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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av  

Borgarting lagmannsrett 10. september 2018 i saken Andreas Gyrre mot den  

norske stat 

(Sak E-1/19) 

Borgarting lagmannsrett har 10. september 2018 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved 

domstolens kontor 3. januar 2019, om en rådgivende uttalelse i saken Andreas Gyrre mot det norske stat, 

med følgende spørsmål: 

1. Skal europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF om foretaks urimelige handelspraksis 

overfor forbrukere i det indre marked, vedlegg 1, punkt 9 forstås slik at det omfatter tilfeller der 

en næringsdrivende hevder eller på annen måte skaper inntrykk av at en ytelse kan selges lovlig, 

når det foreligger en lovbestemmelse som f.eks. London Olympic Games and Paralympic Act 

2006 i en EØS-stat, som fastslår at ytelsen ikke kan selges lovlig, og som håndheves etter 

nasjonal rett? 

a. Er det av betydning for vurderingen om forbudet foreligger i den EØS-stat der ytelsen skal 

benyttes, men ikke foreligger i staten der ytelsen selges? 

b.  Er det av betydning for vurderingen om det i tid etter salget fastslås at forbudet var i strid 

med EØS-retten? 

2. Dersom det er av betydning for vurderingen etter direktiv 2005/29/EF vedlegg 1, punkt 9 å 

fastslå om forbudet i nasjonal rett er i strid med EØS-rettslige regler:  

a. Utgjør forbud mot videresalg av slike billetter som i London Olympic Games and Paralympic 

Act 2006 en regulering av handelspraksis som faller inn under direktiv 2005/29/EF om 

foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere i det indre marked? 

b. Utelukker direktivet nasjonale forbud mot videresalg, som f.eks. London Olympic Games 

og Paralympic Act 2006, når slike forbud ikke bare ivaretar forbrukerhensyn, men også 

andre hensyn, som f. eks. sikkerhetshensyn? 

c. Dersom det er nødvendig å avklare om restriksjoner på videresalg av billetter til idretts-

arrangementer som for eksempel OL er i strid med EØS-avtalens grunnfriheter, herunder 

EØS-avtalen artikkel 11 og 36: Hvilke kriterier skal den nasjonale domstol legge til grunn 

for vurderingen av om slike restriksjoner er egnede og nødvendige for å nå legitime hensyn 

som forbrukervern og sikkerhet?  

2019/EØS/39/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9324 – ALSO / ABC Data) 

1.  Kommisjonen mottok 2. mai 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ALSO Holding AG (”ALSO”, Sveits) 

– ABC Data Group (”ABC Data”, Polen) 

ALSO overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over ABC Datas aktiva. 

Sammenslutningen gjennomføres ved overtakelse av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ALSO: engrossalg av produkter, løsninger og tjenester knyttet til informasjonsteknologi, telekommunikasjon og 

forbrukerelektronikk i Europa. 

– ABC Data: engrossalg av datamaskiner, tilleggsutstyr og programvare, telekommunikasjonsutstyr og forbruker-

elektronikk samt levering av tilknyttede tjenester (finansiering, kundestøtte, konsulenttjenester osv.). 

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 163 av 

13.5.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9324 – ALSO / ABC Data 

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/39/02 

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

(Sak M.9355 – VW Group / Intel / Allied Holdings / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. mai 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Volkswagen Finance Luxembourg S.A. (”VWFL”, Luxembourg), som er kontrollert av Volkswagen AG (Tyskland) 

og tilhører Volkswagen Group (”VW Group”, Tyskland) 

– Mobileye Vision Technologies Ltd. (”Mobileye”, Israel), kontrollert av Intel Corporation (”Intel”, USA)  

– Champion Motors Ltd. (”Champion Motors”, Israel), kontrollert av Allied Holdings Ltd. (”Allied Holdings”, Israel) 

– Fellesforetaket (”JV”, Israel) 

VW Group, Intel og Allied Holdings overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over JV. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– VWFL: et investeringsforetak og heleid datterselskap av Volkswagen AG, aktivt over hele verden innen utvikling, 

produksjon, markedsføring og salg av personbiler, lette nyttekjøretøyer, lastebiler, busser, turvogner, understell til 

busser og dieselmotorer, motorsykler, reservedeler og tilleggsutstyr samt tilknyttede finansielle og forsikringsmessige 

tjenester i tillegg til løsninger for mobilitet og tilkoblingstjenester. 

– Mobileye: aktivt innen utvikling av datavisjon og maskinlæring, dataanalyse, lokalisering og kartlegging for avanserte 

førerassistansesystemer og selvkjørende kjøretøy. Mobileye er et datterselskap til Intel, en ledende produsent av 

halvlederchips. 

– Champion Motors: direkteimportør og distributør av merkene Volkswagen, Skoda, Audi og Seat i Israel. Champion 

Motors er et datterselskap til Allied Holding, et israelsk investeringsholdingforetak. 

– JV: et nystiftet fellesforetak som vil drive et mobilitetstjenesteforetak, nemlig en bildelingstjeneste basert på en 

bilpark av elektriske selvkjørende kjøretøyer i Israel. 

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 165 av 

14.5.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9355 – VW Group / Intel / Allied Holdings / 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/39/03 

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

(Sak M.9372 – EPH / AES Ballylumford / AES Kilroot Power) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. mai 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EP UK Investments Limited (”EPUK”, Det forente kongerike), kontrollert av Energetický a průmyslový holding, a.s. 

(”EPH”, Tsjekkia) 

– AES Ballylumford Limited (”AES Ballylumford”, Nord-Irland) og AES Kilroot Power Limited (”AES Kilroot 

Power”, Nord-Irland), kontrollert av AES Corporation (”AES”) 

EPH, gjennom EPUK, overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele AES 

Ballylumford og AES Kilroot Power. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EPUK: et britisk energiforetak som i hovedsak fokuserer på kraftproduksjon fra konvensjonelle og fornybare ressurser i 

Storbritannia. EPH er et tjenesteforetak aktivt innen kullutvinning, produksjon, distribusjon og levering av elektrisitet og 

varme samt levering av gass til ulike EU-medlemsstater. 

– AES Ballylumford: driver Ballylumford gasskraftverk i Nord-Irland. AES Kilroot Power driver det kull og oljedrevne 

varmekraftverket med batterilagringsanlegg i Kilroot i Nord-Irland. AES er et holdingforetak som driver virksomhet 

innen produksjon av varme og fornybar energi i USA, Sør-Amerika, Mexico, Sentral-Amerika og Karibia, Europa og 

Asia. 

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 166 av 

15.5.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9372 – EPH / AES Ballylumford / AES Kilroot Power 

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/39/04 

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

(Sak M.9211 – TransDigm Group / Esterline Technologies) 

Kommisjonen besluttet 11. mars 2019 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 32019M9211. 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.9271 – 3i Group / TIIC Management / Aberdeen) 

Kommisjonen besluttet 26. april 2019 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 32019M9271. 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/39/05 

2019/EØS/39/06 

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.9272 – 3i Group / TIIC Management / Meridiam Infrastructure Finance /  

DirectRoute (Limerick)) 

Kommisjonen besluttet 26. april 2019 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 32019M9272. 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.9284 – BillerudKorsnäs Venture / ALPLA Holding / ecoXpac) 

Kommisjonen besluttet 3. mai 2019 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 32019M9284. 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/39/07 

2019/EØS/39/08 

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.9290 – Softbank Group / Altamira) 

Kommisjonen besluttet 12. april 2019 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 32019M9290. 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.9310 – PFR/IFM/PSA/DCT) 

Kommisjonen besluttet 26. april 2019 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 32019M9310. 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/39/09 

2019/EØS/39/10 

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

(Sak M.9340 – Alliance Automotive Group / Parts Point Group) 

Kommisjonen besluttet 29. april 2019 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 32019M9340. 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.9346 – Investcorp/Aberdeen/JV) 

Kommisjonen besluttet 26. april 2019 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 32019M9346. 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/39/11 

2019/EØS/39/12 

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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Statsstøtte – Luxembourg 

SA.50400 (2019/C) (tidl. 2019/NN-2) – Mulig statsstøtte til Huhtamäki 

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

unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 7. mars 2019 underrettet Luxembourg om at den har besluttet å innlede 

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

til ovennevnte tiltak. 

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

ble offentliggjort (EUT C 161 av 10.5.2019, s. 3), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2019/EØS/39/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.161.01.0003.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Kommisjonskunngjøring om veiledning om felles innkjøp på forsvars- og  

sikkerhetsområdet (direktiv 2009/81/EF om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser) 

Betydningen av å styrke det europeiske forsvarssamarbeidet, herunder på området innkjøp, har ved flere 

anledninger blitt understreket de siste årene. Det europeiske råds konklusjoner fra desember 2013(1), og 

EUs og NATOs felles erklæring fra juli 2016(2) la blant annet vekt på at forsvarssamarbeid ville være rett 

løsning for å håndtere voksende sikkerhetsutfordringer, økte kostnader til nye forsvarssystemer og 

medlemsstatenes budsjettmessige begrensninger samt det høye nivået av overlapping og fragmentering i 

EUs forsvarssektor.  

Kommisjonen har nå offentliggjort en kunngjøring med veiledning om ulike muligheter for felles innkjøp 

på forsvarsområdet, basert på relevante bestemmelser i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/81/EF av 

13. juli 2009 om samordning av framgangsmåtene ved oppdragsgiveres eller offentlige oppdragsgiveres 

tildeling av visse bygge- og anleggskontrakter, varekontrakter og tjenestekontrakter på forsvars- og 

sikkerhetsområdet og om endring av direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF(3), heretter kalt ”direktivet”. Der 

det er relevant er bestemmelser i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU(4) om offentlig innkjøp 

tatt med i betraktningen i den grad de kan gi veiledning om hvordan enkelte spørsmål som ikke behandles 

fullt ut i direktivet, skal behandles.  

Ved å offentliggjøre denne melding ønsker Kommisjonen å klargjøre bestemmelsene for medlemsstatenes 

innkjøpsmyndigheter, for å øke rettssikkerheten og redusere risikoene (herunder de opplevde risikoene) 

for manglende overholdelse av EUs regelverk om offentlige innkjøp. Kommisjonen anser at dette vil ha 

en positiv effekt på felles innkjøp på forsvarsområdet i medlemsstatene. 

Det er verdt å merke seg at scenarioene for felles innkjøp som inngår i denne meldingen, i prinsippet kan 

gjelde både området for militært utstyr og området for følsomt sikkerhetsutstyr, med tanke på at direktivet 

har anvendelse på begge områdene. 

Denne kunngjøringen er ikke rettslig bindende. Bare Den europeiske unions domstol har myndighet til å 

gi rettslig bindende fortolkning av EU-regelverk. 

For kunngjøringen i sin helhet, se EUT C 157 av 8.5.2019, s. 1. 

  

(1) Det europeiske råds konklusjoner EUCO 217/13 av 20. desember 2013, http://data.consilium.europa.eu/doc/ 

document/ST-217-2013-INIT/en/pdf. 

(2) Felles erklæring fra Rådets formann, Kommisjonens president og NATOs generalsekretær av 8. juli 2016, 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133163.htm. 

(3) EUT L 216 av 20.8.2009, s. 76. 

(4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65). 

2019/EØS/39/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.157.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:216:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2014:094:TOC
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Kunngjøring om en anbudsprosedyre for tildeling av lisenser for kartlegging  

og utvinning av hydrokarboner på land (Kroatia) 

I henhold til artikkel 15 nr. 3 i lov om kartlegging og utvinning av hydrokarboner (Narodne Novine 

(Kroatias offisielle kunngjøringsblad) nr. 52/2018) og Republiken Kroatias regjerings beslutning om å 

innlede en anbudsprosedyre for tildeling av lisenser for kartlegging og utvinning av hydrokarboner på 

land (klasse: 022-03/18-04/327, referansenummer 50301-25/06-18-3), offentliggjorde Kroatias byrå for 

hydrokarboner 31. oktober 2018, på vegne av Republikken Kroatia, en kunngjøring om en anbudsprose-

dyre for tildeling av lisenser for kartlegging og utvinning av hydrokarboner på land. 

Republikken Kroatias myndigheter inviterer alle interesserte personer til å levere inn bud på lisensene for 

kartlegging og utvinning av hydrokarboner for de tilbudte kartleggingsblokkene på land. 

Anbudsdokumentene og alle opplysninger og meldinger knyttet til framgangsmåten vil publiseres på de 

offisielle nettstedene til Kroatias departement for miljøvern og energi (www.mzoe.hr) og Kroatias byrå 

for hydrokarboner (www.azu.hr). 

For ytterligere opplysninger, se EUT C 154 av 6.5.2019, s. 3. 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. mars til 31. mars 2019 er 

nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende (EUT C 153 av 5.5.2019, s. 1 og 12). 

2019/EØS/39/15 

2019/EØS/39/16 

http://www.mzoe.hr/
http://www.azu.hr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.154.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:153:TOC

	EFTA-ORGANER
	EFTA-domstolen
	Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av  Borgarting lagmannsrett 10. september 2018 i saken Andreas Gyrre mot den  norske stat (Sak E-1/19)


	EU-ORGANER
	Kommisjonen
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9324 – ALSO / ABC Data)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9355 – VW Group / Intel / Allied Holdings / JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9372 – EPH / AES Ballylumford / AES Kilroot Power) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9211 – TransDigm Group / Esterline Technologies)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9271 – 3i Group / TIIC Management / Aberdeen)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9272 – 3i Group / TIIC Management / Meridiam Infrastructure Finance /  DirectRoute (Limerick))
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9284 – BillerudKorsnäs Venture / ALPLA Holding / ecoXpac)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9290 – Softbank Group / Altamira)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9310 – PFR/IFM/PSA/DCT)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9340 – Alliance Automotive Group / Parts Point Group)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9346 – Investcorp/Aberdeen/JV)
	Statsstøtte – Luxembourg SA.50400 (2019/C) (tidl. 2019/NN-2) – Mulig statsstøtte til Huhtamäki Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte
	Kommisjonskunngjøring om veiledning om felles innkjøp på forsvars- og  sikkerhetsområdet (direktiv 2009/81/EF om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser)
	Kunngjøring om en anbudsprosedyre for tildeling av lisenser for kartlegging  og utvinning av hydrokarboner på land (Kroatia)
	Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler



