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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for tre EFTA-stater for  

tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med virkning fra  

1. januar 2019 

Offentliggjøres i samsvar med reglene for referanse- og kalkulasjonsrenter fastsatt i del 

VII av Overvåkingsorganets retningslinjer for statsstøtte og artikkel 10 i 

Overvåkingsorganets vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004(1). 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kapittelet om framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og 

kalkulasjonsrenter i Overvåkingsorganets retningslinjer for statsstøtte, som endret ved Overvåkings-

organets vedtak nr. 788/08/COL av 17. desember 2008. For å finne den gjeldende referanserenten må det 

legges til marginer i henhold til retningslinjene for statsstøtte. 

Grunnsatsen er fastsatt som følger: 

 Island Liechtenstein Norge 

1.1.2019 –  4,93 -0,53 1,25 

 

  

(1) EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillegget nr. 26 av 25.5.2006, s. 1. 

2019/EØS/2/01 
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EFTA-DOMSTOLEN 

Søksmål anlagt 9. november 2018 av EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(Sak E-3/18) 

Et søksmål mot Island ble 9. november 2018 anlagt for EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan, 

Rue Belliard 35, BE-1040 Bruxelles/Brussel, Belgia, representert ved Carsten Zatschler, Catherine 

Howdle og Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir. 

EFTAs overvåkingsorgan har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. Erklære at Island har unnlatt å innføre de nødvendige tiltak for å gjøre rettsakten omhandlet i nr. 7ja i 

vedlegg XIX til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (Kommisjonens 

gjennomføringsforordning (EU) 2015/1051 av 1. juli 2015 om nærmere regler for gjennomføring av 

funksjonene på den nettbaserte tvisteløsningsplattformen, om nærmere regler for det elektroniske 

klageskjemaet og om samarbeidet mellom kontaktpunktene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker) tilpasset EØS-avtalen 

gjennom dens protokoll 1, til del av sin interne rettsorden, slik EØS-avtalen artikkel 7 krever. 

2. Pålegge Island å betale sakens omkostninger. 

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden: 

 Saken gjelder Islands manglende etterlevelse innen 23. april 2018 av en grunngitt uttalelse avgitt av 

EFTAs overvåkingsorgan 21. februar 2018 om statens manglende gjennomføring i nasjonal rett av 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/1051 av 1. juli 2015 om nærmere regler for 

gjennomføring av funksjonene på den nettbaserte tvisteløsningsplattformen, om nærmere regler for det 

elektroniske klageskjemaet og om samarbeidet mellom kontaktpunktene fastsatt i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker, omhandlet i nr. 7ja i 

vedlegg XIX til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og tilpasset avtalen 

gjennom dens protokoll 1 (”rettsakten”). 

 EFTAs overvåkingsorgan anfører at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter EØS-avtalen 

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

fastsatte tidsfrist. 

2019/EØS/2/02 
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Søksmål anlagt 9. november 2018 av EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(Sak E-4/18) 

Et søksmål mot Island ble 9. november 2018 anlagt for EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan, 

Rue Belliard 35, BE-1040 Bruxelles/Brussel, Belgia, representert ved Carsten Zatschler, Catherine 

Howdle og Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir. 

EFTAs overvåkingsorgan har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. erklære at Island har unnlatt å innføre de nødvendige tiltak for å gjøre rettsakten omhandlet i nr. 7d, 

7f og 7j i vedlegg XIX til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

(europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert tvisteløsning 

i forbrukersaker og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (NTF-

forordningen)), tilpasset EØS-avtalen gjennom dens protokoll 1, til del av sin interne rettsorden, slik 

EØS-avtalen artikkel 7 krever. 

2. pålegge Island å betale sakens omkostninger. 

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden: 

 Saken gjelder Islands manglende etterlevelse innen 23. april 2018 av en grunngitt uttalelse avgitt av 

EFTAs overvåkingsorgan 21. februar 2018 om statens manglende gjennomføring i nasjonal rett av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 524/2013 av 21. mai 2013 om nettbasert 

tvisteløsning i forbrukersaker og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 

2009/22/EF (NTF-forordningen), omhandlet i nr. 7d, 7f og 7j i vedlegg XIX til avtalen om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde og tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1 

(”rettsakten”). 

 EFTAs overvåkingsorgan anfører at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter EØS-avtalen 

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

fastsatte tidsfrist. 

2019/EØS/2/03 
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Søksmål anlagt 9. november 2018 av EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(Sak E-5/18) 

Et søksmål mot Island ble 9. november 2018 anlagt for EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan, 

Rue Belliard 35, BE-1040 Bruxelles/Brussel, Belgia, representert ved Carsten Zatschler, Catherine 

Howdle og Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir. 

EFTAs overvåkingsorgan har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. erklære at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i nr. 7d, 7f og 7k 

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

rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og om endring 

av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (ATF-direktivet)), tilpasset EØS-avtalen 

ved avtalens protokoll 1, og etter EØS-avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige 

tiltak for å gjennomføre rettsakten innen den fastsatte tidsfrist, eller uansett ved å unnlate å melde 

disse til EFTAs overvåkingsorgan. 

2. pålegge Island å betale sakens omkostninger. 

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden: 

 Saken gjelder Islands manglende etterlevelse innen 23. april 2018 av en grunngitt uttalelse avgitt av 

EFTAs overvåkingsorgan 21. februar 2018 om statens manglende gjennomføring i nasjonal rett av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/11/EU av 21. mai 2013 om alternativ tvisteløsning i 

forbrukersaker og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (ATF-

direktivet), omhandlet i nr. 7d, 7f og 7k i vedlegg XIX til avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde og tilpasset avtalen gjennom dens protokoll 1 (”rettsakten”). 

 EFTAs overvåkingsorgan anfører at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten og 

etter EØS-avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre 

rettsakten innen den fastsatte tidsfrist. 

2019/EØS/2/04 
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Søksmål anlagt 9. november 2018 av EFTAs overvåkingsorgan mot Island 

(Sak E-6/18) 

Et søksmål mot Island ble 9. november 2018 anlagt for EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan, 

Rue Belliard 35, BE-1040 Bruxelles/Brussel, Belgia, representert ved Carsten Zatschler, Catherine 

Howdle og Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir. 

EFTAs overvåkingsorgan har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. erklære at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten omhandlet i nr. 1a i  

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

rådsdirektiv 2014/52/EU av 16. april 2014 om endring av direktiv 2011/92/EU om vurdering av 

visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger), tilpasset EØS-avtalen ved avtalens protokoll 

1, og etter EØS-avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre 

rettsakten innen den fastsatte tidsfrist, eller uansett ved å unnlate å melde disse til EFTAs overvå-

kingsorgan. 

2. pålegge Island å betale sakens omkostninger. 

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden: 

 Saken gjelder Islands manglende oppfyllelse innen 3. april 2018 av en grunngitt uttalelse avgitt av 

EFTAs overvåkingsorgan 31. januar 2018 om statens manglende gjennomføring i nasjonal rett av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/52/EU av 16. april 2014 om endring av direktiv 

2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger, omhandlet i 

nr. 1a i vedlegg XX til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og tilpasset 

avtalen gjennom dens protokoll 1 (”rettsakten”). 

 EFTAs overvåkingsorgan anfører at Island har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter rettsakten og 

etter EØS-avtalen artikkel 7, ved å unnlate å innføre de nødvendige tiltak for å gjennomføre 

rettsakten innen den fastsatte tidsfrist. 

2019/EØS/2/05 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8907 – Aperam/VDM) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 23. oktober 2018 forhåndsmelding om en planlagt foretakssammenslutning mellom 

Aperam SA og VDM Metals Holding GmbH.  

Europakommisjonen besluttet 29. november 2018 å innlede saksbehandling i henhold til fusjonsfor-

ordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav c). Partene underrettet 21. desember 2018 Kommisjonen om at de 

trekker tilbake forhåndsmeldingen og godtgjorde dermed at de hadde avbrutt foretakssammenslutningen. 

2019/EØS/2/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9110 – Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda) 

1.  Kommisjonen mottok 18. desember 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Amerra Capital Management LLC (”Amerra”, USA) 

– MDC Industry Holding Company LLC (”Mubadala”, De forente arabiske emirater) 

– Andromeda Seafood Limited (”Andromeda”, Hellas), kontrollert av Amerra 

– Nireus Aquaculture S.A. (”Nireus”, Hellas) 

– Selonda Aquaculture S.A. (”Selonda”, Hellas) 

Amerra og Mubadala overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Andromeda, 

Nireus og Selonda.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Amerra: privat, alternativ kapitalforvaltningsvirksomheten som tilbyr strategisk kapital til oppstrøms og midtstrøms 

landbruksforetak i Nord- og Sør-Amerika og Vest-Europa. 

– Mubadala: verdensomspennende investering i og forvaltning av en bred portefølje i prioriterte sektorer, herunder 

landbruksvirksomhet. 

– Andromeda: produksjon og levering av oppdrettsfisk, yngel og fiskefôr fra anlegg i Hellas og Spania. 

– Nireus: produksjon og levering av oppdrettsfisk, yngel og fiskefôr fra anlegg i Hellas og Spania. 

– Selonda: produksjon og levering av oppdrettsfisk, yngel og fiskefôr fra anlegg i Hellas og 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 6 av 

9.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9110 – Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda 

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”). 

2019/EØS/2/07 

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

(Sak M.9148 – Univar/Nexeo) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Univar Inc. (”Univar”, USA)  

– Nexeo Solutions Inc. (”Nexeo”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Univar: distribusjon av kjemikalier og plast over hele verden. 

– Nexeo: distribusjon av kjemikalier og plast over hele verden. 

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 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 3 av 

7.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9148 – Univar/Nexeo 

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. 

2019/EØS/2/08 

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

(Sak M.9221 – CMA CGM / CEVA) 

1.  Kommisjonen mottok 21. desember 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CMA CGM S.A. (”CMA CGM”, Frankrike) 

– CEVA Logistics AG (”CEVA”, Sveits) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 26. november 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CMA CGM: sjøtransport, herunder containerskipsfart, havneterminaltjenester og, i mindre grad, speditørtjenester. 

– CEVA: i) speditørtjenester, herunder luft- og sjøtransport, transport på land, tolltjenester samt andre tilleggstjenester 

og ii) kontraktlogistikk, herunder lagertjenester, transport, importlogistikk og produksjonsstøtte. 

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 9 av 

10.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9221 – CMA CGM / CEVA 

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”). 

2019/EØS/2/09 

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

(Sak M.9228 – Denso/Aisin/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. desember 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Denso Corporation (”Denso”, Japan) 

– Aisin Seiki Co. Ltd. (”Aisin”, Japan) 

Denso og Aisin skaffer seg i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over det nystiftede fellesforetaket (”JV”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Denso: japansk produsent og leverandør av avanserte deler og komponenter til bilprodusenter, andre forbrukervarer 

og industriprodukter. 

– Aisin: japansk produsent og leverandør av komponenter og systemer til bilindustrien. 

Fellesforetaket vil være aktivt innen forskning og utvikling, utforming og salg av integrerte framdriftssystemer til 

elektriske kjøretøyer og hybridkjøretøyer. 

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 6 av 

9.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9228 – Denso/Aisin/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. 

2019/EØS/2/10 

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

(Sak M.9231 – Viohalco Group / ACEK Group / Etem JVs) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. desember 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Etem Bulgaria, S.A. (”Etem”, Bulgaria), kontrollert av Viohalco, S.A. (”Viohalco”) 

– Gestamp North Europe Services, S.L. (”Gestamp North Europe Services”, Spania), kontrollert av ACEK Desarrollo y 

Gestión Industrial, S.L. (”ACEK Group”) 

– Gestamp Etem Automotive Bulgaria (”PostOps JVC Bulgaria”) og Etem Gestamp Aluminum Extrusions 

(”Production JVC” og sammen med PostOps JVC Bulgaria, ”Målforetakene”), i dag kontrollert alene av Etem. 

Etem og Gestamp North Europe Services overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Målforetakene. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i to nystiftede, innbyrdes forbundne fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Etem: virksomheten omfatter blant annet aluminiumsløsninger og aluminiumsekstruderinger for ulike bruksområder. 

– Gestamp North Europe Services: aktiv innen utforming, utvikling og produksjon av metalldeler og strukturelle 

systemer til bilindustrien. 

– PostOps JVC Bulgaria: skal produsere aluminiumsekstruderte profiler. 

– Production JVC: skal markedsføre og industrialisere visse behandlinger på ekstruderte profiler. 

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 6 av 

9.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9231 – Viohalco Group / ACEK Group / Etem JVs 

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. 

2019/EØS/2/11 

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

(Sak M.9232 – Ivanhoe Cambridge / Macquarie / RHP Manager / RHP Platform) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. desember 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ivanhoe Cambridge Inc (”Ivanhoe”, Canada) 

– Macquarie Group Limited (”Macquarie”, Australia) 

– RHP Partners-Manager, LLC (”RHP Manager”, USA) 

– RHP Partners, LLC og RHP AM, LLC (samlet kalt ”RHP Platform”, USA), i dag kontrollert av Macquarie og RHP 

Manager. 

Ivanhoe, Macquarie og RHP Manager overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over RHP Platform. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ivanhoe: global eiendomsinvestor og datterselskap til den kanadiske pensjonsforvalteren Caisse de dépôt et placement 

du Québec. 

– Macquarie: global leverandør av banktjenester, finansielle tjenester, rådgivnings-, investerings- og fondsforvaltnings-

tjenester, opptrer på vegne av institusjonelle kunder, forretningskunder og privatkunder og motparter over hele 

verden. 

– RHP Manager: eier, forvalter og driver en portefølje av prefabrikkerte boliger i USA. 

– RHP Platform: eier og forvalter i dag en portefølje av ni eiendomsaktiva i USA. 

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 9 av 

10.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9232 – Ivanhoe Cambridge / Macquarie / RHP Manager / RHP Platform 

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. 

2019/EØS/2/12 

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

(Sak M.8963 – Eurocar/Bonaldi) 

Kommisjonen besluttet 1. 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 32018M8963. 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.9032 – E.ON/Helen/Virta) 

Kommisjonen besluttet 6. desember 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 32019M9032. 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. 

2019/EØS/2/13 

2019/EØS/2/14 

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.9070 – Eurocar/Vicentini) 

Kommisjonen besluttet 10. 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 32018M9070. 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.9071 – Banca Generali / Saxo Bank / JV) 

Kommisjonen besluttet 21. 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 32018M9071. 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. 

2019/EØS/2/15 

2019/EØS/2/16 

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

(Sak M.9123 – ADM/Neovia) 

Kommisjonen besluttet 12. desember 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 32018M9123. 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.9131 – Blackstone / Telereal Trillium / Real Estate JV) 

Kommisjonen besluttet 23. 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 32018M9131. 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. 

2019/EØS/2/17 

2019/EØS/2/18 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9143 – CapMan / NH-Amundi / Green Investment Group / Cloud Snurran) 

Kommisjonen besluttet 10. desember 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 32018M9143. 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.9150 – China Reinsurance Group Corporation / Chaucer) 

Kommisjonen besluttet 17. desember 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 32018M9150. 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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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.9151 – IFM / Trafigura / Simba Holdings) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32018M9151. 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.9158 – SoftBank / Toyota Motor Corporation / Monet Technologies JV) 

Kommisjonen besluttet 12. desember 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 32018M9158. 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. 

2019/EØS/2/21 

2019/EØS/2/22 

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. 2/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.1.2019 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9160 – Centerbridge / Hospital Topco) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32018M9160. 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.9166 – Santander Group / Hyundai Motor Company Group / JV) 

Kommisjonen besluttet 7. desember 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 32018M9166. 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. 

2019/EØS/2/23 

2019/EØS/2/24 

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.9189 – Cerberus Group / Staples UK Limited / Marke Creative Merchandise) 

Kommisjonen besluttet 12. desember 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 32018M9189. 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.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32018M9212. 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. 

2019/EØS/2/25 

2019/EØS/2/26 

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.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) 

Kommisjonen besluttet 18. desember 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 32018M9222. 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. 

2019/EØS/2/27 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 21. mars 2018 om å erklære en 

foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.8084 – Bayer/Monsanto) 

Kommisjonen traff 21. mars 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.  

 

Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende  

fra 1. januar 2019 

(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 

fastsettelse 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 

tilbakebetaling 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 412 av 14.11.2018, s. 4, og EØS-tillegget nr. 77 av 22.11.2018, 

s. 26. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2019 – -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,02 -0,16 -0,16 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2019 – -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2019 – -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,31 -0,16 -0,16 1,09 

 

  

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

2019/EØS/2/28 

2019/EØS/2/29 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:412:TOC
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

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

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Alghero–Roma Fiumicino og omvendt 

Alghero–Milano Linate og omvendt 

Cagliari–Roma Fiumicino og omvendt 

Cagliari–Milano Linate og omvendt 

Olbia–Roma Fiumicino og omvendt 

Olbia–Milano Linate og omvendt 

Ny ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

17. april 2019 

For henvendelser om teksten til og informasjon og/eller 

dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Referansedokument:  

EUT C 314 av 6. september 2018, s. 12  

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Directorate-General for Airports and Air Transport 

Tlf.: +39 0641583681/3683 

E-post: segreteria_dgata@pec.mit.gov.it 

Nettsted: http://www.mit.gov.it 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettsted: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

 

Kommisjonskunngjøring 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 Portugal 

Berørte flyruter Bragança–Vila Real–Viseu–Cascais–Portimão–Cascais–

Viseu–Vila Real–Bragança 

Avtalens gyldighetsperiode Fire år fra flygingene starter 

Frist for innsending av anbud 62 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort 

(EUT C 466 av 28.12.2018, s. 21). 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og de endrede forpliktelsene til å yte 

offentlig tjeneste: 

Alle dokumenter er tilgjengelige på: 

http://www.saphety.com 

For utfyllende opplysninger, kontakt: 

Ministry of Planning and Infrastructure 

Office of the Secretary of State for Infrastructure 

Av. Barbosa do Bocage n.o 5 – 2.o andar 

1049-039 Lisboa 

PORTUGAL 

E-post: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt 
 

 

2019/EØS/2/30 

2019/EØS/2/31 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:314:TOC
mailto:segreteria_dgata@pec.mit.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasporti@regione.sardegna.it
mailto:trasporti@regione.sardegna.it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.466.01.0021.01.ENG
http://www.saphety.com/
mailto:gab.infraestruturas@mpi.gov.pt
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INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/36/2018 

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

Initiativer for politisk innovasjon 

Europeiske framtidsrettede samarbeidsprosjekter på utdannings- og opplæringsområdet 

1. Beskrivelse, mål og prioriteringer 

Framtidsrettede samarbeidsprosjekter er storskalaprosjekter som har som mål å identifisere, prøve ut, utvikle 

eller vurdere nyskapende politiske metoder som kan bli en integrert del av og forbedre utdannings- og 

opplæringssystemene. 

De bør gi inngående kunnskap om målgruppen(e), lærings-, undervisnings- eller opplæringssituasjoner og 

effektive metoder og verktøy som kan bidra til å utvikle politikken, samt konklusjoner som er relevante 

for dem som utformer politikken på utdannings- og opplæringsområdet på alle nivåer. 

Framtidsrettede samarbeidsprosjekter bør derfor ledes og gjennomføres av berørte parter på høyt nivå 

med dokumentert ekspertise som besitter den nyeste kunnskapen, som har evne til innovasjon eller til å 

skape systemvirkninger gjennom sine aktiviteter, og som har potensial til å styre den politiske dagsorden 

på utdannings- og opplæringsområdet. 

De generelle målene med denne innbydelsen er å: 

 fremme nyskaping på utdannings- og opplæringsområdet gjennom europeisk samarbeid på både 

politisk og praktisk nivå, 

 gi nøkkelaktører mulighet til å utvikle og integrere politisk innovasjon. 

De spesifikke målene med denne innbydelsen er å: 

 sette i gang langsiktige endringer og prøve ut nyskapende løsninger på utfordringer på utdannings- 

og opplæringsområdet som kan bli en integrert del av politikken, og som har potensial til å få en 

varig og gjennomgripende innvirkning på utdannings- og opplæringssystemene, 

 støtte tverrnasjonalt samarbeid og gjensidig læring om framtidsspørsmål mellom nøkkelaktører, 

 lette innsamling og analyse av dokumentasjon for å underbygge innovativ politikk og praksis. 

Forslag som sendes inn i forbindelse med denne innbydelsen, må være rettet mot et av følgende seks 

prioritetsområder: 

1. gi lavt utdannede voksne mulighet til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter, 

2. utforme og vurdere effektiviteten av etter- og videreutdanningen for å dekke nåværende og framtidige 

behov for ferdigheter, 

3. fremme innovativ teknologi innen yrkesveiledning, 

4. fremme nyskapende og tverrfaglig tilnærming til undervisning av naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag, 

kunst og matematikk innen utdanning, 

5. fremme bruken av verktøy for selvstendig tenking for å støtte innovasjon og systemisk endring i 

utdannings- og opplæringsinstitusjoner, 

6. høyere utdanning – nå målene i handlingsplanen for digital utdanning (herunder åpen forskning) og 

vurdere læringsutbytte med sikte på referansemåling mellom institusjoner for høyere utdanning. 

Forslag som ikke er rettet mot et av de seks prioritetsområdene i innbydelsen, vil ikke bli vurdert. 

2. Hvem kan søke? 

Berettigede søkere er offentlige og private organisasjoner som er aktive på utdannings- og opplærings-

området, innen ungdomsarbeid eller andre sosioøkonomiske sektorer, eller organisasjoner med aktiviteter 

som spenner over flere fagområder (f. eks. godkjenningsinstitusjoner, handelskamre, bransjeorgani-

sasjoner, det sivile samfunnet, kulturorganisasjoner, nettverk for berørte parter, ideelle organisasjoner, 

utdanningsdepartementer, utdanningsleverandører osv.).  

2019/EØS/2/32 
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Søkere må være juridiske personer etablert i én av følgende programstater: 

 de 28 medlemsstatene i Den europeiske union, 

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

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

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

prosjektperioden. Dersom Det forente kongerike trekker seg ut av EU i løpet av prosjektperioden uten å 

ha inngått en avtale med EU som særskilt sikrer at britiske søkere fortsatt vil være støtteberettigede, vil 

disse enten ikke lenger motta EU-støtte (men kan fortsatt delta dersom det er mulig), eller bli pålagt å 

forlate prosjektet i henhold til artikkel II.16.3.1 bokstav a) i støtteavtalen. 

Minstekravet til sammensetning av partnerskap i forbindelse med denne innbydelsen er tre organisasjoner 

som representerer tre programstater. 

3. Støtteberettigede aktiviteter og prosjektets varighet  

Bare aktiviteter som organiseres i programstater (se avsnitt 2), vil bli vurdert som støtteberettiget. 

Kostnader som berører virksomhet som utøves i partnerstatene(2) eller av organisasjoner som ikke er 

registrert i programstatene, er ikke berettigede med mindre de er nødvendige for fullføringen av prosjektet 

og behørig forklares og begrunnes i søknaden. Enhver endring i virksomheten som involverer 

partnerstater, skal ha særlig forhåndsgodkjenning fra Forvaltningsorganet. 

Aktivitetene må starte 1. november 2019, 1. desember 2019 eller 1. januar 2020. 

Prosjektets varighet må være mellom 24 og 36 måneder. 

4. Forventede resultater  

De foreslåtte prosjektene innenfor rammene til denne innbydelsen bør føre til dokumenterte resultater på 

minst ett av følgende områder: 

i) utvikling og/eller forbedring av nyskapende tiltak på utdannings- og opplæringsområdet i tråd 

med prioriteringene i innbydelsen (se avsnitt 1), 

ii) forbedret dokumentasjon og forståelse med hensyn til målgruppe(r), lærings- og undervisnings-

situasjoner og effektive metoder og verktøy som kan inspirere og oppmuntre til nyskaping på 

systemplan, 

iii) dokumentasjon på mulige langsiktige virkninger på utdannings- og opplæringssystemer gjennom 

integrasjon av avanserte og innovative politiske tilnærminger utviklet gjennom prosjekter, 

iv) europeisk merverdi gjennom styrket tverrnasjonalt samarbeid og gjensidig læring mellom store 

berørte parter. 

5. Budsjett  

Samlet tilgjengelig budsjett for samfinansiering av prosjekter i forbindelse med denne innbydelsen er 

EUR 12 000 000. 

Det økonomiske bidraget fra EU kan ikke overstige 75 % av de støtteberettigede prosjektkostnadene. 

Maksimalt tilskudd per prosjekt er EUR 500 000. 

Forvaltningsorganet forbeholder seg retten til ikke å fordele alle de tilgjengelige midlene for denne 

innbydelsen.  

  

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

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

Den europeiske union og Republikken Serbia om Republikken Serbias deltakelse i ”Erasmus+”: unionsprogrammet 

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

(2) Partnerstater: stater som ikke deltar fullt ut i programmet Erasmus+- programmet, og som derfor ikke 

programstater. 
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6. Tildelingskriterier  

Støtteberettigede forslag vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: 

1. prosjektets relevans (30 %) 

2. kvalitet på prosjektets utforming og gjennomføring (30 %) 

3. kvalitet på partnerskapet og samarbeidsordningene (20 %) 

4. virkning på politikkutvikling og spredning (20 %) 

Bare forslag som har nådd terskelverdiene for kvalitet: 

 minst 50 % for hvert av de fire individuelle kriteriene (dvs. minst 15 prosentpoeng for 

”prosjektets relevans” og ”kvalitet på prosjektets utforming og gjennomføring”, minst  

10 prosentpoeng for ”kvalitet på partnerskapet og samarbeidsordningene” og ”virkning på 

politikkutvikling og spredning”) og 

 minst 70 % for det samlede resultatet (dvs. samlet resultat for de fire tildelingskriteriene) 

vil bli vurdert for EU-finansiering. Søknader som faller under disse terskelverdiene, avvises. 

7. Frist og framgangsmåte for innsending av forslag  

Søknader må være sendt inn senest 19. mars 2019, kl. 12.00 (lokal tid i Brussel). 

Søkere bes om å lese nøye alle opplysninger om innbydelsen EACEA/36/2018 og framgangsmåten for 

innsending av søknader samt å bruke de dokumentene som skal inngå i søknaden (søknadspakken) på: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en 

Søknad og obligatoriske vedlegg skal sendes inn elektronisk ved hjelp av det elektroniske søknadsskjemaet 

som er tilgjengelig på følgende nettadresse: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ 

8. Ytterligere opplysninger  

For ytterligere opplysninger, se retningslinjene for søkere. 

Retningslinjer for søkere og søknadsdokumenter finnes på følgende nettsted: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en 

E-postadresse: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

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

nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende (EUT C 465 av 27.12.2018, s. 1). 
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