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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8807 – Spectris / Macquarie Group / Soundwave Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Spectris Group Holdings Limited (Det forente kongerike), som tilhører Spectris-konsernet (”Spectris”, Det forente 

kongerike), 

– Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (Australia), som tilhører Macquarie-konsernet (”Macquarie”, Australia), 

og 

– Soundwave Holdings Pty Ltd (”Soundwave Holdings” eller ”JV”, Australia) et nystiftet fellesforetak som Spectris vil 

overføre noe av virksomheten sin til. 

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

3 nr. 4 over Soundwave Holdings. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Spectris: produksjon og levering av produksjonsøkende automatisering og kontrollsystemer for høyteknologisk 

industriell bruk. 

– Macquarie-konsernet: aktivaforvaltning og finanstjenester, bankvirksomhet, rådgivningstjenester, risiko- og 

kapitalløsninger tilknyttet gjeld, egenkapital og råvarer. 

– Soundwave Holdings: tilbyr miljøovervåkingstjenester til foretak.  

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 114 av 28.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8807 – Spectris / Macquarie Group / Soundwave Holdings 

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. 

2018/EØS/20/01 

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

(Sak M.8817 – StandardLifeAberdeen / Neptune / PensionDanmark / NGT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. Meldingen berører følgende foretak: 

– SLCP Infrastructure I – B S.à r.l, kontrollert av StandardLifeAberdeen (Det forente kongerike), 

– Neptune (Det forente kongerike), kontrollert i fellesskap av Carlyle Group CVC Capital Partners (”CVC”) og China 

Investment Corporation (”CIC”), 

– PensionDanmark (Danmark), og 

– Noordgastransport B.V (”NGT”, Nederland). 

StandardLifeAberdeen, Neptune og PensionDanmark overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele NGT. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– StandardLifeAberdeen: et globalt investeringsforetak med virksomhet innen en rekke bransjer. 

– Neptune: investerer i store olje- og gassporteføljer som kan oppstå som følge av dynamikken i energimarkedene. 

– PensionDanmark: fungerer som et holdingforetak som eier 100 % av aksjene i PensionDanmark Pensions-

forsikringsaktieselskab (”PD”). PD er et dansk ideelt foretak med begrenset ansvar som tilbyr arbeidsmarkedsrelatert 

livsforsikring. 

– NGT: driver et undersjøisk system for transport av naturgass fra den nederlandske kontinentalsokkelen og et 

gassforedlingsanlegg i Uithuizen. NGT transporterer og foredler naturgassen som utvinnes fra den nederlandske 

kontinentalsokkelen og fra andre steder. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 110 av 23.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8817 – StandardLifeAberdeen / Neptune / PensionDanmark / NGT 

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. 

2018/EØS/20/02 

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

(Sak M.8694 – Hochtief/Abertis) 

Kommisjonen besluttet 6. februar 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 32018M8694. 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.8772 – Borealis / Nova Chemicals / Total / JV) 

Kommisjonen besluttet 20. mars 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 32017M8772. 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. 

2018/EØS/20/03 

2018/EØS/20/04 

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.8784 – Frankfurter Leben Holding / Pro bAV Pensionskasse) 

Kommisjonen besluttet 19. mars 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 32018M8784. 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.8793 – Axión/Enagás/Axent) 

Kommisjonen besluttet 8. mars 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 32018M8793. 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. 

2018/EØS/20/05 

2018/EØS/20/06 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


29.3.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 20/5 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8799 – Marubeni Itochu Steel / Sumitomo Corporation / JV) 

Kommisjonen besluttet 19. mars 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 32018M8799. 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.8806 – Richemont / Yoox Net-a-Porter Group) 

Kommisjonen besluttet 19. mars 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 32018M8806. 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. 

2018/EØS/20/07 

2018/EØS/20/08 

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

(Sak M.8821 – Advent International / Circet Groupe) 

Kommisjonen besluttet 19. mars 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 32018M8821. 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. 

2018/EØS/20/09 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Offentliggjøring av medlemsstaters vedtak om å tildele, midlertidig oppheve eller  

tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 10 nr. 3 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet (omarbeidet) 

I samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008(1) av  

24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet (omarbeiding) har 

Europakommisjonen offentliggjort medlemsstaters vedtak om å tildele, midlertidig oppheve eller 

tilbakekalle lisenser i tidsrommet fra 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Se EUT C 110 av 23.3.2018,  

s. 3 for nærmere opplysninger om disse vedtakene.  

  

(1) EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3. 

2018/EØS/20/10 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.110.01.0003.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.110.01.0003.01.ENG
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

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

lufttrafikk i Fellesskapet 

Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Hellas 

Berørt flyrute Aten–Kozani–Kastoria 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

Fra 1. september 2018 

For henvendelser om teksten til og eventuell annen 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

Nettsiden til Hellenic Civil Aviation Authority: 

http://www.ypa.gr or http://www.hcaa.gr 

og www.promitheus.gov.gr 

 

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Hellas 

Berørt flyrute Aten–Kozani–Kastoria 

Avtalens gyldighetsperiode 1. september 2018–31. desember 2022 

Frist for innsending av anbud 60 dager etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 107 av 22.3.2018, s. 9) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Nettsiden til Hellenic Civil Aviation Authority: 

http://www.ypa.gr or http://www.hcaa.gr 

og www.promitheus.gov.gr 

 

2018/EØS/20/11 

2018/EØS/20/12 

http://www.ypa.gr/
http://www.hcaa.gr/
www.promitheus.gov.gr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.107.01.0009.02.ENG
http://www.ypa.gr/
http://www.hcaa.gr/
www.promitheus.gov.gr
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INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/10/2018 

innenfor rammen av Erasmus+-programmet 

Hovedtiltak 3: Støtte til politiske reformer 

Sosial integrasjon og felles verdier: bidrag innen områdene utdanning, opplæring og 

ungdomsarbeid 

Formål og beskrivelse  

Denne innbydelsen til å sende inn forslag vil støtte overnasjonale samarbeidsprosjekter på områdene 

utdanning, opplæring og ungdomsarbeid. Innbydelsen omfatter to deler, én for utdanning og opplæring 

(del 1) og én for ungdomsarbeid (del 2). 

Hver søknad må omfatte ett allment mål og ett av de konkrete målene, som er oppført for seg for del 1 og 

del 2. Listene med allmenne og konkrete mål i denne innbydelsen er uttømmende, forslag som ikke 

behandler disse målene, vil ikke bli tatt med i vurderingen. 

Allmenne mål 

Prosjekter som sendes inn innenfor rammene av denne innbydelsen, bør for begge delene ha som mål: 

1. Å spre og/eller trappe opp god praksis for inkluderende utdanning/ungdomsmiljøer og/eller fremme 

felles verdier, særlig det som er satt i gang på lokalt plan. I forbindelse med denne innbydelsen betyr 

trappe opp å gjenskape god praksis på et bredere plan, å overføre den til en annen sammenheng eller 

å gjennomføre den på et høyere/systemisk nivå. 

eller  

2. Å utvikle og gjennomføre nyskapende metoder og praksiser for å fremme inkluderende 

utdanning/ungdomsmiljøer og fremme felles verdier i bestemte sammenhenger. 

Prosjekter under begge delene oppfordres til å aktivt involvere rollemodeller og til å om mulig knytte sine 

aktiviteter til det europeiske år for kulturarv 2018. 

For opplysninger om de konkrete målene for de to delene, støtteberettigelse, tildelingskriterier og 

budsjett, se hele kunngjøringen i EUT C 106 av 21.3.2018, s. 10. 

Kriterier for støtteberettigelse 

Berettigede søkere er offentlige og private organisasjoner innen utdanning, yrkesopplæring og 

ungdomsarbeid eller organisasjoner innen andre sosioøkonomiske sektorer med aktiviteter som spenner 

over flere fagområder (f. eks. kulturorganisasjoner, det sivile samfunnet, idrettsorganisasjoner, 

godkjenningssentre, handelskamre, bransjeorganisasjoner osv.). 

Søkere må være juridiske personer etablert i én av følgende programstater: 

– de 28 medlemsstatene i Den europeiske union, 

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

– EUs kandidatstater: Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia og Tyrkia. 

Minstekravet til sammensetning av partnerskap i forbindelse med denne innbydelsen er fire 

organisasjoner som representerer fire programstater. 

Dersom et nettverk er involvert i prosjektet, må konsortiet bestå av minst to organisasjoner som ikke er 

medlemmer av nettverket, og konsortiet bør samlet representere minst fire søkeberettigede stater. 

Frist for innsending av søknader  

Søknader må være sendt inn senest 22. mai 2018 kl. 13.00 (lokal tid i Brussel).   

2018/EØS/20/13 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.106.01.0010.01.ENG


Nr. 20/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.3.2018 

 

 

Fullstendige opplysninger  

Søkere bes om å lese alle opplysninger om innbydelsen til å sende inn forslag EACEA/10/2018 og om 

framgangsmåte for innsending av søknad og om å bruke de obligatoriske dokumentene som finnes på: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referanse EACEA/10/2018) 

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

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

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
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