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II
(Meddelelser)

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER,
KONTORER OG AGENTURER

EUROPA-KOMMISSIONEN
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
Foranstaltninger, der anses for lige så effektive som artikel 4 i direktivet om bekæmpelse af
skatteundgåelse
(2018/C 441/01)
1. Generelle bemærkninger
I artikel 4 i direktivet om bekæmpelse af skatteundgåelse (i det følgende benævnt »ATA-direktivet«) (1) pålægges medlem
sstaterne at indføre regler om begrænsning af rentebetalinger, der skal gennemføres i national ret senest den
31. december 2018 (2).
I henhold til ATA-direktivets artikel 11, stk. 6, »… kan medlemsstater, der har nationale målrettede regler for forebyg
gelse af risici for udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud (BEPS) den 8. august 2016, som er lige så
effektive som reglen om begrænsning af rentebetalinger i dette direktiv, anvende disse målrettede regler indtil udgangen
af det første hele skatteår efter datoen for offentliggørelse af aftalen mellem Organisationen for Økonomisk Samarbejde
og Udviklings (OECD) medlemmer på det officielle websted om en minimumsstandard med hensyn til BEPS-aktion 4,
dog senest indtil den 1. januar 2024.«
I henhold til ATA-direktivets artikel 10, stk. 3, sender »de medlemsstater, der er omhandlet i artikel 11, stk. 6, … inden
den 1. juli 2017 Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere effektiviteten af de nationale mål
rettede regler for forebyggelse af risici for BEPS.«
2. Foranstaltninger, der anses for lige så effektive som ATA-direktivets artikel 4
Kommissionens tjenestegrene finder, at følgende regler som anmeldt af de pågældende medlemsstater er »lige så effek
tive« som reglerne om begrænsning af rentebetalinger i ATA-direktivets artikel 4. De pågældende medlemsstater kan
fortsat anvende disse regler i henhold til ATA-direktivets artikel 11, stk. 6:
— Grækenland — artikel 49 i lov 4172/2013
— Frankrig — artikel 212 bis i »code général des impôts (»rabot«)«
— Slovakiet — paragraf 21a i Act No. 595/2003 Coll
— Slovenien — artikel 32 i »zakon o davku od dohodkov pravnih oseb« (ZDDPO-2) og
— Spanien – 1) artikel 16 og 63 i »Ley 27/2014, Del Impuesto Sobre Sociedades (»territorio comun«)« og 2) artikel 24
i »Ley Foral 26/2016, Del Impuesto Sobre Sociedades (Navarra)«.
3. Kriterier for vurdering af samme effektivitet
På grundlag af ATA-direktivets benchmarks vurderede Kommissionens tjenestegrene 1) den retlige lighed og 2) den øko
nomiske ækvivalens af de foranstaltninger, som medlemsstaterne havde anmeldt.
Den grundlæggende antagelse for undersøgelsen af de anmeldte foranstaltningers retlige ækvivalens var, at kun de foran
staltninger, der sikrer en begrænsning af fradraget for overstigende låneomkostninger i forhold til faktorer vedrørende
skattesubjektets rentabilitet, primært kan anses for lige så effektive i forbindelse med håndtering af overdrevent høje
rentefradrag.
(1) Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det
indre markeds funktion (EUT L 193 af 19.7.2016, s. 1).
(2) I henhold til ATA-direktivets artikel 11, stk. 1.
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Analysen af den økonomiske ækvivalens mellem de anmeldte regler og ATA-direktivets artikel 4 omfattede to kriterier.
For det første bør den anmeldte foranstaltning som minimum ikke medføre væsentligt lavere indtægter end reglen om
begrænsning af rentebetalinger på grundlag af ATA-direktivets artikel 4.
For det andet blev den anmeldte nationale foranstaltning anset for »lige så effektiv« som ATA-direktivets artikel 4, hvis
anvendelsen af den ville føre til et tilsvarende eller højere skattetilsvar for et flertal af store virksomheder (alle virksomheder
undtagen små og mellemstore virksomheder) sammenlignet med det anslåede resultat i henhold til ATA-direktivets regel om
begrænsning af rentebetalinger.
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IV
(Oplysninger)

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER,
KONTORER OG AGENTURER

RÅDET
EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner — Rapport fra Gruppen vedrørende
Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) med forslag om ændringer af bilag II til Rådets
konklusioner af 5. december 2017
(2018/C 441/02)
Med virkning fra dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende erstattes bilag II til Rådets konklusioner af
5. december 2017 om EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner (1), som ændret i januar (2), marts (3),
maj (4), oktober (5) og november (6) 2018, af følgende:
»BILAG II

Status for samarbejdet med EU vedrørende de tilsagn, der er givet om at gennemføre principper
for god forvaltning på skatteområdet
1.

Gennemsigtighed

1.1. Tilsagn om at gennemføre den automatiske udveksling af oplysninger, enten ved at undertegne den multilaterale aftale om
kompetent myndighed eller gennem bilaterale aftaler
Følgende jurisdiktioner har givet tilsagn om senest i 2018 at gennemføre den automatiske udveksling af oplysninger:
Antigua og Barbuda, Curaçao, Dominica, Grenada, Marshalløerne, Ny Kaledonien, Oman, Palau, Qatar og
Taiwan.
Følgende jurisdiktioner har givet tilsagn om senest i 2019 at gennemføre den automatiske udveksling af oplysninger:
Tyrkiet.
1.2. Medlemskab af Det Globale Forum for Gennemsigtighed og Informationsudveksling på Skatteområdet og tilfredsstillende status
Følgende jurisdiktioner har givet tilsagn om senest i 2018 at blive medlem af Det Globale Forum og/eller at have en
tilfredsstillende status:
Anguilla, Curaçao, Marshalløerne, Ny Kaledonien og Palau.
Følgende jurisdiktioner har givet tilsagn om senest i 2019 at blive medlem af Det Globale Forum og/eller at have en
tilfredsstillende status:
Fiji, Jordan, Namibia, Tyrkiet og Vietnam.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

EUT C 438 af 19.12.2017, s. 5.
EUT C 29 af 26.1.2018, s. 2.
EUT C 100 af 16.3.2018, s. 4 og EUT C 100 af 16.3.2018, s. 5.
EUT C 191 af 5.6.2018, s. 1.
EUT C 359 af 5.10.2018, s. 3.
EUT C 403 af 9.11.2018, s. 4.
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1.3. Undertegnelse og ratifikation af OECD's multilaterale konvention om gensidig administrativ bistand eller netværk af aftaler,
der omfatter alle EU-medlemsstater
Følgende jurisdiktioner har givet tilsagn om senest i 2018 at undertegne og ratificere konventionen eller at have indgået
et netværk af aftaler, der omfatter alle EU-medlemsstater:
Antigua og Barbuda, Dominica, Ny Kaledonien, Oman, Palau, Qatar og Taiwan.
Følgende jurisdiktioner har givet tilsagn om senest i 2019 at undertegne og ratificere konventionen eller at have indgået
et netværk af aftaler, der omfatter alle EU-medlemsstater:
Armenien, Bosnien-Hercegovina, Botswana, Eswatini, Fiji, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien,
Jamaica, Jordan, Kap Verde, Maldiverne, Marokko, Namibia, Mongoliet, Montenegro, Serbien, Thailand og
Vietnam.
2.

Fair beskatning

2.1. Tilstedeværelse af skadelige skatteordninger
Følgende jurisdiktioner har givet tilsagn om senest i 2018 at ændre eller afskaffe de konstaterede ordninger:
Antigua og Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Botswana, Cookøerne, Curaçao, Dominica, Fiji, Grenada,
Hongkong SAR, Jordan, Kap Verde, Korea (republikken), Labuanøen, Macao SAR, Malaysia, Maldiverne,
Marokko, Mauritius, Panama, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Schweiz,
Seychellerne, Taiwan, Thailand, Tunesien, Tyrkiet og Uruguay.
Følgende jurisdiktion har givet tilsagn om senest 12 måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende at
ændre eller afskaffe de konstaterede ordninger:
Namibia.
2.2. Tilstedeværelse af skatteordninger, der fremmer offshorekonstruktioner, som tiltrækker overskud uden en reel økonomisk aktivitet
Følgende jurisdiktioner har givet tilsagn om senest i 2018 at tage fat på problemerne vedrørende økonomisk substans:
Anguilla, Bahamas, Bahrain, Bermuda, Caymanøerne, De Britiske Jomfruøer, De Forenede Arabiske Emirater,
Guernsey, Isle of Man, Jersey, Marshalløerne, Turks- og Caicosøerne og Vanuatu.
3.

Tiltag til bekæmpelse af BEPS

3.1. Medlemskab af den inklusive ramme vedrørende BEPS eller gennemførelse af BEPS-minimumsstandarderne
Følgende jurisdiktioner har givet tilsagn om senest i 2018 at blive medlem af den inklusive ramme eller at gennemføre
BEPS-minimumsstandarderne:
Cookøerne, Færøerne, Grønland, Marshalløerne, Ny Kaledonien, Palau, Taiwan og Vanuatu.
Følgende jurisdiktioner har givet tilsagn om senest i 2019 at blive medlem af den inklusive ramme eller at gennemføre
BEPS-minimumsstandarderne:
Albanien, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Eswatini, Fiji, Jordan, Kap Verde, Marokko, Montenegro og
Namibia.
Følgende jurisdiktioner har givet tilsagn om at blive medlem af den inklusive ramme eller at gennemføre BEPSminimumsstandarderne, hvis og når sådanne tilsagn bliver relevante:
Nauru og Niue.«
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(2018/C 441/03)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION
NOTERER SIG:

1.

artikel 165, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (1), som fastsætter, at et af målene for
Unionens indsats er at »fremme de unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa«,

2.

artikel 79, stk. 4 og 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2), som fastsætter, at Europa-Parla
mentet og Rådet kan fastsætte foranstaltninger, der skal fremme indsatsen for at fremme integration af tredjelands
statsborgere, uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative
bestemmelser. Medlemsstaternes ret til at fastlægge antallet af tredjelandsstatsborgere, der kan indrejse fra tred
jelande på deres område for at søge arbejde, berøres ikke,

3.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (3), navnlig de principper, der anerkendes i bl.a.
artikel 21 (ikkeforskelsbehandling), artikel 23 (ligestilling mellem mænd og kvinder) og artikel 24 (børns
rettigheder),

4.

de nye rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet (2010-2018) (4) og den nuværende EU-arbejdsplan
for ungdom (2016-2018) (5),

5.

Kommissionens meddelelse om »Europa 2020« som godkendt af Det Europæiske Råd, der anerkender ungdomsar
bejdets rolle som udbyder af ikkeformelle læringsmuligheder for alle unge (6),

6.

resolutionen vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om ung
domsarbejde (7), der opfordrer til større forståelse af og en styrket rolle for ungdomsarbejde, specifikt i forhold til
fremme, støtte og udvikling af ungdomsarbejde på en række niveauer,

7.

erklæringen om fremme af medborgerskab og de fælles værdier frihed, tolerance og ikkediskrimination ved hjælp af
uddannelse (Pariserklæringen, 2015) (8),

8.

henstilling CM/Rec(2016)7 fra Europarådets Ministerkomité om unges adgang til rettigheder (9),

9.

Europa-Kommissionens meddelelse om en handlingsplan om integration af tredjelandsstatsborgere (10),

10. Europa-Kommissionens meddelelse om beskyttelse af migrantbørn (11) og Rådets konklusioner om fremme og
beskyttelse af børns rettigheder (12), hvori det understreges, at det er nødvendigt at beskytte alle børn, uanset deres
status, og til enhver tid lade hensynet til barnets tarv komme i første række, herunder uledsagede børn og børn, der
er blevet adskilt fra deres familier, i fuld overensstemmelse med FN's konvention om barnets rettigheder og dens
valgfrie protokoller,
11. de politiske anbefalinger fra EU's ekspertgruppe vedrørende ungdomsarbejde til fordel for flygtninge og unge tred
jelandsstatsborgere,
EUT C 115 af 9.5.2008, jf. artikel 165, stk. 2, tidl. artikel 149 i TEF.
EUT C 115 af 9.5.2008, jf. artikel 79, stk. 4, tidl. artikel 63, nr. 3 og 4, i TEF.
EUT C 364 af 15.12.2015, s. 1.
EUT C 311 af 19.12.2009, s. 1.
EUT C 417 af 15.12.2015, s. 1.
Europa 2020-strategien, 3.3.2010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&qid=1543920188832&from=DA.
(7) EUT C 202 af 7.6.2016, s. 389.
(8) Pariserklæringen af 17. marts, 2015 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ebbab0bb-ef2f-11e5-852901aa75ed71a1.
(9) https://rm.coe.int/1680702b6e.
(10) COM(2016) 377 final af 7.6.2016.
(11) COM(2017) 211 final af 12.4.2017.
(12) 7775/17 af 3.4.2017.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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ANERKENDER, AT

1.

ungdomsarbejde er et bredt begreb, der dækker en lang række af aktiviteter af social, kulturel, uddannelsesmæssig eller
politisk art, som organiseres af, med og for unge. Aktiviteterne omfatter også sport og tilbud til unge. Ungdomsarbejde
hører under området uddannelse uden for skolemiljøet ligesom de specifikke fritidsaktiviteter, der forvaltes af professio
nelle eller frivillige ungdomsarbejdere (1) og -ledere, og bygger på ikkeformelle læringsprocesser og frivillighed (2). Ung
domsarbejde er typisk en social aktivitet, der involverer samarbejde med unge og de samfund, som de bor i, og dermed
fremmer unges aktive deltagelse og inklusion i deres lokalsamfund og i beslutningstagningen (3),

2.

ungdomsarbejde har fokus på unge, som er kernen i alle de relaterede politikker, metoder og aktiviteter. Unge, her
under unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere (4), anses for at være kompetente personer med evner og
styrker, som er i stand til at forme deres fremtid,

3.

de forhold og den praksis, der kendetegner ungdomsarbejde, er forskellige afhængigt af lokale, regionale og natio
nale forhold. Alle former for foreslået samarbejde har til formål at støtte denne mangfoldighed, ikke at begrænse
den gennem harmonisering,

4.

blandt de vejledende principper for ungdomsarbejde er betydningen af at fremme europæiske værdier og ligestilling
mellem mænd og kvinder og bekæmpe alle former for forskelsbehandling, respektere rettighederne og overholde
principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, idet der tages hensyn til eventuelle
forskelle i unges levevilkår, behov, forhåbninger, interesser og holdninger, der skyldes en række faktorer, og idet det
anerkendes, at alle unge er en ressource for samfundet (5). Ungdomsarbejdets evne til at imødekomme personer er
særlig værdifuld i forbindelse med anerkendelse af de evner og styrker, som unge med færre muligheder har,

5.

der bør rettes særlig opmærksomhed mod unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere, som er i risiko for
forskellige former for marginalisering på grund af deres migrantbaggrund i kombination med andre mulige grunde
til forskelsbehandling såsom etnisk oprindelse, køn, seksuel orientering, handicap, religion, tro eller politisk
overbevisning,

6.

formålet med ungdomsarbejde er at opnå positive erfaringer i overgangen fra ungdom til voksenliv (6). Unge, herun
der unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere, gennemgår denne overgangsperiode. Hensigten med ungdoms
arbejde er at inddrage alle unge i samfundet og samtidig give dem redskaber og muligheder, der sætter dem i stand
til at øve indflydelse på samfundet som aktive borgere. Denne inklusive karakter af ungdomsarbejde bør anvendes
til at støtte unge flygtninges og tredjelandsstatsborgeres inklusion i deres nye værtssamfund i respektfuld bevidsthed
om, at deres inklusionsproces starter et andet sted end lokale unges,

7.

ungdomsarbejde også beskrives som et pædagogisk partnerskab mellem unge og ungdomsarbejdere (6). Denne
læring finder sted i et ikkeformelt og uformelt miljø. Ungdomsarbejde sigter mod at udvide horisonten for unge,
der er involveret i dets aktiviteter, fremme deltagelse og lægge op til socialt engagement fra unge, navnlig ved at
tilbyde muligheder for at være aktiv og ved at tilskynde unge til at være kritiske og kreative i deres reaktioner på
egne erfaringer og verden omkring dem (7). Ved at give unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere denne
støtte formidler ungdomsarbejde værtssamfundets kulturelle opfattelser og værdier til målgruppen og omvendt i en
interkulturel læringstilgang,

(1) »Ungdomsarbejder« som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om opret
telse af »Erasmus+«: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF,
1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).
(2) Jf. Rådets resolution om nye rammer for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet (november 2009) (EUT C 311
af 19.12.2009, s. 1).
(3) Europarådet, standarder for ungdomsarbejde, https://www.coe.int/en/web/youth/youth-work1.
(4) Ved »unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere« forstås i disse rådskonklusioner og i forbindelse med migrations- og flygtninge
spørgsmål unge kvinder og mænd på op til 30 år, der lovligt opholder sig i en EU-medlemsstat.
(5) EUT C 327 af 4.12.2010, s. 1.
(6) https://www.ed.ac.uk/education/rke/making-a-difference/understanding-value-of-universal-youth-work
(7) Jf. National Occupational Standards for Youth Work Scotland, Lifelong Learning UK www.youthworkessentials.org/up-running/whatis-youth-work.aspx.
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8.

deltagelse i og udformning af aktiviteter og projekter i ungdomsarbejde styrker alle involverede aktørers kompeten
cer, evner og kapaciteter: unge, herunder unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere, samt ungdomsarbejdere.
Unge vælger at blive involveret i aktiviteter inden for ungdomsarbejde, ikke mindst fordi de ønsker at slappe af,
møde venner, skabe nye forbindelser, have det sjovt og finde støtte (1). Derfor skal ungdomsarbejdspladser sørge for
respekt og sjov og skabe et gæstfrit, deltagende, kønsafbalanceret og demokratisk struktureret miljø, hvor respekten
for andre, for mangfoldighed, menneskerettigheder og demokratiske værdier kan opleves i praksis. I sådanne sikre
og ikkediskriminerende miljøer uden krav om registrering eller økonomisk bidrag, hvor individuelle forskelle
respekteres ved at fokusere på at støtte og styrke den tillid, som unge har til sig selv, skal unge kunne udvikle og
afprøve deres synspunkter, begå fejl og lære af disse og deres jævnaldrende,

9.

muligheden for at være en del af et mangfoldigt socialt netværk med dette tilbud om selvstændig og frivillig delta
gelse kan være en afgørende faktor for aktiv deltagelse i samfundet. Aktiviteter inden for ungdomsarbejde vælges
efter unges livsvilkår og behov og baseres på respekt- og tillidsbaserede relationer blandt unge og ungdomsarbej
dere. Disse relationers begyndelse og afslutning bør ikke defineres af en ekstern faktor, men kun på initiativ af den
unge, herunder unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere,

10. ungdomsarbejdsmetoder giver ungdomsarbejdere og unge, herunder unge flygtninge og andre tredjelandsstatsbor
gere, kompetencer til at indhente saglig information og sætter dem i stand til at styrke deres evne til selvrefleksion,
interkulturel bevidsthed, kritisk tænkning og modstandsdygtighed,

11. ungdomsarbejde bidrager til at udvikle kompetencer inden for konfliktforebyggelse,

12. ungdomsarbejde tilbyder veje til samfundsmæssigt engagement og politisk deltagelse ved at oplyse om beslutnings
tagningsprocesser og give adgang til politisk ansvarlige aktører samt ved at afprøve demokratiske strukturer gennem
aktiv deltagelse i aktiviteter inden for ungdomsarbejde. Denne frivillige deltagelse i respektfulde og uformelle ram
mer kan skabe en positiv følelse af identitet og følelse af at høre til hos unge flygtninge og andre tredjelandsstats
borgere og sætte dem i stand til at bidrage til positive ændringer i samfundet,

13. for at støtte unge mennesker og udvide omfanget af deres aktiviteter bør ungdomsarbejdere arbejde tæt sammen
med andre aktører og interessenter på lokalt plan. Gennem udveksling af oplysninger, netværksarbejde og samar
bejde kan ungdomsarbejde give individuel adgang for unge til andre områder, som f.eks. formel uddannelse,
arbejdsmarkedet, bolig eller sundhedspleje. Tilskyndelse af unge til at udnytte disse broer til andre områder har
særlig betydning for ungdomsarbejde med unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere.

UNDERSTREGER, AT UNGDOMSARBEJDE KRÆVER:

A. Viden og uddannelse
Ungdomsarbejdere skal have specialiserede kundskaber, færdigheder og kompetencer for at gå ind i langvarige forbindel
ser med unge, herunder unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere, i alle faser af deres proces; der er også brug
for særlig viden, når man beskæftiger sig med uledsagede mindreårige; viden, metoder og uddannelse skal være baseret
på interkulturel bevidsthed og refleksion og skal løbende evalueres og ajourføres i overensstemmelse med skiftende
behov og opfattelser.

B.

Stabile rammer og rum

Stabile rammer med juridiske rettigheder, bæredygtige rum og midler i henhold til lokale, regionale og nationale kvali
tetsstandarder for ungdomsarbejde; dette omfatter sikre rum og muligheder for deltagelse i inklusive former for aktivite
ter inden for ungdomsarbejde for unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere.
C. Politikker
Politikker, der muliggør og støtter unges selvstændighed, herunder unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere, og
deres aktive demokratiske deltagelse i udformningen af politikker.
(1) National Occupational Standards for Youth Work Scotland, Lifelong Learning UK www.youthworkessentials.org/up-running/what-isyouth-work.aspx.
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D. Netværksarbejde og forskning
Forskellige former for emneorienteret, tværsektoriel kontakt og udveksling mellem ungdomsarbejdere og -interessenter
er afgørende, både personligt og online. For løbende at forbedre metoderne og de relaterede politikker er det nødvendigt
med objektiv information af høj kvalitet om målgruppens behov og udviklingen på politikområdet.
OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE TIL, UNDER HENSYNTAGEN TIL NÆRHEDSPRINCIPPET OG, HVIS DET ER RELEVANT, MED
INDDRAGELSE AF DE REGIONALE OG LOKALE NIVEAUER

A. at forbedre »Viden og uddannelse« ved
1.

at tilskynde til kortlægning og formidling af eksempler på god praksis fra forskellige sektorer, der beskæftiger sig
med unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere, og samtidig anerkende bidraget fra disse eksempler på god
praksis til konfliktforebyggelse

2.

at give ungdomsarbejdere passende instrumenter til oplysning og uddannelse, f.eks. om menneskerettigheder, retlige
rammer for nationale og lokale migrations- og asylprocedurer, relevante sprog, andre lokale kulturer, interkulturel
dialog, psykisk sundhed og trivsel samt om sikkerhed og information om adgang til psykologisk støtte til unge og
ungdomsmedarbejdere osv.

3.

at sørge for oplysninger om positive narrativer om integrationsprocesser og nye rollemodelinitiativer, samtidig med at
det anerkendes, at integration begynder på ankomstdagen og er en proces, der går begge veje, for såvel unge flygtninge
og andre tredjelandsstatsborgere som deres værtssamfund. »Fra-første-dag-oplysningsprocessen« kunne begynde med
emner i forbindelse med europæiske værdier, menneskerettigheder, demokratiske værdier og ligestillingsspørgsmål

4.

at skabe passende muligheder for peer-uddannelse og peer-coaching for såvel unge flygtninge og andre tredjelands
statsborgere som ungdomsarbejdere

5.

at forbedre ungdomsarbejderes evne til at styrke modstandsdygtigheden (både deres egen og målgruppernes) og,
med hensyn til at øge deres trivsel og mentale sundhed, at fremme adgangen til grundlæggende psykosocial støtte
til såvel unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere som ungdomsarbejdere

6.

at oplære ungdomsarbejdere i at lette interkulturel dialog på lige fod mellem lokalbefolkningen og unge flygtninge
og andre tredjelandsstatsborgere; dette omfatter færdigheder til at håndtere vanskelige samtaler på en støttende og
respektfuld måde og nedtrappe eller løse konflikter med demokratiske metoder

7.

at undersøge mulighederne for at skabe formelle og/eller ikkeformelle uddannelsestilgange for ungdomsarbejdere,
som aktivt arbejder med unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere; hvis deltagelsen krones med succes, bør
den munde ud i en eller anden form for anerkendelse/certificering,

B.

at sikre og udbygge »Stabile rammer og rum« ved

8.

at støtte alle typer af ungdomsarbejde for at nå ud til unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere med henblik
på at give dem adgang til civilsamfundsaktiviteter og så vidt muligt inddrage dem som aktive deltagere og
ligestillede

9.

at yde støtte til og skabe synlighed for eksisterende ungdomsorganisationer eller ungdomsinitiativer ledet af unge
flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere, der er aktive i vellykkede inklusionsprocesser

10. at opbygge netværk mellem eksisterende ungdomsorganisationer, ungdomsklubber og -tjenester, der allerede har
god kontakt, viden og ekspertise, når det gælder arbejde med unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere, og
at skabe et netværk af berørte aktører
11. at åbne mulighed for måder, hvorpå unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere kan deltage aktivt i alle eksi
sterende lokale, regionale, nationale og europæiske ungdomsprogrammer
12. at støtte tilrettelæggelsen af lokale arrangementer og projekter, der demonstrerer lokalbefolkningens evner og talen
ter (uanset deres baggrund)
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13. at styrke ungdomsarbejdsstrukturer, hvor det overhovedet er muligt og relevant, så de kan fungere som støttebinde
led mellem offentlige tjenester, lokalbefolkningen og unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere. Myndighe
derne på det ansvarlige niveau bør derfor:
a) fremme programmer, tiltag og projekter, der bekæmper fordomme og stereotyper og håndterer lokalbefolknin
gens potentielle frygt
b) fremme interkulturel og interreligiøs dialog ved at sikre støtte og synlighed
c) skabe synlighed for »gode nyheder« og positive narrativer
d) sørge for programmer, tiltag og projekter for at højne bevidstheden om kultur, værdier og skikke såvel i lokale
værtssamfund som i unge flygtninges og andre tredjelandsstatsborgeres oprindelsesregioner
e) skabe sikre rum, hvor lokalsamfundet, herunder unge flygtninge og tredjelandsstatsborgere, kan deltage
i respektfuld dialog for at tackle, forebygge og/eller bekæmpe forskelsbehandling, fremmedhad og racistiske og
antisemitiske synspunkter. Når det er hensigtsmæssigt, kan aktiviteterne i disse sikre rum gives omtale gennem
informations- og kommunikationsmedier
f) støtte og anerkende bidraget fra alle de aktører (både statslige og fra ikkestatslige organisationer eller private
initiativer), der er inddraget i processen
14. at skabe sikre børne- og ungdomsvenlige rum i modtagestrukturer eller flygtningemodtagecentre, idet der tages
hensyn til princippet om barnets og den unges tarv. Disse rum bør drives af ungdomsarbejdere med tilstrækkelige
kompetencer i samarbejde med fagfolk fra andre sektorer, således at erhvervelsen af kendskab til det nye værtssam
funds regler og værdier og til unge flygtninges og andre tredjelandsstatsborgeres behov og baggrund kan gå i gang
fra den allerførste dag,
C. at styrke »Politikker« ved
15. at udvikle strategier og rammer, hvis det er relevant, for myndiggørelse og integration af unge flygtninge og andre
tredjelandsstatsborgere og dermed give dem mulighed for at blive aktive medlemmer af samfundet, også ved at
styrke og støtte dem i at blive ungdomsarbejdere; dette kan gøres ved at tilbyde uddannelsesmuligheder vedrørende
demokratiske værdier, spørgsmål i forbindelse med ligestilling mellem mænd og kvinder og deltagelse samt ved at
give adgang til muligheder for aktiv social og politisk deltagelse. Uddannelsen bør omfatte overvejelser om ligheder
og forskelle mellem systemet og værdierne i værtslandet og dem i oprindelseslandet
16. at søge at etablere en klar samarbejdsramme for de forskellige sektorer, der indgår i integrationsprocessen, som klart
definerer og værdsætter de roller, som alle de involverede sektorer, herunder civilsamfundsorganisationer for unge
ledet af unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere, spiller, og samspillet mellem disse,
D. at investere i »Netværksarbejde og forskning« ved
17. at støtte etableringen af en dialog mellem ungdomsarbejdere og andre fagfolk med forskellig baggrund og fra for
skellige sektorer, der møder unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere, med henblik på at identificere centrale
spørgsmål og muligheder for samarbejde og undersøge, hvilken rolle ungdomsarbejde vil kunne spille i kapacitets
opbygningen inden for disse politikområder, samtidig med at det sikres, at ungdomsarbejde og håndhævelse af afgø
relser om retsstilling forbliver adskilt
18. at oprette tværfaglige netværk, partnerskaber og seminarer eller konferencer, hvor politiske beslutningstagere fra
forskellige sektorer, ungdomsarbejdere og unge, herunder unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere, kan
mødes og gå ind i en dialog
19. at støtte forskningsprojekter og evidensbaseret ungdomsarbejde i sektoren for migrationsrelaterede spørgsmål.
OPFORDRER EUROPA-KOMMISSIONEN TIL

A. at forbedre »Viden og uddannelse« ved
1.

at kortlægge informations- og uddannelsesbehov inden for den europæiske ungdomsarbejdssektor og skabe mulig
heder for udveksling af oplysninger eller erfaringer (både personligt og online) på europæisk plan om bl.a. menne
skerettigheder og asylspørgsmål, interkulturel dialog, relevante sprog og opbygning af modstandsdygtighed
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2.

at styrke mulighederne for peer-rådgivning, -læring og -uddannelse for såvel unge flygtninge og andre tredjelandsstats
borgere som for ungdomsarbejdere fra forskellige baggrunde ved at sikre adgang til både sprogindlæring og -beher
skelse og til formelle, ikkeformelle og uformelle lærings- og mobilitetsprogrammer

3.

fortsat på EU-plan at identificere, støtte og udbrede eksisterende og innovative værktøjer og metoder til og eksemp
ler på god praksis inden for ungdomsarbejde i alle de sektorer, der beskæftiger sig med migrationsrelaterede
spørgsmål,

B.

at sikre og udbygge »Stabile rammer og rum« ved

4.

at tage skridt til at sikre, at unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere kan deltage aktivt i eksisterende og
fremtidige europæiske programmer

5.

fortsat at fremme og støtte tværsektorielle partnerskaber og initiativer, navnlig mellem udbydere af ungdomsar
bejde, uddannelsesinstitutioner, sociale myndigheder og arbejdsformidlinger og arbejdsmarkedets parter, der støtter
unge, herunder unge flygtninge og andre tredjelandsstatsborgere, i at erhverve og udvikle livsfærdigheder,

C. at styrke »Politikker« ved
6.

yderligere at fremme og støtte en tværsektoriel tilgang til at støtte unge, herunder unge flygtninge og andre tred
jelandsstatsborgere, både i at udvikle deres talenter og i at erhverve og udvikle de fornødne kompetencer til at lette
en vellykket overgang til voksenlivet, et aktivt medborgerskab og arbejdslivet

7.

at stille tilgængelige oplysninger til rådighed, hvis de nuværende livsvilkår for unge, navnlig unge flygtninges og
andre tredjelandsstatsborgeres livsvilkår, muligvis ikke er i overensstemmelse med konventionen om barnets rettig
heder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; og om nødvendigt foreslå tiltag til at
forbedre situationen,

D. at investere i »Netværksarbejde og forskning« ved
8.

at styrke støtten til muligheder for tværsektoriel dialog og netværksarbejde på europæisk plan (onlineværktøjer,
seminarer, konferencer) for at muliggøre kapacitetsopbygning for ungdomsarbejdere, interessenter og fagfæller fra
området migrationsrelaterede spørgsmål

9.

at anvende dialoginstrumenter på EU-plan (bl.a. den europæiske ungdomsstrategi og ungdomsdialogen i EU som
beskrevet i Kommissionens meddelelse »Engagement — Netværk — Mobilisering«) for at skabe muligheder for
udveksling og samarbejde mellem interessenter på området migrationsrelaterede spørgsmål

10. at støtte europæiske forsknings- og dataevalueringsinstrumenter til evidensbaseret ungdomsarbejde på området
migrationsrelaterede spørgsmål.
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EUROPA-KOMMISSIONEN
Euroens vekselkurs (1)
6. december 2018
(2018/C 441/04)
1 euro =
Valuta

Kurs

1,1351

USD

amerikanske dollar

JPY

japanske yen

DKK

danske kroner

7,4635

GBP

pund sterling

0,88930

SEK

svenske kroner

CHF

schweiziske franc

ISK

islandske kroner

NOK

norske kroner

9,7028

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

HUF

ungarske forint

PLN

polske zloty

4,2881

RON

rumænske leu

4,6548

TRY

tyrkiske lira

6,0947

AUD

australske dollar

1,5745

128,04

10,2355
1,1304
138,40

25,890
323,75

(1) Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.

Valuta

CAD
HKD
NZD
SGD
KRW
ZAR
CNY
HRK
IDR
MYR
PHP
RUB
THB
BRL
MXN
INR

canadiske dollar
hongkongske dollar
newzealandske dollar
singaporeanske dollar
sydkoreanske won
sydafrikanske rand
kinesiske renminbi yuan
kroatiske kuna
indonesiske rupiah
malaysiske ringgit
filippinske pesos
russiske rubler
thailandske bath
brasilianske real
mexicanske pesos
indiske rupee

Kurs

1,5229
8,8669
1,6517
1,5560
1 273,03
15,9797
7,8239
7,3965
16 481,65
4,7271
60,012
75,9421
37,282
4,4370
23,3643
80,4950
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Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kontrol med Fusioner på mødet den 20. juni 2018
om et udkast til afgørelse i sag M.8451 — Tronox/Cristal
Referent: Slovenien
(2018/C 441/05)
Transaktionen
1.

Det rådgivende udvalg (syv medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at den anmeldte transaktion er en fusion
som defineret i fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).
Produktmarkeder og geografiske markeder

2.

Det rådgivende udvalg (syv medlemsstater) er enigt med Kommissionen i dens afgrænsning af de relevante produkt
markeder og geografiske markeder i udkastet til afgørelse med hensyn til:
2.1. kloridbaseret titandioxidpigment til brug i papirlaminat
2.2. titandioxidpigment til brug i masseapplikationer
2.3. titanråstoffer og
2.4. zirkon.
Vurdering af konkurrenceforholdene

3.

Det rådgivende udvalg (syv medlemsstater) er enigt i Kommissionens vurdering af, at den anmeldte transaktion som
oprindeligt foreslået af den anmeldende part sandsynligvis vil få ikkesamordnede horisontale virkninger, der fører til
en betydelig hindring af den effektive konkurrence på EØS-markedet for kloridbaseret titandioxidpigment til brug
i papirlaminat.

4.

Det rådgivende udvalg (syv medlemsstater) er enigt i Kommissionens vurdering af, at den anmeldte transaktion
sandsynligvis ikke vil give anledning til horisontale virkninger, der ville føre til en betydelig hindring af den effektive
konkurrence på følgende påvirkede markeder:
4.1. EØS-markedet eller markeder for titandioxidpigment til brug i masseapplikationer (belægning og plast)
4.2. det globale marked for kloridbaserede titanråstoffer
4.3. det globale marked for kloridilmenit
4.4. det globale marked for naturlig rutil
4.5. det globale marked for leucoxen og
4.6. det globale marked eller EØS-markedet for zirkon.

5.

Det rådgivende udvalg (syv medlemsstater) er enigt i Kommissionens vurdering af, at den anmeldte transaktion
sandsynligvis ikke vil give anledning til ikkehorisontale virkninger, der vil føre til en betydelig hindring af den effek
tive konkurrence på de markeder, som er berørt af følgende vertikalt berørte forbindelser:
5.1. EØS-markedet for kloridbaseret titandioxidpigment til brug i papirlaminat og det globale marked eller EØSmarkedet for kloridtitanråstoffer
5.2. det globale marked for leucoxen og nogen af de mulige EØS-markeder for titandioxidpigment og
5.3. det globale marked for kloridilmenit og nogen af de mulige EØS-markeder for titandioxidpigment.
Forpligtelser

6.

Det rådgivende udvalg (syv medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at de endelige tilsagn, som den anmel
dende part afgav den 1. juni 2018, fjerner de konkurrenceproblemer, Kommissionen havde påvist i relation til EØSmarkedet for kloridbaseret titandioxidpigment til brug i papirlaminat.
Forenelighed med det indre marked

7.

Det rådgivende udvalg (syv medlemsstater) er enigt med Kommissionen i, at den anmeldte transaktion derfor skal
erklæres forenelig med det indre marked og EØS-aftalens funktion i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, og
artikel 8, stk. 2, i fusionsforordningen og EØS-aftalens artikel 57.
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Endelig rapport fra høringskonsulenten (1)
(M.8451 — Tronox/Cristal)
(2018/C 441/06)
Indledning
1.

Den 15. november 2017, efter henvisningen af sagen i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets forordning (EF)
nr. 139/2004 (»fusionsforordningen«), modtog Kommissionen en anmeldelse af en planlagt fusion i henhold til
fusionsforordningens artikel 4, hvorved Tronox Limited (»Tronox« eller »den anmeldende part«), jf. fusionsforordnin
gens artikel 3, stk. 1, litra b), erhverver kontrol over titandioxidaktiviteterne i The National Titanium Dioxide Com
pany Ltd. (»Cristal«) gennem opkøb af aktier (den »foreslåede transaktion«). I denne endelige rapport benævnes Tro
nox og Cristal under ét »parterne«.
Procedure

2.

I den indledende undersøgelse udtrykte Kommissionen alvorlig tvivl med hensyn til den foreslåede transaktions for
enelighed med det indre marked og med EØS-markedets funktion. Den 20. december 2017 vedtog Kommissionen
en afgørelse om at indlede proceduren efter artikel 6, stk. 1, litra c), i fusionsforordningen, som Tronox svarede på
den 8. januar 2018.

3.

Den 19. januar 2018 vedtog Kommissionen på Tronox's anmodning en afgørelse om forlængelse af fristen for at
træffe en endelig afgørelse i denne sag inden 10 arbejdsdage.

4.

Den 22. februar 2018 vedtog Kommissionen en afgørelse i henhold til fusionsforordningens artikel 11, stk. 3, og
artikel 9, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 802/2004 om udsættelse af fristen i fusionsforordningens
artikel 10, stk. 3, pr. 20. februar 2018. Udsættelsen af fristen udløb den 27. februar 2018 efter den anmeldende
parts indgivelse af de krævede oplysninger.

5.

Den 14. marts 2018 indkaldte Kommissionen til et statusmøde for at oplyse den anmeldende part om de foreløbige
resultater af fase II-markedsundersøgelsen.

6.

Den 16. marts 2018 vedtog Kommissionen en klagepunktsmeddelelse (herefter »klagepunktsmeddelelsen«), som
blev meddelt den anmeldende part samme dag. Ifølge klagepunktsmeddelelsen vil den foreslåede transaktion
hæmme den effektive konkurrence betydeligt, jf. fusionsforordningens artikel 2, stk. 3 og EØS-aftalens artikel 57:
i) på EØS-markedet for kloridbaseret titandioxidpigment til brug i papirlaminat som følge af ikkesamordnede virk
ninger og ii) på EØS-markedet for rutil titandioxidpigment til brug i belægning og plast (og eventuelle delsegmente
ringer) og på EØS-markedet for kloridbaseret titandioxidpigment til brug i papirlaminat som følge af samordnede
virkninger. Kommissionens foreløbige konklusion var derfor, at den anmeldte fusion ikke var forenelig med det
indre marked og EØS-aftalen.

7.

Den anmeldende part fik bevilget aktindsigt den 19. marts 2018 og derefter løbende.

8.

Ved forskellige e-mails til Generaldirektoratet for Konkurrence (»GD Konkurrence«) rejste den anmeldende part
spørgsmål om yderligere adgang til visse dokumenter i Kommissionens sagsakter. Efter den anmeldende parts klage
vedrørende utilstrækkelig aktindsigt gav GD Konkurrence yderligere delvis aktindsigt i de omhandlede dokumenter.

9.

Den 16. april 2018 modtog undertegnede en e-mail fra parterne, hvori jeg blev gjort opmærksom på spørgsmål
vedrørende retten til forsvar, og navnlig blev jeg anmodet om i henhold til artikel 7 i høringskonsulentens kompe
tenceområde at give yderligere aktindsigt i visse specifikke oplysninger. Som reaktion herpå anmodede jeg derefter
i første instans GD Konkurrence om at (gen)behandle parternes anmodning. Den 18. april 2018 gav GD Konkur
rence yderligere aktindsigt i nogle af de ønskede oplysninger, og den 25. april 2018 oplyste parterne, at de ikke
længere insisterede på aktindsigt i resten af deres anmodning.

10. Jeg har givet to virksomheder, der begge er kunder i Tronox og Cristal, adgang til at blive hørt som interesserede
tredjeparter i denne sag. Begge interesserede tredjeparter fik udleveret en ikkefortrolig version af klagepunktsmed
delelsen og en frist for, hvornår de skulle fremsætte deres svar.
(1) I henhold til artikel 16 og 17 i afgørelse 2011/695/EU vedtaget af formanden for Europa-Kommissionen den 13. oktober 2011 om
høringskonsulentens funktion og kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EUT L 275 af 20.10.2011, s. 29)
(»kompetenceområdet«).
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11. Den formelle mundtlige høring blev afholdt den 10. april 2018 med deltagelse af parterne samt deres eksterne
juridiske og økonomiske rådgivere, Kommissionens relevante tjenestegrene og repræsentanter fra konkurrencemyn
dighederne i tre medlemsstater (Belgien, Tyskland og Det Forenede Kongerige) og EFTA-Tilsynsmyndigheden. Ingen
af de to interesserede tredjeparter, der har fået adgang til at blive hørt i denne sag, deltog i den formelle mundtlige
høring.
12. Den 24. april 2018 forlængede Kommissionen efter anmodning fra den anmeldende part fristen for den endelige
afgørelse med 10 arbejdsdage for at gøre det lettere at drøfte retsmidler.
Udkast til afgørelse
13. Den 16. maj 2018 indsendte den anmeldende part et første sæt tilsagn. Følgelig blev revisionsperioden yderligere
udvidet i henhold til artikel 10, stk. 3, første afsnit, i fusionsforordningen. På baggrund af den feedback, der blev
indhentet efter test på markedet af disse tilsagn, indsendte den anmeldende part det endelige sæt tilsagn den 1. juni
2018 (»endelige tilsagn«).
14. I udkastet til afgørelse konkluderer Kommissionen, at den foreslåede transaktion vil hæmme den effektive konkur
rence betydeligt på EØS-markedet for kloridbaseret titandioxidpigment til brug i papirlaminat, jf. artikel 2, stk. 3,
i fusionsforordningen og artikel 57 i EØS-aftalen som følge af ikkesamordnede virkninger. I udkastet til afgørelse
drages der den konklusion, at de endelige tilsagn er tilstrækkelige og egnede til at fjerne den betydelige hindring af
den effektive konkurrence, som den anmeldte fusion ville give anledning til. De endelige tilsagn gør derfor den
anmeldte transaktion forenelig med det indre marked og EØS-aftalen.
15. Jeg har gennemgået udkastet til afgørelse i henhold til artikel 16, stk. 1, i afgørelse 2011/695/EU, og jeg kan kon
kludere, at den udelukkende vedrører klagepunkter, som parterne har haft mulighed for at fremsætte bemærkninger
til.
Konklusion
16. Jeg kan konkludere, at parterne på effektiv vis har haft mulighed for at udøve deres proceduremæssige rettigheder
i forbindelse med nærværende sagsforløb.
Bruxelles, den 22. juni 2018.

Joos STRAGIER
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Resumé af kommissIonens afgørelse
af 4. juli 2018
om en fusions forenelighed med det indre marked og EØS-aftalen
(Sag M.8451 — Tronox/Cristal)
(meddelt under nummer C(2018) 4120)
(Kun den engelske udgave er autentisk)
(EØS-relevant tekst)

(2018/C 441/07)
Den 4. juli 2018 vedtog Kommissionen en afgørelse i en fusionssag i medfør af Rådets forordning (EF)
nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (1), særlig artikel 8, stk. 2.
En ikkefortrolig udgave af afgørelsens fulde ordlyd kan findes på sagens autentiske sprog på Generaldirektoratet for
Konkurrences websted: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
I. PARTERNE
(1) Den 15. november 2017, efter en henvisning i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 139/2004
(»fusionsforordningen«), modtog Kommissionen en anmeldelse af en påtænkt fusion i henhold til forordningens
artikel 4 som følge af en aftale, hvorved Tronox Limited (»Tronox«, Australien) erhverver enekontrol, jf. fusionsfor
ordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele titandioxidvirksomheden i The National Titanium Dioxide Company
Ltd. (»Cristal«, Saudi-Arabien) gennem opkøb af aktier (»transaktionen«). (2) Tronox benævnes i dette resumé også
»den anmeldende part«, og Tronox og Cristal benævnes under ét »parterne«. Den virksomhed, der vil opstå som
følge af fusionen, benævnes »den fusionerede enhed«.
(2) Tronox er aktiv inden for udvinding af uorganiske mineraler, herunder titanråstoffer og zirkon, og inden for pro
duktionen af titandioxidpigment. Selskabet har to centrale forretningsområder: i) titandioxidpigment og ii) elektro
lytiske kemikalier og specialkemikalier, hvoraf kun førstnævnte er relevante for transaktionen. Indtil den
1. september 2017 var Tronox også aktiv inden for alkaliske kemikalier, men har nu solgt den pågældende virk
somhed til Genesis Energy LP. Tronox er børsnoteret på fondsbørsen i New York. Dets største aktionær, Exxaro,
har ikke kontrol over selskabet.
(3) Cristal er også aktiv inden for udvinding af titanråstoffer og zirkon og inden for produktionen af titandioxidpig
ment. Cristal er et privatejet selskab, som Tasnee (et børsnoteret saudiarabisk aktieselskab), Gulf Investment Cor
poration (et selskab ejet af de seks medlemsstater i Golfstaternes Samarbejdsråd) og en privatperson ejer aktier i.
(4) Tronox og Cristal er to af de fem store globale producenter af titandioxidpigment. De ejer begge ligeledes mineral
ske sandminer, hvorfra de udvinder de titanråstoffer, som de anvender i produktionen af titandioxidpigment. De er
derfor vertikalt integrerede og sælger også titanråstoffer både til andre producenter af titandioxidpigment og andre
industrier, hvor der anvendes titanråstoffer.
II. TRANSAKTIONEN
(5) Transaktionen vil blive gennemført som en aktieoverdragelse efter en intern omorganisering i Cristal. Som følge af
fusionen erhverver Tronox enekontrol over Cristals titandioxidvirksomhed. Transaktionen vil derfor give anledning
til en fusion, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).
(6) Transaktionen har ikke en EU-dimension, jf. fusionsforordningens artikel 1. I overensstemmelse med fusionsforord
ningens artikel 4, stk. 5, anmodede den anmeldende part om en henvisning til Kommissionen med den begrun
delse, at sagen ville kunne efterprøves i henhold til den nationale konkurrencelovgivning i mindst tre medlemssta
ter. Den anmeldende part indgav en begrundet erklæring den 29. marts 2017, som Kommissionen sendte til alle
medlemsstater samme dag. Ingen medlemsstat udtrykte, at de var uenige i denne anmodning, inden for 15 arbejds
dage, og fusionen anses derfor for at have fællesskabsdimension og skal anmeldes i overensstemmelse med
artikel 4, stk. 5, i fusionsforordningen.
(1) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.
(2) EUT C 438 af 19.12.2017.
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III. SAGSFORLØB
(7) Den 20. december 2017 fastslog Kommissionen i lyset af resultaterne af fase I-markedsundersøgelsen (1), at transak
tionen rejste alvorlig tvivl med hensyn til dens forenelighed med det indre marked og aftalen om Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«) i forhold til forskellige markeder for titandioxidpigment, og vedtog
en afgørelse om at indlede proceduren i henhold til fusionsforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) (2).

(8) I sin tilbundsgående markedsundersøgelse (fase II) sendte Kommissionen endnu en runde af mere målrettede spør
geskemaer til parternes konkurrenter inden for produktion af titandioxidpigment og til kunder, der køber titan
dioxidpigment, og som er aktive inden for fremstilling af belægning, plast og papirlaminat. Derudover har Kom
missionen afholdt telefonkonferencer med parternes største konkurrenter og med en række store kunder i hvert af
de tre brede områder for slutanvendelse.

(9) Den 16. marts 2018 sendte Kommissionen en klagepunktsmeddelelse til den anmeldende part, hvori den rede
gjorde for sine betænkeligheder.

IV. RESUMÉ AF VURDERING
(10) Parternes aktiviteter overlapper hinanden inden for produktion af titandioxidpigment, udvinding af titandioxidrå
stoffer og produktion af zirkon. Kommissionens konklusion for alle tre områder er sammenfattet i det følgende.

1.

Titandioxidpigment

1.1. Markedsdefinitioner
(11) Titandioxid er et uorganisk kemikalie, der anvendes til at opfriske og hvidgøre forskellige industri- og forbrugerpro
dukter. Det anvendes til en lang række slutapplikationer. Titandioxid kan have to forskellige krystallinske former:
rutil og anatas. Anatastitandioxid kun kan fremstilles gennem en sulfatbaseret proces, mens rutiltitandioxid kan
fremstilles ved hjælp af enten en sulfat- eller kloridbaseret proces. Overlapninger mellem parternes aktiviteter ved
rører udelukkende rutiltitandioxid, eftersom Tronox udelukkende fremstiller titandioxidpigment ved hjælp af klorid
processen, hvilket betyder, at det ikke kan producere anatastitandioxidpigment.

(12) Kommissionen mener generelt, at det kan være relevant at segmentere markedet for produktion af titandioxidpigment
efter: i) krystalform, ii) produktionsprocessen og/eller iii) de slutapplikationer, hvor der anvendes titandioxidpigment.

(13) Kommissionen konkluderer, at der består et særskilt marked for kloridbaseret titandioxidpigment til brug i papirla
minat, fordi de forskellige kvaliteter af titandioxidpigment, der anvendes i papirlaminat, adskiller sig fra dem, der
anvendes i andre applikationer (både masseapplikationer og andre specialiserede anvendelser). Derudover er sulfat
baserede kvaliteter til anvendelse i papirlaminat ikke en tilfredsstillende erstatning for kloridbaserede kvaliteter, og
der er ikke nogen substituerbarhed på udbudssiden mellem klorid- og sulfatbaserede kvaliteter.

(14) Kommissionen konkluderer desuden, at der findes et særskilt marked for titandioxidpigment til brug i masseappli
kationer, der omfatter pigment til slutapplikationer i belægning og plast. I betragtning af alle de foreliggende oplys
ninger konkluderer Kommissionen også, at klorid- og sulfatbaserede kvaliteter af titandioxidpigment i rutilform til
brug i masseapplikationer tilhører ét og samme produktmarked. Spørgsmålet om, hvorvidt særskilte smallere mar
keder kan defineres ved slutapplikationer (inden for masseapplikationer), kan dog stå åbent, da resultaterne af den
konkurrencemæssige vurdering er den samme uanset.

(15) Kommissionen konkluderer, at alle relevante markeder for titandioxidpigment samt mulige delsegmenter dækker
hele EØS.
(1) I overensstemmelse med punkt 5.1 i retningslinjerne for bedste praksis i forbindelse med EU's fusionskontrolprocedurer blev den
anmeldende part underrettet om resultaterne af fase I-markedsundersøgelsen på et statusmøde, der blev afholdt den 6. december
2017.
(2) I overensstemmelse med punkt 45 og 46 i retningslinjerne for bedste praksis i forbindelse med EU's fusionskontrolprocedurer frem
lagde Kommissionen en række centrale dokumenter for den anmeldende part den 21. december 2017.

7.12.2018

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 441/17

1.2. Vurdering af konkurrenceforholdene
(16) Kommissionen mener på grundlag af resultaterne af dens markedsundersøgelse og andre tilgængelige oplysninger,
at den anmeldte fusion i betydelig grad vil hæmme den effektive konkurrence i EØS på markedet for kloridbaseret
titandioxidpigment til brug i papirlaminat som følge af nedgangen i antallet af konkurrenter, der opererer på dette
marked, fra fire til tre. Fusionen vil fjerne et betydeligt konkurrencemæssigt pres og samle to nære konkurrenter på
et i forvejen stærkt koncentreret marked, som er kendetegnet ved kundernes behov for at benytte flere leveringskil
der og ved, at leverandørernes beføjelse til at forhøje priserne er beskyttet af de vanskeligheder, som kunderne står
over for i forbindelse med at skifte leverandør og af store hindringer for markedsadgang og ekspansion. Kommis
sionen tager endvidere højde for fraværet af modstående købermagt, manglen på konkurrencepres fra nabomarke
der for sulfatbaseret pigment og de sandsynlige negative virkninger af fusionen med hensyn til potentiel rationalise
ring af porteføljen.

(17) Kommissionen konkluderer endvidere, at den anmeldte fusion ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt
på et marked eller delmarked for titandioxidpigment til masseapplikationer. Den fusionerede enhed vil ikke blive
den største aktør på disse markeder, og kundernes svar på Kommissionens markedsundersøgelse bekræfter, at der
er en række store leverandører, der tilbyder alternativer til parternes produkter.

(18) Kommissionen har også vurderet, om transaktionen sandsynligvis vil føre til samordnede virkninger på et eller flere
sandsynlige EØS-markeder for titandioxidpigment, da de markeder, der er berørt af transaktionen, frembyder visse
karakteristika, der betyder, at samordning sandsynligvis vil forekomme. Kommissionen har dog ikke fundet til
strækkeligt bevis til at konkludere, at transaktionen sandsynligvis vil føre til samordning blandt de resterende store
leverandører af titandioxidpigment. Navnlig kan det ikke bevises, at der foreligger et tydeligt knudepunkt, som leve
randørerne kan bruge til at samordne deres adfærd.

1.3. Effektivitetsgevinster
(19) Den anmeldende part hævder, at fusionen vil medføre betydelige effektivitetsgevinster, der opvejer eventuelle nega
tive virkninger.

(20) Kommissionen har nøje vurderet de argumenter, som den anmeldende part har fremsat, og har ikke været i stand
til at konkludere, at den anmeldte transaktion vil afføde effektivitetsgevinster til væsentlig gavn for EØS-kunder på
markedet for kloridbaseret titandioxidpigment til brug i papirlaminat. Desuden er de effektivitetsgevinster, som den
anmeldende part har hævdet i forbindelse med effektiv kapacitetsudvidelse, øget produktion af titanråstoffer og en
reduktion i variable omkostninger, heller ikke tilstrækkeligt påviselige og/eller fusionsspecifikke.

2.

Titanråstoffer

2.1. Markedsafgrænsning
(21) Titanråstoffer er mineraler, som er rige på titan, og som er udvundet af mineralholdigt sand. De tre vigtigste typer
af naturligt forekommende titanråstoffer er ilmenit, leucoxen og rutil. Det relevante marked kan være et enkelt
produktmarked for alle titanråstoffer eller opdelt efter deres egnethed til de forskellige produktionsprocesser for
titandioxidpigment (differentiering mellem klorid- og sulfattitanråstoffer) eller efter individuelle titanråstoftyper.
I relation til den foreliggende sag kan den nøjagtige afgrænsning af produktmarkedet for titanråstoffer imidlertid stå
åben, da den anmeldte fusion ikke skaber konkurrencemæssige problemer på markederne for titanråstoffer med
nogen af disse plausible afgrænsninger.

(22) I relation til den foreliggende sag kan den nøjagtige afgrænsning af det geografiske marked for titanråstoffer også
stå åbent, da fusionen ikke skaber konkurrenceproblemer, uanset om de relevante titanråstofmarkeder blev begræn
set til EØS eller bredere end dette.

2.2. Vurdering af konkurrenceforholdene
(23) Både Tronox og Cristal er aktive inden for udvinding af titanråstoffer, som de hovedsageligt anvender internt til
fremstilling af titandioxidpigment, men som de også sælger på handelsmarkedet.
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(24) Parternes aktiviteter inden for titanråstoffer berører ikke EØS-markederne under nogen form for plausibel afgræns
ning af produktmarkedet. Ud fra den alternative forudsætning om et globalt geografisk marked har Kommissionen
som berørte markeder (1) fastlagt det potentielle verdensmarked for kloridtitanråstoffer og tre mulige delmarkeder,
nemlig i) det globale marked for kloridilmenit, ii) det globale marked for naturlig rutil og iii) det globale marked for
leucoxen.
(25) Selv om den fusionerede enhed ville blive den største leverandør af kloridtitanråstoffer, ville der stadig være en
række andre stærke aktører på produktionsmarkedet. Desuden bekræftede markedsundersøgelsen, at parterne ikke
er særligt nære konkurrenter. Selv om transaktionen uvægerligt vil føre til fjernelse af en leverandør af kloridtitan
råstoffer, vil hverken Cristal eller Tronox tilsyneladende blive betragtet som en vigtig leverandør.
(26) Kommissionen konkluderer derfor, at transaktionen sandsynligvis ikke vil hæmme den effektive konkurrence bety
deligt på markedet for titanråstoffer som følge af horisontale virkninger, uanset den præcise markedsafgrænsning.
(27) Fusionen medfører også flere vertikale forbindelser, eftersom begge parter er aktive på downstream-markedet for
titandioxidpigment og på upstream-markedet for titanråstoffer. Parternes samlede markedsandele overstiger
[30-40] % på EØS-downstream-markedet for kloridbaseret titandioxidpigment til brug i papirlaminat og på de glo
bale upstream-markeder for kloridilmenit og leucoxen. Kommissionen konkluderer imidlertid, at disse forbindelser
ikke vil føre til en betydelig hindring af den effektive konkurrence på grund af vertikale virkninger.
3.

Zirkon

3.1. Markedsafgrænsning
(28) Zirkon er et uigennemsigtigt, inert zirkonmineral, som ofte findes i mineralholdigt sand, der indeholder ilmenit og
rutil og derfor normalt udvindes som et biprodukt af disse titanråstoffer. Mens markedsdeltagere generelt anerken
der, at der skal skelnes mellem zirkon af den bedste kvalitet og standardkvalitet, konkluderer Kommissionen, at den
præcise markedsafgrænsning i dette tilfælde kan stå åben, da transaktionen ikke skaber konkurrenceproblemer på
disse markeder under nogen form for plausibel afgrænsning af produktmarkedet.
(29) I relation til den foreliggende sag kan den nøjagtige afgrænsning af det geografiske marked for zirkon ligeledes stå
åben mellem enten et globalt marked eller et EØS-marked, da transaktionen ikke skaber konkurrenceproblemer
under nogen form for plausibel afgrænsning af det geografiske marked.
3.2. Vurdering af konkurrenceforholdene
(30) Den fusionerede enhed ville have en størrelse på markedet for zirkon, som stort set svarer til den nuværende mar
kedsleder, Iluka. Derudover er Rio Tinto fortsat en anden stor leverandør, ligesom der er flere mindre aktører.
(31) Resultaterne af markedsundersøgelsen viste, at parterne ikke opfattes som særligt nære konkurrenter på dette mar
ked, at der i hvert fald er et vist konkurrencepres fra nabomarkederne, og, vigtigst af alt, at de resterende uafhæn
gige leverandører af zirkon fortsat vil lægge et konkurrencepres på den fusionerede enhed. Kommissionen mener
endvidere, at adgangsbarriererne på markedet for zirkon ikke er særligt høje. Kommissionen konkluderer derfor, at
transaktionen ikke vil føre til en betydelig hindring af den effektive konkurrence på markedet for zirkon, uanset
den nøjagtige afgrænsning af det geografiske marked, der anvendes.
V. AFHJÆLPENDE FORANSTALTNINGER
(32) For at afhjælpe de konkurrenceproblemer, som blev påpeget på EØS-markedet for kloridbaseret titandioxidpigment
til brug i papirlaminat, har den anmeldende part tilbudt at afhænde Tronoxs papirlaminatkvalitet (»tilsagnene«).
(33) Tilsagnene består af den globale afhændelse af produktionsteknologien og kundekontrakterne for Tronoxs titan
dioxidpigmentkvalitet til papirlaminatformål. Produktionen ville blive overført i løbet af en overgangsperiode, hvor
Tronox ville fremstille denne kvalitet på vegne af køberen i henhold til en overgangsaftale om levering. Tilsagnene
omfatter også en »forhåndsgodkendelse af køberen«, hvilket betyder, at transaktionen ikke kan gennemføres, før
Kommissionen har godkendt en egnet køber.
(1) På grundlag af salg og/eller produktionsmængder.
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(34) Kommissionen mener, efter en markedstest, at omfanget af den frasolgte virksomhed og vilkårene i overgangsleve
ringsaftalen er tilstrækkelige til at sikre, at den afhændede virksomhed fortsat kan være en effektiv konkurrencefak
tor, forudsat at den bliver overtaget af en egnet køber.
(35) Ifølge tilsagnene skal køberen have dokumenteret ekspertise inden for kloridbaseret titandioxidproduktion, disponi
bel kapacitet til at producere kvaliteten i samme omfang som Tronox og incitament til at udvikle virksomheden
i EØS. Kommissionen har endnu ikke godkendt en egnet køber af den frasolgte virksomhed baseret på et forslag
fra den anmeldende part i en særskilt afgørelse.
VI. KONKLUSION
(36) Af ovennævnte grunde konkluderer Kommissionen, at den anmeldte fusion som ændret ved tilsagnene og under
lagt specifikke betingelser, herunder Kommissionens accept af en egnet køber af den afhændede virksomhed, ikke
vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på det indre marked eller en væsentlig del heraf.
(37) Fusionen erklæres derfor forenelig med det indre marked og med EØS-aftalen på en række betingelser i overens
stemmelse med fusionsforordningens artikel 2, stk. 2, og artikel 8, stk. 2, og EØS-aftalens artikel 57.
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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 30. november 2018
om offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende af en ansøgning om godkendelse i henhold til
artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af en væsentlig ændring
af varespecifikationen for betegnelsen »Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale« (BGB)
(2018/C 441/08)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2018 om kvalitets
ordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (1), særlig artikel 50, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 53, stk. 2,
og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Italien har sendt en ansøgning om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for »Vitellone
Bianco dell'Appennino Centrale« (BGB) i overensstemmelse med artikel 49, stk. 4, i forordning (EU)
nr. 1151/2012.

(2)

Kommissionen har i henhold til artikel 50 i forordning (EU) nr. 1151/2012 behandlet ansøgningen og konklude
ret, at den opfylder betingelserne i forordningen.

(3)

For at muliggøre indsigelse i overensstemmelse med artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012 skal ansøgningen
om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for den registrerede betegnelse »Vitellone Bianco
dell'Appennino Centrale« (BGB), jf. artikel 10, stk. 1, første afsnit, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU)
nr. 668/2014 (2), herunder det ændrede enhedsdokument og henvisningen til offentliggørelsen af den pågældende
varespecifikation, offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende —

BESTEMT FØLGENDE:

Eneste artikel
Ansøgningen om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for den registrerede betegnelse »Vitellone
Bianco dell'Appennino Centrale« (BGB), jf. artikel 10, stk. 1, første afsnit, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014,
herunder det ændrede enhedsdokument og henvisningen til offentliggørelsen af den pågældende varespecifikation, er
indeholdt i bilaget til denne afgørelse.
I henhold til artikel 51 i forordning (EU) nr. 1151/2012 giver offentliggørelsen af denne afgørelse ret til at gøre indsi
gelse mod den ændring, der er nævnt i stk. 1, inden for tre måneder fra datoen for offentliggørelsen af afgørelsen i Den
Europæiske Unions Tidende.
Udfærdiget i Bruxelles, den 30. november 2018.

På Kommissionens vegne
Phil HOGAN

Medlem af Kommissionen

(1) EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1.
(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2014 af 13. juni 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EuropaParlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 179
af 19.6.2014, s. 36).
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BILAG
ANSØGNING OM GODKENDELSE AF EN VÆSENTLIG ÆNDRING AF VARESPECIFIKATIONEN FOR BESKYTTEDE
OPRINDELSESBETEGNELSER OG BESKYTTEDE GEOGRAFISKE BETEGNELSER

Ansøgning om godkendelse af en ændring, jf. artikel 53, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) nr. 1151/2012
»Vitellone bianco dell'Appennino centrale«
EU-nr.: PGI-IT-1552-AM02 — 26.9.2017
BOB ( ) BGB ( X )
1.

Ansøgende sammenslutning og legitim interesse
Consorzio di tutela »Vitellone bianco dell'Appennino centrale«
Via delle Fascine, 4
06132 San Martino in Campo
Perugia (PG)
ITALIEN
info@vitellonebianco.it
Le Consorzio di tutela »Vitellone bianco dell'Appennino centrale« bemyndiges til at indgive en ansøgning om
ændring i henhold til artikel 13, stk. 1, i Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
no 12511 du 14.10.2013.

2.

Medlemsstat eller tredjeland
Italien

3.

4.

5.

Afsnit i varespecifikationen, som berøres af ændringen
—

Produkts betegnelse

—

Beskrivelse af produktet

—

Geografisk område

—

Bevis for oprindelse

—

Produktionsmetode

—

Tilknytning

—

Mærkning

—

Andet: Kontroldokument, Emballering, Opdatering af lovgivningen.

Type ændring
—

Ændring — der ikke kan betegnes som en mindre ændring, jf. artikel 53, stk. 2, tredje afsnit, i forordning
(EU) nr. 1151/2012 — af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB.

—

Ændring — der ikke kan betegnes som en mindre ændring, jf. artikel 53, stk. 2, tredje afsnit, i forordning
(EU) nr. 1151/2012 — af varespecifikationen for en registreret BOB eller BGB, for hvilken der ikke er
offentliggjort et enhedsdokument (eller tilsvarende).

Ændring(er)
Beskrivelse af produktet
Artikel 5.4 i varespecifikationen og punkt 3.2 i enhedsdokumentet
1. Parametrene vedrørende svind under tilberedningen (som skal være mindre end 35 %) og det tilberedte pro
dukts hårdhedsgrad (som skal være mindre end 2,5 kg/cm2) er blevet fjernet.
Dette ændringsforslag er en konsekvens af den minimumsperiode, der er nødvendig for at udføre de test, der skal
udføres i et laboratorium. Fersk »oksekød« er et produkt med en meget begrænset holdbarhedsperiode, navnlig for
visse anatomiske dele.
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Slagtekroppene skal kunne forlade slagteriet senest to dage efter slagtningen, navnlig fordi slagteriernes kølehuse er
fysisk konstruerede til nedkøling af slagtekroppe og ikke til opbevaring eller modning af kødet.
For øjeblikket sendes testresultaterne inden for en frist på syv dage. Dette skaber store problemer af kommerciel
karakter og med hensyn til certificeringen, idet produktet skal overgå til udskæring senest 48 timer efter slagtnin
gen, hvilket er uforeneligt med fristen for gennemførelse af testene. En anden mulighed kunne være at nedgradere
det certificerede produkt til et konventionelt produkt, hvilket ville medføre betragtelige økonomiske tab.
Produktionsmetode
Artikel 4.1 i varespecifikationen
2.

Følgende punktummer:

»Fra fødsel til fravænning er anvendelse af følgende produktionssystemer tilladt: græsning, løsdrift og bindestald.
Fra fravænning til slagtning skal dyrene opdrættes udelukkende i løsdrift eller bindestald.«
affattes således:
»Fra fødsel til fravænning er anvendelse af følgende produktionssystemer tilladt: græsning, løsdrift og løsdrift med
adgang til udendørsarealer.
Fra fravænning til slagtning skal dyrene opdrættes enten i løsdrift, bindestald eller løsdrift med adgang til udendør
sarealer.«
Med hensyn til opdrætsfasen fra fødsel til fravænning udgår henvisningen til »båsene« i overensstemmelse med
Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af
kalve.
Med hensyn til den samlede opdrætsperiode, nemlig fra fødsel til slagtning, tilføjes en henvisning til løsdrift med
adgang til udendørsarealer for at præcisere, hvad der for nuværende menes med »løsdrift«.
Kvæg i løsdrift med adgang til udendørsarealer kan bevæge sig frit inden for et område, der er afgrænset af fysiske
midler for at forhindre dem i at komme uden for området.
Artikel 4.1 i varespecifikationen — punkt 3.3 i enhedsdokumentet
3.

Følgende afsnit:

»Herefter består foderet af frisk foder og/eller tørfoder fra de naturlige, dyrkede græsningsarealer og fra græsmarker
beliggende inden for det geografiske område. Derudover er det tilladt at anvende ublandede fodermidler eller foder
blandinger og supplere med mineral- og vitamintilskud.«
affattes således:
»Herefter består foderet af frisk foder og/eller tørfoder fra de naturlige, dyrkede græsningsarealer og fra græsmarker
beliggende inden for det geografiske område. Derudover er det tilladt at anvende ublandede fodermidler eller foder
blandinger og supplere med kosttilskud.«
Henvisningen til »vitamin- og mineraltilskud« erstattes med en henvisning til »kosttilskud«. Med denne ændring er
der mulighed for at udvide antallet af tilladte typer af fodertilskud til andre næringsstoffer end vitaminer og
mineraler.
Artikel 4.2 i varespecifikationen — punkt 3.3 i enhedsdokumentet
4.

Følgende afsnit:

»I fire måneder forud for slagtningen er det ikke tilladt at fordre dyrene med ensilage.
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Det er ikke tilladt at fodre dyrene med følgende biprodukter fra industrien:
— Frisk roepulp
— Kværnede olivenblade og -kviste
— Friske eller tørrede olivenblade
— Appelsinpulp
— Tørret citronpulp
— Tørret appelsinpulp
— Olivenpresserester
— Olivenskind
— Tomatskind- og kerner
— Vinasse
— Maltspirer
— Mask fra ølfremstilling
— Mask (frisk eller tørret)
— Vinasse (frisk eller tørret)
— Grov klid eller fodermel
— Kødmel
— Fedtegrever
— Fiskemel
— Blod
— Animalsk fedt
— Presserester af æbler
— Frisk eller konserveret frugt
— Restprodukt fra syltetøjsproduktion.«
affattes således:
»I fire måneder forud for slagtningen er det ikke tilladt at fordre husdyr med ensileret foder.
Det er ikke tilladt at fodre dyrene med følgende biprodukter fra industrien:
— Kødmel
— Fedtegrever
— Fiskemel
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— Blod
— Animalsk fedt
— Restprodukt fra syltetøjsproduktion.
Følgende biprodukter fra industrien er kun tilladt som koncentrerede foderkomponenter til dyr:
— Frisk roepulp
— Knuste olivenblade og -kviste
— Friske eller tørrede olivenblade
— Appelsinpulp
— Tørret citronpulp
— Tørret appelsinpulp
— Olivenpresserester
— Olivenskind
— Tomatskind- og kerner
— Vinasse
— Maltspirer
— Mask fra ølfremstilling
— Mask (frisk eller tørret)
— Vinasse (frisk eller tørret)
— Grov klid eller fodermel
— Presserester af æbler
— Frisk eller konserveret frugt.«
Med denne ændring bliver visse fødevarer (biprodukter fra industrien), der for nuværende er forbudt, tilladt i dyre
foder. Oprindeligt var formålet med at forbyde visse animalske biprodukter i varespecifikationen at forhindre, at
disse biprodukter anvendes i foderstoffer, da de kunne udgøre en risiko for, at kvæget ikke fik en afbalanceret kost.
Med den foreslåede ændring fastslås det imidlertid, at biprodukter fra industrien kun er tilladt, hvis de indføres til
anvendelse i foder. Disse tørre biprodukter, der anvendes i foder, indføres i en allerede afbalanceret ration, hvor
ernæringsegenskaberne klart og tydeligt fremgår af mærkningen af foderstofferne.
Artikel 4.3 i varespecifikationen — punkt 3.4 i enhedsdokumentet
5.

Følgende punktum:

»Slagtningen skal ske på egnede slagterier i produktionsområdet.«
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affattes således:
»Slagtningen skal finde sted på passende slagterier.«
Kravet om at slagte dyr i det geografiske område er blevet fjernet. Denne ændring hænger sammen med behovet
for at få adgang til mere organiserede og strukturerede slagterier tæt på produktionsområdet, hvilket mindsker slag
tedyrenes transportafstand til slagteriet, dyrevelfærdsstandarderne overholdes og der gives adgang til slagterier, der
følger visse religiøse ritualer.
Henvisningen til slagtefasen er fjernet fra enhedsdokumentets punkt 3.4.
Artikel 5.3 i varespecifikationen
1.

Følgende punktum:

»Da hannerne har tendens til at lagre mindre fedt, også intramuskulær fedt, end hunnerne, og derfor har behov for,
at deres slagtekroppe mørnes yderligere, skal forfjerdingernes modning vare mindst fire dage og bagfjerdingernes
mindst ti dage.«
affattes således:
»Da hannerne har tendens til at lagre mindre fedt, herunder intramuskulær fedt, end hunnerne, og derfor har behov
for, at deres slagtekroppe mørnes yderligere, skal alle udskæringer modne i mindst fire dage, undtagen rumpsteak,
klump, nyrestykke og kam, der skal modne i mindst ti dage.«
Det præciseres, at det kun er rumpsteak, klump, nyrestykke og kam, der skal modnes i mindst ti dage, hvorimod
alle andre udskæringer skal modnes i mindst fire dage.
Dette ændringsforslag er nødvendigt, da udskæringerne fra bagfjerdingen ikke alle har de samme fysiske egenskaber
og anvendes på samme måde. Visse af disse udskæringer er på grund af deres beskaffenhed mere egnede som
hakket kød, som ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt er underlagt kortere modningsperioder, end der for nuvæ
rende kræves i varespecifikationen.
En lang modningsperiode er nødvendig for visse større udskæringer, som indeholder lidt bindevæv og navnlig
anvendes til korttidsstegning, som f.eks. rumpsteak, klump, nyrestykke og kam, hvor minimumsmodningsperioden
er afgørende for produktets kvalitet.
Mærkning
Artikel 6.3 i varespecifikationen — punkt 3.6 i enhedsdokumentet
2.

Følgende punkter:

»— betegnelsen »beskyttet geografisk betegnelse« og/eller EU-logoet, jf. gældende lovgivning Det er også muligt at
anvende forkortelsen »BGB«
— dyrets race.«
affattes således:
»— EU-logoet, jf. gældende EU-lovgivning Det er også muligt at anvende betegnelsen »beskyttet geografisk beteg
nelse« og/eller forkortelsen »BGB«
— dyrets race, bortset fra partier bestående af flere racer.«
Der bliver nu krav om EU-logoet på mærkningen.
Der tilføjes en bestemmelse om kravet om, at dyrets race skal fremgå af mærkningen, hvis partiet kun består af en
enkelt race. Dette ændringsforslag tager hensyn til mærkningens til tider begrænsede størrelse og den heraf føl
gende manglende plads, der ind imellem gør det vanskeligt at angive to eller tre racer på emballagen.
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Følgende punktum udgår:

»— Der må imidlertid ikke anføres andre oplysninger end de udtrykkeligt foreskrevne.«
Forbuddet mod mærkning af kvalifikationer, der ikke var udtrykkeligt foreskrevne, udgår. Dette ændringsforslag er
begrundet i muligheden for at anføre yderligere oplysninger på mærkningen som særligt foder (f.eks.: »uden ind
hold af animalske fedtstoffer«, »GMO-fri« osv.) eller virksomhedens certificeringssystemer.
Andet
Artikel 6.2 i varespecifikationen — punkt 3.6 i enhedsdokumentet
4.

»Race« er blevet tilføjet til listen over oplysninger i kontroldokumentet.

Med dette ændringsforslag fuldføres listen over oplysninger i kontroldokumentet, der giver mulighed for at kontrol
lere betingelserne for overholdelsen af betegnelsen. Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at oplysninger
om dyrets race registreres.
Den relevante del af enhedsdokumentet er blevet opdateret.
Emballering
Artikel 6.4 i varespecifikationen — punkt 3.5 i enhedsdokumentet
5.

Følgende punktum:

»Fersk eller frosset kød, der markedsføres i udskårne stykker, skal være emballeret på en af følgende måder:
i færdigpakning, vakuumpakning eller pakning i modificeret atmosfære.«
affattes således:
»Fersk eller frosset kød, der markedsføres i udskårne stykker, skal være emballeret på en af følgende måder:
i salgsemballage, færdigpakning, vakuumpakning eller pakning i modificeret atmosfære.«
Med dette ændringsforslag bliver der mulighed for at sælge disse produkter i emballage fremstillet på salgsstedet,
idet salg af emballerede varer under disse ordninger betragtes som almindelige, navnlig i detailhandlen.
Det tilsvarende punkt i enhedsdokumentet er blevet opdateret.
6.

Følgende punktum:

»Emballeringen kan kun finde sted hos godkendte opskæringsvirksomheder, der kontrolleres af den kompetente
myndighed, der giver tilladelse til anvendelse af den beskyttede geografiske betegnelse på forskellig emballage.«
affattes således:
»Emballeringen kan kun finde sted hos godkendte slagtere og opskæringsvirksomheder, der kontrolleres af den
kompetente myndighed, der giver tilladelse til anvendelse af den beskyttede geografiske betegnelse på forskellig
emballage.«
I lyset af det foregående ændringsforslag er det vurderet hensigtsmæssigt at tilføje slagtere til listen over godkendte
steder, der foretager emballering.
Det relevante punkt i enhedsdokumentet er blevet opdateret.
Opdatering af lovgivningen
7. Henvisningerne til forordning (EF) nr. 510/2006 i artikel 1 og artikel 7 i varespecifikationen er blevet tilpasset
til gældende forordning.
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ENHEDSDOKUMENT

»Vitellone bianco dell'Appennino centrale«
EU-nr.: PGI-IT-1552-AM02 — 26.9.2017
BOB ( ) BGB ( X )
1.

Betegnelse
»Vitellone bianco dell'Appennino centrale«

2.

Medlemsstat eller tredjeland
Italien

3.

Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1. Produkttype
Kategori 1.1: Kød (og slagtebiprodukter), fersk
3.2. Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1
»Vitellone bianco dell'Appennino centrale« (kalve af hvid kvægrace fra den centrale del af Appenninerne) kommer
fra racerene tyre- og kviekalve af racerne Chianina, Marchigiana og Romagnola, der slagtes, når dyrene er mellem
12 og 24 måneder.
Dyrene skal være født og opdrættet inden for produktionsområdet. Dyrene skal være født på udvalgte bedrifter og
fra fødslen være registreret i Stambog over Ungdyr i Det Nationale Stambogsregister af hensyn til attestering af
racens renhed, som er en vigtig genetisk faktor for udviklingen af kødets karakteristiske fysiske og organoleptiske
egenskaber.
Farven på slagtekroppens kødfulde dele må ikke udvise afvigende farver (magenta eller sortfarvet). Det synlige fedt
må ikke udvise en grågul nuance, og farven på fedtstriberne må ikke være kraftig gul.
Følgende kvalitetsparametre gælder for produktet med betegnelsen »Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale«:
— pH-værdi: mellem 5,2 og 5,8
— etheropløseligt ekstrakt (vådvægt): under 3 %
— aske (vådvægt) under 2 %
— protein (vådvægt) over 20 %
— kolesterol under 50 mg/100 g
— mættede/umættede fedtsyrer: over 1,0
— svind ved nedkøling under 3 %
— hårhedsgrad (råt) under 3,5 kg/cm2
— farve (dagslys 2667 K) — L over 30
— C over 20
— H mellem 25 og 45
3.3. Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse) og råvarer (kun for forarbejdede produkter)
Kalve af den hvide race »bianca« fra Appenninerne dier moderkøerne indtil fravænningen. Herefter består foderet af
græsarter og/eller grovfoder fra de naturlige eller dyrkede græsningsarealer eller fra græsmarker beliggende inden
for det geografiske område. Derudover er det tilladt at anvende ublandede fodermidler eller foderblandinger og
supplere med kosttilskud.
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Foderrationen er beregnet således, at et højt eller middelhøjt ernæringsniveau garanteres, med en højeste værdi på
0,8 FE/kg tørstof for tyrekalve og 0,7 FE/kg tørstof for kviekalve.
Følgende biprodukter fra industrien er kun tilladt som koncentrerede foderkomponenter til dyr:
— Frisk roepulp
— Knuste olivenblade og -kviste
— Friske eller tørrede olivenblade
— Appelsinpulp
— Tørret citronpulp
— Tørret appelsinpulp
— Olivenpresserester
— Olivenskind
— Tomatskind- og kerner
— Vinasse
— Maltspirer
— Mask fra ølfremstilling
— Mask (frisk eller tørret)
— Vinasse (frisk eller tørret)
— Grov klid eller fodermel
— Presserester af æbler
— Frisk eller konserveret frugt.
3.4. Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område
De etaper, der specifikt skal foregå inden for det geografiske område, er fødsel og opdræt, herunder fravænningspe
riode og opfedning.
3.5. Særlige regler for udskæring, rivning eller emballering osv. af det produkt, som betegnelsen henviser til
Fersk eller frosset kød, der markedsføres i udskårne stykker, skal være emballeret på en af følgende måder:
i salgsemballage, færdigpakning, vakuumpakning eller pakning i modificeret atmosfære.
Emballeringen kan kun finde sted hos godkendte slagtere og opskæringsvirksomheder, der kontrolleres af den kom
petente myndighed, der giver tilladelse til anvendelse af den beskyttede geografiske betegnelse på forskellig
emballage.
3.6. Særlige regler for mærkning af det produkt, som betegnelsen henviser til
Kød med betegnelsen »Vitellone bianco dell'Appennino centrale« skal ved afsætningen være forsynet med et særligt
identifikationsmærke med betegnelsen »Vitellone bianco dell'Appennino centrale« BGB.
Identifikationsmærkningen skal udføres af kontrolorganet på slagteriet.
Ud over de oplysninger, som kræves i den gældende lovgivning, skal mærkningen indeholde følgende oplysninger:
1. referencenummer eller sporbarhedskode
2. betegnelsen »Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale« og/eller logoet
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3. EU-logoet, jf. gældende EU-lovgivning. Det er også muligt at anvende betegnelsen »Beskyttet geografisk beteg
nelse« og/eller forkortelsen »BGB«
4. Dyrets race, bortset fra partier bestående af flere racer.
Mærkningen kan også indeholde andre oplysninger ifølge kontroldokumentet, et elektronisk dokument, som er
nødvendigt for kontrollen af overensstemmelseskravene, og som indeholder følgende oplysninger: dyrets identifika
tionsnummer (registreringsnummer), fødselsbedrift, opdrætnings- og/eller opfedningsbedrift, flytning af dyret, fød
selsdato, race, køn, slagtedato og fortløbende slagtenummer, dyrekategori, vægten på slagtekroppen og på
udskæringen, kropsbygningsklasser og fedningsgrader ifølge EU-klassificering, navn og adresse på det slagteri, hvor
slagtningen er foregået, navn og adresse på opskæringsvirksomheden, hvor udskæringen er foregået, angivelse af
den produkttype, der er tale om (hele slagtekroppe, halve slagtekroppe, sjettedele eller fjerdinger, enkeltudskæringer
eller blandede udskæringer), navn og adresse på modtager (slagter, opskæringsvirksomhed, forretningsdrivende) og
navnet på den fagkyndige med ansvar for certificeringen.
4.

Præcis afgrænsning af det geografiske område
Det geografiske produktionsområde for »Vitellone bianco dell'Appennino centrale« udgøres af de provinser og kom
muner, der ligger langs bjergkæden Appenninerne i Mellemitalien.
Produktionsområdet består nærmere betegnet af følgende provinser: Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini,
Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, Teramo, Pescara, Chieti, L'Aquila, Campobasso, Isernia,
Benevento, Avellino, Frosinone, Rieti, Viterbo, Terni, Perugia, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Livorno, Pisa,
Pistoia; Roma (kun kommunerne Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Mazzano Romano,
Ponzano Romano, Sant'Oreste, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano), Latina (kun kommunerne
Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci,
Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Spigno Saturnia) og Caserta (kun kommunerne Ailano, Alife, Alvignano, Baia
e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di
Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo
Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo,
Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone,
Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca D'Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce,
Ruviano, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Sparanise, Teano, Tora
e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio).

5.

Tilknytning til det afgrænsede geografiske område
Appenninerne er karakteriseret ved et økosystem af en særlig beskaffenhed, hvad angår klima, temperaturudsving
og nedbørsforhold. Disse miljømæssige betingelser kombineret med jordernes morfologi og særlige beliggenhed
bidrager til udviklingen af en varieret og meget karakteristisk græsflora. Græsningsarealernes særlige karakter beror
på deres indhold af »essentielle« elementer som særlige aromatiske bestanddele og pigmenter.
Området ligger i et bakke- og bjergland, hvor skov er fremherskende i lavere højder og erstattes af græsningsarealer,
efterhånden som man nærmer sig Appenninernes vandløb. Her har anvendelsen af jorden betydet, at de små jord
lodder anvendes skiftevis til agerjord, skovområder og græsningsarealer.
De miljømæssige betingelser er typiske for det klima, der hersker i Appenninerne og Middelhavsområdet med en
gennemsnitlig årsnedbør på omkring 1 200 mm (højst 2 000 mm i visse år) og årlige gennemsnitstemperaturer,
som svinger mellem 0 °C om vinteren til 24 °C om sommeren med en laveste temperatur på minus -10 °C og høje
ste temperaturer, som overstiger 30 °C.
Proteinindholdet og forholdet mellem umættede og mættede fedtsyrer er vigtige elementer i bedømmelsen af kvali
tetsegenskaberne ved »Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale«.
Efter udskæring udviser kødet ingen hurtig mørkfarvning af udsatte køddele, heller ikke når det ligger udskåret på
salgsdisken, hvilket betyder, at svindet ved forarbejdningen reduceres betragteligt.
Sammenhængen mellem det geografiske område og selve produktet beror på en kombination af avlsarbejde,
opdræt og klimatiske forhold.
Opdrætsmetoden svarer i store træk til det traditionelle opdræt med anvendelse af bindestald eller løsdrift i forbin
delse med opfedning af kalvene. Det meste af det foder, der anvendes til fremme af vækst og opfedning, produceres
i bedrifterne. De fleste gårde anvender et såkaldt lukket opdrætsforløb, hvor kalvene forbliver i den bedrift, hvor de
er født, indtil de har nået deres slagtevægt.
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Produktets vigtigste egenskaber er i første række bestemt af tilhørsforholdet til tre lokale kødkvægsracer, der i århund
reder er blevet opdrættet i det nævnte område på grundlag af traditionelle og fastlagte produktionsmetoder.
Miljøfaktorerne har en dynamisk indvirkning på kødet, som medfører forskelle, der ikke kun er af organoleptisk
art, men også har at gøre med muskelmassen og de fedt- og fiberholdige dele. Eftersom dyrene det meste af tiden
er fritgående, er deres biologiske cyklus nært knyttet til det omgivende geografiske miljø.
Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen
(Artikel 6, stk. 1, andet afsnit, i nærværende forordning)
De italienske myndigheder har indledt den nationale indsigelsesprocedure med offentliggørelse af forslaget om ændring
af den beskyttede geografiske betegnelse »Vitellone bianca dell' Appennino centrale« i Gazzetta Ufficiale (den italienske
stats tidende) nr. 131 af 8. juni 2017.
Den konsoliderede udgave af varespecifikationen kan ses på webstedet:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335«
eller
ved at gå direkte til det italienske landbrugsfødevare- og skovministeriums hjemmeside (www.politicheagricole.it) og
klikke (øverst) på »Qualità«, derefter på »Prodotti DOP, IGP e STG« (i venstre side) og igen på på »Disciplinari di Produzi
one all'esame dell'UE«.
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(Øvrige meddelelser)

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF
KONKURRENCEPOLITIKKEN

EUROPA-KOMMISSIONEN
Anmeldelse af en planlagt fusion
(Sag M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JV'er)
Behandles eventuelt efter den forenklede procedure
(EØS-relevant tekst)

(2018/C 441/09)
1. Den 23. november 2018 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF)
nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion.
Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:
— Autolaunch Ltd. (»Autolaunch«) (Irland), som kontrolleres af Magna International Inc. (»Magna«)
— Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. (»BJEV«) (Kina), som tilhører Beijing Automotive Group Co., Ltd. (»BAIC Group«).
— Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. (»Tech-JV«)
— Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. (»CM-JV«)
Autolaunch og BJEV erhverver fælles kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), og artikel 3, stk. 4, over
Tech-JV og CM-JV.
Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.
2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

— Autolaunch: aktiv inden for fremstilling af værktøj og dertil knyttede tjenester. Autolaunch er et helejet datterselskab
af Cosma Tooling Ireland Unlimited, som ejes direkte af Magna, der er en global leverandør af komponenter til
motorkøretøjer
— BJEV: hovedsagelig aktiv inden for integrering og matching af køretøjssystemer, fremstilling og udvikling af kontrol
systemer til køretøjer, elektriske fremdriftssystemer og rent elektriske passagersystemer. BJEV er et helejet dattersel
skab af BAIC Group.
— Tech-JV: vil være aktivt inden for ydelse af ingeniørtjenester til bladdrevne elektriske passagerkøretøjer, og CM-JV vil
være aktivt inden for fremstilling og levering af bladdrevne elektriske passagerkøretøjer i Kina.
3. Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af
fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.
Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med med
delelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af bestemte fusioner efter Rådets forordning (EF)
nr. 139/2004 (2).
(1) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).
(2) EUT C 366 af 14.12.2013, s. 5.
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4. Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den
planlagte fusion.
Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv
altid referencen:
M.9187 — Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JV'er
Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Postadresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontoret for fusioner
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIEN
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