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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Kynningatilkynning frá Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við 4. mgr. 16. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 frá 24. september 2008 um 

sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu  

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug felldar niður  

Aðildarríki Noregur 

Flugleið Værøy–Bodø (báðar leiðir) 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. ágúst 2014 

(tilkynnt 5. september 2013 í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins C 256 og EES-viðbæti nr. 

50/2013) 

Dagur sem almannaþjónustukvaðir falla niður 1. ágúst 2019 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið með því að hafa samband 

Samferdselsdepartementet  

Postboks 8010 Dep  

0030 OSLO  

NORGE 

Sími +47 22 24 83 53  

postmottak@sd.dep.no  
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Kynningatilkynning frá Eftirlitsstofnun EFTA 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 Noregur 

Flugleið Værøy–Bodø (báðar leiðir) 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. ágúst 2019 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið með því að hafa samband 

Samferdselsdepartementet  

Postboks 8010 Dep  

0030 OSLO  

NORGE 

Sími +47 22 24 83 53  

postmottak@sd.dep.no  

https://www.regjeringen.no/en/find-

document/id2000006/?documenttype=dokumenter/ 

anbud 
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Kynningatilkynning frá Eftirlitsstofnun EFTA í samræmi við 5. mgr. 17. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 frá 24. september 2008  

um sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Noregur 

Flugleiðir Værøy–Bodø (báðar leiðir) 

Samningstími 1. ágúst 2019 – 31. júlí 2024 

Frestur til að skila tilboðum 25. apríl 2018 kl. 12 að staðartíma 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og breyttar almannaþjónustukvaðir 

Samferdselsdepartementet  

Postboks 8010 Dep  

0030 OSLO  

NORGE 

Sími +47 22 24 83 53  

postmottak@sd.dep.no  

https://www.regjeringen.no/en/find-

document/id2000006/?documenttype=dokumenter/ 

anbud 
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https://www.regjeringen.no/en/find-document/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
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EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Beiðni Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht dags. 12. október 2017 um  

ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli Edmund Falkenhahn AG gegn  

fjármálaeftirliti Liechtenstein 

(Mál E-9/17) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht (áfrýjunarnefndar 

fjármálaeftirlitsins) frá 12. október 2017, sem var skráð í málaskrá dómstólsins 12. október 2017, með 

beiðni um ráðgefandi álit í máli Edmund Falkenhahn AG gegn fjármálaeftirliti Liechtenstein, að því er 

varðar eftirtaldar spurningar: 

I/1 Samrýmist það tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/110/EB um stofnun og rekstur 

rafeyrisfyrirtækja og varfærniseftirlit með þeim (rafeyristilskipunin) að verðmæti rafeyris sé annað en 

nafnverð við viðtöku fjármuna á tímabilinu frá útgáfu (1. mgr. 11. gr.) til innlausnar (2. mgr. 11. gr.), að 

því tilskildu að innlausn (2. mgr. 11. gr.) fari að minnsta kosti fram á nafnverði? 

I/2 Ef svarið við spurningu I/1 er jákvætt: Má mismunandi verð sem vísað er til í spurningu I/1 tengjast 

breytilegu verði (s.s. verði á gulli)? 

I/3 Ef svarið við spurningu I/2 er jákvætt: Ef tenging er til staðar við breytilegt verð (s.s. verð á gulli), 

samrýmist það þá 12. gr. rafeyristilskipunarinnar að innlausn (2. mgr. 11. gr.) fari fram á verði sem er 

hærra en nafnverð? 

II/1 Er skilgreint með tæmandi hætti í fyrstu og annarri undirgrein 2. mgr. 7. gr. rafeyristilskipunarinnar 

hvaða eignir teljast öruggar, áhættulitlar eignir í skilningi fyrsta málsliðar 1. mgr. 7. gr. 

rafeyristilskipunarinnar þegar hún er lesin með hliðsjón af a-lið 1. mgr. 9. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 

og ráðsins 2007/64/EB um greiðsluþjónustu á innri markaðnum (greiðsluþjónustutilskipunin)? 

II/2 Ef svarið við spurningu II/1 er neikvætt: Kemur a-liður 1. mgr. 9. gr. greiðsluþjónustutilskipunarinnar 

í veg fyrir að lögbært stjórnvald skilgreini hvað teljist öruggar, (greiðsluhæfar) áhættulitlar eignir og þá 

einungis í tengslum við ákvörðun um leyfi í samræmi við 10. gr. rafeyristilskipunarinnar? 

II/3 Ef svarið við spurningu II/2 er neikvætt: Ber að túlka vísunina til 1. og 2. mgr. 9. gr. 

greiðsluþjónustutilskipunarinnar sem er að finna í fyrsta málslið 1. mgr. 7. gr. rafeyristilskipunarinnar 

svo, að merkingin sé „öruggar, áhættulitlar eignir“ í skilningi fyrstu undirgreinar 2. mgr. 7. gr. 

rafeyristilskipunarinnar, eða að merkingin sé „öruggar, greiðsluhæfar, áhættulitlar eignir“? 

II/4 Með fyrirvara um svarið við spurningu II/3: Er gull örugg, (greiðsluhæf) áhættulítil eign? 

2018/EES/8/04 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8725 – Nufarm/Century) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. janúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Nufarm Europe GmbH (Germany), undir yfirráðum Nufarm Ltd. (Ástralíu). 

– Century, eignasafn sem tilheyrir Adama Agricultural Solutions Ltd. (Ísrael) og Syngenta AG (Sviss). 

Nufarm nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Century. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Nufarm: uppskeruverndarvörur og tækni sem tengist fræjum. 

– Century: eignasafn uppskeruverndarvara, m.a. illgresiseyðir, sveppaeyðir, skordýraeitur, meðhöndlun á fræjum og 

plöntuvaxtarstýriefni, á EES-svæðinu. 

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 45, 

7.2.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8725 – Nufarm/Century 

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/8/05 

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

(mál M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. febrúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Apollo Management, L.P. („Apollo“, Bandaríkjunum). 

– Phoenix Services International LLC („Phoenix“, Bandaríkjunum).  

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Apollo: stýrir nokkrum fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í fyrirtækjum og skuldum í margvíslegum rekstri um heim 

allan, s.s. á sviði íðefna, í skipum í skemmtisiglingum, sjúkrahúsum, öryggismálum, fjármálaþjónustu og á sviði 

glerumbúða. 

– Phoenix: veitir stálframleiðendum þjónustu á borð við meðferð, vinnslu og sölu á gjalli, auk endurheimtu og 

stærðunar á brotamálmum eftir pöntun viðskiptamanna. 

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 46, 

8.2.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8778 – Apollo Management/Phoenix Services 

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/8/06 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8779 – PAI Partners/Albéa) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. janúar 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PAI Partners SAS (PAI) (Frakklandi), sjálfstætt fyrirtæki sem stýrir og veitir ráðgjöf til sérhæfðra sjóða sem fjárfesta 

í óskráðum eignum. 

– Albéa S.A. (Albéa) (Lúxemborg), óbeint undir yfirráðum sjóða sem stýrt er af Sun Capital Partners. 

PAI Partners nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Albéa. 

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PAI Partners: félag sem fjárfestir í óskráðum eignum og stýrir og veitir ýmsum sjóðum ráðgjöf sem eiga félög sem 

fást við margvíslegar atvinnugreinar, t.d. þjónustu við atvinnurekstur, matvæli og neytendavörur, almennan iðnað, 

heilbrigðisþjónustu, og smásölu og dreifingu. 

– Albéa: umbúðalausnir fyrir fegrunariðnað. 

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 43, 

6.2.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8779 – PAI Partners/Albéa 

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/8/07 

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

(mál M.8803 – Michelin North America/Sumitomo Corporation of Americas/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Michelin North America Inc. („MNAI“, Bandaríkjunum), undir yfirráðum Michelin Group (Frakklandi). 

– Sumitomo Corporation of Americas („SCOA“, Bandaríkjunum), undir yfirráðum Sumitomo Corporation (Japan). 

Michelin North America Inc. og Sumitomo Corporation of Americas ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 

3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi. Samruninn á sér stað 

með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag (JV). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MNAI: framleiðir og selur hjólbarða fyrir margvíslegar gerðir ökutækja (m.a. farþegabifreiðar og minni 

flutningabifreiðar og þungaflutningabifreiðar, húsbíla, ökutæki til jarðvinnu og landbúnaðar, loftför, mótorhjól og 

hjól) í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. MNAI er hluti af Michelin samstæðunni sem starfar um heim allan. 

– SCOA: fæst við rörvörur, stál og málma sem ekki innihalda járn, vél- og aflbúnað, íðefni og rafeindatækni, 

lífsstílstengdar vörur og rekstur í tengslum við jarðefnaauðlindir og orku. SCOA er undir yfirráðum Sumitomo 

Corporation sem starfar um heim allan. 

– Sameiginlegt félag (JV): mun sameina dreifingu MNAI og SCOA og einkum starfa í Bandaríkjunum og Mexíkó. 

Sameiginlegt félag mun annast dreifingu á EES-svæðinu í litlum mæli. 

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 48, 

9.2.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8803 – Michelin North America/Sumitomo Corporation of Americas/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. 

2018/EES/8/08 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8597 – APG/Ardian/Portfolio) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. janúar 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32018M8597. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. febrúar 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32018M8693. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/8/09 

2018/EES/8/10 

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


Nr. 8/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.2.2018 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8715 – CVC/TMF) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. janúar 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32018M8715. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8734 – Mitsui/GSC/CaetanoBus) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. janúar 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32018M8734. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/8/11 

2018/EES/8/12 

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 tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. janúar 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32018M8746. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8749 – Verdane/Vitruvian/Easypark) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. janúar 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32018M8749. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/8/13 

2018/EES/8/14 

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 tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8781 – Waterland/De Nederlandse Energie Maatschappij) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 2. febrúar 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32018M8781. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/8/15 

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

frá 16. júní 2017 

um breytingu á ákvörðun C(2014) 9295 lokaútgáfa um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins 

(mál AT.39780 – Umslög) 

Hinn 16. júní 2017 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um breytingu á ákvörðun um málarekstur 

skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Í samræmi við 

ákvæði 30. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og 

meginefni ákvörðunarinnar (Stjtíð. ESB C 39, 2.2.2017, bls. 10), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til 

lögmætra hagsmuna fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1. 2003, bls. 1. 

2018/EES/8/16 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.039.01.0010.01.ENG


Nr. 8/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.2.2018 

 

Sértæk auglýsing eftir tillögum – EACEA 03/2018 

Erasmus-samningur um æðri menntun 2014–2020 

1. Inngangur  

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1288/2003 frá  

11. desember 2013 um að koma á fót „Erasmus+“: Áætlun Sambandsins um menntun, þjálfun, 

æskulýðsstarf og íþróttir og niðurfellingu á ákvörðunum nr. 1719/2006/EB, nr. 1720/2006/EB og  

nr. 1298/2008/EB (Stjórnartíðindi Evrópusambandsins L 347/50 frá 20.12.2013). 

2. Markmið og lýsing  

Erasmus-samningurinn fyrir æðri menntun hefur að geyma almennan gæðaramma fyrir evrópskt og 

alþjóðlegt samstarf sem æðri menntastofnun kann að taka þátt í innan áætlunarinnar Erasmus+. Gerð 

Erasmus-samnings fyrir æðri menntun er forsenda þess að æðri menntastofnanir í einhverju landanna, sem 

talin eru upp hér að neðan, geti sótt um og tekið þátt í námsferðum fyrir einstaklinga og/eða samstarfi á 

sviði nýsköpunar og góðra starfsvenja samkvæmt áætluninni. Að því er varðar æðri menntastofnanir í 

öðrum löndum, er Erasmus-samningur fyrir æðri menntun ekki nauðsynlegur, og gæðarammanum verður 

komið á fót með stofnanasamningnum milli æðri menntastofnana. Samningurinn er veittur fyrir allan 

gildistíma áætlunarinnar Erasmus+. Framkvæmd samningsins verður háð eftirliti og brot á meginreglum 

hans og skuldbindingum geta orðið til þess að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins afturkalli hann. 

3. Hlutgengir umsækjendur  

Æðri menntastofnanir í einhverju eftirtalinna landa geta sótt um að gera Erasmus-samning fyrir æðri 

menntun: 

– Hinum 28 aðildarríkjum Evrópusambandsins, 

– EFTA-ríkjunum sem eiga aðild að EES (Íslandi, Liechtenstein, Noregi), 

– löndum sem hafa sótt um aðild að ESB (Serbíu (1), lýðveldinu Makedóníu í fyrrverandi 

Júgóslavíu og Tyrklandi). 

Landsyfirvöld munu tilnefna æðri menntastofnanir (2), úr hópi umsækjenda, á yfirráðasvæði sínu sem 

taldar eru hæfar til að taka þátt í námsferðum einstaklinga og/eða samstarfi á sviði nýsköpunar og góðra 

starfsvenja samkvæmt áætluninni Erasmus+. 

4. Umsóknarfrestur og áformaður birtingardagur á niðurstöðu valsins  

Rétt útfyllt umsóknareyðublað verður leggja inn með rafrænum hætti fyrir kl. 12 (á hádegi að Brussel-

tíma, CET) hinn 22. mars 2018. 

Áformaður birtingardagur á niðurstöðu valsins er 30. september 2018. 

5. Nánari upplýsingar  

Upplýsingar um áætlunina Erasmus+ er að finna á eftirfarandi vefslóð: http://ec.europa.eu/erasmus-plus 

Umsóknir ber að leggja fram í samræmi við leiðbeiningar sem framkvæmdastofnun áætlunarinnar 

(EACEA) gefur út og unnt er að nálgast á eftirfarandi slóð: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-

selection-2019_en 

  

(1) Æðri menntastofnanir í Serbíu munu geta sótt um samkvæmt auglýsingunni 2019 ECHE en einungis er hægt að 

ganga til samninga þegar Serbía verður land sem tekur þátt í áætluninni Erasmus+. 

(2) „Æðri menntastofnun“, eins og hún er skilgreind í 2. gr. lagagrundvallar Erasmus+, er: 

a) sérhver tegund æðri menntastofnunar sem, í samræmi við landslög eða starfsvenjur, býður viðurkenndar 

prófgráður eða annars konar starfsmenntun og hæfi á háskólastigi, hvað sem slík stofnun kann að vera 

kölluð, 

b) sérhver stofnun sem, í samræmi við landslög eða starfsvenjur, býður starfsmenntun eða þjálfun á 

háskólastigi. 

2018/EES/8/17 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2013:347:TOC
http://ec.europa.eu/erasmus-plus
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en
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