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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Spectris Group Holdings Limited (Bretlandi), sem er hluti af Spectris Group  („Spectris“, Bretlandi). 

– Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (Ástralíu), sem er hluti af Macquarie Group („Macquarie“, Ástralíu). 

– Soundwave Holdings Pty Ltd. („Soundwave Holdings“ eða „JV“, Ástralíu) nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki sem 

Spectris vill leggja til hluta starfsemi sinnar. 

Spectris og Macquarie ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Soundwave Holdings. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Spectris: framleiðsla og afhending framleiðsluaukandi tækjabúnaðar og stjórntækja fyrir tæknilega krefjandi 

iðnaðarnotkun. 

– Macquarie Group: eignastýring og fjármögnun, bankastarfsemi, ráðgjöf og áhættu- og fjármagnslausnir á sviði 

skulda, eignastýringar og verslunarvöru. 

– Soundwave Holdings: umhverfisvöktunarþjónusta við fyrirtæki.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 114, 

28.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8807 – Spectris/Macquarie Group/Soundwave Holdings 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2018/EES/20/01 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. mars 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SLCP Infrastructure I – B S.à r.l, undir yfirráðum StandardLifeAberdeen (Bretlandi). 

– Neptune (Bretlandi), sameiginlega undir yfirráðum Carlyle Group CVC Capital Partners („CVC“) og China 

Investment Corporation („CIC“). 

– PensionDanmark (Danmörku). 

– Noordgastransport B.V („NGT“, Hollandi). 

StandardLifeAberdeen, Neptune og PensionDanmark ná að fullu sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. 

gr. samrunareglugerðarinnar, yfir NGT. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– StandardLifeAberdeen: fjárfestingarfélag sem starfar um heim allan í margvíslegum atvinnuvegum. 

– Neptune: fjárfesting í stórum olíu- og gaseignasöfnum sem kunna að verða tiltæk vegna þróunar á orkumörkuðum. 

– PensionDanmark: gegnir hlutverki eignarhaldsfélags sem á 100% hlutafjár í PensionDanmark Pensions-

forsikringsaktieselskab („PD“). PD er danskt hlutafélag um líftryggingar sem tengist vinnumarkaðinum og er rekið án 

arðsemissjónarmiða. 

– NGT: rekstur neðansjávarflutningskerfis fyrir jarðgas á hollenska landgrunninu og hreinsivirki fyrir gas í Uithuizen. 

NGT flytur og vinnur jarðgas sem er unnið á hollenska landgrunninu og víðar. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  Hafa ber í huga 

að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 110, 

23.3.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8817 – StandardLifeAberdeen/Neptune/PensionDanmark/NGT 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2018/EES/20/02 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8694 – Hochtief/Abertis) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. febrúar 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8694. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8772 – Borealis/Nova Chemicals/Total/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32017M8772. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2018/EES/20/03 

2018/EES/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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8784 – Frankfurter Leben Holding/Pro bAV Pensionskasse) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8784. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8793 – Axión/Enagás/Axent) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8793. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2018/EES/20/05 

2018/EES/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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8799. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8806 – Richemont/Yoox Net-a-Porter Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8806. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2018/EES/20/07 

2018/EES/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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. mars 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8821. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2018/EES/20/09 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvarðanir aðildarríkjanna um að veita, fella niður tímabundið eða afturkalla  

flugrekstrarleyfi, birtar í samræmi við 3. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008 um 

sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu (endurútgefin) 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008 (1) 

2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu (endurútgefin) birt ákvarðanir aðildarríkjanna 

um að veita, fella niður tímabundið eða afturkalla flugrekstrarleyfi sem teknar voru frá 1. janúar 2017 til 

31. desember 2017. Sjá nánari upplýsingar um þessar ákvarðanir Stjtíð. ESB C 110, 23.3.2018, bls. 3.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 293, 31.10. 2008, bls. 3. 

2018/EES/20/10 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.110.01.0003.01.ENG
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur  

um flugrekstur í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir sem lagðar eru á í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Grikkland 

Flugleið Aþena–Kozani–Kastoria 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða Frá 1. september 2018 

Unnt er að nálgast textann ásamt hvers kyns upplýsingum 

eða skjölum sem varða almannaþjónustukvaðirnar 

Vefur Hellenic Civil Aviation Authority 

(Flugmálastjórnar Grikklands): 

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

as well as www.promitheus.gov.gr 

 

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um  

flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Grikkland 

Flugleið Aþena–Kozani–Kastoria 

Samningstími 1. september 2018 – 23. ágúst 2022 

Frestur til að skila tilboðum 60 dagar frá því að útboðsauglýsing þessi birtist  

(Stjtíð. ESB C 107, 22.3.2018, bls. 9). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar 

Vefur Hellenic Civil Aviation Authority 

(Flugmálastjórnar Grikklands): 

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

og www.promitheus.gov.gr 

 

2018/EES/20/11 

2018/EES/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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AUGLÝST EFTIR TILLÖGUM – EACEA/10/2018 

samkvæmt áætluninni Erasmus+ 

Lykilaðgerð 3 – Stuðningur við umbætur á stefnumálum 

Félagsleg samheldni og sameiginleg gildi; framlag á sviði menntunar, þjálfunar og æskulýðsstarfs 

Markmið og lýsing  

Auglýst er eftir tillögum svo unnt sé að styrkja samstarfsverkefni á milli landa á sviði menntunar, 

þjálfunar og æskulýðsstarfs. Auglýsingin er í tveimur hlutum; annars vegar fyrir menntun og þjálfun  

(1. hluti) og hins vegar fyrir æskulýðsstarf (2. hluti). 

Hver umsókn verður að fjalla um eitt almennt markmið og eitt af hinum sértæku markmiðum sem eru 

talin upp sérstaklega fyrir 1. hluta og 2. hluta. Bæði almennu og sértæku markmiðin eru tæmandi; 

umsóknir sem ekki fjalla um þau verða ekki teknar til greina. 

Almenn markmið 

Verkefni sem sótt er um í tengslum við þessa auglýsingu og fyrir báða hluta skulu leitast við að: 

1. Breiða út og/eða auka góðar starfsvenjur sem stuðla að samheldni á sviði menntunar/í umhverfi ungs 

fólks og/eða efla sameiginleg gildi, einkum og sér í lagi á staðarvísu. Hvað þessa auglýsingu varðar 

er með aukningu átt við það að góðum starfsvenjum sé fylgt í meira mæli/þær séu teknar upp í öðru 

samhengi eða á hærra/kerfisbundnu stigi, 

eða: 

2. Þróa og taka upp nýbreytni í aðferðum og venjum svo ýta megi undir samheldni á sviði menntunar/í 

umhverfi ungs fólks og miðla sameiginlegum gildum í tilteknu samhengi. 

Hvatt er til þess að verkefni í báðum hlutum feli í sér virka aðkomu fyrirmynda og starfsemi sem tengist 

ári evrópskrar menningararfleifðar 2018, eftir því sem við á. 

Nánari upplýsingar um báða hlutana, hlutgenga starfsemi, úthlutunarviðmið og fjárveitingu, er að finna í 

auglýsingunni í fullri lengd: Stjtíð. ESB C 106, 21.3.2018, bls. 10. 

Hlutgengisskilyrði 

Hlutgengir umsækjendur eru opinberar og einkareknar stofnanir sem starfa á sviði menntunar, þjálfunar, 

æskulýðsstarfs eða annarra félagshagfræðilegra geira og stofnanir sem annast starfsemi þvert á 

atvinnugreinar (t.d. menningarstofnanir, borgarasamtök, íþróttasamtök, viðurkenningarmiðstöðvar, 

verslunarráð, viðskiptastofnanir, o.s.frv.). 

Einungis verður tekið við umsóknum frá lögaðilum í eftirtöldum löndum sem eru aðilar að áætluninni: 

– Hinum 28 aðildarríkjum Evrópusambandsins, 

– EFTA-ríkjunum sem eiga aðild að EES: Íslandi, Liechtenstein og Noregi, 

– löndum sem hafa sótt um aðild að ESB: Makedóníu, fyrrverandi lýðveldi í Júgóslavíu og 

Tyrklandi. 

Lágmarkskrafa varðandi samsetningu samstarfsaðila í tengslum við þessa auglýsingu er fjórar stofnanir 

sem eru fulltrúar fjögurra mismunandi landa sem eiga aðild að áætluninni. 

Ef net koma að verkefninu verða að minnsta kosti tvær stofnanir í samtökunum að vera utan netsins og 

samtökin verða að vera fulltrúi að minnsta kosti fjögurra hlutgengra landa. 

Umsóknarfrestur  

Umsóknir verða að berast fyrir kl. 13:00 hinn 22. maí 2018 (á Brussel-tíma).   

2018/EES/20/13 

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

Umsækjendur eru beðnir um að lesa vandlega allar upplýsingar um auglýsinguna eftir tillögum 

EACEA/10/2018 og umsóknarferlið, og er þeim skylt að styðjast við skjölin sem unnt er að nálgast hér: 

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

Senda ber umsóknina og viðauka hennar á netinu með rafrænu eyðublaði sem sérstaklega er ætlað í 

þessum tilgangi. 

Netfang tengiliðar: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

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

	ESB-STOFNANIR
	Framkvæmdastjórnin
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.8807 – Spectris/Macquarie Group/Soundwave Holdings) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.8817 – StandardLifeAberdeen/Neptune/PensionDanmark/NGT) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.8694 – Hochtief/Abertis)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.8772 – Borealis/Nova Chemicals/Total/JV)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.8784 – Frankfurter Leben Holding/Pro bAV Pensionskasse)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.8793 – Axión/Enagás/Axent)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.8799 – Marubeni Itochu Steel/Sumitomo Corporation/JV)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.8806 – Richemont/Yoox Net-a-Porter Group)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.8821 – Advent International/Circet Groupe)
	Ákvarðanir aðildarríkjanna um að veita, fella niður tímabundið eða afturkalla  flugrekstrarleyfi, birtar í samræmi við 3. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu (endurútgefin)
	Orðsending framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur  um flugrekstur í Bandalaginu Almannaþjónustukvaðir sem lagðar eru á í tengslum við áætlunarflug
	Orðsending framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um  flugrekstur í Bandalaginu Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir
	Auglýst eftir tillögum – EACEA/10/2018 samkvæmt áætluninni Erasmus+ Lykilaðgerð 3 – Stuðningur við umbætur á stefnumálum Félagsleg samheldni og sameiginleg gildi; framlag á sviði menntunar, þjálfunar og æskulýðsstarfs



