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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

7. júní 2018 

í máli E-17/17 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Tilskipun 2014/54/ESB) 

Hinn 7. júní 2018 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-17/17, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – 

KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt 

gerðinni, sem vísað er til í 8. lið V. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/54/ESB frá 16. apríl 2014 um ráðstafanir til að greiða fyrir því að 

launþegar geti nýtt sér þau réttindi sem þeir hafa í tengslum við frjálsa för launþega), samkvæmt 

aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, og skv. 7. gr. samningsins, með því að setja ekki 

innan tilskilins tíma ákvæði sem eru nauðsynleg til þess að innleiða gerðina, eða, hvað sem öðru líður, 

með því að láta hjá líða að tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA um innleiðinguna. Dóminn skipuðu dómararnir 

Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen (framsögumaður) og Bernd Hammermann, og hljóða dómsorð 

sem hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt gerðinni, sem vísað er 

til í 8. lið V. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/54/ESB frá 16. apríl 2014 um ráðstafanir til að greiða fyrir því að launþegar geti nýtt 

sér þau réttindi sem þeir hafa í tengslum við frjálsa för launþega), samkvæmt aðlögunarákvæðum í 

bókun 1 við EES-samninginn, og skv. 7. gr. samningsins, með því að setja ekki, innan tilskilins tíma, 

ákvæði sem eru nauðsynleg til að taka gerðina upp í íslenskan rétt. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2018/EES/74/01 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

14. júní 2018 

í máli E-11/17 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Tilskipun 2011/61/ESB) 

Hinn 14. júní 2018 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-11/17, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – 

KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt 

gerðinni, sem vísað er til í liðum 30, 31bb, 31d, 31eb og 31i í IX. viðauka við samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 um rekstraraðila 

sérhæfðra sjóða og um breytingu á tilskipunum 2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB)  

nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 1095/2010), samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, 

og skv. 7. gr. samningsins, með því að láta hjá líða að gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að innleiða 

gerðina innan tilskilins tíma, og/eða tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA um ráðstafanir sem gerðar hafa verið 

til þess að innleiða hana. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen og Bernd 

Hammermann (framsögumaður) og hljóða dómsorð sem hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt gerðinni, sem vísað er 

til í liðum 30, 31bb, 31d, 31eb og 31i í IX. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið 

(tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða 

og um breytingu á tilskipunum 2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og 

(ESB) nr. 1095/2010), samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn og skv. 7. gr. 

samningsins, með því að setja ekki, innan tilskilins tíma, ákvæði sem eru nauðsynleg til þess að taka 

gerðina upp í íslenskan rétt. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2018/EES/74/02 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

14. júní 2018 

í máli E-12/17 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Reglugerð (ESB) nr. 448/2013) 

Hinn 14. júní 2018 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-12/17, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – 

KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar, skv. 7. gr. 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með því að láta hjá líða að taka gerðina, sem vísað er til í lið 

31bbc í IX. viðauka við EES-samninginn (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 448/2013 frá 15. maí 2013 um að koma á fót málsmeðferð til að ákvarða tilvísunaraðildarríki fyrir 

rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan ESB samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB), 

samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt. Dóminn skipuðu 

dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen og Bernd Hammermann (framsögumaður), og hljóða 

dómsorð sem hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar, skv. 7. gr. EES-samningins, með 

því að láta hjá líða að taka gerðina, sem vísað er til í lið 31bbc í IX. viðauka við EES-samninginn 

(framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 448/2013 frá 15. maí 2013 um að 

koma á fót málsmeðferð til að ákvarða tilvísunaraðildarríki fyrir rekstraraðila sérhæfðra sjóða utan 

ESB samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB), samkvæmt aðlögunarákvæðum í 

bókun 1 við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2018/EES/74/03 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

14. júní 2018 

í máli E-13/17 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Reglugerð (ESB) nr. 2015/514) 

Hinn 14. júní 2018 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-13/17, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – 

KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. 7. gr. 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið með því að láta hjá líða að taka gerðina, sem vísað er til í lið 

31bbe í IX. viðauka við EES-samninginn (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/514 

frá 18. desember 2014 um upplýsingar sem lögbærum yfirvöldum ber að veita Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni skv. 3. mgr. 67. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB), 

samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt. Dóminn skipuðu 

dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen og Bernd Hammermann (framsögumaður), og hljóða 

dómsorð sem hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. 7. gr. samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið með því að láta hjá líða að taka gerðina, sem vísað er til í lið 31bbe í IX. 

viðauka við EES-samninginn (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/514 frá  

18. desember 2014 um upplýsingar sem lögbærum yfirvöldum ber að veita Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni skv. 3. mgr. 67. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB), 

samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2018/EES/74/04 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

14. júní 2018 

í máli E-14/17 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Reglugerð (ESB) nr. 447/2013) 

Hinn 14. júní 2018 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-14/17, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – 

KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar, skv. 7. gr. 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með því að láta hjá líða að taka gerðina, sem vísað er til í lið 

31bbb í IX. viðauka við EES-samninginn (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 447/2013 frá 15. maí 2013 um að koma á málsmeðferð fyrir rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem velja að 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB taki til þeirra), samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 

1 við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt. Dóminn skipuðu dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per 

Christiansen og Bernd Hammermann (framsögumaður), og hljóða dómsorð sem hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar, skv. 7. gr. samningsins um 

Evrópska efnahagssvæðið, með því að láta hjá líða að taka gerðina, sem vísað er til í lið 31bbb í  

IX. viðauka við EES-samninginn (framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 447/2013 frá 15. maí 2013 um að koma á málsmeðferð fyrir rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem 

velja að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB taki til þeirra), samkvæmt aðlögunar-

ákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2018/EES/74/05 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

14. júní 2018 

í máli E-15/17 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Reglugerð (ESB) nr. 694/2014) 

Hinn 14. júní 2018 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-15/17, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – 

KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar, skv. 7. gr. 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með því að láta hjá líða að taka gerðina, sem vísað er til í lið 

31bbd í IX. viðauka við EES-samninginn (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 694/2014 frá 17. desember 2013 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB 

að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um ákvörðun á tegundum rekstraraðila sérhæfðra sjóða), 

samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt. Dóminn skipuðu 

dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen og Bernd Hammermann (framsögumaður), og hljóða 

dómsorð sem hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar, skv. 7. gr. EES-samningins, með 

því að láta hjá líða að taka gerðina, sem vísað er til í lið 31bbd í IX. viðauka við EES-samninginn 

(framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 694/2014 frá 17. desember 2013 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla um ákvörðun á tegundum rekstraraðila sérhæfðra sjóða), samkvæmt aðlögunar-

ákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2018/EES/74/06 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

14. júní 2018 

í máli E-16/17 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi 

(EFTA-ríki vanefnir skuldbindingar sínar – Misbrestur á innleiðingu – Reglugerð (ESB) nr. 231/2013) 

Hinn 14. júní 2018 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-16/17, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi – 

KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar, skv. 7. gr. 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með því að láta hjá líða að taka gerðina, sem vísað er til í lið 

31bba í IX. viðauka við EES-samninginn (framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)  

nr. 231/2013 frá 19. desember 2012 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB 

að því er varðar undanþágur, almenn rekstrarskilyrði, vörsluaðila, vogun, gagnsæi og eftirlit), samkvæmt 

aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt. Dóminn skipuðu dómararnir Páll 

Hreinsson, forseti, Per Christiansen og Bernd Hammermann (framsögumaður), og hljóða dómsorð sem 

hér segir:  

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar, skv. 7. gr. EES-samningins, með 

því að láta hjá líða að taka gerðina, sem vísað er til í lið 31bba í IX. viðauka við EES-samninginn 

(framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 231/2013 frá 19. desember 2012 um 

viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB að því er varðar undanþágur, almenn 

rekstrarskilyrði, vörsluaðila, vogun, gagnsæi og eftirlit), samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 

við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt. 

2. Íslenska ríkinu er gert að greiða málskostnað. 

2018/EES/74/07 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8881 – Bergé/GEFCO/JV) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Hinn 16. október 2018 barst framkvæmdastjórninni tilkynning um fyrirhugaðan samruna Bergé 

Automotive Logistics, S.L. og GEFCO España, S.A. Tilkynnandi/tilkynnendur skýrðu framkvæmda-

stjórninni frá því 8. nóvember 2018 að þeir afturkölluðu tilkynninguna. 

 

Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. október 2018 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa 

komist að þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri 

markaðinum. Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna 

og er með fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr.  

6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem 

þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan  

15 daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (C 401, 7.11.2018). Þær 

má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV, og 

eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8950 – BASF DOM Business/Solenis/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BASF DOM Business („BASF DOM BUSINESS“, Þýskalandi), lýtur einkayfirráðum BASF SE (Þýskalandi). 

– Solenis LLC („Solenis“, Bandaríkjunum), lýtur einkayfirráðum Clayton, Dubilier & Rice, Inc. („CD&R“, Banda-

ríkjunum). 

– Nýstofnað fyrirtæki um um sameiginleg verkefni („JV“, Bretlandi).  

BASF SE og CD&R ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. Samrunareglu-

gerðarinnar, yfir JV sem mun sameina Solenis og starfsemi BASF á sviði pappírs og meðhöndlunar vatns um heim allan.  

Samruninn næst með yfirfærslu eigna og hlutabréfakaupum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BASF DOM Business: samanstendur af heildarstarfsemi BASF á sviði þróunar, framleiðslu, markaðssetningar og 

sölu á pappírsíðefnum og íðefnum fyrir meðhöndlun vatns.  

– Solenis: fyrirtæki sem framleiðir sérnotaíðefni og selur lausnir á sviði ferla og vatnslausna. Meðal framleiðsluvara 

fyrirtækisins er að finna efni sem tengjast verkferlum, efni fyrir meðhöndlun vatns, starfræn íblöndunarefni og 

vöktunar- og stjórnkerfi.  

– JV: mun starfa sem sérnotaíðefnaframleiðandi og veita lausnir á sviði verkferla og vatnslausna.  

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.  

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 414, 

15.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8950 – BASF DOM Business/Solenis/JV 

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“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9025 – Pizza Hut/Telepizza) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Pizza Hut International, LLC („Pizza Hut“, Bandaríkjunum), sem tilheyrir YUM! samsteypunni (Bandaríkjunum). 

– Telepizza Group, S.A. („Telepizza“, Spáni). 

Pizza Hut sameinast Telepizza að fullu, í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar. 

Samruninn á sér stað með samkomulagi. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Pizza Hut: rekstur, beint eða fyrir milligöngu sérleyfishafa, pítsustaða undir vöruheitinu Pizza Hut í meira en  

100 löndum í sex heimsálfum, 

– Telepizza: rekstur, beint eða fyrir milligöngu sérleyfishafa, pítsustaða undir vöruheitinu Telepizza í meira en  

20 löndum, m.a. á Spáni og í Portúgal. 

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.  

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 414, 

15.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9025 – Pizza Hut/Telepizza 

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“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9056 – Generali CEE/AS) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Generali CEE Holding B.V („Generali CEE“, Hollandi), sem lýtur yfirráðum Assicurazioni Generali S.p.A. 

(„Generali“, Ítalíu). 

– Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, d.d. („AS“, Slóveníu). 

Generali CEE nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. mgr. samrunareglugerðarinnar, yfir AS. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Generali CEE: veitir líftryggingar og aðrar vátryggingar og tengda fjármálaþjónustu, 

– AS: veitir líftryggingar og aðrar vátryggingar, svo og eignastýringarþjónustu í Slóveníu og Króatíu. 

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. 

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 410, 

13.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9056 – Generali CEE/AS 

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“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9087 – Mondi Štětí/Holzindustrie Maresch/ECO-INVESTMENT/Labe Wood) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Mondi Štětí a.s. („Mondi Štětí“, Tékkland), sem lýtur yfirráðum Mondi A.G. (Austurríki). 

– Holzindustrie Maresch GmbH („Holzindustrie Maresch“, Austurríki). 

– ECO-INVESTMENT a.s. („ECO-INVESTMENT“, Tékklandi). 

– Labe Wood s.r.o. („Labe Wood“, Tékklandi). 

Mondi Štětí, Holzindustrie Maresch og ECO-INVESTMENT öðlast sameiginleg yfirráð yfir Labe Wood í skilningi b-liðar 

1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar. 

Samruninn á sér stað með samningi og með öðrum leiðum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Mondi Štětí: selur bylgjupappa og pappírskvoðu og framleiðir hágæða umbúðapappír. 

– Holzindustrie Maresch: framleiðir viðarvörur, með sérhæfingu í söguðum viði. 

– ECO-INVESTMENT: fjárfestingar í framleiðslufyrirtækjum á sviði pappírs, umbúða, kjötvinnslu, orku og fasteigna. 

– Labe Wood: byggir og rekur sögunarmillu, framleiðir sagaðan við og aukaafurðir. 

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 410, 

13.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9087 – Mondi Štětí/Holzindustrie Maresch/ECO-INVESTMENT/Labe Wood 

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. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9121 – Michelin/Camso) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Compagnie Générale des Etablissements Michelin („Michelin“, Frakklandi). 

– Camso Inc. („Camso“, Kanada). 

Michelin nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar yfir Camso. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Michelin: framleiðir hjólbarða fyrir bifreiðar, sendibíla, flutningabíla, strætisvagna, tveggja hjóla farartæki sem eru 

ekki vélknúin, tveggja hjóla vélknúin farartæki, loftför, jarðlestir og sporvagna, svo og hjólbarða fyrir iðnaðar- og 

landbúnaðarfarartæki, 

– Camso: framleiðir loftfyllta, loftlausa og gegnheila hjólbarða, spor, beltakerfi og OEM grindur og veitir þjónustu fyrir 

iðnfyrirtæki, landbúnað og vélhjólaíþróttir. 

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.  

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 410, 

13.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9121 – Michelin/Camso 

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“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9137 – Rehau/MB Barter&Trading) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– REHAU Verwaltungszentrale AG („Rehau“, Sviss), tilheyrir Rehau samsteypunni. 

– MB Barter & Trading Holding AG („MBT“, Sviss). 

Rehau nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir MBT. Samruninn á sér stað 

með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Rehau: kerfis- og þjónustuveitandi fyrir fjölliðulausnir fyrir mannvirki, bifreiða- og iðnframleiðslu. 

– MBT: framleiðir og selur staðlaðar fjölliður, PET og önnur efni úr jarðolíu eða jarðgasi, svo sem gúmmí. 

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 fram-

kvæmdastjórnarinnar 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 412, 

14.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9137 – Rehau/MB Barter&Trading 

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. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9156 – CMI/Hachette Filipacchi/Lagardere Publicite/Lagardere Digital France) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Czech Media Invest („CMI“, Tékklandi). 

– Hachette Filipacchi Associés, Lagardère Publicité, og Lagardère Digital France (Frakklandi), sem tilheyrir Lagardère 

samsteypunni. 

CMI nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Hachette Filipacchi Associés, 

Lagardère Publicité, og Lagardère Digital. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CMI: i) útgáfa fjölmiðla og tengd vefsetur þeirra, útvarpssendingar og ii) sala á auglýsingum í slíkum miðlum. 

– Hachette Filipacchi Associés, Lagardère Publicité, og Lagardère Digital France: i) útgáfa tímarita og tengd vefsetur 

þeirra og ii) sala á auglýsingum í slíkum miðlum. 

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 414, 

15.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9156 – CMI/Hachette Filipacchi/Lagardere Publicite/Lagardere Digital France 

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. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9165 – CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Canada Pension Plan Investment Board („CPPIB“, Kanada). 

– Ontario Teachers’ Pension Plan Board („OTPP“, Kanada). 

– Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V. („IDEAL“, Mexíkó). 

CPPIB, OTPP og IDEAL ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Concesionaria Autopista Guadalajara-Tepic, S.A. de C.V. („CAGT“, Mexíkó), dótturfélag IDEAL 

sem hefur sérleyfi fyrir að þróa, viðhalda, reka og nýta tollvegi í Mexíkó sem eru þekktir undir heitunum Tepic-hjáleiðin, 

Guadalajara-hjáleiðin og Guadalajara-Tepic-tollvegurinn. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CPPIB: fjárfestingaumsýslufélag sem fjárfestir fé úr lífeyrissjóði Kanada, einkum í skráðum félögum, óskráðum 

félögum, fasteignum, innviðum og fjárfestingum með fasta ávöxtun. 

– OTPP: fjárfestingaumsýslufélag sem fjárfestir eignum lífeyrissjóða fyrir starfandi kennara og kennara á eftirlaunum í 

kanadíska héraðinu Ontaríó. 

– IDEAL: opinbert félag sem hefur umsjón með stefnumiðuðu eignasafni innan fjölda fyrirtækja á sviði innviða sem 

stuðla að félagslegri þróun og hagvexti með því að hanna, þróa, fjármagna og stýra fjölda innviðaverkefna í Mexíkó 

og Panama, auk þess að stýra til langs tíma, veita þjónustu, annast viðhald og reka sérleyfi og verkefni sem það á 

hagsmuni í. 

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 412, 

14.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9165 – CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT 

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. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8766 – LKQ/Stahlgruber) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. maí 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 

32018M8766. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8829 – Total Produce/Dole Food Company) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. júlí 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu greinar (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 

32018M8829. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/74/19 

2018/EES/74/18 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8985 – Boeing/KLX) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. október 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 

32018M8985. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9048 – Delta Electronics/Delta Electronics Thailand) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. október 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 

32018M9048. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/74/20 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9075 – Continental/CITC/JHTD/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. október 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 

32018M9075. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9105 – Rhône Capital/Maxam) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. október 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 

32018M9105. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/74/22 

2018/EES/74/23 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9117 – Saudi Aramco/Arlanxeo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. október 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 

32018M9117. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/74/24 
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Ríkisaðstoð – Frakkland 

SA.47867 (2017/FC) – Meint aðstoð við Ryanair á flugvellinum í Montpellier 

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum á Ítalíu, með bréfi dagsettu 4. júlí 2018, þá ákvörðun sína að 

hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins. 

Frestur hagsmunaaðila til að senda athugasemdir er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfarandi 

bréf birtist (Stjtíð. ESB C 406, 9.11.2018, bls. 17). Athugasemdir skal senda með eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Frakklandi. Þeim sem leggja fram athuga-

semdir er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar. 

2018/EES/74/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.406.01.0017.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Auglýst eftir tillögum – EACEA/41/2018 

Áætlunin Erasmus+, lykilaðgerð 3 – Stuðningur við umbætur á stefnumálum 

Samstarf við borgaraleg samtök á sviði æskulýðsstarfs (1) 

Inngangur 

Samstarf við borgaraleg samtök á sviði menntunar, þjálfunar og æskulýðsstarfs er mikilvægt svo þau telji 

sig eiga hlutdeild í stefnumótun á sviði menntunar og í því skyni að taka tillit til hugmynda og álitaefna að 

mati hagsmunaaðila á öllum stigum. 

Samstarf þetta er mikilvægt til að tryggja virka þátttöku hagsmunaaðila, stuðla að þátttöku þeirra í 

áætluninni Erasmus+ og öðrum evrópskum áætlunum og til að miðla stefnumörkun, niðurstöðum áætlun-

arinnar og góðum starfsvenjum fyrir tilstilli víðtækra aðildarneta þeirra. 

1. Markmið og tilgangur  

Tilgangurinn með þessari auglýsingu er að veita skipulagsaðstoð, sem nefnd er rekstrarstyrkur, til frjálsra, 

evrópskra félagasamtaka og neta innan ESB sem eru virk á sviði æskulýðsstarfs og hafa eftirfarandi 

almenn markmið: 

 Efla vitund um æskulýðsstefnu ESB (2) á tímabilinu 2019-2027, á grundvelli tillögu fram-

kvæmdastjórnarinnar (3) sem ráðgert er að verði samþykkt í árslok. 

 Þróa, stuðla og styðja aðgerðir til að fá ungt fólk til að taka þátt og tengjast, sem og aðgerðir til 

valdeflingar í anda æskulýðsstefnu ESB. 

 Auka vitund og þátttöku ungs fólks í aðgerðum ESB fyrir ungt fólk, m.a. nýrri verkefnum á 

borð við Samstöðusveit ungs fólks í Evrópu og Uppgötvaðu ESB (e. Discover EU). 

 Efla staðfestu og samstarf við opinber yfirvöld um að hrinda í framkvæmd stefnu á sviðum sem 

varða ungt fólk. 

 Ýta undir þátttöku hagsmunaaðila á sviði æskulýðsstarfs. 

 Ýta undir þátttöku hagsmunaaðila í að breiða út stefnumið og áætlanaaðgerðir, m.a. niðurstöður 

og góða starfshætti meðal aðildarfélaga sinna og víðar. 

Markmið þessi skulu vera greinilegur hluti starfsáætlana, starfsemi og starfsáfanga umsóknarstofnananna. 

Þá verður ætlast til þess að starfsemi stofnana á sviði æskulýðsstarfs sem munu hljóta stuðning samkvæmt 

þessari auglýsingu miði að því: 

 Að stuðla að aukinni þátttöku alls ungs fólks í lýðræði og samfélagi Evrópu; stuðla að umræðu 

um/þróun stefnumálefna sem hafa áhrif á ungt fólk og samtök ungmenna í Evrópu, á innlendum 

vettvangi sem og svæðis- og staðbundnum vettvangi; að sjá til þess að raddir ungs fólks heyrist 

betur í samfélaginu; hvetja til þátttöku í þingkosningum í Evrópu; stuðla að valdeflingu ungs 

fólks í samfélaginu og þátttöku þess í ákvarðanatökuferli. 

 Ýta undir sanngirni og jafnræði hvað varðar aðgang að tækifærum; auðvelda tímabilið frá æsku 

til fullorðinsára, einkum að því er varðar aðlögun að vinnumarkaði og atvinnuþátttöku ungs 

fólks; auka félagslega samheldni alls ungs fólks og þátttöku þess í verkefnum sem auka 

samstöðu. 

 Hlúa að þróun hæfni og færni í gegnum óformlegt nám, æskulýðssamtök og æskulýðsstarf; 

stuðla að tölvulæsi, fjölmenningarlegu námi, gagnrýninni hugsun, virðingu fyrir fjölbreytileika 

og gildi samstöðu, jafnréttis og mannréttinda meðal ungs fólks í Evrópu.  

  

(1) Sjá Erasmus+ Annual Work Programme eins og áætlunin var samþykkt í Stjtíð. ESB C(2018) 6572 11/10/2018, 

WPI 3.77. 

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

(3) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar ‘Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU Youth 

Strategy’, 22.5.2018, COM(2018) 269. 

2018/EES/74/26 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
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 Að stuðla að þátttöku ungmenna sem fá færri tækifæri í samfélaginu. 

 Ýta undir framkvæmd yfirlýsingarinnar um að stuðla að borgararétti og sameiginlegum gildum 

um frelsi, umburðarlyndi og banni gegn mismunun fyrir tilstilli menntunar, sem var samþykkt í 

París 17. mars 2015, t.d. með því að samþætta eflingu samfélagslegrar menntunar, skoðana-

skipti menningarheima og þátttöku í lýðræðissamfélagi í vinnuáætlunum sínum. 

 Leggja af mörkum til framkvæmdar aðgerðaáætlunar um aðlögun ríkisborgara þriðju landa sem 

var samþykkt 7. júní 2016 með því að hefja og kynna aðgerðir og verkefni sem taka á aðlögun 

ungs fólks af innflytjendaættum að samfélaginu sem veitir því viðtöku, m.a. nýrra flóttamanna. 

Allar ofangreindar aðgerðir ættu að auka tengsl við ungt fólk í því skyni að tryggja fjölbreytni þeirra 

radda sem heyrast, ná til ungs fólks innan og utan æskulýðssamtaka og ungs fólks sem ekki nýtur sömu 

tækifæra og aðrir, þar með eftir ýmsum leiðum. 

2.  Hlutgengi  

2.1.  Hlutgengir umsækjendur  

Auglýsing þessi er opin tvenns konar samstökum: evrópskum, frjálsum félagasamtökum (ENGO) og neta 

innan ESB (óformleg net). 

Eftirfarandi skilgreiningar gilda í tengslum við samstarf við borgaraleg samtök á sviði æskulýðsstarfs: 

1. flokkur: Evrópsk, frjáls félagasamtök (ENGO) verða: 

 að starfa samkvæmt formlega viðurkenndri gerð, sem samanstendur af a) evrópskum aðila/ 

skrifstofu (umsækjandanum) sem hefur haft lagalega staðfestu í að minnsta kosti eitt ár í 

hlutgengu landi daginn sem umsóknin er send inn og b) landsbundnum samtökum/útibúum í að 

minnsta kosti 12 hlutgengum löndum með lagaleg tengsl við evrópskan aðila/skrifstofu, 

 að starfa á sviði æskulýðsstarfs og stuðla með starfsemi sinni að framkvæmd athafnasviða 

æskulýðsstefnu ESB, 

 að fá ungmenni til að taka þátt í stjórnun og stjórnunarháttum samtakanna. 

2. flokkur: Net innan ESB (óformlegt net) verður: 

 að samanstanda af lagalega sjálfstæðum samtökum, sem ekki eru rekin í ágóðaskyni og starfa á 

sviði æskulýðsstarfs og stuðla með starfsemi sinni að framkvæmd athafnasviða æskulýðsstefnu 

ESB, 

 að vera rekið samkvæmt óformlegum stjórnunarháttum og samanstanda af a) samtökum sem 

hafa haft lagalega staðfestu, í að minnsta kosti eitt ár daginn sem umsóknin er send inn, í 

hlutgengu landi sem samþættar og styður við netið á evrópskum vettvangi (umsækjandinn), og 

b) önnur samtök með staðfestu í að minnsta kosti 12 hlutgengum löndum, 

 að fá ungmenni til að taka þátt í stjórnun og stjórnunarháttum netsins. 

2.2. Hlutgeng ríki  

Tekið verður við umsóknum frá lögaðilum í eftirtöldum ríkjum: 

 Aðildarríkjum Evrópusambandsins: Austurríki, Belgíu, Bretlandi, Búlgaríu, Danmörku, 

Eistlandi, Finnlandi, Frakklandi, Grikklandi, Hollandi, Írlandi, Ítalíu, Króatíu, Kýpur, Lettlandi, 

Litháen, Lúxemborg, Möltu, Póllandi, Portúgal, Rúmeníu, Slóvakíu, Slóveníu, Spáni, Svíþjóð, 

Tékklandi, Ungverjalandi og Þýskalandi, 

Breskir umsækjendur: Vinsamlegast athugið að uppfylla þarf hlutgengisskilyrðin allan tímann á 

meðan styrkurinn er í gildi. Gangi Bretland úr Evrópusambandinu á gildistíma styrksins án þess 

að gerður sé samningur við Evrópusambandið sem tryggir sérstaklega að breskir umsækjendur 

séu áfram hlutgengir, verður fjármögnun hætt (en þátttöku haldið áfram þar sem kostur er) eða 

þess krafist að þátttöku í verkefninu sé hætt á grundvelli gr. II.16.2.1 (a) í almennum skilyrðum 

styrksamningsins. 

 Þeim aðildarríkjum Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) sem eiga aðild að Evrópska efnahags-

svæðinu (EES): Íslandi, Liechtenstein og Noregi.  
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 Umsóknarríkjum sem njóta áætlunar um slík ríki, í samræmi við þau grundvallarsjónarmið og 

þá almennu skilmála sem mælt er fyrir um í rammasamningum sem gerðir hafa verið við þessi 

ríki með tilliti til þátttöku þeirra í áætlunum Evrópusambandsins: Makedóníu, fyrrum lýðveldi í 

Júgóslavíu, Serbíu (1) og Tyrklandi. 

3.  Verkefni  

Umsækjendur verða að leggja fram samræmda vinnuáætlun þar sem fara saman starfsemi sem er ekki í 

hagnaðarskyni og starfsemi sem ungmenni leiða og er til þess fallin að ná markmiðum auglýsingarinnar. 

Einkum: 

 nám utan hefðbundins skólakerfis og óformlegt nám og starfsemi fyrir ungmenni og 

umsjónarmenn æskulýðsstarfs, 

 starfsemi til að efla gæði æskulýðsstarfs, 

 starfsemi vegna þróunar og til að stuðla að viðurkenningu og gagnsæi á sviði æskulýðsstarfs, 

 málþing, fundir, vinnustofur, samráð, umræður ungmenna um stefnu í æskulýðsmálum og/eða 

evrópskum málefnum, 

 samráð við ungt fólk með það fyrir augum að þróa tæki, aðferðafræði og snið samráðs vegna 

fyrirhugaðra skoðanaskipta ungs fólks og stefnumótandi aðila (e. EU Youth Dialogue) (2), 

 verkefni sem stuðla að virkri þátttöku ungmenna í lýðræðisstarfi, 

 verkefni sem stuðla að þekkingu á mismunandi menningarsvæðum og skilningi í Evrópu, 

 fjölmiðlar og samskiptastarfsemi og tæki sem varða æskulýðsstarf og evrópsk málefni. 

Samkvæmt þverlægri reglu eiga umsækjendur að leggja sig eftir áætlunum um að tengja ungt fólk í 

grasrótinni með fjölbreyttan bakgrunn í því skyni að tryggja að unnt sé að ná til fleira ungs fólks á því 

stigi. 

Hvorki landsbundnar Erasmus+ skrifstofur né samtök þar sem aðilar eru að miklum meirihluta (2/3 eða 

meira) landsbundnar Erasmus+ skrifstofur teljast hlutgeng samtök samkvæmt þessari auglýsingu. 

4.  Fjárveiting  

Auglýsing þessi eftir tillögum veitir tækifæri til að sækja um árlega rekstrarstyrki (3). 

Árlegir rekstrarstyrkir beinast að skammtímasamstarfi á evrópska vísu. Umsóknir verða að fela í sér 

nákvæma 12 mánaða starfsáætlun (árlega starfsáætlun) fyrir árið 2019, ásamt nauðsynlegum upplýsingum 

til að unnt sé að reikna út styrkinn. 

5.  Viðmið við úthlutun  

Styrkhæfar umsóknir verða metnar til stiga samkvæmt eftirtöldum viðmiðum (4):  

  

(1) Breytingar á fjárveitingu vegna þátttöku Serbíu í áætluninni Erasmus + munu gilda frá 1. janúar 2019 með fyrir-

vara um samþykkt ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar sem samþykkir (breytingu á) samning milli Evrópusam-

bandsins og lýðveldisins Serbíu um þátttöku Serbíu í Erasmus+“: Áætlun Sambandsins um menntun, þjálfun, 

æskulýðsstarf og íþróttir frá 1. janúar 2019. 

(2) Framkvæmdastjórnin sá þetta fyrir sér innan ramma ráðgerðrar áætlunar sem sett er fram í æskulýðsstefnu ESB 

2019-2027 og sett fram í orðsendingunni ‘Engaging, Connecting and Empowering young people: a new EU 

Youth Strategy’, 22.5.2018, COM(2018) 269. Fyrirhuguð skoðanaskipti ungs fólks og stefnumótandi aðila 

„munu fela í sér nýjar og aðrar leiðir til þátttöku, m.a. herferðir á netinu, samráð í gegnum ýmsan stafrænan 

vettvang sem er tengdur æskulýðsgátt ESB (e. European Youth Portal). Skoðanaskiptin verða samræmd á 

vettvangi ESB, þar sem ungt fólk hefur aðkomu á öllum stigum, og studd af innlendum vinnuhópum með bættu 

vöktunarfyrirkomulagi. Þær eiga að vera gegnsæjar og sýnilegar hvað áhrif varðar. Svo gera megi ungu fólki 

kleift að mynda sér skoðanir á grundvelli staðreynda og röksemda er aðgangur að vönduðum upplýsingum 

nauðsynlegur“. 

(3) Heildarfjárveiting til samvinnu við borgarleg samtök á sviði æskulýðsstarfs á árinu 2019 er 4 000 000 evrur og 

skiptist sem hér segir: 3 500 000 evrur – ætlaðar styrkþegum sem undirrituðu rammasamninga um samstarf við 

borgaraleg samtök á sviði æskulýðsstarfs á árinu 2018 og eru því ekki með í þessari auglýsingu; 500 000 evrur – 

ætlaðar umsækjendum sem leggja fram umsóknir um árlegan rekstrarstyrk samkvæmt þessari auglýsingu. 

(4) Sjá Erasmus+ Annual Work Programme eins og áætlunin var samþykkt, Stjtíð. ESB C(2018) 6572 11/10/2018, 

WPI 3.77. 
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 Þýðing (hámark 30 punktar), 

 gæði útfærslu og framkvæmdar starfsáætlunarinnar (hámark 20 punktar), 

 lýsing, fjöldi og fjölbreytni bakgrunns þátttakenda og landa sem koma að starfseminni (hámark 

30 punktar), 

 áhrif, útbreiðsla og sjálfbærni (hámark 20 punktar). 

6.  Tilhögun umsókna  

Umsóknir verður að senda á rafrænu eyðublaði fyrir styrkumsóknir (eForm). 

Rafræna eyðublaðið er að finna á ensku, frönsku og þýsku á eftirfarandi vefslóð: http://eacea.ec.europa.eu/ 

erasmus-plus/funding_en og skal það vera rétt útfyllt á einu hinna opinberu tungumála Evrópusam-

bandsins. 

Rétt útfyllt rafrænt umsóknareyðublað verður að senda inn með rafrænum hætti fyrir kl. 12 á hádegi 6. 

desember 2018 (Brussel-tíma), ásamt viðeigandi fylgiskjali (1): 

Sami frestur gildir um önnur tilskilin fylgiskjöl (2) sem skal senda framkvæmdastofnuninni með tölvu-

pósti. 

7.  Nánari upplýsingar  

Umsóknir verða að vera í samræmi við ákvæði sem er að finna í leiðbeiningum fyrir umsækjendur  

vegna auglýsingar eftir tillögum EACEA/41/2018 og er þær að finna á eftirfarandi vefsetri: https:// 

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

  

(1) Önnur stjórnsýsluskjöl sem gerð er krafa um í leiðbeiningunum fyrir umsækjendur ber að senda með tölvupósti  

til framkvæmdastofnunar menntamála, hljóð- og myndmiðlunar og menningar í síðasta lagi 6. desember 2018  

(á hádegi að Brussel-tíma) á eftirfarandi netfang: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu. 

(2) Nánari upplýsingar um fylgiskjölin sem senda ber er að finna í 14. kafla leiðbeininganna fyrir umsækjendur. 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
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