalen dersom den 

forsikrede overlater ivaretakelsen av sine interesser til en advokat, uten samtykke fra selskapet, på et 

tidspunkt der den forsikrede kan gjøre gjeldende et krav etter avtalen. 

2018/EØS/77/02 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8881 – Bergé/GEFCO/JV) 

1.  Kommisjonen mottok 12. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bergé Automotive Logistics, S.L. (”BAL”, Spania), som tilhører Bergé y Cía, S.A. 

– GEFCO España, S.A. (”GEFCO España”, Spania), som tilhører GEFCO, S.A. (”GEFCO”, Frankrike), i siste instans 

kontrollert av det russiske statseide jernbaneforetaket RZD. 

BAL og GEFCO España skaffer seg i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet foretak som skal integrere og forvalte begge foretakenes logistikkvirksomhet og -aktiva for 

ferdige kjøretøyer i Spania. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 16. oktober 2018, men meldingen ble senere 

trukket tilbake 8. november 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BAL: leverandør av logistikktjenester og transportløsninger, særlig til bilindustrien i Spania.  

– GEFCO España: leverandør av logistikktjenester og transportløsninger, særlig til bilindustrien i Spania. 

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 421 av 

21.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8881 – Bergé/GEFCO/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/77/03 

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

(Sak M.9032 – E.ON/Helen/Virta) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– E.ON SE, via datterselskapet E.ON Drive Infrastructure GmbH (”E.ON”, Tyskland) 

– Helen Oy (”Helen”, Finland) 

– Liikennevirta Oy (”Virta”, Finland) 

E.ON og Helen overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Virta. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– E.ON: fokuserer på tre forretningsområder: i) produksjon av elektrisk kraft fra fornybare energikilder, ii) distri-

busjonsnettverk for energi og iii) kundeløsninger, herunder detaljsalg av elektrisitet og gass. I tillegg tilbyr E.ON  

e-mobilitetstjenester, herunder drift av ladestasjoner for elektriske kjøretøyer i flere EU-land. 

– Helen: virksomheten består hovedsakelig av produksjon av elektrisk kraft, fjernvarme og -kjøling samt energifor-

syning og -salg. Helen tilbyr også et bredt spekter av tjenester for småskala energiproduksjon og kunders bruk av 

energi. Siden 2012 har Helen også tilbudt ladestasjoner for elektriske kjøretøyer i Finland. 

– Virta: tilbyr en rekke tjenester knyttet til lading av elektriske kjøretøyer. Foretaket har hovedsakelig virksomhet i 

Finland i tillegg til Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Island, Norge, Sverige, Sveits og Det forente kongerike. 

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 420 av 

20.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9032 – E.ON/Helen/Virta 

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/77/04 

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


22.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/5 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9067 – Equinor Refining Norway / Danske Commodities) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 31. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Equinor Refining Norway AS (”Equinor Refining”, Norge), i siste instans kontrollert av Equinor ASA (Norge) 

– Danske Commodities A/S (”Danske Commodities”, Danmark) 

Equinor Refining overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Danske 

Commodities. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Equinor Refining: er en del av det norske konsernet Equinor Group som har virksomhet hovedsakelig innen kart-

legging, produksjon, transport, raffinering og markedsføring av petroleum og produkter avledet fra petroleum, gass og 

andre former for energi, herunder fornybar energi, over hele verden. 

– Danske Commodities: en dansk uavhengig handelsvirksomhet som har spesialisert seg innen fysisk og finansiell 

handel med elektrisitet og gass. Danske Commodities er også aktiv innen låneopprettelse og leverer tjenester i form 

av balansering, optimalisering, sikring, sertifikater og sikkerhetsforsyning til kraftgeneratorer, industriforetak, 

energileverandører og nettoperatører. 

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 417 av 

16.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9067 – Equinor Refining Norway / Danske Commodities 

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/77/05 

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

(Sak M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Dana Incorporated (”Dana”, USA) 

– GrazianoFairfield AG, Pfaffikon (”GrazianoFairfield AG”, Sveits), kontrollert av OC Oerlikon Corporation AG, 

Pfaffikon (”Oerlikon”, Sveits) 

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

GrazianoFairfield AG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Dana: global leverandør av kraftoverførings-, forseglings- og varmehåndteringsprodukter til produsenter av lette 

kjøretøyer, nyttekjøretøyer og terrengkjøretøyer. Leverer også girkasser, hydrauliske produkter og drivaksler for 

stasjonært industrielt utstyr. 

– GrazianoFairfield AG: leverandør av gir-, drivverks- og koblingsløsninger til mobile kjøretøyer og industrielt utstyr. 

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 420 av 

20.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems 

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/77/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9133 – MET Renewables / O Zone / NIS Energowind) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– MET Renewables AG (Sveits), som tilhører MET-konsernet 

– O Zone a.d. (Serbia), som tilhører Gazprom Group 

– NIS Energowind d.o.o. Beograd (Serbia) 

MET Renewables og O Zone overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over NIS Energowind. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MET Renewables: holdingforetak med kapitalinteresser i enheter innen energisektoren. 

– O Zone: eierskap og drift av hoteller, ferieanlegg og restauranter i Serbia og Montenegro. 

– NIS Energowind: eierskap, utvikling og framtidig drift av et vindkraftverk på 102 MW i Serbia. 

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 418 av 

19.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9133 – MET Renewables / O Zone / NIS Energowind 

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/77/07 

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


Nr. 77/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.11.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9139 – Haier/Candy) 

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: 

– Haier Europe Appliances Holding B.V (Nederland), kontrollert av Qingdao Haier Co. Ltd (”Haier”, Kina) 

– Candy S.p.A (”Candy”, Italia) 

Haier overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Candy.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Haier: produksjon og levering av forbrukerelektronikk og husholdningsmaskiner og -apparater over hele verden 

markedsført gjennom ulike merker som Haier, Casarte, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA og Leader.  

– Candy: produksjon og levering av husholdningsmaskiner og -apparater over hele verden markedsført gjennom to 

hovedmerker, Candy og Hoover, og gjennom nasjonale merker som Rosières (Frankrike) og Jinling (Kina).  

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 418 av 

19.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9139 – Haier/Candy 

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/77/08 

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


22.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9152 – BC Partners / United Group) 

1.  Kommisjonen mottok 16. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BC European Capital Management X Limited, i siste instans forvaltet av BC Partners LLP (Det forente kongerike) 

– United Group BV (Nederland)  

BC Partners LLP overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele United 

Group BV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BC Partners LLP: aktivt eierfond. 

– United Group BV: leverandør av telekommunikasjons- og medietjenester. 

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 423 av 

23.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9152 – BC Partners / United Group 

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/77/09 

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


Nr. 77/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.11.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9153 – CDC/Meridiam/FICA-HPCI) 

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: 

– Caisse des Dépôts et des Consignations (”CDC”, Frankrike)  

– Meridiam Transition (”Meridiam”, Frankrike), kontrollert av Meridiam SAS 

– FICA-HPCI (Frankrike), kontrollert av Meridiam 

CDC og Meridiam overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over FICA-HPCI. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CDC: fransk offentlig institusjon med en egen juridisk status, aktiv innen forvaltning av private fond som offentlige 

myndigheter ønsker å gi særlig beskyttelse og innen finansiering av investeringsprosjekter av offentlig interesse 

(transport, miljø, overføring av elektrisitet osv.). 

– Meridiam: fransk blandet foretak hovedsakelig aktivt innen forvaltning av infrastrukturinvesteringer, særlig innen 

sektorene transport, offentlige tjenester og energiproduksjon. 

– FICA-HPCI: holdingforetak som for øyeblikket eier to prosjektforetak, FICAP og COGECAP. FICAP vil være aktivt 

innen produksjon av trepellets og COGECAP vil være aktivt innen elektrisitetsproduksjon og oppvarming. 

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 417 av 

16.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9153 – CDC/Meridiam/FICA-HPCI 

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/77/10 

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


22.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9166 – Santander Group / Hyundai Motor Company Group / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Santander Consumer Bank AG (”SCB”, Spania), kontrollert alene av Santander Banco Santander, S.A. (”Santander”, 

Spania) 

– Hyundai Capital Services Inc. (”HCS”, Sør-Korea), kontrollert alene av Hyundai Motor Company (”HCM”, Sør-

Korea) 

Den foreslåtte foretakssammenslutningen består i at Santander, gjennom sitt datterforetak SCB, og HCM, gjennom sitt 

datterforetak HCS, i fellesskap overtar kontroll over et nystiftet fellesforetak (”JV”). 

Transaksjonen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Santander: aktiv innen banktjenester til privatkunder, aktivaforvaltning, banktjenester til foretak, investerings-

forvaltning, finans og forsikring. Santander har virksomhet i Europa, USA, Latin-Amerika og Asia. 

– HCM: produsent av motorkjøretøyer. HCM tilbyr også finansielle tjenester gjennom sitt datterforetak HCS. 

– Fellesforetaket: vil tilby bilfinansieringstjenester knyttet til kjøretøyer fra merkene Hyundai og Kia i Europa i tillegg 

til tilknyttede tjenester, som forsikring. 

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 423 av 

23.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9166 – Santander Group / Hyundai Motor Company Group / 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”). 

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

2018/EØS/77/11 

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


Nr. 77/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.11.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9171 – Covanta Holding Corporation / Green Investment Group /  

Brockwell Energy / Earls Gate Energy Centre) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Covanta Holding Corporation (”Covanta”, USA) 

– Green Investment Group Limited (”Green Investment Group”, Det forente kongerike), som tilhører konsernet 

Macquarie Group Limited (”Macquarie”, Australia) 

– Brockwell Energy Limited (”Brockwell”, Det forente kongerike), kontrollert i fellesskap av Davidson Kempner 

Capital Management, L.P. (USA) og Pioneer Point Partners LLP (Det forente kongerike) 

– Earls Gate Energy Centre Limited (”Earls Gate JV”, Skottland, Det forente kongerike) 

Covanta og Green Investment Group, gjennom et felleseid investeringsinstrument, og Brockwell overtar i fellesskap 

kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Earls Gate JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Covanta: globale bærekraftige løsninger for avfall og energi. 

– Green Investment Group: investeringer i grønn energi, prosjektstyring og forvaltning av porteføljeaktiva samt tilknyt-

tede tjenester.  

– Brockwell: utvikling, eierskap og drift av interesser knyttet til teknologier for fornybar energi. 

– Earls Gate JV: konstruksjon og drift av et anlegg for fornybar energi i Grangemouth i Skottland. 

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 417 av 

16.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9171 – Covanta Holding Corporation / Green Investment Group / Brockwell Energy / Earls Gate Energy Centre 

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/77/12 

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


22.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9181 – Engie / Prédica Prévoyance Dialogue Du Crédit Agricole /  

Omnes Capital / Equinox VIIIA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Engie S.A. (”Engie”, Frankrike) 

– Omnes Capital (Frankrike) 

– Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (”Prédica”, Frankrike), kontrollert av Crédit Agricole S.A. 

– 13 solcelleenergiparker (”Målforetaket”, Frankrike): 7 solcelleenergiparker kontrollert av Engie, 4 solcelleenergi-

parker kontrollert av Luxolaire Verwaltungs S.a.r.l. og 2 solcelleenergiparker kontrollert av Equinox Invest S.à.r.l. 

Engie, Omnes Capital og Prédica overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over Målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Engie: industriforetak med virksomhet innen hele energiverdikjeden innenfor levering av elektrisitet og gass samt 

innen energitjenester. 

– Omnes Capital: uavhengig fransk kapitalforvaltningsselskap aktivt på flere områder innenfor risikokapital, særlig i 

sektoren fornybar energi.  

– Prédica: et datterforetak av Crédit Agricole S.A., aktivt i forsikringssektoren. 

– Målforetaket: består av 13 solcelleenergiparker og er aktivt innen produksjon og engrossalg av elektrisitet. 

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 421 av 

21.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9181 – Engie / Prédica Prévoyance Dialogue Du Crédit Agricole / Omnes Capital / Equinox VIIIA 

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/77/13 

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


Nr. 77/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.11.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9184 – Engie / Prédica Prévoyance Dialogue Du Crédit Agricole /  

Omnes Capital / 4 Windfarms) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Engie S.A. (”Engie”, Frankrike) 

– Omnes Capital (Frankrike) 

– Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (”Prédica”, Frankrike), kontrollert av Crédit Agricole S.A. 

– 4 vindkraftparker (”Målforetaket”, Frankrike), kontrollert av Engie. 

Engie, Omnes Capital og Prédica overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over Målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Engie: industriforetak med virksomhet innen hele energiverdikjeden innenfor levering av elektrisitet og gass samt 

innen energitjenester. 

– Omnes Capital: uavhengig fransk kapitalforvaltningsselskap aktivt på flere områder innenfor risikokapital, særlig i 

sektoren fornybar energi.  

– Prédica: et datterforetak av Crédit Agricole S.A., aktivt i forsikringssektoren. 

– Målforetaket: består av 4 vindkraftparker og er aktivt innen produksjon og engrossalg av elektrisitet. 

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 421 av 

21.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9184 – Engie / Prédica Prévoyance Dialogue Du Crédit Agricole / Omnes Capital / 4 Windfarms 

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/77/14 

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


22.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9186 – The Carlyle Group / Marriott International / Penha Longa) 

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: 

– Carlyle Europe Realty Fund, S.C.Sp. (Luxembourg), som tilhører Carlyle Group, L.P. (”Carlyle”, USA) 

– Luxury Hotels International Management Company B.V. (Nederland), som tilhører Marriott International, Inc. 

(”Marriott”, USA)  

– Penha Longa Property (”Penha Longa”, Portugal), herunder Penha Longa Resort. 

Carlyle og Marriott overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over Penha Longa Resort.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og ved en eksisterende hotellforvaltningsavtale. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carlyle: internasjonal alternativ kapitalforvalter som forvalter fond som investerer globalt på tvers av fire investe-

ringskategorier: foretaksrisikokapital, fast eiendom, global kreditt og finansieringsløsninger.  

– Marriott: morselskapet i et allsidig reiselivskonsern som står for drift og er franchisegiver av hoteller og timeshare-

eiendommer. 

– Penha Longa: omfatter Penha Longa Resort, et hotell med spa og to golfbaner, et sportsanlegg i Penha Longa drevet 

av en uavhengig operatør, og driften av Penha Longa leilighetsanlegg i Sintra og Cascais i 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.  

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 418 av 

19.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9186 – The Carlyle Group / Marriott International / Penha Longa 

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/77/15 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9193 – Fairfax Financial Holdings Limited / Eurolife Erb Insurance  

Group Holdings S.A.) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Fairfax Financial Holdings Limited (”Fairfax”, Canada) 

– Eurolife Erb Insurance Group Holdings S.A. (”Eurolife”, Hellas) 

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

slutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Fairfax: holdingforetak med virksomhet innen eiendoms- og ulykkesforsikring, gjenforsikring og investerings-

forvaltning.  

– Eurolife: et holdingforetak med virksomhet innen livs- og skadeforsikring samt gjenforsikring og forsikringsdistri-

busjon i Hellas og Romania. 

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

området 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 418 av 

19.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9193 – Fairfax Financial Holdings Limited / Eurolife Erb Insurance Group Holdings S.A. 

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/77/16 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9194 – Sharp Corporation / Skytec UMC Ltd) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sharp Corporation (Japan), kontrollert av Hon Hai Precision Industry CO., Ltd 

– Skytec UMC Ltd (Kypros), kontrollert i fellesskap av Sharp Corporation og Skytec Group Limited 

Sharp Corporation overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Skytec 

UMC Ltd. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sharp Corporation: utvikling, produksjon og salg av en rekke elektroniske produkter, herunder LCD-fjernsyn, LCD-

dataskjermer, solcellepaneler, håndsett til mobilkommunikasjon, videoprojektorer, multifunksjonsskrivere, mikrobølge-

ovner, klimaanlegg og kassaapparater. I tillegg til egne merkevarer produserer Sharp Corporation enkelte forbruker-

elektronikkprodukter for tredjemann. 

– Skytec UMC Ltd: utforming, produksjon og distribusjon av fjernsynsapparater under egne merkevarer, Sharp-merket 

og tredjemanns merker. Foretaket selger også smarttelefoner, lydprodukter og husholdningsapparater. 

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 418 av 

19.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9194 – Sharp Corporation / Skytec UMC Ltd 

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/77/17 

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


Nr. 77/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.11.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Engie S.A. (”Engie”, Frankrike) 

– EDP Renewables, SGPS, S.A. (”EDPR”, Portugal), kontrollert av EDP, Energias de Portugal S.A. (”EDP”, Portugal) 

– Repsol Nuevas Energías S.A. (”Repsol”, Spania), kontrollert av Repsol S.A. (Spania) 

– Windplus S.A. (”Windplus”, Portugal), i dag kontrollert av EDPR og Repsol. 

Engie, EDPR og Repsol overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Windplus. 

Sammenslutningen gjennomføres ved forvaltningsavtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Engie: internasjonalt energiforetak med virksomhet innen hele verdikjeden. 

– EDPR: er aktiv innen produksjon av fornybar energi og er i siste instans kontrollert av EDP, et forsyningsselskap som 

er aktivt innen produksjon, distribusjon og levering av elektrisitet i Portugal og Spania. 

– Repsol: utvikler virksomhet tilknyttet fornybar energi og er kontrollert av Repsol S.A., et integrert energiforetak 

innen olje- og gassindustrien. 

– Windplus S.A.: utviklet og bygger et vindprosjekt til havs som skal være aktivt innen produksjon og engrossalg av 

elektrisk kraft i 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.  

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 423 av 

23.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus 

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/77/18 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8733 – Lone Star / Stark) 

Kommisjonen besluttet 14. mars 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 32018M8733. 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.8795 – Brookfield / Schoeller Industries / Schoeller Allibert) 

Kommisjonen besluttet 15. mars 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 32018M8795. 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/77/20 

2018/EØS/77/19 

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

(Sak M.8861 – Comcast/Sky) 

Kommisjonen besluttet 15. juni 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 32018M8861. 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.8949 – Tenneco / Federal Mogul) 

Kommisjonen besluttet 6. august 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 32018M8949. 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/77/21 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8998 – KKR / BMC Software) 

Kommisjonen besluttet 14. september 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 32018M8998. 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.9050 – Hammerson/M&G/Highcross) 

Kommisjonen besluttet 7. november 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 32018M9050. 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.9054 – Broadcom/CA) 

Kommisjonen besluttet 12. 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 32018M9054. 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.9055 – Lone Star / CaixaBank Assets) 

Kommisjonen besluttet 10. 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 32018M9055. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9073 – PAI Partners / Asmodee) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 32018M9073. 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.9107 – The Carlyle Group / NEP Group) 

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 32018M9107. 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/77/27 

2018/EØS/77/28 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9144 – Michael Kors / Gianni Versace) 

Kommisjonen besluttet 7. november 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 32018M9144. 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/77/29 
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 6. september 2018 om å erklære en 

foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.8788 – Apple/Shazam) 

Kommisjonen traff 6. september 2018 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens 

artikkel 8 nr. 2. En ikke-fortrolig versjon av den fullstendige beslutningen er gjengitt på engelsk på 

nettstedet til generaldirektoratet for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/comm/competition/ 

index_en.html.  

  

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

2018/EØS/77/30 
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende  

fra 1. desember 2018 

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 

(EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for fast-

settelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for til-

bakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 368 av 11.10.2018, s. 3, og EØS-tillegget nr. 68 av 18.10.2018, 

s. 14. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2018. 31.1.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.10.2018 31.10.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,41 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.11.2018 30.11.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,41 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.12.2018 31.12.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,80 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,21 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,37 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.10.2018 31.10.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,49 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.11.2018 30.11.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,56 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.12.2018 31.12.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,56 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 
  

2018/EØS/77/31 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
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Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 1,89 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.10.2018 31.10.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 1,00 

1.11.2018 30.11.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 1,00 

1.12.2018 31.12.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 1,00 
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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 Castres–Paris (Orly) 

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

Frist for innsending av søknader og anbud 23. januar 2019 (17.00 lokal tid i Paris) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn 

Florence Chambert – responsable aéroport 

BP 30217 

40 allée Alphonse Juin 

81101 Castres CEDEX 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 567466000 

Faks: +33 567466002 

E-postadresse: f.chambert@tarn.cci.fr 

www.marches-publics.gouv.fr 

 

2018/EØS/77/32 
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INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/37/2018 

innenfor rammen av Erasmus+-programmet 

Hovedtiltak 3 – Støtte til politiske reformer 

Nettverk og partnerskap for tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring (”VET”) 

1. Formål 

Formålet med denne innbydelsen er å støtte prosjekter for opprettelse av tverrnasjonale og nasjonale 

nettverk og partnerskap for tilbydere av yrkesrettet grunn- og etterutdanning med sikte på å støtte politisk 

refleksjon på europeisk plan, samt fremme bevissthet om og gjennomføring av europeisk yrkesrettet 

utdanningsstrategi på nasjonalt og regionalt plan. 

Innbydelsens overordnede mål er å invitere til innsending av forslag for bottom-up-partnerskap som bør 

oppmuntre til opprettelse av tverrnasjonale og nasjonale nettverk og partnerskap for tilbydere av 

yrkesrettet utdanning og opplæring og samarbeid mellom disse på nasjonalt og europeisk plan. 

Disse prosjektene bør forbedre kvaliteten og effektiviteten til yrkesrettet utdanning og opplæring, styrke 

gjennomslagskraften og relevansen for elever og arbeidsgivere og utvikle samarbeid om yrkesrettet 

utdanning og opplæring over landegrensene for økt kvalitet og tiltrekningskraft. 

Forslagene som finansieres gjennom denne innbydelsen, bør også fremme kommunikasjon, utbredelse og 

støtte til gjennomføring av den yrkesutdanningspolitiske agenda på EU-plan og på nasjonalt plan for å 

utveksle kunnskap, tilbakemeldinger og erfaringer fra gjennomføringen av politikken og utveksling av 

beste praksis for yrkesrettet utdanning og -opplæring av fremragende kvalitet. 

Forslag skal sendes inn under en av følgende to deler: 

– Del 1: Organisasjoner på nasjonalt, regionalt eller sektorvist plan for tilbydere av yrkesrettet 

utdanning og opplæring  

Prosjekter som støttes innenfor del 1 skal opprette eller styrke nettverk og partnerskap blant tilbydere av 

yrkesrettet utdanning og opplæring på nasjonalt, regionalt eller sektorvist plan. Dette vil oppnås gjennom 

tverrnasjonale prosjekter for kapasitetsoppbygging og deling av beste erfaringer blant organisasjonene for 

tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring, særlig når det gjelder stater som har begrenset 

representasjonsavtaler blant tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring. 

– Del 2: Europeiske paraplyorganisasjoner for tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring  

Prosjekter som støttes innenfor del 2 skal fremme samarbeid mellom europeiske paraplyorganisasjoner 

for tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring og samtidig støtte politisk refleksjon på europeisk 

plan samt evnen til å nå ut til de nasjonale medlemmene eller tilknyttede foretak. De europeiske paraply-

organisasjonene vil også spille en viktig rolle for å bevisstgjøre og støtte gjennomføringen av europeiske 

yrkesutdanningsstrategier gjennom de nasjonale, regionale og sektorvise organisasjonene for tilbydere av 

yrkesrettet utdanning og opplæring. 

2. Bidragsberettigede partnerskap  

– Del 1: Organisasjoner på nasjonalt, regionalt eller sektorvist plan for tilbydere av yrkesrettet 

utdanning og opplæring  

Partnerskapet skal omfatte minst to nasjonale, regionale eller sektorvise nettverk eller sammenslutninger 

av tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring fra minst to Erasmus+-programstater (minst én av dem 

må være en medlemsstat i Den europeiske union). Én av ovennevnte partnerne skal være den 

samordnende organisasjonen som søker om Erasmus+-tildelingen på vegne av partnerskapet. 

Dersom nettverket/sammenslutningen ennå ikke er lovlig etablert, kan søknaden sendes inn av en tilbyder 

av yrkesrettet utdanning og opplæring som representerer nettverket/sammenslutningen. 

Ytterligere sammensetning av partnerskapet bør gjenspeile de særlige aktivitetene i denne innbydelsen.  

2018/EØS/77/33 
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– Del 2: Europeiske paraplyorganisasjoner for tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring  

Partnerskapet skal omfatte minst to europeiske paraplyorganisasjoner for tilbydere av yrkesrettet 

utdanning og opplæring, og hver av dem skal ha medlemmer eller tilknyttede organisasjoner i minst fem 

Erasmus+-programstater (minst én av dem må være en medlemsstat i Den europeiske union). Én av de 

europeiske paraplyorganisasjonene skal være den samordnende organisasjonen som søker om Erasmus+-

tildelingen på vegne av partnerskapet. 

Ytterligere sammensetning av partnerskapet bør gjenspeile de særlige aktivitetene i denne innbydelsen. 

Følgende stater er Erasmus+- programstater: 

 De 28 medlemsstatene i Den europeiske union: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, 

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

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

Det forente kongerike(1) 

 Programstater utenfor EU: Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Island, 

Liechtenstein, Norge, Tyrkia og Serbia(2). 

3. Aktiviteter  

Prosjekter må starte mellom 1. september 2019 og 1. november 2019. 

Prosjektets varighet skal være 24 måneder. 

Det viktigste målet for aktivitetene er å bistå ved etablering og/eller styrking av nettverk og partnerskap 

for tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring som er rettet mot å bygge opp kapasitet på grasrotplan 

for en effektiv gjennomføring av europeiske programmer, initiativer og prioriteringer på yrkesut-

danningsområdet, herunder de som er vedtatt innenfor rammen av København-prosessen. 

For begge delene bør støttemottakerne drive med følgende aktiviteter: 

Styrke samarbeidet mellom tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring ved å delta i gjensidig læring, 

fagfellerådgivning og kapasitetsoppbygging for å heve yrkesutdanningstilbudets kvalitet og til-

trekningskraft. Nettverkene og partnerskapene bør også fremme og oppmuntre til effektiv bruk av EU-

finansieringsordninger samt støtte gjennomføring og utbredelse av relevante EU-verktøyer og -initiativer 

på yrkesutdanningsområdet, om mulig på nasjonalt/nasjonale språk. Prosjektene bør også ta sikte på å 

involvere og nå ut til tilbydere av yrkesrettet utdanning og opplæring som ennå ikke bidrar eller drar nytte 

av det europeiske samarbeidet. 

Støttemottakere bør i tillegg drive med minst tre av følgende aktiviteter: 

1. Bidra til europeisk temauke for yrkesfaglig kompetanse (European Vocational Skills Week) ved å 

organisere koordinerte, innovative arrangementer og aktiviteter på nasjonalt plan for å gjøre yrkesut-

danning mer attraktivt samtidig som man når ut til et bredt publikum, herunder foreldre, undervisere, 

lærere, foretak og særlig små og mellomstore bedrifter. 

2. Støtte utviklingen av en internasjonal strategi på leverandørnivå, fremme mobilitet for ledere, ansatte 

og yrkesutdanningslærere samt opprettelsen av samarbeidspartnerskap.  

  

(1) For britiske søkere: Vær oppmerksom på at kriteriene for støtteberettigelse må være oppfylt for hele til-

delingsperioden. 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. 

(2) Anerkjennelse av Serbia oppført som en Erasmus+- programmet er avhengig av følgende vilkår: 

i) at de bevilgninger som er fastsatt i budsjettforslaget for 2019, er tilgjengelig, etter at budsjettet for 2019 for 

er vedtatt for Serbia, 

ii) at det gjøres en endring i avtalen mellom Den europeiske union og Republikken Serbia om Republikken 

Serbias deltakelse i Erasmus+: unionsprogrammet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. 
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3. Øke kvaliteten på yrkesutdanning gjennom tilbakemeldingssløyfer for å tilpasse yrkesutdannings-

tilbudet i samsvar med rekommandasjon om sporing av uteksaminerte studenter og rekommandasjon 

om en europeisk referanseramme for kvalitetssikring av yrkesrettet utdanning og opplæring 

(EQAVET). Utvikle, der det er relevant, sporingssystemer for uteksaminerte studenter blant annet ved 

å kombinere nasjonale eller regionale statistiske opplysninger samlet inn av tilbydere av yrkesrettet 

utdanning og opplæring, eller ved å benytte opplysninger fra sporingssystemer for uteksaminerte 

studenter for å forbedre yrkesutdanningstilbudet. 

4. Støtte mikrobedrifter og små og mellomstore bedrifter i utviklingen av menneskelig kapital gjennom 

kompetanseheving hos og omskolering av ansatte. Dette kan omfatte kartlegging av deres 

kompetansebehov og/eller kompetansevurdering og/eller validering og godkjenning av kompetanse 

og/eller tilbud om målrettet opplæring, idet det, der det er relevant, tas hensyn til konklusjonene fra 

arbeidsgruppen om voksenopplæring 2016–2018 innenfor rammene av ET 2020. 

5. Fremme innovativ læring av nøkkelkompetanse innen yrkesrettet utdanning og opplæring (for 

eksempel åpne for fleksibilitet og tilpasninger for å møte den enkeltes læringsbehov) ved å tilpasse 

utforming og vurdering av programmet. 

6. Fremme verktøy og muligheter for faglig utvikling av lærere, undervisere, mentorer og/eller yrkesut-

danningsledere for å gjøre dem bedre rustet for framtidige utfordringer (f.eks. digitalisering), i tråd 

med konklusjonene fra arbeidsgruppen om yrkesrettet utdanning og opplæring 2016–2018 innenfor 

rammene av ET 2020. 

4. Tildelingskriterier  

Støtteberettigede søknader vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: 

1. Prosjektets relevans (maksimalt 30 poeng – laveste terskelverdi 16 poeng) 

2. Kvaliteten på prosjektets utforming og gjennomføring (maksimalt 20 poeng – laveste terskelverdi  

11 poeng) 

3. Kvaliteten på prosjektkonsortiet og samarbeidsordningene (maksimalt 30 poeng – laveste terskelverdi 

16 poeng) 

4. Gjennomslagskraft og utbredelse (maksimalt 20 poeng – laveste terskelverdi 11 poeng) 

For å bli vurdert for støtte må en søknad oppnå minst 60 poeng (av 100 poeng totalt), idet det også tas 

hensyn til laveste terskelverdi for hvert av de fire tildelingskriteriene. 

5. Budsjett  

Det samlede beløpet som er øremerket til samfinansiering av prosjekter, er beregnet til EUR 6 millioner 

med en anslagsvis fordeling på EUR 4 millioner for del 1 og EUR 2 millioner for del 2. Høyeste sats for 

EU-samfinansiering vil være 80 %. 

Hver tilskudd vil beløpe seg til mellom EUR 300 000 og EUR 500 000 for del 1 og mellom EUR 600 000 

og EUR 800 000 for del 2. 

Forvaltningsorganet forbeholder seg retten til ikke å fordele alle tilgjengelige midler. 

6. Frist for innsending av søknader  

Søknadene må oppfylle følgende krav: 

 Søknader må være sendt inn senest 31. januar 2019, kl. 12.00 (lokal tid i Brussel). 

 De skal leveres via internett ved bruk av det korrekte offisielle søknadsskjemaet (eForm) og 

 skrives på et av EUs offisielle språk.  



Nr. 77/32 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.11.2018 

 

 

 En detaljert beskrivelse av prosjektet, en erklæring på ære og samvittighet og et balansert 

budsjettanslag skal vedlegges søknaden ved bruk av de offisielle skjemaene. 

Dersom ovenstående krav ikke oppfylles, vil søknaden bli avvist. 

7. Fullstendige opplysninger 

Retningslinjer for søkere og elektroniske søknadsskjemaer finnes på følgende internettadresse: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en 

Søknader må være i samsvar med alle kravene i retningslinjene. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en
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