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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 16 nr. 4 i  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for  

drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

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

Medlemsstat Norge 

Berørt flyrute Værøy–Bodø og omvendt 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

1. august 2014 

(kunngjort 5. september 2013 i Den europeiske unions 

tidende C 256 og EØS-tillegget nr. 50/2013) 

Opphevingsdato 1. august 2019 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til 

å yte offentlig tjeneste: 

Samferdselsdepartementet  

Postboks 8010 Dep.  

0030 OSLO  

NORGE 

Tlf.: +47 22 24 83 53  

postmottak@sd.dep.no  

 

2018/EØS/8/01 

mailto:postmottak@sd.dep.no
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Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 16 nr. 4 i  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for  

drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

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

Medlemsstat Norge 

Berørt flyrute Værøy–Bodø og omvendt 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

1. august 2019 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om den endrede 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Samferdselsdepartementet  

Postboks 8010 Dep.  

0030 OSLO  

NORGE 

Tlf.: +47 22 24 83 53  

postmottak@sd.dep.no  

https://www.regjeringen.no/en/find-

document/id2000006/?documenttype=dokumenter/ 

anbud 

 

2018/EØS/8/02 

mailto:postmottak@sd.dep.no
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/
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Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med 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 Norge 

Berørte ruter Værøy–Bodø og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode 1. august 2019 til 31. juli 2024 

Frist for innsending av anbud 25. april 2018, kl. 12.00 lokal tid 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og den endrede forpliktelsen 

til å yte offentlig tjeneste: 

Samferdselsdepartementet  

Postboks 8010 Dep.  

0030 OSLO  

NORGE 

Tlf.: +47 22 24 83 53  

postmottak@sd.dep.no  

https://www.regjeringen.no/en/find-

document/id2000006/?documenttype=dokumenter/ 

anbud 

 

2018/EØS/8/03 

mailto:postmottak@sd.dep.no
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
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EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt  

12. oktober 2017 av Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht  

(klagenemnda for finansmarkedstilsynet i Liechtenstein) i saken Edmund  

Falkenhahn AG mot finansmarkedstilsynet i Liechtenstein 

(Sak E-9/17) 

Klagenemnda for finansmarkedstilsynet i Liechtenstein har ved brev av 12. oktober 2017 rettet en 

anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved domstolens kontor 12. oktober 2017, om en rådgivende 

uttalelse i saken Edmund Falkenhahn AG mot finansmarkedstilsynet i Liechtenstein, med følgende 

spørsmål: 

I/1 Er det forenlig med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om 

adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og om tilsyn med slik virksomhet (e-

pengedirektivet) dersom verdien av elektroniske penger avviker fra pariverdi når midler mottas i perioden 

mellom utstedelse (artikkel 11 nr. 1) og innløsning (artikkel 11 nr. 2), forutsatt at innløsning (artikkel 11 

nr. 2) minst er til pariverdi? 

I/2 Dersom svaret på spørsmål I/1 er bekreftende: Kan den avvikende verdi nevnt i spørsmål I/1 være 

knyttet til en variabel verdi (som gullprisen)? 

I/3 Dersom svaret på spørsmål I/2 er bekreftende: Dersom det foreligger en tilknytning til en variabel 

verdi (som gullprisen), er det forenlig med e-pengedirektivet artikkel 12 at innløsning (artikkel 11 nr. 2) 

gjennomføres til over pariverdi? 

II/1 Fastsetter e-pengedirektivet artikkel 7 nr. 2 første og annet ledd uttømmende hva som skal anses som 

sikre eiendeler med lav risiko etter e-pengedirektivet artikkel 7 nr. 1 første setning sammenholdt med 

artikkel 9 nr. 1 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/64/EF av 13. november 2007 om 

betalingstjenester i det indre marked (betalingstjenestedirektivet)? 

II/2 Dersom svaret på spørsmål II/1 er benektende: Er betalingstjenestedirektivet artikkel 9 nr. 1 bokstav 

a) til hinder for at vedkommende myndigheter først ved beslutningen om å gi tillatelse i samsvar med e-

pengedirektivet artikkel 10 fastsetter hva som utgjør sikre, (likvide) eiendeler med lav risiko? 

II/3 Dersom svaret på spørsmål II/2 er benektende: Skal henvisningen til betalingstjenestedirektivet 

artikkel 9 nr. 1 og 2 i e-pengedirektivet artikkel 7 nr. 1 første setning forstås som ”sikre eiendeler med lav 

risiko” etter e-pengedirektivet artikkel 7 nr. 2 første ledd, eller som ”sikre, likvide eiendeler med lav 

risiko”? 

II/4 Avhengig av svaret på spørsmål II/3: Er gull en sikker, (likvid) eiendel med lav risiko? 

2018/EØS/8/04 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8725 – Nufarm/Century) 

1.  Kommisjonen mottok 30. januar 2018 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Nufarm Europe GmbH (Tyskland), kontrollert av Nufarm Ltd (Australia), og 

– Century, en portefølje av aktiva som tilhører Adama Agricultural Solutions Ltd. (Israel) og Syngenta AG (Sveits). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Nufarm: plantevernmidler og frøteknologi. 

– Century: portefølje av plantevernmidler herunder ugressmiddel, soppdrepende middel, insektmiddel, frøbehandling 

og vekstregulerende middel i EØS. 

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

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

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 45 av 7.2.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8725 – Nufarm/Century 

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/8/05 

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

(Sak M.8778 – Apollo Management / Phoenix Services 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Apollo Management, L.P. (”Apollo”, USA), og 

– Phoenix Services International LLC (”Phoenix”, USA).  

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

Phoenix. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo: kontrollerer flere investeringsfond som investerer globalt i foretak og gjeld innen en rekke sektorer som 

kjemisk, cruisefartøy, sykehus, sikkerhet, finansielle tjenester og glassemballasje. 

– Phoenix: leverer tjenester til stålprodusenter som håndtering, behandling og salg av slagg samt gjenvinning og 

forming av skrapmetall i henhold til kundens mål. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 46 av 8.2.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8778 – Apollo Management / Phoenix Services 

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/8/06 

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

(Sak M.8779 – PAI Partners / Albéa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 29. januar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PAI Partners S.A.S. (”PAI Partners”, Frankrike), et uavhengig foretak som forvalter og gir råd til dedikerte aktive 

eierfond, og 

– Albéa S.A. (”Albéa”, Luxembourg), indirekte kontrollert av fond forvaltet av Sun Capital Partners. 

Pai Partners overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Albéa. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PAI Partners: privat egenkapitalfond som forvalter og gir råd til flere fond som eier foretak med virksomhet innen et 

bredt spekter av bransjer, f.eks. foretakstjenester, næringsmidler og forbruksartikler, industri, helse og detaljhandel og 

distribusjon. 

– Albéa: emballasjeløsninger for skjønnhetsindustrien. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 43 av 6.2.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8779 – PAI Partners / Albéa 

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/8/07 

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

(Sak M.8803 – Michelin North America / Sumitomo Corporation of Americas / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Michelin North America Inc. (”MNAI”, USA), kontrollert av Michelin Group (Frankrike), og 

– Sumitomo Corporation of Americas (”SCOA”, USA), kontrollert av Sumitomo Corporation (Japan). 

Michelin North America Inc. og Sumitomo Corporation of Americas overtar i fellesskap kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak. Sammenslutningen 

gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak (”JV”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MNAI: produserer og selger dekk til et bredt spekter av kjøretøyer (herunder passasjerbiler, lette og tunge lastebiler, 

kjøretøyer til fritidsbruk, gravemaskiner, landbrukskjøretøyer, luftfartøyer, motorsykler og sykler) i USA, Canada og 

Mexico. MNAI er en del av Michelin-konsernet som har virksomhet over hele verden. 

– SCOA: driver økonomisk virksomhet med rørformede produkter, stål og ikke-jernholdige metaller, maskiner og 

energi, kjemikalier og elektronikk, livsstilsrelaterte produkter, mineralressurser og energiforetak. SCOA kontrolleres 

av Sumitomo Corporation som har virksomhet over hele verden. 

– JV: vil være en kombinasjon av distribusjonsvirksomheten til MNAI og SCOA og vil hovedsakelig ha virksomhet i 

USA og Mexico. Fellesforetaket vil ha noe distribusjonsvirksomhet innen EØS. 

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 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 at dette ble offentliggjort i EUT C 48 av 9.2.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8803 – Michelin North America / Sumitomo Corporation of Americas / 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/8/08 

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


8.2.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/9 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8597 – APG/Ardian/Portfolio) 

Kommisjonen besluttet 24. januar 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 32018M8597. 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.8693 – EDF / Canadian Solar / JV) 

Kommisjonen besluttet 1. februar 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 32018M8693. 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/8/09 

2018/EØS/8/10 

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


Nr. 8/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.2.2018 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8715 – CVC/TMF) 

Kommisjonen besluttet 29. januar 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 32018M8715. 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.8734 – Mitsui/GSC/CaetanoBus) 

Kommisjonen besluttet 19. januar 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 32018M8734. 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/8/11 

2018/EØS/8/12 

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
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8746 – EG Group / ESSO Germany Business) 

Kommisjonen besluttet 24. januar 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 32018M8746. 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.8749 – Verdane/Vitruvian/Easypark) 

Kommisjonen besluttet 25. januar 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 32018M8749. 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/8/13 

2018/EØS/8/14 

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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8781 – Waterland / De Nederlandse Energie Maatschappij) 

Kommisjonen besluttet 2. februar 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 32018M8781. 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/8/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 16. juni 2017 

om endring av beslutning K(2014) 9295 endelig i forbindelse med sak om anvendelse av artikkel 

101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53 

(Sak AT.39780 – Konvolutter) 

Kommisjonen traff 16. juni 2017 en beslutning om endring av en beslutning i forbindelse med en sak om 

anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53. I 

samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå 

offentliggjort partenes navn og beslutningens hovedinnhold (EUT C 39 av 2.2.2018, s. 10), herunder 

enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine 

forretningshemmeligheter. 

  

(1) EUT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

2018/EØS/8/16 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.039.01.0010.01.ENG
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Innbydelse til å sende inn konkrete forslag – EACEA 03/2018 

Erasmus-charter for høyere utdanning 2014–2020 

1. Innledning  

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

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

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

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

2. Formål og beskrivelse  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Hvem kan søke?  

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

høyere utdanning: 

– de 28 medlemsstatene i Den europeiske union, 

– EØS-EFTA-statene (Island, Liechtenstein og Norge), 

– EUs kandidatstater (Serbia(1), Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia og Tyrkia). 

Blant søkerne skal de nasjonale myndighetene innenfor sine territorier utpeke de institusjonene for høyere 

utdanning(2) som skal anses som berettiget til å delta i studentutveksling og/eller samarbeid for nyskaping 

og god praksis innenfor Erasmus+-programmet. 

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

Behørig utfylt nettsøknadsskjema skal sendes inn innen 22. mars 2018 kl. 12.00 (lokal tid i Brussel). 

Den foreløpige datoen for kunngjøring av resultatene er 30. september 2018. 

5. Fullstendige opplysninger  

Opplysningene om Erasmus+-programmet finnes på følgende internettadresse: 

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

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

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

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

selection-2019_en 

  

(1) Serbiske institusjoner for høyere utdanning vil kunne søke i henhold til innbydelsen som gjelder for Erasmus-

charteret for høyere utdanning 2019, men tildeling kan ikke skje før Serbia har oppnådd status som Erasmus+-

programstat. 

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

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

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

kalles i medlemsstatene, 

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

opplæring på høyere nivå. 

2018/EØS/8/17 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en
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