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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av  

Norges Høyesterett 28. juni 2019 i sak Melissa Colleen Campbell mot den 

norske stat 

(Sak E-4/19) 

Norges Høyesterett har 28. juni 2019 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved domstolens 

kontor 28. juni 2019, om en rådgivende uttalelse i saken Melissa Colleen Campbell mot den norske stat, 

med følgende spørsmål: 

1. I lys av EU-domstolens nyere praksis hvor utgangspunktet i storkammerdommen 12. mars 2014

i sak C-456/12 O. og B om avledet rett til opphold har blitt fastholdt, og på bakgrunn av

homogenitetsprinsippet, kommer direktiv 2004/38/EF artikkel 7 nr. 1 bokstav b) jf. artikkel 7

nr. 2 ved analogi til anvendelse på en situasjon der en EØS-borger returnerer til hjemstaten

sammen med sitt familiemedlem?

2. Hva ligger i kravet til «sammenhengende» opphold etter direktivet, slik dette kommer til

uttrykk i EFTA-domstolens dom 26. juli 2016 i sak E-28/15 Jabbi avsnitt 80? Det ville være

nyttig om EFTA-domstolen særskilt kommenterte:

a) om og i så fall i hvilket omfang det kan foreligge avbrudd i oppholdet, og

b) om årsaken til et eventuelt avbrudd – for eksempel at det skyldes arbeidsforhold – vil kunne

ha betydning for vurderingen av om oppholdet er sammenhengende i direktivets forstand.

3. Hva ligger i vilkåret om at EØS-borgerens opphold i vertsstaten må ha vært «reelt, slik at det

ble lagt til rette for et familieliv i vertsstaten», slik dette har kommet til uttrykk i blant annet

EFTA-domstolens dom 26. juli 2016 i sak E-28/15 Jabbi avsnitt 80, EU-domstolens dom

12. mars 2014 i sak C-456/12 O. og B avsnitt 51, jf. 56 og 57 og 5. juni 2018 i sak C-673/16

Coman avsnitt 24 og 26, også holdt opp mot misbrukslæren, jf. direktivets artikkel 35? 

2019/EØS/84/01 



Nr. 84/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.10.2019 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en 

foretakssammenslutning (Sak M.9413 – Lactalis / Nuova Castelli) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 9. september 2019 forhåndsmelding om en planlagt foretakssammenslutning 

mellom Gruppo Lactalis Italia S.r.l. og Nuova Castelli S.p.A. Partene underrettet 3. oktober 2019 

Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

2019/EØS/84/02 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9474 – Faurecia/Michelin/Symbio/JV) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Faurecia Exhaust International (Frankrike), eid i sin helhet av Faurecia SE (”Faurecia”, Frankrike), som er kontrollert 

i sin helhet av Peugeot SA (Frankrike), det ultimate morforetaket til PSA-konsernet (”PSA”) 

– Spika (Frankrike), datterselskapet til Compagnie Générale des Etablissements Michelin (Frankrike), holdingforetaket 

til Michelin-konsernet (”Michelin”) 

– Symbio, (”Symbio” eller ”JV”, Frankrike), som Michelin (gjennom Spika) i dag eier 100 % av aksjekapitalen og 

stemmerettighetene til. 

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

3 nr. 4 over Symbio. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Faurecia: produserer og leverer utstyr til kjøretøyer, herunder i) seter, ii) interiør, iii) utslippsreduksjonsteknologi og 

iv) informasjons- og underholdningsanlegg og tilkoplingstjenester. Det er kontrollert alene av Peugeot SA, som er 

aktiv over hele verden innen produksjon og levering av personbiler, lette nyttekjøretøyer og bildeler til motorvogner. 

– Michelin: global produsent og leverandør av dekk til bilindustrien og andre industrier. 

– Symbio: monterer og leverer brenselscellesystem basert på hydrogen til bilindustrien. Symbio er i dag kontrollert av 

Michelin. 

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 350 av 

16.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9474 – Faurecia/Michelin/Symbio/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”). 

2019/EØS/84/03 

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

(Sak M.9497 – Crédit Agricole / Abanca / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Crédit Agricole Assurances S.A. (Frankrike), kontrollert av Crédit Agricole S.A. (”Crédit Agricole”, Frankrike) 

– Abanca Division Inmobiliaria S.A. (Spania), kontrollert av Abanca Corporación Bancaria S.A. (”Abanca”, Spania) 

– Abanca Generales Seguros y Reaseguros S.A. (”AGSR”, Spania), i dag kontrollert alene av Abanca Division 

Inmobiliaria 

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

nr. 4 over hele AGSR. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Crédit Agricole: aktiv innen bank-, forsikrings- og eiendomssektoren. 

– Abanca: er aktiv innen banktjenester til privatkunder, forbrukerfinansiering, aktivaforvaltning og forsikringssektoren, 

hovedsakelig i Spania. 

– AGSR: vil tilby skadeforsikringsprodukter i Spania og Portugal. 

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 342 av 

10.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9497 – Crédit Agricole / Abanca / 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/84/04 

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

(Sak M.9541 – Advent/Cobham) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent International Corporation (”Advent”, USA) 

– Cobham plc (”Cobham”, Det forente kongerike) 

Fond kontrollert av Advent overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Cobham. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: privat egenkapitalinvestering i en rekke sektorer, herunder industri, detaljhandel, media, kommunikasjon, 

informasjonsteknologi, internett, helse og legemidler samt forvaltning av investeringsfond. 

– Cobham: leverandør av teknologi og tjenester til forsvars-, luft- og romfartsindustrien. 

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 342 av 

10.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9541 – Advent/Cobham 

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/84/05 

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

(Sak M.9543 – Diamond Transmission Corporation / InfraRed Capital Partners /  

Chubu / Walney JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Diamond Transmission Corporation Limited (”DTC”, Det forente kongerike), kontrollert av Mitsubishi Corporation 

(”MC”, Japan), 

– InfraRed Capital Partners Limited (”IRCP”, Det forente kongerike), kontrollert av InfraRed Capital Partners 

(Management) LLP (Det forente kongerike) 

– Chubu Electric Power Co., Inc (”Chubu”, Japan) 

– Diamond Transmission Partners Walney Extension (Holdings) Limited (”Målforetaket”, Det forente kongerike) 

DTC, IRCP og Chubu overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over Målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DTC: et holdingforetak som omfatter MCs investeringsvirksomhet i sektoren for elektrisitetsoverføring. 

– IRCP: et forvaltningsforetak for infrastrukturinvesteringer med virksomhet innen finansiell rådgivning og investe-

ringsforvaltning på vegne av investeringsfond. 

– Chubu: allsidig energikonsern med sete i Chubu-regionen i Japan, med virksomhet i tilknytning til elektrisitets-

forsyning og tilknyttede virksomheter, formidlingstjenester knyttet til gassforsyning og varmelagring, lokalt produsert 

energi, rådgivningstjenester og investeringer utenfor Japan, forvaltningstjenester knyttet til fast eiendom og  

IT-tjenester. 

– Målforetaket: eierskap og drift av overføringsnettet til vindparken Walney Extension utenfor kysten av Det forente 

kongerike.  

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 350 av 

16.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9543 – Diamond Transmission Corporation / InfraRed Capital Partners / Chubu / Walney 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/84/06 

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

(Sak M.9562 – Alight Solutions / NGA Human Resources) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Tempo Holding Company LLC (”Alight Solutions”, USA), som er et kontrollert porteføljeforetak til Blackstone 

Group Inc. (”Blackstone”, USA) 

– NGA Human Resources (”NGA”, Det forente kongerike) 

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

NGA. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: aktivaforvaltning. 

– Alight Solutions: leverandør av skybaserte systemer for personaladministrasjon. 

– NGA: leverandør av integrert programvare, utkontraktering og IT-løsninger og -tjenester for lønningssystemer og 

personaladministrasjon. 

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 350 av 

16.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9562 – Alight Solutions / NGA Human Resources 

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/84/07 

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

(Sak M.9563 – PIC/SKC/SKCCD) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Petrochemical Industries Company K.S.C. (”PIC”, Kuwait), kontrollert av Kuwait Petroleum Corporation (Kuwait) 

– SKC Co., Ltd (”SKC”, Sør-Korea), kontrollert av SK Holdings Co., Ltd (Sør-Korea) 

PIC og SKC 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 innskudd av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PIC: global produsent og markedsfører av petrokjemikalier med sete i Kuwait. 

– SKC: koreansk kjemikalieforetak registrert på børsen i Korea og aktivt innen kjemikalier, filmer og annet (materialer 

til halvledere og heksaklorsykloheksan). 

– JV: vil omfatte SKCs kjemikalievirksomhet og skal produsere, markedsføre og selge kjemikalier, hovedsakelig 

propylenoksid, propylenglykol, propylenglykoleter og styrenmonomer.  

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 342 av 

10.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9563 – PIC/SKC/SKCCD 

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/84/08 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Innledning av behandling 

(Sak M.9097 – Boeing/Embraer) 

Kommisjonen besluttet 4. oktober 2019 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått 

at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 

marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 

foretakssammenslutningen, og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er hjemlet i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammen-

slutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 347 av 14.10.2019, s. 8. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.9097 – Boeing/Embraer, per faks (+32 (0)2 296 

43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

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/84/09 

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

(Sak M.8858 – Boeing / Safran/JV (Auxiliary Power Units)) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32018M8858. 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.8915 – DS Smith / Europac) 

Kommisjonen besluttet 14. 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. 2 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 32018M8915. 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/84/10 

2019/EØS/84/11 

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


17.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 84/11 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9019 – Mars/AniCura) 

Kommisjonen besluttet 29. oktober 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 2 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 32018M9019. 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.9110 – Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda) 

Kommisjonen besluttet 15. februar 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. 2 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 32019M9110. 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/84/12 

2019/EØS/84/13 

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.9239 – Evonik/PeroxyChem) 

Kommisjonen besluttet 4. 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 32019M9239. 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.9294 – BMS/Celgene) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32019M9294. 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/84/14 

2019/EØS/84/15 

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.9353 – Advent International Corporation / Evonik Methacrylates Business Division) 

Kommisjonen besluttet 2. 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 32019M9353. 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.9465 – Primus Shareholders / Prudential/Real Estate) 

Kommisjonen besluttet 27. september 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 32019M9465. 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/84/16 

2019/EØS/84/17 

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.9491 – Ardagh Group / OTPP-Element / JV) 

Kommisjonen besluttet 30. september 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 32019M9491. 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.9515 – TPG Asia / Genting Hong Kong / Dream Cruises) 

Kommisjonen besluttet 27. september 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 32019M9515. 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/84/18 

2019/EØS/84/19 

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.9522 – Brookfield / ENGIE / TAG Pipelines Sur) 

Kommisjonen besluttet 2. oktober 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 32019M9522. 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.9533 – KKR / Arta Capital / Alvic) 

Kommisjonen besluttet 2. oktober 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 32019M9533. 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/84/20 

2019/EØS/84/21 

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.9558 – Triton / All4Labels Group) 

Kommisjonen besluttet 1. oktober 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 32019M9558. 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/84/22 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og  

referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende fra 1. november 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 fast-

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

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

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

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

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 307 av 11.9.2019, s. 3, og EØS-tillegget nr. 74 av 19.9.2019, 

s. 30. 

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 31.8.2019 -0,15 -0,15 0,00 -0,15 2,27 -0,15 -0,03 -0,15 -0,15 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 0,00 -0,20 2,27 -0,20 -0,07 -0,20 -0,20 

1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 0,00 -0,28 2,27 -0,28 -0,12 -0,28 -0,28 

1.11.2019 – -0,33 -0,33 0,00 -0,33 2,27 -0,33 -0,16 -0,33 -0,33 

 

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 31.8.2019 -0,15 -0,15 -0,15 0,28 0,48 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 -0,20 0,28 0,48 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 -0,28 0,28 0,48 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 

1.11.2019 – -0,33 -0,33 -0,33 0,28 0,39 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 

 

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 31.8.2019 -0,15 -0,15 -0,15 1,87 -0,15 3,56 0,07 -0,15 -0,15 1,09 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 -0,20 1,87 -0,20 3,56 0,06 -0,20 -0,20 1,09 

1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 -0,28 1,87 -0,28 3,56 0,06 -0,28 -0,28 0,90 

1.11.2019 – -0,33 -0,33 -0,33 1,87 -0,33 3,56 0,04 -0,33 -0,33 0,90 

 

2019/EØS/84/23 

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:2019:307:TOC
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INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/45/2019 

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

Samarbeid med sivilsamfunnet på ungdomsområdet 

INNLEDNING  

Samarbeid med organisasjoner i sivilsamfunnet på ungdomsområdet(1) er avgjørende for å gjennomføre 

prinsippene om ungdommers deltakelse i det demokratiske liv, slik det er fastsatt i artikkel 165 i traktat 

om Den europeiske unions virkemåte og EUs ungdomsstrategi(2). 

Et slikt samarbeid bidrar til å skape en utbredt følelse av eierskap når det gjelder EU-tiltak og -politikker 

rettet mot unge mennesker, og til at det tas hensyn til ideene og interessene til de unge i sivilsamfunnet på 

alle nivåer. 

Det er avgjørende for å sørge for at de unge berørte parter fra sivilsamfunnet deltar aktivt, for å fremme 

deres deltakelse i Erasmus+-programmet, EUs solidaritetskorps og andre EU-programmer og for å 

formidle politikk, programresultater og god praksis blant unge mennesker og unge berørte parter både 

gjennom deres medlemsnettverk og i videre forstand. 

1.  MÅL  

Målet med denne innbydelsen er å gi strukturell støtte, i form av driftstilskudd, til europeiske frivillige 

organisasjoner (europeiske NGO-er) og EU-nettverk som er aktive på ungdomsområdet, og som jobber i 

henhold til følgende generelle målsetninger:  

 skape oppmerksomhet om EUs ungdomsstrategi(3) 2019–2027 herunder de europeiske 

ungdomsmålene  

 utvikle, fremme og støtte tiltak for å engasjere, knytte sammen og bemyndige ungdom i tråd 

med EUs ungdomsstrategi 

 øke bevisstheten og ungdoms deltakelse i EU-tiltak for unge mennesker, herunder Erasmus+, 

Det europeiske solidaritetskorps og Oppdag EU 

 øke engasjementet til og samarbeidet mellom de unge aktørene i sivilsamfunnet og offentlige 

myndigheter for å gjennomføre politikk på områder som angår unge mennesker 

 styrke de berørte ungdommers deltakelse, blant annet ved å bygge videre på mulighetene digital 

kommunikasjon tilbyr, sammen med andre former for deltakelse 

 styrke engasjement til de unge i sivilsamfunnet for å formidle politiske tiltak og programtiltak, 

herunder resultater og god praksis, til sine medlemmer og andre 

Disse målsetningene bør være tydelig nedfelt i søkerorganisasjonenes arbeidsplaner, aktiviteter og 

resultater. 

Videre forventes det at organisasjoner som er aktive på ungdomsområdet, og som vil bli støttet gjennom 

denne innbydelsen, driver virksomhet som søker å: 

 bidra til gjennomføringen av EUs ungdomsmål i samsvar med EUs ungdomsstrategi 

 overholde de veiledende prinsippene som er fastsatt for EUs ungdomsstrategi og i den 

forbindelse fremme følgende:  

  

(1) Det årlige arbeidsprogrammet for 2020 for gjennomføringen av Erasmus+ (C(2019) 5823). 

(2) Resolusjon om et rammeverk for europeisk samarbeid på ungdomsområdet vedtatt av Rådet for Den europeiske 

union og representantene for EU-medlemsstatenes regjeringer på deres møte i Rådet: Den europeiske unions 

ungdomspolitikk 2019–2027 (EUT C 456 av 18.12.2018, s. 1): https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-

strategy_en. 

(3) https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en. 

2019/EØS/84/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2018:456:TOC
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
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 likestilling og likeverd, ved å bekjempe alle former for forskjellsbehandling og fremme 

tiltak som bidrar til at unge mennesker har lik tilgang til muligheter og gjør overgangen til 

voksenlivet enklere, herunder i samfunnet, på skole eller i arbeidslivet 

 inkludering, ved å legge til rette for unge menneskers ulike behov, særlig for de med færre 

muligheter eller de som ikke alltid blir hørt 

 alle unge menneskers deltakelse i det demokratiske liv og i sivilsamfunnet i Europa, ved 

meningsfulle tiltak for å involvere unge mennesker og ungdomsorganisasjoner på et 

europeisk, nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå i utvikling, implementering og oppfølging av 

politiske spørsmål, ved å fremme debatt og tiltak for å gjøre unge menneskers stemme hørt i 

samfunnet og ved å oppfordre dem til å stemme ved valg 

 en global, europeisk, nasjonal, regional og lokal dimensjon, som skal sørge for at 

europeiske aktiviteter når ut til og påvirker unge mennesker på grasrotnivå og kan knyttes til 

globale spørsmål som berører unge mennesker 

 fremme utvikling av kompetanse og ferdigheter gjennom ikke-formell og uformell læring, 

ungdomsorganisasjoner og ungdomsarbeid, fremme digital kompetanse, tverrkulturell læring, 

kritisk tenking, respekt for mangfold og verdier som solidaritet, like muligheter og 

menneskerettigheter blant unge mennesker i Europa 

 bidra til relevante politiske initiativer i EU utover ungdomspolitikk, som berører unge 

mennesker på områder som EU-borgerskap, utdanning, kultur, sport, sysselsetting og sosial 

inkludering 

Alle ovennevnte aktiviteter bør ved bruk av ulike tradisjonelle og digitale kanaler bidra til økt kontakt 

med unge for å sikre et mangfold av stemmer og for å nå unge mennesker i og utenfor ungdomsorgani-

sasjoner og ungdom med begrensede muligheter. 

2. RETT TIL Å SØKE  

2.1. Hvem kan søke?  

Innbydelsen er åpen for to typer organer: Europeiske ikke-statlige organisasjoner (europeiske NGO-er) på 

ungdomsområdet og EU-nettverk på ungdomsområdet (uformelle nettverk). 

Innenfor rammene av sivilsamfunnssamarbeid på ungdomsområdet gjelder følgende definisjoner: 

Kategori 1: En europeisk ikke-statlig organisasjon (europeisk NGO) skal: 

 drive sin virksomhet gjennom en formelt godkjent struktur som består av a) et europeisk organ/ 

sekretariat (søkeren) som på søknadstidspunktet har vært lovlig etablert i en godkjent søkerstat i 

minst ett år, og b) nasjonale organisasjoner/avdelinger fra minst tolv godkjente søkerstater som 

er juridisk tilknyttet det europeiske organet/sekretariatet 

 være aktiv på ungdomsområdet og drive virksomhet som støtter gjennomføringen av kjerne-

områdene til EUs ungdomsstrategi 

 involvere unge mennesker i driften og styringen av organisasjonen 

Kategori 2: Et EU-nettverk (uformelt nettverk) skal: 

 være sammensatt av juridisk uavhengige ideelle organisasjoner som er aktive på ungdoms-

området, og som driver virksomhet som støtter gjennomføringen av kjerneområdene til EUs 

ungdomsstrategi 

 drive sin virksomhet gjennom en uformell styreform som består av a) en organisasjon som på 

søknadstidspunktet har vært lovlig etablert i en godkjent søkerstat i minst ett år, og som driver 

virksomhet som koordinerer og støtter nettverket på europeisk plan (søkeren), og b) andre 

organisasjoner etablert i minst tolv godkjente søkerstater 

 involvere unge mennesker i driften og styringen av nettverket  
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2.2. Søkerland  

Søkere må være juridiske personer etablert i ett av følgende land: 

 medlemsstatene i EU: 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 

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

oppfylt for hele tildelingsperioden. 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 (men kan 

fortsatt delta dersom det er mulig), eller bli pålagt å forlate prosjektet i henhold til artikkel 

II.16.2.1 bokstav a) i støtteavtalen. 

 medlemmer av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) som deltar i Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS): Island, Liechtenstein og Norge 

 kandidatstater som har en strategi før medlemskap, i henhold til hovedprinsippene og vilkårene 

nedfelt i rammeavtalene med disse landene med henblikk på deltakelse i EU-programmer: 

Nord-Makedonia, Republikken Serbia og Tyrkia 

3. AKTIVITETER  

Søkerorganisasjonene skal legge fram en systematisk arbeidsplan for ideelle, ungdomsstyrte aktiviteter 

som vil bidra til å oppnå målene i denne innbydelsen. 

Særlig: 

 ikke-formell og uformell læring og aktivitetsprogrammer rettet mot unge mennesker og 

ungdomsarbeidere 

 aktiviteter for utvikling av kvalitet, innovasjon og anerkjennelse av ungdomsarbeid 

 aktiviteter for utvikling og fremme av verktøy for validering, anerkjennelse og åpenhet på 

ungdomsområdet 

 seminarer, møter, arbeidsgrupper, samråd og debatter for unge mennesker om ungdomspolitikk 

og/eller europeiske spørsmål 

 samråd med unge mennesker som bidrar til EUs ungdomsdialog(4) 

 aktiviteter til fremme av unge menneskers aktive deltakelse i det demokratiske liv, som fremme 

av inkludering av unge i beslutningstakingen, ungdomsrepresentasjon, fremme av nye og 

alternative former for deltakelse eller utvikling av sivilsamfunnskompetanse 

 aktiviteter til fremme av solidaritetsaktiviteter blant unge mennesker i Europa 

 aktiviteter til fremme av solidaritet, toleranse og interkulturell læring og forståelse i Europa 

 media- og kommunikasjonsaktiviteter og -verktøy for spørsmål om ungdom og Europa  

  

(4) Som Kommisjonen så for seg innenfor rammen av den foreslåtte EUs ungdomstrategi 2019–2027, lagt fram i 

meldingen ”Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU Youth Strategy”, (22.5.2018, 

COM(2018) 269). Den framtidige EUs ungdomsdialog vil omfatte nye og andre former for deltakelse, herunder 

nettbaserte kampanjer, og samråd via digitale plattformer knyttet til EUs ungdomsportal. Dialogen vil samordnes 

på EU-plan med deltakelse fra ungdom på alle nivåer og støttes gjennom nasjonale arbeidsgrupper med 

forbedrede kontrollordninger. Den bør være åpen og tydelig med hensyn til virkning. For at unge mennesker skal 

ha mulighet til å gjøre seg opp en mening basert på fakta og argumenter, er tilgang til kvalitetssikrede 

opplysninger avgjørende. 
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Som et gjennomgående prinsipp bør søkerorganer gjennomføre strategier for å knytte til seg unge 

mennesker på grasrotplan fra ulike bakgrunner med sikte på å sørge for å nå et økende antall unge 

mennesker på grasrotplan. 

Verken de nasjonale Erasmus+-kontorene eller organisasjoner som i stor grad har nasjonale Erasmus+-

kontorer som medlemmer (2/3 eller mer), er godkjent som søkerorganisasjoner i denne innbydelsen. 

4. TILGJENGELIG BUDSJETT  

Denne innbydelsen til å sende inn forslag åpner for mulighet til å søke om årlig driftstilskudd(5). 

Årlig driftstilskudd fokuserer på kortsiktig samarbeid på europeisk plan. Søknader må inneholder en 

detaljert tolvmåneders arbeidsplan (årlig arbeidsplan) for 2020 sammen med nødvendige opplysninger for 

å beregne støtten. 

5. TILDELINGSKRITERIER  

Kvaliteten på støtteberettigede søknader vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: 

 relevans (maksimalt 30 poeng) 

 kvaliteten på arbeidsprogrammets utforming og gjennomføring (maksimalt 20 poeng) 

 sammensetning med hensyn til profil, antall og bakgrunn for deltakerne og statene som er 

involvert i aktivitetene (maksimalt 30 poeng) 

 virkning, spredning og bærekraftighet (maksimalt 20 poeng) 

6. INNSENDING AV SØKNADER  

Søknader skal sendes inn via et elektronisk søknadsskjema for tildeling (eForm). 

eForm er tilgjengelig på engelsk, fransk og tysk på følgende internettadresse: 

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

og må være behørig utfylt på ett av de offisielle språkene i Den europeiske union. 

Behørig utfylt eForm må leveres elektronisk innen 19. november 2019 kl. 17.00 (lokal tid i Brussel) og 

inneholde relevante vedlegg(6): 

Andre obligatoriske vedlegg(7) må sendes per e-post til forvaltningsorganet innen samme frist. 

7. YTTERLIGERE OPPLYSNINGER  

Søknader må overholde bestemmelsene i retningslinjene for søkere – innbydelse til å sende inn forslag 

EACEA/45/2019, som finnes på internett på følgende adresse: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-

plus/funding_en 

  

(5) Samlet budsjett for tildeling i 2020 til sivilsamfunnssamarbeid på ungdomsområdet er EUR 4 000 000 og er 

fordelt som følger: EUR 3 500 000 – forbeholdt støttemottakere som har undertegnet rammepartnerskapsavtalene 

om sivilsamfunnssamarbeid på ungdomsområdet i 2018 og dermed ikke tilgjengelig for denne innbydelsen, EUR 

500 000 – tilgjengelig for søkere som framlegger forslag om et årlig driftstilskudd i henhold til den aktuelle 

innbydelsen. 

(6) Andre administrative dokumenter som kreves i retningslinjene for søkere, skal sendes per e-post til Forvaltnings-

organet for utdanning, audiovisuelle medier og kultur innen 19. november 2019 til følgende e-postadresse: 

EACEA-YOUTH@ec.europa.eu. 

(7) For ytterligere opplysninger om nødvendige vedlegg, se avsnitt 14 i retningslinjer for søkere. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til artikkel 107 og 108 i traktaten om  

Den europeiske unions virkemåte  

Tilfeller der Kommisjonen ikke gjør innsigelse eller tiltaket ikke utgjør statsstøtte 

Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet på 

mottakeren): 

Nærmere 

opplysninger 

SA.49580 

(2017/N) 

Ungarn Észak-

Magyarország 

Artikkel 107 

nr. 3 bokstav a) 

Regional investment aid to BorsodChem 

Zrt. 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 1 

SA.51061 

(2018/N) 

Frankrike Nord-Pas-de-

Calais 

– 

Parc éolien en mer dans une zone au large 

de Dunkerque (lauréat du dialogue 

concurrentiel no1/2016 portant sur des 

installations éoliennes de production 

d’électricité en mer dans une zone au 

large de Dunkerque) – V2 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 2 

SA.51190 

(2018/N) 

Frankrike Haut-Rhin 

– 

Soutien par appel d'offres au 

développement d''installations de 

production d'électricité à partir de 

l'énergie solaire dans le département du 

Haut-Rhin 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 2 

SA.53028 

(2019/N) 

Irland – The Key Employee Engagement 

Programme 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 3 

SA.52288 

(2018/N) 

Tyskland – Sale of HSH Nordbank AG EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 4 

SA.49371 

(2017/N) 

Tyskland Deutschland 

– 

KWK – Stadtwerke München – 

Modernisierung der GuD2, >300 MW 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 5 

SA.49843 

(2017/N) 

Tyskland Deutschland 

– 

KWK – Steag – GuD Herne, >300 MW EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 5 

SA.53518 

(2019/N) 

Italia – Third prolongation of the Italian guarantee 

scheme for the securitisation of non-

performing loans 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 6 

SA.54005 

(2019/N) 

Irland – Ninth prolongation of the Credit Union 

restructuring and stabilisation scheme 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 7 

SA.53054 

(2019/N) 

Tyskland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von 

mit Selbstzündungsmotor angetriebenen 

Nutzfahrzeugen mit einer zulässigen 

Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen 

(schwere Kommunalfahrzeuge) der 

Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V 

und EEV 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 8 

SA.53055 

(2019/N) 

Tyskland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von 

mit Selbstzündungsmotor angetriebenen 

gewerblichen schweren Handwerker- und 

Lieferfahrzeugen der Klassen N1 und N2 

mit einer zulässigen Gesamtmasse von  

3,5 Tonnen bis zu 7,5 Tonnen der 

Schadstoffklassen Euro I, II, III, IV, V 

und EEV mit Stickoxidminderungs-

systemen. 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 8 

SA.53056 

(2019/N) 

Tyskland Deutschland 

– 

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von 

mit Selbstzündungsmotor angetriebenen 

gewerblichen leichten Handwerker- und 

Lieferfahrzeugen der Klassen N1 und N2 

mit einer zulässigen Gesamtmasse von  

2,8 Tonnen bis zu 3,5 Tonnen der 

Schadstoffklassen Euro 3, 4, 5 und 6 mit 

Stickoxidminderungssystemen. 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 9 

2019/EØS/84/25 
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Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet på 

mottakeren): 

Nærmere 

opplysninger 

SA.54244 

(2019/N) 

Irland Ireland 

– 

15th prolongation of the Credit Union 

Resolution Scheme 2019-2020 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 10 

SA.54332 

(2019/N) 

Hellas – Prolongation of the Greek State Guarantee 

Scheme for banks (Art. 2 law 3723/2008) 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 11 

SA.53546 

(2019/N) 

Portugal Portugal 

– 

10th prolongation of the Portuguese 

Guarantee Scheme on EIB lending 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 12 

SA.51263 

(2019/N) 

Nederland Nederland 

– 

Gecombineerde verlenging Nederlandse 

tonnageregeling voor grote schepen en 

scheepsmanagement (N 457/2008) en 

voor kabelleggers, pijpenleggers, 

kraanschepen en onderzoeksschepen 

(N 714/2009) 

EUT C 277 av 

16.8.2019, s. 12 

SA.53821 

(2019/N) 

Italia – Modifica del Meccanismo di 

remunerazione della disponibilità di 

risorse per l’adeguatezza. Introduzione di 

requisiti ambientali. 

EUT C 286 av 

23.8.2019, s. 1 

SA.54724 

(2019/N) 

Irland – Limited extension of NAMA’s lifespan to 

work out residual loans 

EUT C 286 av 

23.8.2019, s. 2 

SA.51614 

(2018/N) 

Polen Warminsko-

Mazurskie 

– 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie 

EUT C 286 av 

23.8.2019, s. 3 

SA.51866 

(2018/N) 

Finland Suomi/Finland 

– 

Costs of prevention, control, eradication 

of animal diseases in aquaculture 

EUT C 286 av 

23.8.2019, s. 3 

SA.45274 

(2016/NN) 

Frankrike France 

– 

Parc éolien en mer de Courseulles lauréat 

de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/ 

S 126-208873 de 2011 

EUT C 286 av 

23.8.2019, s. 4 

SA.45275 

(2016/NN) 

Frankrike France 

– 

Parc éolien en mer de Fécamp lauréat de 

l'appel d'offres éolien en mer no 2011/ 

S 126-208873 de 2011 

EUT C 286 av 

23.8.2019, s. 5 

SA.45276 

(2016/NN) 

Frankrike France 

– 

Parc éolien en mer de Saint-Nazaire 

lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 

2011/S 126-208873 de 2011 

EUT C 286 av 

23.8.2019, s. 6 

SA.47246 

(2017/NN) 

Frankrike France 

– 

Parc éolien en mer des iles d'Yeu et de 

Noirmoutier lauréat de l'appel d'offres no 

2013/S 054-088441 

EUT C 286 av 

23.8.2019, s. 7 

SA.47247 

(2017/NN) 

Frankrike France 

– 

Parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport 

lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 

2013/S 054-088441 

EUT C 286 av 

23.8.2019, s. 7 

SA.48007 

(2017/NN) 

Frankrike France 

– 

Parc éolien en mer de Saint-Brieuc lauréat 

de l'appel d'offres éolien en mer no 2011 

EUT C 286 av 

23.8.2019, s. 8 

SA.54375 

(2019/N) 

Frankrike France 

– 

Prolongation du régime de soutien par 

appels d'offres au développement des 

installations au sol de production 

d'électricité à partir d'énergie solaire, 

approuvé le 29 Septembre 2017 

EUT C 286 av 

23.8.2019, s. 9 

SA.54376 

(2019/N) 

Frankrike France 

– 

Prolongation du régime de soutien par 

appels d'offres au développement des 

installations de production d''électricité à 

partir de l'énergie solaire, implantées sur 

bâtiments 

EUT C 286 av 

23.8.2019, s. 10 

SA.51080 

(2019/N) 

Spania España 

– 

TRTEL – Compensación a prestadores del 

servicio de comunicación audiovisual 

televisiva por los costes derivados de los 

cambios a realizar en los equipos de 

transmisión para su adaptación a las 

nuevas asignaciones de frecuencia 

(segundo dividendo digital) 

EUT C 303 av 

6.9.2019, s. 1 
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Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet på 

mottakeren): 

Nærmere 

opplysninger 

SA.52832 

(2019/N) 

Polen Slaskie 

– 

Amendments to the closure plan for the 

Polish coal mining sector in the period 

2015–2023 

EUT C 303 av 

6.9.2019, s. 2, 

rettet i EUT C 317 

av 20.9.2019, s. 4 

SA.50905 

(2018/N) 

Polen Poland, 

Zachodnio-

pomorskie 

– 

Polskie LNG S.A EUT C 303 av 

6.9.2019, s. 3 

SA.53347 

(2019/N) 

Italia Italia 

– 

Incentivazione dell’ energia elettrica 

prodotta da fonte eolica onshore, solare 

fotovoltaica, idroelettrica e da gas 

residuati dei processi di depurazione 

EUT C 303 av 

6.9.2019, s. 4 

SA.51613 

(2019/N) 

Luxembourg – Prolongation du régime en faveur du 

transport combiné au Luxembourg 

EUT C 317 av 

20.9.2019, s. 1  

SA.53135 

(2019/N) 

Hellas Ellada 

Artikkel 107 

nr. 3 bokstav a) 

og c) 

Ultrafast Broadband Infrastructure 

Scheme 

EUT C 317 av 

20.9.2019, s. 2 

SA.54759 

(2019/N) 

Finland Suomi/Finland 

– 

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki 

/ Aid for newspapers published in 

minority languages 

EUT C 335 av 

4.10.2019, s. 1 

SA.45840 

(2019/N) 

Østerrike – Steuervergünstigungen bei 

Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften 

EUT C 335 av 

4.10.2019, s. 2 

SA.44922 

(2017/N) 

Danmark Danmark 

– 

DONG Energy Thermal Power A/S EUT C 335 av 

4.10.2019, s. 3 
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