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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um vexti á endurheimtu ríkisaðstoðar og  

viðmiðunar-/afreiknivexti fyrir EFTA-ríkin sem gilda frá 1. janúar 2019 

Birt í samræmi við reglur um viðmiðunar- og afreiknivexti í VII. hluta leiðbeinandi reglna 

Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð og 10. gr. ákvörðunar Eftirlitsstofnunar  

EFTA nr. 195/04/COL frá 14. júlí 2004 (1). 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við kaflann um aðferð við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta í 

leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð eins og þeim var breytt með ákvörðun 

Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 788/08/COL frá 17. desember 2008. Til að reikna út viðeigandi viðmiðun-

arvexti skal bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð. 

Grunnvextirnar eru eftirfarandi: 

 Ísland Liechtenstein Noregur 

1.1.2019 –  4,93 -0,53 1,25 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 139, 25.5. 2006, bls. 37 og EES-viðbætir nr. 26, 25.5.2006, bls. 1. 

2019/EES/2/01 
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EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Mál höfðað 9. nóvember 2018 af Eftirlitsstofnun EFTA á hendur Íslandi 

(Mál E-3/18) 

Hinn 9. nóvember 2018 höfðaði Eftirlitsstofnun EFTA mál fyrir EFTA-dómstólnum á hendur Íslandi; í 

fyrirsvari eru Carsten Zatschler, Catherine Howdle og Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, umboðsmenn 

Eftirlitsstofnunar EFTA, Rue Belliard 35, B-1040 Brussels. 

Eftirlitsstofnun EFTA krefst þess að EFTA-dómstóllinn: 

1. Lýsi yfir að Ísland hafi látið hjá líða að gera ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til þess að taka 

gerðina, sem vísað er til í lið 7ja í XIX. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið 

(framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1051 frá 1. júlí 2015 um fyrir-

komulag framkvæmdar á starfsemi rafræns vettvangs til lausnar deilumálum á Netinu, fyrirkomulag 

rafræna kvörtunareyðublaðsins og fyrirkomulag samstarfs milli tengiliða sem kveðið er á um í 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 um lausn deilumála neytenda með rafrænni 

málsmeðferð á Netinu), samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, og skv. 7. gr. 

samningsins, upp í íslenskan rétt. 

2. Geri íslenska ríkinu að greiða málskostnað. 

Lagagrundvöllur, málavextir, málsástæður og lagarök lögð fram til stuðnings: 

 Í stefnunni kemur fram að Ísland hafi vanefnt að hlíta, fyrir 23. apríl 2018, rökstuddu áliti 

Eftirlitsstofnunar EFTA frá 21. febrúar 2018 um að hafa látið hjá líða að taka upp í íslenskan rétt 

framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1051 frá 1. júlí 2015 um fyrir-

komulag framkvæmdar á starfsemi rafræns vettvangs til lausnar deilumálum á Netinu, fyrirkomulag 

rafræna kvörtunareyðublaðsins og fyrirkomulag samstarfs milli tengiliða sem kveðið er á um í 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 um lausn deilumála neytenda með 

rafrænni málsmeðferð á Netinu, sem vísað er til í lið 7ja í IX. viðauka við samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-

samninginn („gerðin“). 

 Eftirlitsstofnun EFTA heldur því fram að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. 7. gr. EES-

samningsins með því að láta hjá líða að gera ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til þess að innleiða 

gerðina innan tilskilins tíma. 

2019/EES/2/02 
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Mál höfðað 9. nóvember 2018 af Eftirlitsstofnun EFTA á hendur Íslandi 

(Mál E-4/18) 

Hinn 9. nóvember 2018 höfðaði Eftirlitsstofnun EFTA mál fyrir EFTA-dómstólnum á hendur Íslandi; í 

fyrirsvari eru Carsten Zatschler, Catherine Howdle og Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, umboðsmenn 

Eftirlitsstofnunar EFTA, Rue Belliard 35, B-1040 Brussels. 

Eftirlitsstofnun EFTA krefst þess að EFTA-dómstóllinn: 

1. Lýsi yfir að Ísland hafi látið hjá líða að gera ráðstafanir til þess að taka gerðina sem vísað er til í 

liðum 7d, 7f, og 7j í XIX. viðauka við EES-samninginn (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 524/2013 frá 21. maí 2013 um lausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu og 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og tilskipun 2009/22/EB (reglugerð um lausn 

deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu (ODR)), skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 

við EES-samninginn, upp í íslenskan rétt, eins og kveðið er á um í 7. gr. EES-samningsins. 

2. Geri íslenska ríkinu að greiða málskostnað. 

Lagagrundvöllur, málavextir, málsástæður og lagarök lögð fram til stuðnings: 

 Í stefnunni kemur fram að Ísland hafi vanefnt að hlíta, fyrir 23. apríl 2018, rökstuddu áliti 

Eftirlitsstofnunar EFTA frá 21. febrúar 2018 um að hafa látið hjá líða að taka upp í íslenskan rétt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 frá 21. maí 2013 um lausn deilumála 

neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og 

tilskipun 2009/22/EB (reglugerð um lausn deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á Netinu 

(ODR)), sem vísað er til í liðum 7d, 7f og 7j í XIX. viðauka við samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-

samninginn („gerðin“). 

 Eftirlitsstofnun EFTA heldur því fram að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. 7. gr. EES-

samningsins með því að láta hjá líða að gera ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til þess að innleiða 

gerðina innan tilskilins tíma. 

2019/EES/2/03 
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Mál höfðað 9. nóvember 2018 af Eftirlitsstofnun EFTA á hendur Íslandi 

(Mál E-5/18) 

Hinn 9. nóvember 2018 höfðaði Eftirlitsstofnun EFTA mál fyrir EFTA-dómstólnum á hendur Íslandi; í 

fyrirsvari eru Carsten Zatschler, Catherine Howdle og Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, umboðsmenn 

Eftirlitsstofnunar EFTA, Rue Belliard 35, B-1040 Brussels. 

Eftirlitsstofnun EFTA krefst þess að EFTA-dómstóllinn: 

1. Lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. gerðinni sem vísað er til í liðum 7d, 7f og 

7k í XIX. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2013/11 frá 21. maí 2013 um lausn deilumála neytenda utan dómstóla og um breytingu á 

reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og tilskipun 2009/22/EB), skv. aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-

samninginn, og skv. 7. gr. samningsins, með því að gera ekki ráðstafanir innan tilskilins tíma sem 

nauðsynlegar eru til þess að taka gerðina upp í íslenskan rétt, eða í síðasta lagi með því að tilkynna 

ekki Eftirlitsstofnun EFTA um innleiðinguna. 

2. Geri íslenska ríkinu að greiða málskostnað. 

Lagagrundvöllur, málavextir, málsástæður og lagarök lögð fram til stuðnings: 

 Í stefnunni kemur fram að Ísland hafi vanefnt að hlíta, fyrir 23. apríl 2018, rökstuddu áliti Eftirlits-

stofnunar EFTA frá 21. febrúar 2018 um að hafa látið hjá líða að taka upp í íslenskan rétt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2013/11 frá 21. maí 2013 um lausn deilumála neytenda utan dómstóla og 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2006/2004 og tilskipun 2009/22/EB, sem vísað er til í liðum 7d, 7f 

og 7k í XIX. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, og skv. aðlögunarákvæðum í 

bókun 1 við EES-samninginn („gerðin“). 

 Eftirlitsstofnun EFTA heldur því fram að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt gerðinni 

og skv. 7. gr. EES-samningsins með því að láta hjá líða að gera ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til 

þess að innleiða gerðina innan tilskilins tíma. 

2019/EES/2/04 
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Mál höfðað 9. nóvember 2018 af Eftirlitsstofnun EFTA á hendur Íslandi 

(Mál E-6/18) 

Hinn 9. nóvember 2018 höfðaði Eftirlitsstofnun EFTA mál fyrir EFTA-dómstólnum á hendur Íslandi; í 

fyrirsvari eru Carsten Zatschler, Catherine Howdle og Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, umboðsmenn 

Eftirlitsstofnunar EFTA, Rue Belliard 35, B-1040 Brussels. 

Eftirlitsstofnun EFTA krefst þess að EFTA-dómstóllinn: 

1. Lýsi yfir að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. gerðinni sem vísað er til í lið 1a í XX. 

viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/52/ESB frá 16. apríl 2014 um breytingu á tilskipun 2011/92/ESB um mat á áhrifum sem 

tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á umhverfið), skv. 

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

innan tilskilins tíma ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til þess að taka gerðina upp í íslenskan rétt, 

eða í síðasta lagi með því að tilkynna ekki Eftirlitsstofnun EFTA um innleiðinguna. 

2. Geri íslenska ríkinu að greiða málskostnað. 

Lagagrundvöllur, málavextir, málsástæður og lagarök lögð fram til stuðnings: 

 Í stefnunni kemur fram að Ísland hafi vanefnt að hlíta, fyrir 3. apríl 2018, rökstuddu áliti 

Eftirlitsstofnunar EFTA frá 31. janúar 2018 um að hafa látið hjá líða að taka upp í íslensk lög 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/52/ESB frá 16. apríl 2014 um breytingu á tilskipun 

2011/92/ESB um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila 

kunna að hafa á umhverfið, sem um getur í lið 1a í XX. viðauka við samninginn um Evrópska 

efnahagssvæðið, og með áorðnum breytingum samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-

samninginn („gerðin“). 

 Eftirlitsstofnun EFTA heldur fram að Ísland hafi vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt gerðinni og 

skv. 7. gr. EES-samningsins með því að láta hjá líða að gera ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til 

þess að innleiða gerðina innan tilskilins tíma. 

2019/EES/2/05 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um samruna 

(mál M.8907 – Aperam/VDM) 

Reglugerð ráðsins (EB) 139/2004 

Hinn 23. október 2018 barst framkvæmdastjórninni tilkynning um fyrirhugaðan samruna milli Aperam 

SA og VDM Metals Holding GmbH. 

Hinn 29. nóvember 2018 ákvað framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að hefja málsmeðferð skv. c-lið 

1. mgr. 6. gr. samrunareglugerðarinnar. Tilkynnandinn/tilkynnendurnir tilkynnti/tilkynntu framkvæmda-

stjórninni 21. desember 2018 að tilkynningin væri afturkölluð og sýndu fram á að hætt væri við 

samrunann. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9110 – Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. desember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Amerra Capital Management LLC („Amerra“, Bandaríkjunum). 

– MDC Industry Holding Company LLC („Mubadala“, Sameinuðu arabísku furstadæmunum). 

– Andromeda Seafood Limited („Andromeda“, Grikklandi), undir yfirráðum Amerra. 

– Nireus Aquaculture S.A. („Nireus“, Grikklandi). 

– Selonda Aquaculture S.A. („Selonda“, Grikklandi). 

Amerra og Mubadala ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Andromeda, Nireus og Selonda.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Amerra: annast stýringu á óskráðum og sérhæfðum eignum og útvegar fjármagn vegna stefnumótunar á síðara 

sölustigi og miðsölustigi fyrir iðnbúskaparfyrirtæki í Norður- og Suður-Ameríkuríkjum og Vestur-Evrópu. 

– Mubadala: annast fjárfestingar og stýringu um heim allan á fjölbreyttu eignasafni með áherslu á tilteknar greinar, m.a. 

iðnbúskap. 

– Andromeda: framleiðsla og afhending á eldisfiski, seiðum og fiskifóðri frá aðstöðu í Grikklandi og á Spáni. 

– Nireus: framleiðsla og afhending á eldisfiski, seiðum og fiskifóðri frá aðstöðu í Grikklandi og á Spáni. 

– Selonda: framleiðsla og afhending á eldisfiski, seiðum og fiskifóðri frá aðstöðu í Grikklandi. 

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 6, 

9.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9110 – Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda 

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.9148 – Univar/Nexeo) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. desember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Univar Inc. („Univar“, Bandaríkjunum).  

– Nexeo Solutions Inc. („Nexeo“, Bandaríkjunum). 

Univar nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Nexeo í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Univar: dreifing á íðefnum og plastefnum á heimsvísu. 

– Nexeo: dreifing á íðefnum og plastefnum á heimsvísu. 

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 3, 

7.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9148 – Univar/Nexeo 

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.9221 – CMA CGM/CEVA) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CMA CGM S.A. („CMA CGM“, Frakklandi). 

– CEVA Logistics AG („CEVA“, Sviss). 

CMA CGM nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CEVA. 

Samruninn á sér stað með yfirtökuboði sem tilkynnt var 26. nóvember 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CMA CGM: sjóflutningar, m.a. úthafsflutningar, gámaþjónusta í höfnum og að minna marki, farmflutningaþjónusta. 

– CEVA: i) farmflutningaþjónusta, m.a. með flugi og sjóflutningum og landflutningun, tollmiðlun og önnur virðisaukandi 

þjónusta og ii) vöruferlis- og aðfangakeðjustjórnun, m.a. birgðageymsla, flutningar, vöruferlisstjórnun á innleið og 

stuðningur á framleiðslustigi. 

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 9, 

10.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9221 – CMA CGM/CEVA 

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.9228 – Denso/Aisin/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. desember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Denso Corporation („Denso“, Japan). 

– Aisin Seiki Co. Ltd. („Aisin“, Japan). 

Denso og Aisin ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

nýstofnuðu sameiginlegu félagi („JV“). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Denso: japanskur framleiðandi og birgir háþróaðra bílavarahluta og íhluta fyrir bílaframleiðendur, neytendavörur sem 

ekki varða bíla og iðnaðarvörur. 

– Aisin: japanskur framleiðandi og birgir háþróaðra bílavarahluta og íhluta fyrir bílaframleiðendur. 

Sameinað fyrirtæki (JV) mun fást við rannsóknir og þróun og hönnun og sölu á samþættum aflrásum fyrir rafbíla og 

tvinnbíla. 

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 6, 

9.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9228 – Denso/Aisin/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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9231 – Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. desember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Etem Bulgaria, S.A. („Etem“) (Búlgaríu), undir yfirráðum Viohalco, S.A. („Viohalco“). 

– Gestamp North Europe Services, S.L. („Gestamp North Europe Services“) (Spáni), undir yfirráðum ACEK Desarrollo 

y Gestión Industrial, S.L. („ACEK samstæðan“). 

– Gestamp Etem Automotive Bulgaria („PostOps JVC Bulgaria“) og Etem Gestamp Aluminum Extrusions 

(„Production JVC“ ásamt PostOps JVC Bulgaria, sameinuðu félögun („JVs“), sem stendur alfarið undir yfirráðum 

Etem. 

Etem og Gestamp North Europe Services ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir hinum sameiginlegu félögum (JVs). 

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í tveimur nýstofnuðum fyrirtækjum sem eru tengd sameiginleg félög. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Etem: starfsemi þeirra felst m.a. í állausnum og þrýstimótuðu áli til margvíslegrar notkunar. 

– Gestamp North Europe Services: hönnun, þróun og framleiðsla á málmíhlutum og burðarkerfum fyrir bílaframleiðendur. 

– PostOps JVC Bulgaria: framleiðsla á þrýstimótuðum prófílum. 

– Production JVC: markaðssetning og iðnvæðing tiltekinnar starfsemi eftir þrýstimótun á þrýstimótuðum prófílum. 

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 6, 

9.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9231 – Viohalco Group/ACEK Group/Etem JVs 

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.9232 – Ivanhoe Cambridge/Macquarie/RHP Manager/RHP Platform) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Ivanhoe Cambridge Inc. („Ivanhoe“, Kanada). 

– Macquarie Group Limited („Macquarie“, Ástralíu), 

– RHP Partners-Manager, LLC („RHP Manager“, Bandaríkjunum). 

– RHP Partners, LLC and RHP AM, LLC (í einu lagi „RHP Platform“, Bandaríkjunum); sem stendur undir yfirráðum 

Macquarie og RHP Manager. 

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

gerðarinnar, yfir RHP Platform. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ivanhoe: fjárfestir í fasteignum um heim allan og er dótturfyrirtæki kanadíska lífeyrisstýringarfyrirtækisins Caisse de 

depot et placement du Québec. 

– Macquarie: veitir banka-, fjármála-, ráðgjafar-, fjárfestinga- og sjóðsstýringarþjónustu og kemur fram fyrir hönd 

viðskiptavina sem eru stofnanir, fyrirtæki og smásalar og gagnaðilar þeirra um allan heim. 

– RHP Manager: eignarhald og stjórnun eignasafns færanlegra húsakynna í Bandaríkjunum. 

– RHP Platform: á sem stendur og stjórnar eignasafni níu fasteigna víðs vegar í Bandaríkjunum. 

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 9, 

10.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9232 – Ivanhoe Cambridge/Macquarie/RHP Manager/RHP Platform 

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.8963 – Eurocar/Bonaldi) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. 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 

32018M8963. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9032 – E.ON/Helen/Virta) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. desember 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 

32019M9032. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9070 – Eurocar/Vicentini) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. 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 

32018M9070. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9071 – Banca Generali/Saxo Bank/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. 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 

32018M9071. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/2/15 

2019/EES/2/16 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9123 – ADM/Neovia) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. desember 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 

32018M9123. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32018M9131. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/2/17 

2019/EES/2/18 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9143 – CapMan/NH-Amundi/Green Investment Group/Cloud Snurran) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. desember 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 

32018M9143. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. desember 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 

32018M9150. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/2/19 

2019/EES/2/20 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9151 – IFM/Trafigura/Simba Holdings) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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 

32018M9151. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9158 – SoftBank/Toyota Motor Corporation/Monet Technologies JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. desember 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 

32018M9158. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 

32018M9160. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. desember 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 

32018M9166. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/2/23 

2019/EES/2/24 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9189 – Cerberus Group/Staples UK Limited/Marke Creative Merchandise) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. desember 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 

32018M9189. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 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 

32018M921. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/2/25 

2019/EES/2/26 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. desember 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 

32018M9222. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/2/27 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. mars 2018 þar sem lýst  

er yfir að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum og framkvæmd  

EES-samningsins 

(mál M.8084 – Bayer/Monsanto) 

Hinn 21. mars 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. 

 

Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta  

ber í tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og  

afreiknivexti fyrir 28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. janúar 2019 

(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 412, 14.11.2018, bls. 4 og EES-viðbæti nr. 77, 22.11.2018, bls. 26. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2019 – -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,02 -0,16 -0,16 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2019 – -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2019 – -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,31 -0,16 -0,16 1,09 

 

  

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

2019/EES/2/28 

2019/EES/2/29 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:412:TOC
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr. 16. gr.  

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

um flugrekstur í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Alghero – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Alghero – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Cagliari – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Cagliari – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Olbia – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Olbia – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Nýr gildistökudagur almannaþjónustukvaða 17. apríl 2019 

Unnt er að nálgast textann og hvers kyns viðkomandi 

upplýsingar og/eða skjöl sem varða 

almannaþjónustukvaðirnar með því að hafa samband við: 

Tilvísunarskjal  

Stjtíð. ESB C 314 frá 6. september 2018, bls. 12  

Nánari upplýsingar veitir: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Directorate-General for Airports and Air Transport 

Sími +39 0641583681/3683 

Netfang: segreteria_dgata@pec.mit.gov.it 

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

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Service for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Sími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Vefur: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við  

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 Portúgal 

Flugleiðir Bragança – Vila Real – Viseu – Cascais – Portimão – 

Cascais – Viseu – Vila Real – Bragança 

Samningstími 4 ár frá upphafi starfseminnar 

Frestur til að skila tilboðum 62 dagar frá því að útboðsauglýsing þessi birtist (Stjtíð. 

ESB C 466, 28.12.2018, bls. 21). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða útboðið og breyttar almannaþjónustukvaðir: 

Öll skjöl eru tiltæk hér: http://www.saphety.com 

Nánari upplýsingar veitir: 

Ministry of Planning and Infrastructure 

Office of the Secretary of State for Infrastructure 

Av. Barbosa do Bocage n.o 5 – 2.o andar 

1049-039 Lisboa 

PORTÚGAL 

Netfang: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt 
 

 

2019/EES/2/30 

2019/EES/2/31 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:314:TOC
mailto:segreteria_dgata@pec.mit.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.regione.sardegna.it/
mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasporti@regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.466.01.0021.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.466.01.0021.01.ENG
http://www.saphety.com/
mailto:gab.infraestruturas@mpi.gov.pt
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AUGLÝST EFTIR TILLÖGUM – EACEA/36/2018 

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

Framtaksverkefni um nýsköpun í stefnumótun 

Evrópsk samstarfsverkefni sem horfa til framtíðar á sviði menntunar og þjálfunar 

1. Lýsing, markmið og forgangsverkefni  

Samstarfsverkefni sem horfa til framtíðar eru umfangsmikil samstarfsverkefni sem hafa að markmiði að 

auðkenna, prófa, þróa eða meta nýstárlegar aðferðir á sviði stefnumótunar sem mögulegt er að geti náð 

almennri útbreiðslu og bætt mennta- og þjálfunarkerfi. 

Þeim ber að hafa í för með sér ítarlega þekkingu á markhópi eða markhópum, lærdómi, kennslu eða 

þjálfunaraðstæðum og árangursríkar aðferðir og verkfæri sem efla stefnumótun, og leiða til niðurstaðna 

sem hafa þýðingu fyrir stefnumarkandi aðila á sviði menntunar og þjálfunar á öllum stigum. 

Því ættu áberandi og dæmigerðir fulltrúar hagsmunaaðila sem reynslan sýnir að séu framúrskarandi og 

sem búa yfir nýjustu þekkingu og getu til nýsköpunar, eða getu til þess hafa kerfislæg áhrif með starfsemi 

sinni, svo og möguleikann til að koma í kring stefnumálum á sviði menntunar og þjálfunar, að leiða og 

hrinda í framkvæmd samstarfsverkefnum sem horfa til framtíðar. 

Almenn markmið þessarar auglýsingar eru: 

 að stuðla að nýsköpun á sviði menntunar og þjálfunar með samvinnu á evrópskum vettvangi, 

bæði við stefnumótun og í framkvæmd, 

 að gera helstu hagsmunaaðilum kleift að þróa og breiða út nýsköpun í stefnumótun. 

Sértæk markmið þessarar auglýsingar eru: 

 að setja af stað langtímabreytingar og vettvangsprófa nýstárlegar lausnir á brýnum úrlausn-

arefnum á sviði menntunar og þjálfunar sem mögulegt er að geti náð almennri útbreiðslu og haft 

sjálfbær og kerfislæg áhrif á mennta- og þjálfunarkerfi, 

 að styðja við samstarfsverkefni milli landa og gagnkvæman lærdóm um málefni sem horfa til 

framtíðar meðal helstu hagsmunaaðila, 

 að greiða fyrir söfnun og greiningu staðreynda sem renna stoðum undir nýstárleg stefnumið og 

vinnubrögð. 

Tillögur, sem eru lagðar fram samkvæmt þessari auglýsingu, verða að fjalla um eina af eftirfarandi sex 

forgangsáherslum: 

1. Að fullorðið fólk með lágt menntunarstig öðlist grunnfærni. 

2. Hönnun og mat á skilvirkni þess að halda áfram þjálfun til þess að mæta núverandi þörf fyrir færni og 

þörf í framtíðinni. 

3. Að stuðla að tækninýjungum á sviði náms- og atvinnuráðgjafar. 

4. Að stuðla að nýbreytni og þverfaglegri nálgun í kennslu náttúruvísinda, tækni, verkfræði lista og 

stærðfræði (STE(A)M). 

5. Að stuðla að notkun verkfæra sem ýta undir ígrundun og styðja við nýsköpun og kerfislægar 

breytingar í mennta- og þjálfunarstofnunum.  

6. Menntastofnanir á háskólastigi – að markmiðum aðgerðaáætlunar um stafræna menntun (þ.m.t. opin 

vísindi) verði náð og mat lagt á námsniðurstöður í þeim tilgangi að setja viðmið hjá stofnunum á 

háskólastigi. 

Tillögur sem ekki varða eitt af sex forgangsverkefnum auglýsingarinnar verða ekki teknar til greina. 

2. Hlutgengir umsækjendur  

Hlutgengir umsækjendur eru opinberir aðilar og einkaaðilar sem fást við menntun, þjálfun, æskulýðsstarf 

eða félagslegar og hagrænar greinar, eða stofnanir sem annast starfsemi þvert á greinar (t.d. viðurkenn-

ingarmiðstöðvar, verslunarráð, viðskiptastofnanir, borgaraleg samtök og menningarstofnanir, net 

hagsmunaaðila, frjáls félagasamtök, menntaráðuneyti, þjálfunaraðilar o.s.frv.).  

2019/EES/2/32 
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Einungis verður tekið við umsóknum frá lögaðilum í eftirtöldum löndum sem eru aðilar að áætluninni: 

 hinum 28 aðildarríkjum Evrópusambandsins, 

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

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

Tyrklandi og Serbíu. (1). 

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

verkefnið er í gildi. Gangi Bretland úr Evrópusambandinu á gildistíma verkefnisins 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.16.3.1 (a) í styrksamningnum. 

Lágmarkskrafa varðandi samsetningu samstarfsaðila fyrir þessa auglýsingu er þrjú samtök sem eru 

fulltrúar þriggja landa sem eiga aðild að áætluninni. 

3. Hlutgeng starfsemi og lengd verkefna  

Einungis starfsemi sem fer fram í löndum sem eiga aðild að áætluninni (sjá hluta 2) verður talin hlutgeng 

hvað varðar fjármögnun. Hvers kyns kostnaður sem varðar starfsemi sem fram fer í samstarfslöndum (2) 

eða varðar stofnanir sem eru ekki skráðar í löndum sem eiga aðild að áætluninni er ekki hlutgengur nema 

um sé að ræða kostnað sem er nauðsynlegur til þess að ljúka verkefninu og er nægilega útskýrður og 

studdur gildum rökum á umsóknareyðublaðinu. Framkvæmdastofnun verður að samþykkja sérstaklega 

fyrirfram allar breytingar vegna starfsemi þar sem samstarfslönd eiga hlut að máli.  

Starfsemin verður að hefjast 1. nóvember 2019, 1. desember 2019 eða 1. janúar 2020. 

Verkefnin verða að standa yfir í 24 til 36 mánuði. 

4. Tilætlaður árangur  

Verkefnin sem lögð eru fram samkvæmt þessari auglýsingu skulu leiða til sýnilegs árangurs á að minnsta 

kosti einu af eftirfarandi sviðum: 

i) Þróun og/eða endurbætur á nýsköpunaraðgerðum á sviði menntunar og þjálfunar í samræmi við 

forgangsverkefnin (sjá hluta 1). 

ii) Auknar upplýsingar um og skilningur á markhópi/hópum, lærdóms- og námsaðstæðum og skilvirkar 

aðferðir og tilhögun sem er til þess fallið að hvetja til og stuðla að nýsköpun á kerfisstigi.  

iii) Vísbendingar um hugsanleg langtímaáhrif á menntunar- og þjálfunarkerfi með útbreiðslu á þróaðri 

og nýstárlegri nálgun sem verkefnin leiða til. 

iv) Virðisaukning á evrópskum vettvangi með því að styrkja fjölþjóðlegt samstarf og gagnkvæma 

fræðslu helstu hagsmunaaðila. 

5. Fjárveiting  

Heildarfjárveiting vegna sameiginlegrar fjármögnunar verkefna samkvæmt þessari auglýsingu nemur 

EUR 12 000 000. 

Fjárframlag Evrópusambandsins getur ekki verið hærra en 75% af styrkhæfum heildarkostnaði verkefnis. 

Hámarksstyrkur fyrir einstakt verkefni er 500 000 evrur. 

Framkvæmdastofnunin áskilur sér rétt til að úthluta ekki öllu því fé sem er til ráðstöfunar.  

  

(1) Serbía: Breytingar á fjárveitingu vegna þátttöku Serbíu í áætluninni Erasmus + mun gilda frá 1. janúar 2019 með 

fyrirvara um samþykkt ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar sem samþykkir (breytingu á) samning milli 

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

þjálfun, æskulýðsstarf og íþróttir frá 1. janúar 2019. 

(2) Samstarfslönd: ríki sem ekki taka fullan þátt í áætluninni Erasmus+ og teljast því ekki lönd sem eru aðilar að 

áætluninni. 
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6. Viðmið við úthlutun  

Styrkhæfar umsóknir verða metnar til stiga samkvæmt eftirtöldum viðmiðum: 

1. Þýðing verkefnis (30%) 

2. Gæði mótunar og framkvæmdar verkefnis (30%) 

3. Gæði samvinnu- og samstarfsfyrirkomulags (20%) 

4. Áhrif á stefnumótun og útbreiðslu hennar (20%). 

Aðeins hvað varðar tillögur sem uppfylla lágmarksviðmið fyrir gæði: 

 að lágmarki 50% af hverju viðmiðanna fjögurra (þ.e. að lágmarki 15 punktar fyrir „Mikilvægi 

verkefnis“ og „Gæði mótunar og framkvæmdar verkefnis“; 10 punktar fyrir „Gæði samvinnu- 

og samstarfsfyrirkomulags“ og „Áhrif á stefnumótun og útbreiðslu hennar“), og 

 að lágmarki 70% heildarstiga (þ.e. samanlagður punktafjöldi fjögurra úthlutunarviðmiða) 

koma til greina við fjárveitingu frá ESB. Umsóknum, sem eru fyrir neðan þessi mörk, verður hafnað. 

7. Umsóknarferli og skilafrestur  

Umsóknir verða að berast eigi síðar en kl. 12 að hádegi (Brussel-tíma) 19. mars 2019. 

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

EACEA/36/2018, sem og umsóknarferlið og að nota skjölin, sem eru hluti af umsókninni, á eftirfarandi 

vefslóð: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en 

Umsóknin ásamt viðaukum sem skylt er að hafa með verða að berast á netinu og á tilteknu rafrænu 

eyðublaði: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ 

8. Nánari upplýsingar  

Nánari upplýsingar er að finna í „Leiðbeiningum fyrir umsækjendur“. 

„Leiðbeiningar fyrir umsækjendur“, ásamt umsóknareyðublöðum, eru birt á eftirfarandi vefslóð: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en 

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

 

Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum 

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir 

lyfjum sem teknar voru frá 1. september til 30. nóvember 2018, sjá Stjtíð. ESB C 465, 27.12.2018, bls. 1. 

2019/EES/2/33 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:465:TOC
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