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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Almennir frídagar á árinu 2019: EFTA-ríkin sem eiga aðild að EES og EES-stofnanir 

 
Ísland Liechtenstein Noregur 

Eftirlitsstofnun 

EFTA 

EFTA-

dómstóllinn 

Þriðjudagurinn 1. janúar X X X X X 

Miðvikudagurinn 2. janúar   X  X X 

Mánudagurinn 18. febrúar     X 

Þriðjudagurinn 5. mars  X    

Þriðjudagurinn 19. mars  X    

Þriðjudagurinn 18. apríl  X  X X X 

Föstudagurinn 19. apríl  X X X X X 

Mánudagurinn 22. febrúar X X X X X 

Fimmtudagurinn 25. apríl X     

Miðvikudagurinn 1. maí  X X X X X 

Föstudagurinn 17. maí   X   

Fimmtudagurinn 30. maí X X X X X 

Föstudagurinn 31. maí    X X 

Mánudagurinn 10. júní  X X X X X 

Mánudagurinn 17. júní X     

Fimmtudagurinn 20. júní  X    

Mánudagurinn 24. júní     X 

Mánudagurinn 5. ágúst X     

Fimmtudagurinn 15. ágúst  X  X X 

Föstudagurinn 16. ágúst     X 

Mánudagurinn 2. september     X 

Föstudagurinn 1. nóvember   X  X X 

Þriðjudagurinn 24. desember X X  X X 

Miðvikudagurinn 25. desember X X X X X 

Fimmtudagurinn 26. desember X X X X X 

Föstudagurinn 27. desember    X X 

Mánudagurinn 30. desember    X X 

Þriðjudagurinn 31. desember X X  X X 

Almennir frídagar sem falla á laugardaga og sunnudaga eru ekki taldir upp. 

2018/EES/77/01 
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EFTA-DÓMSTÓLLINN 

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

27. október 2017 

í máli E-21/16 

Pascal Nobile 

gegn 

DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG 

(Tilskipun 87/344/EBE – a-liður 1. mgr. 201 gr. tilskipunar 2009/138/EB – Vátryggingar í tengslum við 

málsvarnarkostnað – Frjálst val á lögfræðingi) 

Hinn 27. október 2017 felldi dómstóllinn dóm í máli E-21/16, Pascal Nobile gegn DAS Rechtsschutz-

Versicherungs AG – BEIÐNI frá Fürstliches Obergericht (áfrýjunarrétti furstadæmisins) skv. 34. gr. 

samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls varðandi túlkun á a-lið 

1. mgr. 201. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og 

rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II). Dóminn skipuðu 

dómararnir Carl Baudenbacher, forseti, Per Christiansen (framsögumaður) og Benedikt Bogason (settur 

dómari) og hljóða dómsorð sem hér segir:  

Með a-lið 1. mgr. 201. gr. tilskipunar 2009/138/EB er girt fyrir skilmála og skilyrði í samningi um 

vátryggingar í tengslum við málsvarnarkostnað sem leysa vátryggingarfélag undan skuldbindingum sínum 

samkvæmt samningi ef hinn vátryggði veitir lögmanni umboð til að koma fram fyrir sína hönd, án 

samþykkis frá félaginu, á þeim tímapunkti sem hinn vátryggði myndi hafa rétt á að leggja fram kröfu 

samkvæmt samningnum.  

2018/EES/77/02 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8881 – Bergé/GEFCO/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bergé Automotive Logistics, S.L. („BAL“, Spáni), sem er hluti af Bergé y Cía, S.A. 

– GEFCO España, S.A. („GEFCO España‘, Spáni), sem er hluti af GEFCO, S.A. (GEFCO, Frakklandi), og endanlega 

undir yfirráðum járnbrautafyrirtækisins RZD sem er í eigu rússneska ríkisins.  

BAL og GEFCO España ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, í nýstofnuðu fyrirtæki sem mun samþætta og stjórna aðfangastarfsemi fyrir frágengna bíla og eignir beggja 

fyrirtækja á Spáni. 

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag. 

Sami samruni hafði verið tilkynntur framkvæmdastjórninni 16. október 2018 en tilkynningin síðan dregin til baka  

8. nóvember 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BAL: vöruferlisstjórnun og flutningaþjónusta, einkum fyrir bílaframleiðendur á Spáni.  

– GEFCO España: vöruferlisstjórnun og flutningaþjónusta, einkum fyrir bílaframleiðendur á Spáni. 

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 421, 

21.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8881 – Bergé/GEFCO/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“). 

2018/EES/77/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9032 – E.ON/Helen/Virta) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– E.ON SE, í gegnum dótturfyrirtæki sitt E.ON Drive Infrastructure GmbH („E.ON“, Þýskalandi). 

– Helen Oy („Helen“, Finnlandi). 

– Liikennevirta Oy („Virta“, Finnlandi). 

E.ON og Helen ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Virta. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– E.ON: áhersla á þrjú meginsvið: i) orkuframleiðslu úr endurnýjanlegum orkugjöfum, ii) orkudreifingarnet og iii) 

lausnir fyrir viðskiptavini (m.a. afhendingu raforku og gass í smásölu). Auk þess býður E.ON upp á þjónustu fyrir 

rafknúnar samgöngur, m.a. rekstur hleðslustöðva fyrir rafbíla í mörgum ESB-löndum. 

– Helen: starfsemi þess felst fyrst og fremst í framleiðslu á raforku, hitaveitu og kælingu, auk dreifingar og sölu á orku. 

Jafnframt býður Helen upp á margvíslega þjónustu vegna orkuframleiðslu í litlum mæli og eigin orkunotkun 

viðskiptavinar. Helen hefur einnig frá 2012 boðið upp á hleðslustöðvar fyrir rafbíla í Finnlandi. 

– Virta: breitt úrval þjónustu í tengslum við hleðslu rafbíla. Fyrirtækið starfar einkum í Finnlandi en er einnig með 

starfsemi í Tékklandi, Frakklandi, Þýskalandi, Íslandi, Noregi, Svíþjóð, Sviss og Bretlandi. 

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 420, 

21.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9032 – E.ON/Helen/Virta 

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/77/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9067 – Equinor Refining Norway/Danske Commodities) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. október 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Equinor Refining Norway AS („Equinor Refining“, Noregi), endanlega undir yfirráðum Equinor ASA (Noregi). 

– Danske Commodities A/S („Danske Commodities“, Danmörku). 

Equinor Refining nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Danske Comm-

odities í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Equinor Refining: hluti af Equinor Group sem hefur staðfestu í Noregi og samanstendur viðskiptastarfsemi þess 

einkum af leit, vinnslu, flutningi, hreinsun og markaðssetningu á jarðolíu og vörum unnum úr jarðolíu, gasi og öðrum 

tegundum orku, m.a. endurnýjanlegri orku, um allan heim. 

– Danske Commodities: danskur sjálfstæður miðlari sem sérhæfir sig í raunlægum og fjárhagslegum viðskiptum með 

rafmagn og gas. Danske Commodities fæst einnig við öflun og lætur í té jöfnun, sem og hagræðingu, bestun, 

baktryggingu, vottun og öryggisafl fyrir orkuframleiðendur, iðnfyrirtæki, orkuveitur og netrekendur. 

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 417, 

16.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9067 – Equinor Refining Norway/Danske Commodities 

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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Nr. 77/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Dana Incorporated („Dana“, B.N.A.). 

– GrazianoFairfield AG, Pfaffikon („GrazianoFairfield AG“, Sviss), undir yfirráðum OC Oerlikon Corporation AG, 

Pfaffikon („Oerlikon“, Sviss). 

Dana nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir GrazianoFairfield AG. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Dana: birgir á heimsvísu fyrir hjöruliði og vörur til þéttingar og hitastýringar fyrir framleiðendur léttra ökutækja, 

atvinnuökutækja og bíla til aksturs utan vega, auk gírkassa, vökvastýringarbúnaðar og drifkerfa og kyrrstæðs búnaðar 

í iðnaði. 

– GrazianoFairfield AG: útvegun gíra-, drif- og skiptilausna fyrir bifreiðar og iðnaðarbúnað. 

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 420, 

20.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems 

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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22.11.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 77/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9133 – MET Renewables/O Zone/NIS Energowind) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– MET Renewables AG (Sviss) sem eru hluti af MET samstæðunni. 

– O Zone a.d. (Serbíu) sem er hluti af Gazprom Group. 

– NIS Energowind d.o.o. Beograd (Serbíu). 

MET Renewables og O Zone ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir NIS Energowind. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MET Renewables: eignarhaldsfélag með eignarhald í réttindum í orkugeiranum. 

– O Zone: eignarhald og stjórnun hótela, orlofsstaða og veitingastaða í Serbíu og Svartfjallalandi. 

– NIS Energowind: eignarhald, þróun og framtíðarstarfræksla 102 MW vindorkuvers í Serbíu. 

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 418, 

19.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9133 – MET Renewables/O Zone/NIS Energowind 

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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Nr. 77/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9139 – Haier/Candy) 

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: 

– Haier Europe Appliances Holding B.V (Hollandi), undir yfirráðum Qingdao Haier Co. Ltd („Haier’“, Kína). 

– Candy S.p.A. („Candy’, Ítalíu). 

Haier nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Candy í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Haier: framleiðsla og sala á rafeindatækjum fyrir neytendur og heimilistækjum á heimsvísu sem markaðssett er í 

gegnum nokkur helstu vörumerki þess, þar á meðal „Haier“, „Casarte“, „GE Appliances“, „Fisher & Paykel“, 

„AQUA“ og „Leader“.  

– Candy: framleiðsla og afhending heimilistækja á heimsvísu og sem eru markaðssett undir tveimur helstu vörumerkj-

unum, „Candy“ og „Hoover“ og með landsbundnum vörumerkjum á borð við „Rosières“ (Frakklandi) og „Jinling“ 

(Kína).  

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 418, 

19.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9139 – Haier/Candy 

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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22.11.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 77/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9152 – BC Partners/United Group) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BC European Capital Management X Limited, sem endanlega nýtur ráðgjafar BC Partners LLP (Bretlandi). 

– United Group BV (Hollandi).  

BC Partners LLP nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir United Group BV í 

heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BC Partners LLP: framtakssjóður. 

– United Group BV: fjarskipta- og fjölmiðlaþjónusta. 

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 423, 

23.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9152 – BC Partners/United Group 

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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Nr. 77/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9153 – CDC/Meridiam/FICA-HPCI) 

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: 

– Caisse des Dépôts et des Consignations („CDC“, Frakklandi).  

– Meridiam Transition („Meridiam“, Frakklandi), stýrt af Meridiam SAS. 

– FICA-HPCI (Frakklandi), stýrt af Meridiam. 

CDC og Meridiam ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir FICA-HPCI. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CDC: frönsk opinber stofnun sem hefur sérstaka lagalega stöðu, fæst við stýringu sjóða sem fjárfesta í óskráðum 

eignum sem opinber yfirvöld vilja veita sérstaka vernd og við fjármögnun verkefna sem hafa þýðingu fyrir almenning 

(samgöngur, umhverfi, flutningur raforku, o.s.frv.). 

– Meridiam: franskt hlutafélag sem einkum fæst við fjárfestingar í innviðum, helst í flutningageiranum, opinberri 

þjónustu og orkuframleiðslu. 

– FICA-HPCI: eignarhaldsfélag sem í augnablikinu heldur utan um tvö verkefni í fyrirtækjunum FICAP og COGECAP. 

FICAP mun fást við framleiðslu á viðarkögglum og COGECAP mun fást við raforkuvinnslu og hitun. 

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 417, 

16.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9153 – CDC/Meridiam/FICA-HPCI 

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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22.11.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 77/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9166 – Santander Group/Hyundai Motor Company Group/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Santander Consumer Bank AG („SCB“, Spáni), alfarið undir yfirráðum Santander Banco Santander, S.A. 

(„Santander“, Spáni). 

– Hyundai Capital Services Inc. („HCS“, Suður-Kóreu), alfarið undir yfirráðum Hyundai Motor Company („HCM“, 

Suður-Kóreu). 

Hinn fyrirhugaði samruni felst í því að Santander nær sameiginlegum yfirráðum, í gegnum dótturfyrirtæki sitt SCB, og 

HCM, í gegnum dótturfyrirtæki sitt HCS, yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi („JV“). 

Viðskiptin eiga sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Santander: viðskiptabankastarfsemi, eignastýring, fyrirtækja- og fjárfestingabankaþjónusta, fjárstýring og tryggingar. 

Santander starfar víða í Evrópu, auk Bandaríkjanna, Rómönsku Ameríku og Asíu. 

– HCM: framleiðandi vélknúinna ökutækja. HCM býður einnig upp á fjármálaþjónustu í gegnum dótturfyrirtæki sitt 

HCS. 

– JV: mun bjóða fjármögnun ökutækja í tengslum við bíla undir merkjum Hyundai og Kia í Evrópu, auk tengdrar 

þjónustu á borð við tryggingar. 

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 reglu-

gerð 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 423, 

23.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9166 – Santander Group/Hyundai Motor Company Group/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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 77/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9171 – Covanta Holding Corporation/Green Investment Group/ 

Brockwell Energy/Earls Gate Energy Centre) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Covanta Holding Corporation („Covanta“, Bandaríkjum Norður-Ameríku). 

– Green Investment Group Limited („Green Investment Group“, Bretlandi), sem er hluti af samstæðunni Macquarie 

Group Limited („Macquarie“, Ástralíu). 

– Brockwell Energy Limited („Brockwell“, Bretlandi), sameiginlega undir yfirráðum Davidson Kempner Capital 

Management, L.P. (Bandaríkjum Norður-Ameríku) og Pioneer Point Partners LLP (Bretlandi).  

– Earls Gate Energy Centre Limited („Earls Gate JV“, Skotlandi, Breska konungsríkinu). 

Covanta og Green Investment Group, ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í gegnum sameiginlegt fjárfestingarfyrirtæki, ásamt Brockwell, yfir sameiginlega félaginu Earls 

Gate. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Covanta: starfsemi á sviði úrgangs- og orkulausna um allan heim. 

– Green Investment Group: stórar fjárfestingar í grænum innviðum, afhending verkefna og stýring á eignum í 

eignasöfnum, ásamt tengdri þjónustu.  

– Brockwell: þróun, eignarhald og starfræksla á hagsmunum í tengslum við tækni á sviði endurnýjanlegrar orku. 

– Earls Gate JV: bygging og starfræksla orkuvers sem notar endurnýjanlega orku í Grangemouth, Skotlandi. 

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 417, 

16.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9171 – Covanta Holding Corporation/Green Investment Group/Brockwell Energy/Earls Gate Energy Centre 

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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22.11.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 77/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9181 – Engie/Prédica Prévoyance Dialogue Du Crédit Agricole/ 

Omnes Capital/Equinox VIIIA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Engie S.A. („Engie“, Frakklandi). 

– Omnes Capital (Frakklandi). 

– Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. („Prédica“, Frakklandi), undir yfirráðum Crédit Agricole S.A. 

– 13 ljósspennuorkuver („andlag viðskiptanna“, Frakklandi). 7 ljósspennuorkuver sem Engie stýrir, 4 ljósspennu-

orkuver sem Luxolaire Verwaltungs S.a.r.l. stjórnar og 2 ljósspennuorkuver sem Equinox Invest S.à.r.l. stjórnar. 

Engie, Omnes Capital og Prédica ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Engie: iðnaðarfyrirtæki með starfsemi sem staðsett er víðs vegar í orkuvirðiskeðjunni á sviði afhendingar gass og 

raforku, auk orkuþjónustu. 

– Omnes Capital: sjálfstætt franskt eignastýringarfyrirtæki með starfsemi í nokkrum útibúum sem annast óskráðar 

eignir, einkum í geiranum fyrir endurnýjanlega orku.  

– Prédica: dótturfyrirtæki Crédit Agricole S.A. sem er virkt á sviði vátryggingarstarfsemi. 

– Andlag viðskiptanna: samanstendur af 13 ljósspennuorkuverum sem fást við framleiðslu og heildsöluafhendingu á 

raforku. 

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 421, 

21.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9181 – Engie/Prédica Prévoyance Dialogue Du Crédit Agricole/Omnes Capital/Equinox VIIIA 

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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Nr. 77/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9184 – Engie/Prédica Prévoyance Dialogue Du Crédit Agricole/ 

Omnes Capital/4 Windfarms) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Engie S.A. („Engie“, Frakklandi). 

– Omnes Capital (Frakklandi). 

– Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. („Prédica“, Frakklandi), undir yfirráðum Crédit Agricole S.A. 

– 4 vindorkubú („andlagið“, Frakklandi), undir yfirráðum Engie. 

Engie, Omnes Capital og Prédica ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Engie: iðnaðarfyrirtæki með starfsemi sem staðsett er víðs vegar í orkuvirðiskeðjunni á sviði afhendingar gass og 

raforku, auk orkuþjónustu. 

– Omnes Capital: sjálfstætt franskt eignastýringarfyrirtæki með starfsemi í nokkrum útibúum sem annast óskráðar 

eignir, einkum í geiranum fyrir endurnýjanlega orku.  

– Prédica: dótturfyrirtæki Crédit Agricole S.A. sem er virkt á sviði vátryggingarstarfsemi. 

– Andlag viðskiptanna: 4 vindorkubú sem fást við framleiðslu og heildsöluafhendingu á raforku. 

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 421, 

21.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9184 – Engie/Prédica Prévoyance Dialogue Du Crédit Agricole/Omnes Capital/4 windfarms 

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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22.11.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 77/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9186 – The Carlyle Group/Marriott International/Penha Longa) 

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: 

– Carlyle Europe Realty Fund, S.C.Sp. (Lúxemborg), sem er hluti af samstæðunni Carlyle Group, L.P. („Carlyle“, 

Bandaríkjum Norður-Ameríku). 

– Luxury Hotels International Management Company B.V. (Hollandi), sem er hluti af Marriott International, Inc. 

(„Marriott“, Bandaríkjum Norður-Ameríku).  

– Eignin Penha Longa („Penha Longa“, Portúgal), þar á meðal Penha Longa Resort. 

Carlyle og Marriott ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Penha Longa Resort.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og fyrirliggjandi stjórnunarsamningi fyrir hótelið. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle: fyrirtæki sem annast stýringu um allan heim á sérhæfðum eignum og stýrir sjóðum sem fjárfesta innan 

mismunandi fjárfestingarflokka: óskráðar eignir í fyrirtækjum, rauneignir, alþjóðleg lánsfjármögnun og lausnir.  

– Marriott: móðurfyrirtæki fjölþætts fyrirtækis á sviði gistireksturs sem hefur umsýslu með og veitir rekstrarleyfi fyrir 

hótel og skiptileigueignir. 

– Penha Longa: m.a. Penha Longa Resort; hótel með heilsulind og tveimur golfvöllum, íþróttaaðstöðu sem staðsett er í 

Penha Longa og rekið er af sjálfstæðum stjórnanda og stjórn Penha Longa, sambýlis, staðsett í Sintra og Cascais, 

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.  

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 418, 

19.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9186 – The Carlyle Group/Marriott International/Penha Longa 

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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Nr. 77/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9193 – Fairfax Financial Holdings Limited/Eurolife Erb Insurance  

Group Holdings S.A.) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Fairfax Financial Holdings Limited („Fairfax“, Kanada). 

– Eurolife Erb Insurance Group Holdings S.A. („Eurolife“, Grikklandi). 

Fairfax nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Eurolife í heild. Samruninn á 

sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Fairfax: eignarhaldsfélag með starfsemi á sviði eignatrygginga, slysatrygginga og endurtrygginga ásamt stýringu 

fjárfestinga.  

– Eurolife: annast í gegnum dótturfélög sín líftryggingar, skaðatryggingar, endurtryggingar og miðlun trygginga í 

Grikklandi og Rúmeníu. 

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 418, 

19.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9193 – Fairfax Financial Holdings Limited/Eurolife Erb Insurance Group Holdings S.A. 

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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22.11.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 77/17 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9194 – Sharp Corporation/Skytec UMC Ltd.) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sharp Corporation (Japan), undir yfirráðum Hon Hai Precision Industry CO., Ltd. 

– Skytec UMC Ltd. (Kýpur), undir sameiginlegum yfirráðum Sharp Corporation og Skytec Group Limited. 

Sharp Corporation nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Skytec UMC Ltd. í 

heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sharp Corporation: þróun, framleiðsla og sala á margvíslegum rafeindavörum, m.a. vörum sem nýta vökvakrist-

alstækni, þ.m.t. LCD-sjónvörp, LCD-skjáir, sólarrafhlöður, handfrjáls fjarskiptabúnaður, skjávarpar, fjölnota prent-

búnaður, örbylgjuofnar, loftræstingar og sjóðvélar. Til viðbótar við eigin vörumerki, framleiðir Sharp Corporation 

tilteknar rafeindaneytendavörur fyrir þriðju aðila. 

– Skytec UMC Ltd.: hönnun, framleiðsla og dreifing sjónvarpseigna undir eigin vörumerkjum, Sharp vörumerkinu og 

vörumerki þriðja aðila. Það selur einnig snjallsíma, hljóðbúnað og heimilistæki. 

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 418, 

19.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9194 – Sharp Corporation/Skytec UMC Ltd. 

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/77/17 

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

(mál M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Engie S.A. („Engie“, Frakklandi). 

– EDP Renewables, SGPS, S.A. („EDPR“, Portúgal), sem er undir yfirráðum EDP-Energias de Portugal („EDP“, 

Portúgal). 

– Repsol Nuevas Energias S.A. („Repsol“, Spáni), sem er undir yfirráðum Repsol S.A. (Spáni). 

– Windplus S.A. („Windplus“, Portúgal), sem stendur undir yfiráðum EDPR og Repsol. 

Engie, EDPR og Repsol ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, í Windplus. 

Samruninn á sér stað með samningsbundinni stjórnun, eða eftir hvaða öðrum leiðum sem er. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Engie: alþjóðlegt orkufyrirtæki sem staðsett er víðs vegar í virðiskeðjunni. 

– EDPR: virkt á sviði framleiðslu endurnýjanlegrar orku og er endanlega undir yfirráðum EDP, veitufyrirtæki sem 

annast raforkuframleiðslu, dreifingu og afhendingu í Portúgal og á Spáni. 

– Repsol: þróar starfsemi sem varðar endurnýjanlega orku og er undir stjórn Repsol S.A., sem er samþætt orkufyrirtæki 

í olíu- og gasiðnaði. 

– Windplus: mun þróa vindverkefni á sjó og annast framleiðslu og afhendingu á raforku 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.  

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 423, 

23.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus 

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/77/18 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8733 – Lone Star/Stark) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. 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 

32018M8733. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8795 – Brookfield/Schoeller Industries/Schoeller Allibert) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. 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 

32018M8795. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/77/19 

2018/EES/77/20 

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.8861 – Comcast/Sky) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. júní 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 

32018M8861. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8949 – Tenneco/Federal Mogul) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. ágúst 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 

32018M8949. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/77/21 

2018/EES/77/22 

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.8998 – KKR/BMC Software) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. september 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 

32018M8998. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9050 – Hammerson/M&G/Highcross) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. nóvember 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 

32018M9050. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/77/23 

2018/EES/77/24 

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.9054 – Broadcom/CA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. 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 

32018M9054. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9055 – Lone Star/CaixaBank Assets) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. 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 

32018M9055. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/77/25 

2018/EES/77/26 

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.9073 – PAI Partners/Asmodee) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 

32018M9073. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9107 – The Carlyle Group/NEP Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. 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 

32018M9107. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/77/27 

2018/EES/77/28 

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.9144 – Michael Kors/Gianni Versace) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. nóvember 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 

32018M9144. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/77/29 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. september 2018 þar  

sem lýst er yfir að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum  

og framkvæmd EES-samningsins 

(mál M.8788 – Apple/Shazam) 

Hinn 6. september 2018 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum  

2. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar. Ákvörðunina í heild sinni, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á 

vefsetri aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: http://ec.europa.eu/comm/competition/ 

index_en.html.  

  

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

2018/EES/77/30 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html


Nr. 77/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.11.2018 

 

 

Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta ber í  

tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti fyrir  

28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. desember 2018 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 frá  

21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi 

viðmiðunarvextirnir eru notaðir. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður 

grunnvextina sem nemur 100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 

30. janúar 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli 

einnig ákveðnir með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í 

sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 368, 11.10.2018, bls. 3 og EES-viðbæti nr. 68, 18.10.2018, bls. 14. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.10.2018 31.10.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,41 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.11.2018 30.11.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,41 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.12.2018 31.12.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,80 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,21 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,37 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.10.2018 31.10.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,49 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.11.2018 30.11.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,56 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.12.2018 31.12.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,56 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

 

2018/EES/77/31 
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Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 1,89 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.10.2018 31.10.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 1,00 

1.11.2018 30.11.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 1,00 

1.12.2018 31.12.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 1,00 
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Tilkynning 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 Frakkland 

Flugleið Castres – París (Orly) 

Samningstími Frá 1. júní 2019 til 31. maí 2023 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 23. janúar 2019, kl. 17 að Parísartíma 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar: 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn 

Florence Chambert – responsable aéroport 

BP 30217 

40 allée Alphonse Juin 

81101 Castres CEDEX 

FRANCE 

Sími +33 567466000 

Bréfsími: +33 567466002 

Netfang: f.chambert@tarn.cci.fr 

www.marches-publics.gouv.fr 

 

2018/EES/77/32 
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Auglýst eftir tillögum – EACEA/37/2018 

samkvæmt áætluninni Erasmus+ 

Lykilaðgerð 3 – Stuðningur við umbætur á stefnumálum 

Net og samstarf starfsmenntastofnana (VET) 

1. Markmið  

Markmiðið með þessari auglýsingu er að styðja við verkefni sem koma á fót fjölþjóðlegum og innlendum 

netum og samstarf starfsmenntastofnana í byrjunar- og framhaldsstarfsmenntanámi með það fyrir augum 

að styðja við hugleiðingar um stefnumótun á evrópskum vettvangi, sem og að stuðla að þekkingu og 

innleiðingu evrópskra stefnumiða á sviði starfsmenntunar á landsvísu og svæðisbundið. 

Meginmarkmið auglýsingarinnar er að óska eftir tillögum um neðansækið samstarf sem ýti undir tilurð 

neta starfsmenntastofnana, bæði fjölþjóðlega og á landsvísu, og sem starfi saman á landsvísu og á 

evrópskum vettvangi. 

Verkefni þessi ættu að auka gæði og skilvirkni starfsmenntunar, auka áhrif hennar og mikilvægi fyrir 

nemendur og vinnuveitendur og byggja upp samstarf yfir landamæri um gæði og aðdráttarafl starfs-

menntastofnana. 

Tillögur sem fjármagnaðar eru samkvæmt þessari auglýsingu skulu einnig stuðla að samskiptum, miðlun 

og stuðningi við framkvæmd starfsmenntastofnanaáætlunarinnar á vettvangi ESB og á landsvísu, til að 

skiptast á þekkingu, endurgjöf og reynslu af framkvæmd stefnumótunar og miðlun bestu starfsvenja um 

framúrskarandi starfsmenntun. 

Tillögur skal leggja fram í samræmi við annan tveggja eftirfarandi flokka: 

– Flokkur 1: Landsbundnar, svæðisbundnar eða atvinnugreinaflokkaðar starfsmenntastofnanir  

Verkefni í flokki 1 sem njóta munu stuðnings munu koma á fót eða styrkja net og samstarf milli 

starfsmenntastofnana á lands-, svæðis- og atvinnugreinaflokkaða vísu. Verður markmiðunum náð með 

fjölþjóðlegum verkefnum sem beinast að því að byggja upp getu og miðlun á bestu reynslu meðal þessara 

starfsmenntastofnana, einkum í löndum sem með takmarkaða þátttöku í fyrirkomulagi á vegum 

starfsmenntastofnana. 

– Flokkur 2: Evrópsk regnhlífarsamtök starfsmenntastofnana  

Verkefni í flokki 2 sem hljóta munu stuðning munu stuðla að samvinnu milli evrópskra regnhlífarsamtaka 

starfsmenntastofnana, en styðja við hugleiðingar um stefnumótun á evrópskum vettvangi, auk getunnar til 

að ná til innlendra aðila þeirra eða samstarfsaðila. Evrópsku regnhlífasamtökin munu einnig gegna 

lykilhlutverki við að vekja athygli á og styðja við framkvæmd evrópskra stefnumiða fyrir starfsmenntun í 

gegnum landsbundnar, svæðisbundnar og atvinnugreinaflokkaðar starfsmenntastofnanir. 

2. Styrkhæft samstarf  

– Flokkur 1: Landsbundnar, svæðisbundnar eða atvinnugreinaflokkaðar starfsmenntastofnanir  

Í samstarfshópum þurfa að vera að minnsta kosti tvö landsbundin, svæðisbundin eða atvinnugreina-

flokkuð net starfsmenntastofnana frá að minnsta kosti tveimur mismunandi löndum sem eru aðilar að 

Erasmus+ áætluninni (þar af þarf annað þeirra að vera aðildarríki Evrópusambandsins). Einn framan-

greindra aðila tekur að sér hlutverk skipuleggjanda og sækir um Erasmus+ styrk fyrir hönd samstarfs-

aðilanna. 

Ef um er að ræða net/stofnun sem ekki hefur enn verið sett á laggirnar getur starfsmenntastofnun verið 

fulltrúi og lagt fram umsókn. 

Samsetning samstarfsaðilanna að öðru leyti ætti að taka mið af verkefnum samkvæmt auglýsingunni.  

2018/EES/77/33 
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– Flokkur 2: Evrópsk regnhlífarsamtök starfsmenntastofnana  

Í samstarfshópum þurfa að vera að minnsta kosti tvö evrópsk regnhlífarsamtök starfsmenntastofnana, sem 

hver hafa félaga eða samstarfsaðila í að minnsta kosti fimm mismunandi löndum sem eru aðilar að 

Erasmus+ áætluninni (þar af þarf eitt þeirra að vera aðildarríki Evrópusambandsins). Ein þessara 

starfsmenntastofnana tekur að sér hlutverk skipuleggjanda og sækir um Erasmus+ styrk fyrir hönd 

samstarfsaðilanna. 

Samsetning samstarfsaðilanna að öðru leyti ætti að taka mið af verkefnum samkvæmt auglýsingunni. 

Lönd sem eru aðilar að Erasmus+ áætluninni: 

 28 aðildarríki Evrópusambandsins: Austurríki, Belgía, Bretland, Búlgaría, Danmörk, 

Eistland, Finnland, Frakkland, Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Króatía, Kýpur, Lettland, 

Litháen, Lúxemborg, Malta, Pólland, Portúgal, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, 

Tékkland, Ungverjalanda og Þýskaland (1). 

 Lönd utan ESB sem eiga aðild að áætluninni: Makedónía (fyrrum lýðveldi í Júgóslavíu), 

Ísland, Liechtenstein, Noregur, Tyrkland, Serbía (2). 

3. Verkefni  

Verkefnin verða að byrja milli 1. september 2019 og 1. nóvember 2019. 

Hámarkslengd verkefna er 24 mánuðir. 

Meginmarkmið verkefnanna er að styðja við stofnun og/eða eflingu neta og samstarfs 

starfsmenntastofnana sem miða að því að byggja upp afkastagetu í grasrótinni í þágu skilvirkrar 

framkvæmdar evrópskra áætlana, verkefna og forgangsröðunar á sviði starfsnáms, m.a. þeirrar sem var 

samþykkt innan ramma Kaupmannahafnarferlisins. 

Í báðum flokkum skulu styrkþegar takast eftirfarandi starfsemi á hendur: 

Styrkja samvinnu starfsmenntastofnana með því að fást við gagnkvæmt nám, jafningjaráðgjöf og 

uppbyggingu á getu, sem miðast að því að auka gæði og aðdráttarafl þess að veita starfsmenntun. Net og 

samstarf ætti einnig að ýta undir og hlúa að skilvirkri nýtingu fjármögnunarsamninga ESB, auk þess að 

styðja framkvæmd og miðlun viðeigandi verkfæra og framtaks ESB á sviði starfsmenntunar, á 

viðkomandi þjóðtungu(m) eftir því sem kostur er. Verkefni ættu einnig að miða að þátttöku og útbreiðslu 

til starfsmenntastofnana sem ekki eru enn hluti af eða njóta góðs af Evrópusamvinnu. 

Enn fremur skulu styrkþegar takast á hendur að minnsta kosti þrennt af eftirfarandi: 

1. Stuðla að Evrópsku starfsmenntavikunni með því að skipuleggja samræmda nýsköpunarviðburði og -

verkefni á landsvísu, sem miða að því að auka aðdráttarafl starfsmenntunar og ná til fjölda áheyrenda, 

m.a. foreldra, námsmanna, kennara, fyrirtækja og ekki síst lítilla og meðalstórra fyrirtækja. 

2. Stuðning við þróun alþjóðavæðingarstefnu hjá stofnunum, með því að ýta undir hreyfanleika leiðtoga, 

starfsmanna og starfsmenntunarnemenda, auk þess að koma á samstarfi um samvinnu.  

  

(1) 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 

viðeigandi uppsagnarákvæða styrksamningsins. 

(2) Viðurkenning Serbíu sem aðila að Erasmus+ áætluninni veltur á eftirfarandi skilyrðum: 

i) Stöðu fjárveitinga sem kveðið er á um í drögum að fjárlagaáætlun fyrir 2019 þegar samþykki liggur fyrir á 

fjárveitingu 2019 fyrir Serbíu. 

ii) Breytingu á samningi milli Evrópusambandsins og Serbíu um þátttöku Serbíu í Erasmus+: Áætlun 

Sambandsins um menntun, þjálfun, æskulýðsstarf og íþróttir. 
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3. Auka gæði starfsmenntunar með endurgjöf svo unnt sé að aðlaga starfsmenntun, í samræmi við 

tilmæli um að koma á fót evrópsku viðmiðunarfyrirkomulagi til að tryggja gæði starfsmenntunar 

(EQAVET). Þróa, þar sem við á, kerfi fyrir ferilskráningar með því m.a. að blanda saman innlendri 

eða svæðisbundinni tölfræði og gögnum sem starfsmenntastofnanir safna, eða nýta kerfi fyrir 

ferilskráningar útskrifaðra svo bæta megi framkvæmd starfsmenntunar.  

4. Stuðning við örfyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki við þróun mannauðs, með því að auka og 

endurnýja færni starfsmanna. Þetta gæti falið í sér mat á færni eða þörf á færni og/eða staðfestingu og 

viðurkenningu færni og/eða sérsniðið tilboð um þjálfun þar sem við á, að teknu tilliti til niðurstöðu 

vinnuhóps um fullorðinsfræðslu 2016-2018 ET2020. 

5. Hlúa að nýsköpun í námi sem varðar lykilfærni í starfsmenntun (t.d. með því að leyfa sveigjanleika og 

aðlögun svo mæta megi einstökum námsþörfum) með því að aðlaga högun áætlana og mat. 

6. Styðja við tæki og tækifæri til framþróunar meðal kennara, þjálfara, leiðbeinenda og/eða 

starfsmenntunarleiðtoga til þess að búa þá betur undir framtíðarviðfangsefni (t.d. stafræna þróun), í 

samræmi við niðurstöður vinnuhóps um starfsnám 2016-2018 ET2020. 

4. Viðmið við úthlutun  

Styrkhæfar umsóknir verða metnar til stiga samkvæmt eftirtöldum viðmiðum: 

1. Þýðing verkefnisins (hámark 30 punktar – þröskuldur: lágmark 16 punktar). 

2. Gæði áætlunar fyrir og framkvæmdar verkefnisins (hámark 20 punktar – þröskuldur: lágmark 11 

punktar). 

3. Gæði samstarfshópsins og samstarfsfyrirkomulags (hámark 30 punktar – þröskuldur: lágmark 16 

punktar). 

4. Áhrif og útbreiðsla (hámark 20 punktar – þröskuldur: lágmark 11 punktar). 

Svo fjárveiting komi til greina þurfa umsóknir að hljóta að minnsta kosti 60 stig (af 100 stigum 

samanlagt), einnig að teknu tilliti til tilskilins lágmarks fyrir hvert hinna fjögurra viðmiða. 

5. Fjárveiting  

Áætluð heildarfjárveiting vegna samfjármögnunar verkefna er að hámarki 6 milljónir evra þar sem búist 

er við 4 úthlutun á milljónum evra fyrir flokk 1 og 2 milljónum evra fyrir flokk 2. Hámarkshlutfall ESB 

við samfjármögnun verður 80%. 

Hver styrkur verður frá 300 000 evrum til 500 000 evra í flokki 1 og frá 600 000 evrum til 800 000 evra í 

flokki 2. 

Framkvæmdastofnunin áskilur sér rétt til að úthluta ekki öllu ráðstöfunarfénu. 

6. Umsóknarfrestur  

Umsóknir verða að fullnægja eftirfarandi kröfum: 

 Umsóknir verða að berast eigi síðar en kl. 12 að hádegi (Brussel-tíma) hinn 31. janúar 2019. 

 Þær verður að senda á netinu, á réttu rafrænu umsóknareyðublaði. 

 Styrkumsóknir ber að skrifa á einu hinna opinberu tungumála Evrópusambandsins. 
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 Umsóknunum verður að fylgja í viðhengi greinargóð lýsing á verkefninu ásamt hallalausri 

áætlaðri fjárhagsáætlun, á til þess gerðum eyðublöðum. 

Umsóknum, sem ekki fullnægja þessum kröfum, verður hafnað. 

7. Nánari upplýsingar  

Leiðbeiningar ásamt rafrænum umsóknareyðublöðum er að finna á eftirfarandi vefslóð: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en 

Umsóknirnar verða að fullnægja öllum skilmálum leiðbeininganna. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en
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