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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8694 – Hochtief/Abertis) 

1.  Kommisjonen mottok 22. desember 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hochtief AG (”Hochtief”, Tyskland), et datterselskap av ACS (Spania), og 

– Abertis Infraestructuras, S.A. (”Abertis”, Spania). 

Hochtief overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Abertis.  

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig konkurrerende tilbud kunngjort av Hochtief 18. oktober 2017. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hochtief: byggevirksomhet, konsesjoner, eiendom, drift av anlegg, gruvedrift, ingeniørvirksomhet og tilknyttede 

tjenester. Innen EØS har Hochtief virksomhet i Den tsjekkiske republikk, Tyskland, Hellas, Nederland, Polen, Spania 

og Det forente kongerike. 

– Abertis: bompengekonsesjoner og levering av infrastrukturtjenester knyttet til mobilitet og telekommunikasjon. Innen 

EØS har Abertis virksomhet i Spania, Frankrike og, i mindre grad, Italia. 

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 6 av 9.1.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8694 – Hochtief/Abertis 

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”). 

2018/EØS/2/01 

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

(Sak M.8701 – Edison/GNVI) 

1.  Kommisjonen mottok 22. desember 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Edison S.p.A. (”Edison”, Italia), som tilhører Electricité de France S.A., og 

– Gas Natural Vendita Italia S.p.A. (”GNVI”, Italia), kontrollert av Gas Natural Fenosa Internacional SA. 

Edison overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket GNVI. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Edison: produksjon og levering av elektrisitet, samt kartlegging, produksjon, distribusjon og levering av naturgass. 

Edison har hovedsakelig virksomhet i Italia, men er også aktiv i andre europeiske land, herunder Sveits, Hellas, 

Ungarn, Bulgaria og Romania. 

– GNVI: levering av elektrisitet og naturgass. GNVI er aktiv i Italia. 

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 6 av 9.1.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8701 – Edison/GNVI 

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”). 

2018/EØS/2/02 

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

(Sak M.8715 – CVC/TMF) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. januar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”, Luxembourg) og 

 TMF Orange Holding B.V. (”TMF”, Nederland). 

CVC overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket TMF. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: levering av rådgivningstjenester til og forvaltning av investeringsfond og -plattformer.  

– TMF: levering av økonomiske, juridiske og personaladministrative tjenester til foretak, kunder med alternative 

investeringer og privatkunder. 

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 9 av 12.1.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8715 – CVC/TMF 

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/2/03 

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

(Sak M.8746 – EG Group / ESSO Germany Business) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. desember 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EG Group (Det forente kongerike), kontrollert i fellesskap av TDR Capital LLP (50 %), et privat egenkapitalforetak, 

og to enkeltpersoner (50 %), og 

– ESSO Germany Business (Tyskland), som tilhører Exxon Mobil Corporation. 

EG Group overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av foretaket ESSO 

Deutschland GmbH, et datterselskap som i sin helhet er eid av Exxon Mobil Corporation. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EG Group: holdingforetak som driver virksomhet under merkevaren ”EG”, aktiv innen drift av bensinstasjoner med 

tilhørende virksomhet som detaljhandel, bilvaskerier, hurtigmatrestauranter og overnattingstjenester i Det forente 

kongerike, Belgia, Frankrike, Luxembourg og Nederland. 

– ESSO Germany Business: aktiv innen detaljhandel av motordrivstoff gjennom et landsomfattende nettverk av 

bensinstasjoner i Tyskland. 

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 4 av 6.1.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8746 – EG Group / ESSO Germany Business 

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/2/04 

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

(Sak M.8749 – Verdane/Vitruvian/EasyPark) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. desember 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Verdane Capital Advisors Holding AS (Norge), 

– Vitruvian Partners LLP (Det forente kongerike) og 

– EasyPark Holding AS (Norge), kontrollert alene av Verdane Capital Advisors Holding AS. 

Verdane Capital Advisors Holding AS og Vitruvian Partners LLP overtar i fellesskap kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket EasyPark Holding AS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Verdane Capital Advisors Holding AS: et privat egenkapitalforetak med interesser i ulike bransjer. 

– Vitruvian Partners LLP: et privat egenkapitalforetak med interesser i ulike bransjer. 

– EasyPark Holding AS: foretak som driver en digital markedsplass for parkeringstjenester og leverer 

parkeringsløsninger via mobiltelefoner samt tilknyttede tjenester rettet mot foretak, forbrukere, parkeringsfirmaer og 

lokale myndigheter. 

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 6 av 9.1.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8749 – Verdane/Vitruvian/EasyPark 

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/2/05 

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

(Sak M.8758 – BayWa / Clean Energy Trading) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. desember 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BayWa r.e. renewable Energy GmbH (”BayWa”, Tyskland) og 

– Clean Energy Trading GmbH (”CET”, Tyskland). 

BayWa overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket CET. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BayWa: aktiv innen solenergi, vindenergi, bioenergi og geotermisk energi. 

– CET: aktiv innen områdene direkte markedsføring av elektrisk kraft fra anlegg for fornybar energi og levering av 

elektrisitet til sluttkunder. 

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 4 av 6.1.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8758 – BayWa / Clean Energy Trading 

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/2/06 

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


11.1.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 2/7 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8664 – WME IMG / Perform / PIMGSA) 

Kommisjonen besluttet 15. desember 2017 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 32017M8664. 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/2/07 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 20. juli 2016 om å erklære en 

foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.7724 – ASL/Arianespace) 

Kommisjonen traff 20. juli 2016 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens artikkel 8 nr. 2. En 

ikke-fortrolig versjon av den fullstendige beslutningen er gjengitt på engelsk på nettsiden til 

generaldirektoratet for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.  

  

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

2018/EØS/2/08 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 5. april 2017 om å erklære en 

foretakssammenslutning uforenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.7878 – HeidelbergCement / Schwenk / Cemex Hungary / Cemex Croatia) 

Kommisjonen traff 5. april 2017 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens artikkel 8 nr. 3. En 

ikke-fortrolig versjon av den fullstendige beslutningen er gjengitt på engelsk på nettsiden til 

generaldirektoratet for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.  

  

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

2018/EØS/2/09 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

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

ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Périgueux-Bassillac–Paris (Orly) 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021 

Frist for innsending av søknader og anbud 9. mars 2018 (12.00 lokal tid i Paris) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux 

1 Boulevard Lakanal 

24 000 Périgueux 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 553358600 

E-post: n.vitel@grandperigueux.fr 

 

2018/EØS/2/10 
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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 

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Pantelleria–Trapani og omvendt 

Pantelleria–Palermo og omvendt 

Pantelleria–Palermo og omvendt 

Lampedusa–Palermo og omvendt 

Lampedusa–Catania og omvendt 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

1. juli 2018 

For henvendelser om teksten til og informasjon og/eller 

dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Department of Transport, Navigation, General Affairs 

and Human Resources 

Directorate-General for Airports and Air Transport 

Via Giuseppe Caraci, 36 

IT-00157 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0641583690 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

(Direzione sviluppo trasporto aereo e licenze) Viale 

Castro Pretorio, 118 

IT-00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

internett: 

http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

E-post: dg.ta@pec.mit.gov 

 

2018/EØS/2/11 
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

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

ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Pantelleria–Trapani og omvendt 

Pantelleria–Palermo og omvendt 

Pantelleria–Catania og omvendt 

Lampedusa–Palermo og omvendt 

Lampedusa–Catania og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021 

Frist for innsending av anbud To måneder etter kunngjøringen av denne meldingen 

(EUT C 441 av 22.12.2017, s. 20) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

(Direzione sviluppo trasporto aereo e licenze)  

Viale Castro Pretorio, 118 

IT-00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post: osp@enac.gov.it 

Internett: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
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Melding fra den nederlandske minister for økonomi og klimapolitikk i henhold til  

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

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

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

tillatelse til å drive leting etter hydrokarboner for blokk P1, angitt på kartet vedlagt som vedlegg 3 til 

forskriften om gruvedrift (Mijnbouwregeling) (Statstidende 2002, nr. 245). 

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

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

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

for blokk P1 på den nederlandske kontinentalsokkelen. 

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

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

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

Søknader sendes innen 13 uker etter kunngjøringen av denne meldingen i Den europeiske unions tidende 

(EUT C 444 av 23.12.2017, s. 8) til: 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat 

ter attentie van de heer J.L. Rosch, directie Energie en Omgeving 

Bezuidenhoutseweg 73 

Postfach 20401 

2500 EK Den Haag 

NEDERLAND 

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

Beslutning vil bli tatt senest tolv måneder etter søknadsfristens utløp. 

Ytterligere opplysninger kan fås ved å kontakte E.J. Hoppel på følgende telefonnummer: +31 703797762. 

2018/EØS/2/13 
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Melding fra den nederlandske minister for økonomi og klimapolitikk i henhold til  

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

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

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

tillatelse til å drive leting etter hydrokarboner for blokk B17 og F01 samt deler av blokk B16 (B16b), E3 

(E3a), E6 (E6a), F2 (F2b) og F4 (F4a), angitt på kartet vedlagt som vedlegg 3 til forskriften om gruvedrift 

(Mijnbouwregeling) (Statstidende 2014, nr. 4928). 

Blokksegment B16b er avgrenset av breddesirklene mellom punktene A-B, B-C, C-D og A-D. 

Punktene er definert som følger: 

Punkt ° ′ ″ Ø ° ′ ″ N 

A 3 59 54 831  55 4 57 466  

B 4 19 54 862  55 4 57 480  

C 4 19 54 873  54 59 57 470  

D 3 59 54 842  54 59 57 456  

Ovennevnte punkters plassering er uttrykt i geografiske koordinater beregnet i samsvar med 

koordinatsystemet ETRS89. 

Blokksegment B16b har et areal på 197,6 km2. 

Blokksegment E3a er avgrenset av breddesirklene mellom punktene A-B, B-C, C-D og A-D. 

Punktene er definert som følger: 

Punkt ° ′ ″ Ø ° ′ ″ N 

A 3 47 24 823  54 59 57 447  

B 3 59 54 842  54 59 57 456  

C 3 59 54 863  54 49 57 436  

D 3 47 24 844  54 49 57 427  

Ovennevnte punkters plassering er uttrykt i geografiske koordinater beregnet i samsvar med 

koordinatsystemet ETRS89. 

Blokksegment E3a har et areal på 247,7 km2. 

Blokksegment E6a er avgrenset av breddesirklene mellom punktene A-B, B-C, C-D og A-D. 

Punktene er definert som følger: 

Punkt ° ′ ″ Ø ° ′ ″ N 

A 3 47 24 844  54 49 57 427  

B 3 59 54 863  54 49 57 436  

C 3 59 54 867  54 48 19 433  

D 3 47 24 848  54 48 19 424  

Ovennevnte punkters plassering er uttrykt i geografiske koordinater beregnet i samsvar med 

koordinatsystemet ETRS89. 

Blokksegment E6a har et areal på 40,6 km2. 

Blokksegment F2b er avgrenset av breddesirklene mellom punktene A-B, B-C, C-D og A-D. 

Punktene er definert som følger: 

2018/EØS/2/14 
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Punkt ° ′ ″ Ø ° ′ ″ N 

A 4 19 54 873  54 59 57 470  

B 4 28 54 887  54 59 57 476  

C 4 28 54 897  54 54 57 466  

D 4 19 54 883  54 54 57 460  

Ovennevnte punkters plassering er uttrykt i geografiske koordinater beregnet i samsvar med 

koordinatsystemet ETRS89. 

Blokksegment F2b har et areal på 89,1 km2. 

Blokksegment F4a er avgrenset av breddesirklene mellom punktene A-B, B-C, C-D og A-D. 

Punktene er definert som følger: 

Punkt ° ′ ″ Ø ° ′ ″ N 

A 3 59 54 863  54 49 57 436  

B 4 19 54 894  54 49 57 450  

C 4 19 54 907  54 43 50 438  

D 3 59 54 876  54 43 50 423  

Ovennevnte punkters plassering er uttrykt i geografiske koordinater beregnet i samsvar med 

koordinatsystemet ETRS89. 

Blokksegment F4a har et areal på 243,2 km2. 

Under henvisning til direktivet nevnt i innledningen og artikkel 15 i loven om gruvedrift (Mijnbouwwet) 

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

interesserte parter til å sende inn konkurrerende søknader om tillatelse til å drive leting etter 

hydrokarboner for blokk B17 og F1 samt deler av blokk B16 (B16b), E3 (E3a), E06 (E6a), F2 (F2b) og 

F4 (F4a) på den nederlandske kontinentalsokkelen. 

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

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

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

Søknader sendes innen 13 uker etter kunngjøringen av denne meldingen i Den europeiske unions tidende 

(EUT C 444 av 23.12.2017, s. 9) til: 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat 

ter attentie van de heer J.L. Rosch, directie Energie en Omgeving 

Bezuidenhoutseweg 73 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

NEDERLAND 

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

Beslutning vil bli tatt senest tolv måneder etter søknadsfristens utløp. 

Ytterligere opplysninger kan fås ved å kontakte E.J. Hoppel på følgende telefonnummer: +31 703797762. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:444:TOC
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Rettelser til innbydelse til å sende inn forslag 2018 – EAC/A05/2017 –  

Erasmus+-programmet 

(Den europeiske unions tidende C 361 av 25. oktober 2017 og EØS-tillegget nr. 71 av 9. november 2017) 

I nr. 5, ”Frist for innsending av søknader”, på side 34 i EUT (side 18 i EØS-tillegget) er følgende frister 

som gjelder tiltak for ungdom, endret: 

Hovedtiltak 1 

”Mobilitet innen ungdomsarbeid 15. februar 2018” 

 

Hovedtiltak 2 

”Strategiske partnerskap innen ungdomsarbeid 15. februar 2018” 

 

Hovedtiltak 3 

”Møter mellom ungdom og beslutningstakere på ungdomsområdet 15. februar 2018” 

 

2018/EØS/2/15 
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Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutningene om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 30. november 2017 er 

nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 447 av 29.12.2017, s. 1 og 11. 

En rettelse til oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. august 2016 til 

31. august 2016 er nå offentliggjort i EUT C 447 av 29.12.2017, s. 110. 

2018/EØS/2/16 
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