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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9354 – AXA / NN Group / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. august 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Lindisfarne S.L. (Spania), ESI One S.à.r.l. (Frankrike) og Alterimmo Europe S.à.r.l. (Frankrike), alle i siste instans 

kontrollert av AXA S.A (”AXA”, Frankrike) 

– REI Spain B.V. (Nederland), som tilhører NN Group (Nederland) 

AXA og NN Group overtar i fellesskap indirekte 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. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AXA: et globalt forsikringskonsern som også er aktivt innen investeringsforvaltning. Lindisfarne S.L., ESI One 

S.à.r.l. og Alterimmo Europe S.à.r.l. er aktive innen eiendomsforvaltning i Spania og Europa. 

– NN Group: global finansinstitusjon som tilbyr investerings- og forsikringstjenester. REI Spain B.V. er aktiv innen 

kjøp, eierskap og forvaltning av eiendom i Europa.  

– JV: vil være aktivt på markedet for utleieboliger i Spania. 

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

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

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 271 av 

13.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9354 – AXA / NN Group / JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2019/EØS/64/01 

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

(Sak M.9435 – ADNOC/OCI/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. august 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– OCI N.V. (”OCI”, Nederland) 

– Abu Dhabi National Oil Company (”ADNOC”, De forente arabiske emirater) 

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

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (”JV”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og tilføring av aksjer og aktiva (ADNOC Fertilizers og OCIs 

naturgassbaserte gjødselsvirksomhet i Midtøsten og Nord-Afrika). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OCI: produksjon og distribusjon av naturgassbaserte gjødselsprodukter og industrikjemikalier brukt til landbruks-

formål og industrielle formål.  

– ADNOC: aktiv innen hele hydrokarbonverdikjeden, herunder kartlegging, produksjon, lagring, raffinering og distri-

busjon av olje og gass, samt utvikling av petrokjemiske produkter.  

– JV: produksjon av naturgassbaserte gjødselsprodukter i Midtøsten og Nord-Afrika for eksport og distribusjon.  

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 273 av 

14.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9435 – ADNOC/OCI/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/64/02 

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


15.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 64/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9476 – Toyota Tsusho / Toyota Tsusho India / Maruti Suzuki India / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. august 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Toyota Tsusho India Private Limited (”Toyota India”, India) og morselskapet Toyota Tsusho Corporation (”Toyota”, 

Japan) 

– Maruti Suzuki India Limited (”Suzuki India”, India), et datterselskap til Suzuki Motor Corporation (”Suzuki”, Japan) 

– et nystiftet fellesforetak (”JV”, India) 

Toyata og Suzuki overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens 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: 

– Toyota: utvikling, produksjon, kjøp og salg av bildeler og luftfartøydeler, samt produksjon og distribusjon av biler, i 

tillegg til andre aktiviteter innen ulike industrisektorer. 

– Suzuki: produksjon, kjøp og salg av motorvogner, deler og reservedeler, i tillegg til andre aktiviteter. 

– JV: levering, demontering og håndtering av kasserte kjøretøyer og markedsføring og salg av skrap og andre produkter 

fra nevnte aktiviteter i India, i tillegg til andre aktiviteter. 

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 276 av 

16.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9476 – Toyota Tsusho / Toyota Tsusho India / Maruti Suzuki India / 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/64/03 

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

(Sak M.9486 – GBL/Webhelp) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Groupe Bruxelles Lambert (”GBL”, Belgia) 

– Webhelp SAS og datterselskaper (”Webhelp”, Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GBL: et investeringsholdingforetak som investerer i globale foretak med virksomhet innen ulike sektorer hoved-

sakelig i Europa. Det eneste datterforetaket som GBL har kontrollerende andel i, er Imerys SA (”Imerys”), et fransk 

multinasjonalt foretak spesialisert innen produksjon og bearbeiding av industrielle mineraler.  

– Webhelp: IT-tjenesteleverandør som først og fremst er aktiv innen levering av tjenester for utkontraktering av 

forretningsprosesser. Foretaket tilbyr en rekke grunnleggende tjenester, som teknisk støtte for kundelojalitetstjenester 

og forvaltning av fordringer, innsamling av kundedata gjennom flere kanaler, digitale tjenester og markedsførings-

tjenester, betalingstjenester og foretaksløsninger. Webhelp er hovedsakelig aktiv i Europa men har et globalt nærvær. 

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 273 av 

14.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9486 – GBL/Webhelp 

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/64/04 

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

(Sak M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. august 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Charlesbank Capital Partners LLC (”Charlesbank”, USA) 

– GTCR LLC (”GTCR”, USA) 

– PPT Holdings I, LLC (”PPT”, USA), kontrollert av GTCR 

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

artikkel 3 nr. 4 over PPT. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Charlesbank: investeringer innen en rekke bransjer, hovedsakelig i USA. 

– GTCR: investeringen i vekstforetak innen finanstjenester og teknologi, helse, media og telekommunikasjon og 

vekstforetak innen tjenesteindustrien. 

– PPT: tredjeparts vedlikeholdsleverandør som tilbyr en rekke tjenester og løsninger inkludert lagring, server- og 

nettverkstjenester, maskinvaretjenester og proaktiv overvåking. 

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 276 av 

16.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT 

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/64/05 

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

(Sak M.9493 – Triton/Aleris) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. august 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Triton Managers V Limited (Jersey) og Triton Fund V GP S.à.r.l. (Luxembourg), som tilhører Triton-konsernet av 

forvaltede fond (”Triton”, Luxembourg) 

– Aleris Healthcare AB og Aleris Imaging AB (samlet kalt ”Aleris”, Sverige) 

Triton overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Aleris. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Triton: et investeringsforetak som investerer hovedsakelig i de tyskspråklige og nordiske landene, i Benelux-

regionen, Frankrike, Italia, Spania og Det forente kongerike. 

– Aleris: en skandinavisk privat leverandør av spesialisthelsetjenester med et bredt tilbud av spesialistbehandlinger og 

diagnosetjenester.  

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 269 av 

12.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9493 – Triton/Aleris 

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/64/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9498 – Sumitomo/TTA/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. august 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sumitomo Corporation (”SC”, Japan) 

– PT Tuah Turangga Agung (”TTA”, Indonesia), i siste instans kontrollert av Jardine Matheson Holdings Limited 

(Kina) 

– Fellesforetaket (”JV”, Singapore) 

SC og TTA 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: 

– SC: integrert handels- og investeringsvirksomhet, særlig innen handel med metallprodukter, transport- og byggesys-

temer, miljø og infrastruktur, kjemikalier og elektronikk, medier, nettverk og livsstilsprodukter, mineralressurser, 

energi og biovitenskap, i Japan og andre steder i verden. 

– TTA: utvinning av og handel med kull i Asia. 

– JV: handel med termisk kull, hovedsakelig i 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 269 av 

12.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9498 – Sumitomo/TTA/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/64/07 
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Ikke anvendelse av forordningen på en meldt transaksjon 

(Sak M.9300 – Tyson Foods / European and Thai businesses of BRF) 

Kommisjonen besluttet 17. mai 2019 at en meldt transaksjon i ovennevnte sak ikke faller inn under virke-

området til rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) ettersom den ikke utgjør en foretakssammenslutning i 

betydning av artikkel 3 i nevnte forordning. Beslutningen er truffet på grunnlag av forordningens artikkel 

6 nr. 1 bokstav a). 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 til å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

 i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9300. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9238 – INEOS Enterprises Holdings Limited /  

Ashland’s Global Compound Resin Business and Manufacturing Facility in Marl) 

Kommisjonen besluttet 5. juni 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 32019M9238. 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/64/08 

2019/EØS/64/09 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en
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.9348 – Omers Infrastructure / Morgan Stanley / VTG) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 32019M9348. 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.9358 – Bregal Unternehmerkapital / MEDIA Central) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 

tysk 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 32019M9358. 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/64/10 

2019/EØS/64/11 

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.9365 – EPPL/APG/KRC/citizenM) 

Kommisjonen besluttet 14. juni 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 32019M9365. 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.9378 – Apax Partners / GNB) 

Kommisjonen besluttet 12. juni 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 32019M9378. 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/64/12 

2019/EØS/64/13 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9425 – Genstar Capital Partners / TA Associates / Insightsoftware Business) 

Kommisjonen besluttet 30. juli 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 32019M9425. 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.9448 – Hitachi / Chassis Brakes International) 

Kommisjonen besluttet 1. august 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 32019M9448. 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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Statsstøtte – Litauen 

SA.44725 (2019/C) (tidl. SA.44725 2016/PN) – Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste for sikker 

elektrisitetsforsyning: strategisk reserve og klage som gjelder forpliktelse til å yte offentlig tjeneste 

innen elektrisitetssektoren i Litauen 

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 3. juni 2019 underrettet Litauen om at den har besluttet å innlede under-

søkelse 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 261 av 2.8.2019, s. 5), 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 til Litauen. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

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

 

Statsstøtte – Danmark og Sverige 

SA.49668 (2017/FC) og SA.53403(2017/FC) – Påstått statsstøtte til Post Danmark 

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. mai 2019 underrettet Danmark og Sverige 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 268 av 9.8.2019, s. 4), 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 Danmark og Sverige. En berørt part som ønsker å få sine merknader 

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

2019/EØS/64/16 

2019/EØS/64/17 
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater  

gjeldende fra 1. august 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 197 av 13.6.2019, s. 20, og EØS-tillegget nr. 48 av 20.6.2019, 

s. 16. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,02 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,03 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,03 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,04 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,03 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,02 -0,11 -0,11 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,00 -0,11 -0,11 

1.8.2019 – -0,15 -0,15 0,00 -0,15 2,27 -0,15 0,00 -0,15 -0,15 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,48 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.8.2019 – -0,15 -0,15 -0,15 0,28 0,48 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

 

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

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,31 -0,16 -0,16 1,09 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,24 -0,16 -0,16 1,09 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,13 -0,13 -0,13 1,09 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,03 -0,13 -0,13 1,09 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,02 -0,11 -0,11 1,09 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,05 -0,11 -0,11 1,09 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,07 -0,11 -0,11 1,09 

1.8.2019 – -0,15 -0,15 -0,15 1,87 -0,15 3,56 0,07 -0,15 -0,15 1,09 

 

2019/EØS/64/18 
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Brest–Ouessant 

Avtalens gyldighetsperiode 1. april 2020–31. mars 2024 

Frist for innsending av søknader og anbud 4. november 2019 kl. 17.00 (lokal tid i Paris) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Région Bretagne 

Direction des Transports et des Mobilités 

Tlf.: +33 299271010 

Faks: +33 299271111 

E-post: secretariat.transports@bretagne.bzh 

Innkjøperprofil: https://www.megalisbretagne.org 

 

2019/EØS/64/19 
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Kunngjøring fra den nederlandske minister for økonomi og klimapolitikk i henhold  

til artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene  

for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Den nederlandske minister for økonomi og klimapolitikk kunngjør at det er mottatt en søknad om 

tillatelse til å drive leting etter hydrokarboner for blokkene G15 og H13, angitt på kartet vedlagt som 

vedlegg 3 til forskriften om gruvedrift (Mijnbouwregeling) (Statstidende 2014, nr. 4928). 

Med henvisning til direktivet nevnt i innledningen samt artikkel 15 i lov om gruvedrift (Mijnbouwwet) 

(Tidende for lover og dekreter 2002, nr. 542) innbyr ministeren for økonomi og klimapolitikk herved 

berørte parter til å sende inn en konkurrerende søknad om tillatelse til å drive leting etter hydrokarboner 

for blokkene G15 og H13 på den nederlandske kontinentalsokkelen. 

Ministeren for økonomi og klimapolitikk er vedkommende myndighet for tildeling av tillatelser. 

Kriteriene, vilkårene og kravene angitt i artikkel 5 nr. 1 og 2 og i artikkel 6 nr. 2 i ovennevnte direktiv er 

beskrevet i lov om gruvedrift (Tidende for lover og dekreter 2002, nr. 542). 

Søknader sendes innen 13 uker etter at denne kunngjøringen ble offentliggjort i Den europeiske unions 

tidende (EUT C 247 av 23.7.2019, s. 29) til: 

The Minister for Economic Affairs and Climate Policy 

attn.: Mr J.L. Rosch, Energy and Environment Directorate 

E-post: mijnbouwaanvragen@minezk.nl 

Søknader som mottas etter at denne fristen er utløpt, vil ikke bli tatt i betraktning. 

Beslutning om søknadene vil i utgangspunktet bli tatt senest tolv måneder etter søknadsfristens utløp. 

Ytterligere opplysninger kan fås ved å kontakte D.A. Hendriks på følgende telefonnummer:  

+31 703798477. 

 

Melding fra Maltas regjering i henhold til europaparlaments- og  

rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å  

drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 

I henhold til melding fra Maltas regjering i forbindelse med ovennevnte direktiv, offentliggjort i Den 

europeiske unions tidende 24. mars 2015 (2015/C 97/05), melder statsministerens kontor at det nå kan 

søkes om tillatelse på permanent grunnlag til kartlegging av eller kartlegging og produksjon for område  

5 inntil videre. 

Statsministerens kontor melder også, i henhold til melding fra Maltas regjering i forbindelse med 

ovennevnte direktiv, offentliggjort i Den europeiske unions tidende 21. september 2017 (2017/C 313/02), 

at blokk 1, 2 og 3 av område 3 nå er omfattet av en tillatelse og ikke er tilgjengelig for ny tillatelse inntil 

videre. 

Opplysninger om denne meldingen kan fås ved å kontakte generaldirektøren for Continental Shelf 

Department ved statsministerens kontor, Block F, Antonio Maurizio Valperga Street, Floriana, FRN 

1700, Malta på følgende e-postadresser: dgcs.opm@gov.mt og continentalshelf.gov.mt. 

2019/EØS/64/20 

2019/EØS/64/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.247.01.0029.01.ENG
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Innbydelse til å sende inn forslag – GP/DSI/ReferNet FPA/001/19 

ReferNet – Cedefops europeiske sakkunnskapsnettverk for yrkesrettet utdanning og opplæring 

1. Formål og beskrivelse  

Formålet med denne innbydelsen er å opprette et europeisk sakkunnskapsnettverk for yrkesrettet 

utdanning og opplæring – ReferNet –, der det velges ut én søker fra hver støtteberettigede stat  

(EUs medlemsstater, Island og Norge) som Cedefop inngår en fireårig rammepartnerskapsavtale med. 

Med hver deltaker inngås det også en spesifikk tilskuddsavtale for en arbeidsavtale som skal utføres  

i 2020. 

Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) er et EU-organ som ble opprettet i 

1975 og har vært hjemmehørende i Hellas siden 1995. Cedefop er anerkjent som en pålitelig informa-

sjonskilde og et ekspertorgan innenfor yrkesrettet opplæring, ferdigheter og kompetanse, og har som 

oppgave å støtte utviklingen av europeisk politikk innenfor yrkesrettet utdanning og opplæring og bidra til 

gjennomføringen av denne. 

ReferNet er Cedefops europeiske nettverk for informasjon om yrkesrettet utdanning og opplæring. 

ReferNet har som oppgave å støtte Cedefop ved å rapportere om nasjonale systemer for og politiske 

beslutninger innenfor yrkesrettet opplæring og utdanning samt å gjøre yrkesrettet opplæring og utdanning 

og Cedefops produkter mer synlige. Nettverket omfatter 30 medlemmer, ReferNets nasjonale partnere fra 

EUs medlemsstater og fra Island og Norge. ReferNets nasjonale partnere er nøkkelinstitusjoner innen 

yrkesrettet utdanning og opplæring eller arbeidsmarkedspolitikk i landet de representerer. 

Rammepartnerskapsavtalene om samarbeid gjennomføres gjennom særskilte årlige tilskuddsavtaler. 

Følgelig skal søkerne ikke bare levere et forslag for det fireårige rammepartnerskapet (som eventuelt vil 

føre til at det inngås rammepartnerskapsavtale om samarbeid for årene 2020–2023), men også en søknad 

om tilskudd for tiltak i 2020 (som eventuelt vil føre til at det inngås en spesifikk tilskuddsavtale for 2020). 

Søkeren må dokumentere sin kapasitet til å gjennomføre alle tiltak som er planlagt i fireårsperioden, og 

sikre tilstrekkelig samfinansiering av gjennomføringen av de oppgaver som kreves. 

2. Budsjett og prosjektvarighet  

Det anslåtte tilgjengelige budsjettet for den fireårige rammepartnerskapsavtalen er EUR 4 000 000, med 

forbehold for budsjettmyndighetens årlige vedtak. 

Det samlede tilgjengelige budsjettet for arbeidsplanen for 2020 (prosjektvarighet: 12 måneder) er  

EUR 980 000 for de 30 partnerne (fra de 28 medlemsstatene i EU i tillegg til Island og Norge). 

Tilskuddene varierer i henhold til landenes folketall og gis for gjennomføring av en årlig arbeidsplan.  

Det samlede tilgjengelige budsjettet for arbeidsplanen for 2020 vil bli fordelt på tre grupper av land, 

basert på landenes befolkning: 

 Landene i gruppe 1: Kroatia, Kypros, Estland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Slovenia 

og Island. Maksimalt tilskudd: EUR 23 615. 

 Landene i gruppe 2: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Finland, Hellas, Ungarn, 

Irland, Nederland, Portugal, Romania, Slovakia, Sverige og Norge. Maksimalt tilskudd:  

EUR 33 625. 

 Landene i gruppe 3: Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Spania og Det forente kongerike(1). 

Maksimalt tilskudd: EUR 43 620.  

  

(1) Dersom Det forente kongerike trer ut av EU i løpet av tildelingsperioden uten å ha inngått en avtale med EU som 

særskilt sikrer at britiske søkere fortsatt vil være støtteberettigede, vil disse ikke lenger motta EU-støtte og vil bli 

pålagt å forlate prosjektet i henhold til artikkel II.17.2.2 bokstav q) i rammepartnerskapsavtalen, som skal 

avsluttes. 

2019/EØS/64/22 
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Unionens bidrag er et tilskudd til mottakerens (og/eller mottakernes) kostnader, som må suppleres med 

egne økonomiske bidrag og/eller lokale, regionale, nasjonale og/eller private bidrag. Det samlede bidraget 

fra Unionen skal ikke overstige 70 % av de støtteberettigede kostnadene. 

Cedefop forbeholder seg retten til ikke å tildele hele det tilgjengelige budsjettet. 

3. Kriterier for støtteberettigelse  

Søkerne må oppfylle følgende krav for å være støtteberettiget: 

a) være en offentlig eller privat organisasjon med rettslig status og være en juridisk person (enkelt-

personer kan ikke søke) 

b) ha registrert hovedkontor i et land der støtten får anvendelse, dvs. i ett av følgende land: 

 EU-28 (Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, 

Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, 

Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige og Det forente 

kongerike(2)) 

 tilknyttede land (Island og Norge) 

4. Søknadsfrist  

Søknader i forbindelse med rammepartnerskapsavtalen må være innsendt senest 1. oktober 2019.  

5. Ytterligere opplysninger  

Innbydelsen i sin helhet, søknadsskjema og vedlegg vil være tilgjengelig fra 31. juli 2019 på Cedefops 

nettsted: 

http://www.cedefop.europa.eu/about-cedefop/public-procurement 

Søknadene må oppfylle kravene i den fullstendige innbydelsen og sendes inn ved bruk av de offisielle 

skjemaene. 

Vurdering av forslagene bygger på prinsippene om åpenhet og likebehandling. 

Alle mottatte søknader vil bli vurdert av en ekspertkomité opp mot kriteriene for støtteberettigelse, 

utelukkelse, utvelgelse og tildeling som angis i den fullstendige utlysningen. 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. juni til 30. juni 2019 er nå 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende (EUT C 252 av 26.7.2019, s. 1 og 15). 

  

(2) Se fotnote 1. 

2019/EØS/64/23 
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