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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9094 – Amcor/Bemis) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Amcor Limited („Amcor“, Ástralíu). 

– Bemis Company Inc. („Bemis“, Bandaríkjunum). 

Amcor rennur að fullu saman við Bemis, í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Amcor: afhending á breiðu úrvali umbúðalausna og er um að ræða stífar og sveigjanlegar pakkningar fyrir matvæla-, 

drykkjar-, lækninga-, lyfja- og umhirðugeirann, sem og aðra neytendavörugeira um allan heim. 

–  Bemis: afhending á stífum og sveigjanlegum plastpakkningum fyrir matvæli, neytendavörur, lækningavörur og aðrar 

atvinnugreinar um allan heim. 

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 425, 

26.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9094 – Amcor/Bemis 

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/80/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9120 – Carlyle/Apollo) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Carlyle Group LP („Carlyle“, Bandaríkjunum). 

– Apollo Aviation Holdings Limited, eignarhaldsfélag Apollo Aviation Group („Apollo“, Bandaríkjum Norður-

Ameríku). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

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: er um að ræða óskráðar eignir í fyrirtækjum, rauneignir, alþjóðlega lánsfjármögnun 

og lausnir. 

– Apollo: stýring fjölstefnufjárfestinga í flugstarfsemi, einkum í sjóðum sem fást við þjónustu í tengslum við leigu 

flugvéla í farþegaflutningum. 

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 425, 

26.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9120 – Carlyle/Apollo 

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/80/02 

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

(mál M.9122 – TCCC/Costa) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– The Coca-Cola Company („TCCC“, Bandaríkjum Norður-Ameríku). 

– Costa Limited („Costa“, Bretlandi), undir yfirráðum Whitbread Group plc. 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  TCCC: leyfisveitingar vöruheita og ýmissa vörumerkja sem eru notuð til að markaðssetja og selja óáfengar drykkjar-

vörur, sala á sírópi og þykkni til viðurkenndra rekstraraðila sem annast átöppun og fyllingu dósa, sem og smásala með 

drykkjarvélar; einnig framleiðsla og sala á tilbúnum drykkjarvörum um allan heim. 

–  Costa: rekstur kaffihúsa í takmörkuðum fjölda aðildarríkja ESB í gegnum eignarhlut og sérleyfisverslanir, heildsala á 

pökkuðu, brenndu og möluðu kaffi, sem og rekstur á sjálfsölum með heitum drykkjum. 

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 429, 

26.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9122 – TCCC/Costa 

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/80/03 

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

(mál M.9123 – ADM/Neovia) 

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: 

– Archer Daniels Midland samstæðan („ADM“, BNA), í gegnum dótturfyrirtæki alfarið í eigu hennar, ADM, 

Frakklandi. 

– Neovia (Frakklandi). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ADM: vinnsla á olíufræjum, maís, sykri, hveiti og öðrum landbúnaðarvörum og framleiðsla á jurtaolíu og -fitu, 

jurtapróteini, mjöli, maís, sætuefnum, hveiti, lífdísil, etanóli og öðrum virðisaukandi fæðu- og fóðurefnum og 

aukefnum. 

– Neovia: framleiðsla og markaðssetning á breiðu úrvali af dýranæringarvörum fyrir fóðurgeirann og rekstur á við-

skiptalínum á borð við forblöndur og virðisaukandi þjónustu, gæludýrafóður, viðbæti, fiskeldi og allsherjarfóður. 

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 425, 

26.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9123 – ADM/Neovia 

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/80/04 

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

(mál M.9127 – Carlyle/Sedgwick) 

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: 

– Carlyle Partners VII Cayman, L.P., undir yfirráðum Carlyle Group, L.P. („Carlyle“, Bandaríkjunum).  

– Sedgwick, Inc. („Segdwick“, Bandaríkjunum).  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle: fyrirtæki sem annast eignastýringu um allan heim og stýrir sjóðum sem fjárfesta um allan heim. Carlyle stýrir 

óbeint Innovation Group, fyrirtæki sem fæst við stýringu krafna vegna ábyrgðartrygginga ökutækja fasteigna og 

tjónauppgjörsþjónustu, sem og Abtran, sem fæst við útvistun viðskiptaferla.  

– Sedgwick: seljandi lausna í áhættustjórnun um allan heim, m.a. varðandi tjónsuppgjör, stýringu ábyrgðartrygginga 

ökutækja, tjónsráðgjöf og endurbyggingarþjónustu. 

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 425, 

26.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9127 – Carlyle/Sedgwick 

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/80/05 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

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: 

– CapMan plc. („CapMan“, Finnlandi). 

– NH-Amundi Asset Management Co. Ltd. („NH-Amundi“, Kóreu), sameiginlega undir yfirráðum NongHyup 

Financial Group (endanlega í eigu sambands samvinnufélaga í landbúnaði, Korean National Agricultural Cooperative 

Federation) og Amundi Asset Management (endanlega í eigu Crédit Agricole Group). 

– Green Investment Group („GIG“, Bretlandi), undir yfirráðum Macquarie Group Limited. 

– Cloud Snurran (Svíþjóð). 

CapMan, NH-Amundi og Macquarie ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Cloud Snurran. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CapMan: norrænt fyrirtæki sem fæst við fjárfestingar og stýringu sérhæfðra eigna. 

– NH-Amundi: eignastýringafyrirtæki sem fæst við stýringu verðbréfasjóða fyrir allar tegundir fjárfestinga. 

– GIG: sérhæfir sig í fjárfestingum í grænni orku, afhendingu verkefna og stýringu á eignasöfnum og tengdri þjónustu. 

– Cloud Snurran: sameiginlegt félag sem mun þróa, byggja og starfrækja vindorkubú á landi í Svíþjóð. 

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 429, 

28.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

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

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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29.11.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 80/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SoftBank Corp. („SoftBank“, Japan), sem er hluti af SoftBank Group Corp. („SoftBank Group“, Japan). 

– Toyota Motor Corporation („TMC“, Japan). 

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

sömu gerðar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi MONET Technologies Corporation, sem í fyrsta áfanga mun þróa og 

markaðssetja hugbúnaðarvettvang af ýmsu tagi sem miðar að því að veita flutningaþjónustu sem rekin verður með rútum 

eða leigubílum, samhliða almenningssamgöngum, í Japan, og á síðari stigum verður hugbúnaðarvettvangur notaður til þess 

að veita akstursþjónustu með sjálfvirkum ökutækjum. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SoftBank Group: móðurfyrirtæki eignasafns um heim allan með dótturfyrirtækjum og tengdum félögum sem fást við 

veitendur sem annast fjarskipti, netþjónustu, net hlutanna, vélmenni og hreina orku. 

–  TMC: hönnun, framleiðsla, samsetning og sala á farþegabifreiðum, sendibifreiðum, atvinnuökutækjum, tengdum 

varahlutum og fylgihlutum. 

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 425, 

26.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9158 – SoftBank/Toyota Motor Corporation/MONET Technologies 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. 80/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.11.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9159 – CVC/MUFG/Ngern Tid Lor) 

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: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Lúxemborg). 

– Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. („MUFG“, Japan). 

– Ngern Tid Lor Company Limited („Ngern Tid Lor“, Thaílandi). 

CVC og MUFG ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Ngern Tid Lor. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: ráðgjöf og stjórnun fjárfestingarsjóða og ýmiss konar vettvangs fyrir fjárfestingar. CVC á eignarhluta í 

nokkrum fyrirtækjum í ýmissi starfsemi, m.a. íðefnum, heilbrigðisþjónustu, endurtryggingu, smásölu og dreifingu, 

einkum í Evrópu, Bandaríkjunum og á Asíu-Kyrrahafssvæðinu. 

– MUFG: selur breitt úrval fjárhagslegra lausna um allan heim, m.a. vegna bankaþjónustu, eignaumsýslu, verðbréfa, 

greiðslukorta og leigu. 

– Ngern Tid Lor Company Limited: lán gegn veði, þ.e. peningalán veitt lántökum í Thaílandi gegn eignarréttindum í 

ökutæki. 

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 425, 

26.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9159 – CVC/MUFG/Ngern Tid Lor 

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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29.11.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 80/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9177 – Sumitomo/Metal One/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sumitomo (Japan). 

–  Metal One (Japan), undir yfirráðum Mitsubishi Corporation (Japan). 

– Metal One Pipe & Tubular Products Inc. (Japan). 

Sumitomo og Metal One ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Metal One Pipe & Tubular Products Inc. Metal One Pipe & Tubular Products Inc. var áður alfarið undir 

yfirráðum Metal One. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sumitomo: samþætt viðskipta- og fjárfestingarfélag sem er með starfsemi í ýmsum greinum, s.s. i) málmvörum, ii) 

flutnings- og byggingakerfum, iii) innviðum, iv) fjölmiðlum og tengdum stafrænum vörum, v) heimilis- og 

fasteignatengdri starfsemi og vi) jarðefnaauðlindum, orku, íðefnum og rafeindatækni. 

–  Metal One: samþætt fyrirtæki sem verslar með stál og selur ýmsar stálvörur í Japan og á alþjóðlega vísu. 

–  Metal One Pipe & Tubular Products Inc: heildsöludreifing á stálrörum og rörabúnaði. 

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 428, 

27.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9177 – Sumitomo/Metal One/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. 80/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.11.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

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: 

–  Cerberus Group ( „Cerberus“, Bandaríkjunum). 

–  Creative Merchandise Ltd. („Marke“, Bandaríkjunum), dótturfyrirtæki Staples, Inc. 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Cerberus: fjárfestir sem fjárfestir í óskráðum eignum og fæst við fjölbreyttar atvinnugreinar um allan heim. 

–  Marke: starfsemi á heimsvísu við að útvega skapandi vörulausnir í fjölmörgum atvinnugreinum, þar á meðal 

bifreiðum, fjármálaþjónustu, drykkjarvörum, vöruferli, tækni og smásölu. 

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 428, 

27.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9189 – Cerberus Group/Marke Creative Merchandise 

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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29.11.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 80/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– MinebeaMitsumi Inc. („MinebeaMitsumi“, Japan). 

– U-Shin Ltd. („U-Shin“, Japan). 

MinebeaMitsumi nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir U-Shin í heild. 

Samruninn á sér stað með yfirtökuboði sem tilkynnt var miðvikudagur, 7. nóvember 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MinebeaMitsumi: starfsemi með vélaíhluti, rafeindatæki og íhluti og rafeindavörur. 

– U-Shin: fæst við hönnun, framleiðslu og afhendingu á vélaíhlutum og rafeindatækjum sem notuð eru m.a. í bílafram-

leiðslu, atvinnutækjaiðnaði og öryggisgæslu á heimilum. 

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 430, 

29.11.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin 

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. 80/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.11.2018 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8823 – Neste/Demeter Animal Fats and Proteins)  

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. júlí 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 

32018M8823. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8984 – HG/Vista/Allocate) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 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 

32018M8984. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/80/12 

2018/EØS/77/13 

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.9132 – ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss Life REIM/Foncière Vesta) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. 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 frönsku 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 

32018M9132. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EØS/77/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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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 sem lagðar eru á í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Spánn 

Flugleiðir Melilla – Almería/Granada/Sevilla 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða Tveimur mánuðum eftir birtingu þessarar tilkynningar 

(Stjtíð. ESB C 425, 26.11.2018, bls. 14) 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns upplýsingum 

eða skjölum sem varða almannaþjónustukvaðirnar: 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

28071 Madrid 

ESPAÑA 

Sími +34 915977505 

Bréfsími: +34 915978643 

Netfang: osp.dgac@fomento.es 
 

Hafi enginn flugrekandi lagt fram áætlun um þjónustu í samræmi við almannaþjónustukvaðirnar, verður 

aðgangur að opinberu útboði takmarkaður við einn flugrekanda, í samræmi við 9. mgr. 16. gr. reglugerðar 

(EB) nr. 1008/2008. 

 

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 Spánn 

Flugleiðir Melilla – Almería/Granada/Sevilla 

Samningstími 4 ár frá upphafi starfseminnar 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB C 425, 26.11.2018, bls. 15) 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar: 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

28071 Madrid 

ESPAÑA 

Sími +34 915977505 

Bréfsími: +34 915978643 

Netfang: osp.dgac@fomento.es 
 

 

2018/EES/80/15 

2018/EES/80/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.425.01.0014.01.ENG
mailto:osp.dgac@fomento.es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.425.01.0015.01.ENG
mailto:osp.dgac@fomento.es
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Orðsending efnahags- og loftslagsmálaráðherra Konungsríkisins Hollands  

með vísan til 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB  

um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni 

Efnahags- og loftslagsmálaráðherra gjörir kunnugt að borist hefur umsókn um leyfi til kolvetnisleitar á 

leitarsvæði F12 sem afmarkað er á korti í 3. viðauka við námareglugerð (Mijnbouwregeling) (sjá 

Staatscourant (hollenska lögbirtingablaðið) nr. 4928, 2014). 

Með vísan til tilskipunarinnar sem vísað er til í formálsorðum og 15. gr. námalaga (Mijnbouwwet) 

(Staatsblad (hollensku stjórnartíðindin) nr. 542, 2002), auglýsir efnahags- og loftslagsmálaráðherra eftir 

samkeppnisumsóknum áhugaaðila um leyfi til kolvetnisvinnslu á leitarsvæði F12 á hollenska 

landgrunninu. 

Úthlutun leyfa er í höndum efnahags- og loftslagsmálaráðherra. Viðmið, skilmálar og kröfur, sem um 

getur í 1. og 2. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 6. gr. ofangreindrar tilskipunar, koma fram í námalögum (sjá 

Staatsblad nr. 542, 2002). 

Tekið verður á móti umsóknum í 13 vikur eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum Evrópusam-

bandsins (Stjtíð. ESB C 425, 26.11.2018, bls. 13) og ber að beina þeim til: 

The Minister for Economic Affairs and Climate Policy 

attn.: Mr J.L. Rosch, Energy and Environment Directorate 

netfang: mijnbouwaanvragen@minez.nl 

Umsóknir, sem berast eftir að fresturinn rennur út, verða ekki teknar til greina. 

Að meginreglu til verður ákvörðun um umsóknirnar tekin eigi síðar en 12 mánuðum eftir að fresturinn 

rennur út. 

Nánari upplýsingar veitir Mr E.J. Hoppel í eftirfarandi símanúmeri: +31 703797762 

2018/EES/80/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.425.01.0013.01.ENG
mailto:mijnbouwaanvragen@minez.nl
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AUGLÝST EFTIR TILLÖGUM – EACEA/21/2018 

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

Félagsleg samheldni og sameiginleg gildi: framlag á sviði menntunar og þjálfunar 

1.  MARKMIÐ  

Auglýst er eftir tillögum í því skyni að styðja fjölþjóðleg samstarfsverkefni á sviði menntunar og 

þjálfunar. 

Hver umsókn verður að fjalla um eitt af almennu markmiðunum og eitt af sérstöku markmiðunum. 

Almenn og sérstök markmið auglýsingarinnar eru tæmandi; umsóknir sem fjalla ekki um þau verða ekki 

teknar til greina. 

Almenn markmið  

Umsóknir eiga að fjalla um annað af tveimur almennum markmiðunum hér á eftir: 

1. Að breiða út og bæta góðar starfsvenjur í námi án aðgreiningar og stuðla að sameiginlegum 

gildum, einkum á staðarvísu. Í þessari auglýsingu merkir bæting það að endurspegla góðar 

starfsvenjur í meira mæli/færa þær yfir í annað samhengi eða koma þeim í framkvæmd á hærra/ 

kerfislægu stigi, 

 eða: 

2. Að þróa og innleiða nýjar aðferðir og venjur til að hlúa að námi án aðgreiningar og miðla 

sameiginlegum gildum. 

Sérstök markmið  

Umsóknir eiga að fjalla um annað af tveimur sérstöku markmiðunum hér á eftir: 

 að stuðla að félagslegri og samfélagslegri færni, hlúa að þekkingu, skilningi á tileinkun gilda og 

grundvallarréttinda, 

 huga að námi án aðgreiningar og þjálfun og efla menntun nemenda sem standa höllum fæti, 

m.a. með stuðningi við fólk sem starfar við menntun til að fást við fjölbreyttar aðstæður og ýta 

undir fjölbreyttan bakgrunn starfsfólks sem fæst við menntun, 

 efla gagnrýna hugsun og fjölmiðlalæsi nemenda, foreldra og starfsfólks menntastofnana, 

 stuðningur við að nýir innflytjendur fái aðgang að góðri menntun, m.a. með því að leggja mat á 

þekkingu og staðfesta eldra nám, 

 ýta undir stafræna kunnáttu og getu hópa sem síður hafa aðgang að stafrænum miðlum (þ.m.t. 

eldra fólk, innflytjendur og ungt fólk sem býr við erfiðar aðstæður) með samstarfi milli skóla, 

fyrirtækja og stofnana sem bjóða óformlega menntun, m.a. almenningsbókasöfn. 

Hvatt er til þess að verkefnin feli í sér fyrirmyndir þegar þau eru starfrækt, eftir því sem við á. 

2.  HLUTGENGI  

2.1.  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. menningar-

stofnanir, borgaraleg samtök, íþróttasamtök, viðurkenningarmiðstöðvar, verslunarráð, viðskiptastofnanir, 

o.s.frv.). 

Einungis lögaðilar í eftirtöldum löndum sem eru aðilar að áætluninni teljast hlutgengir: 

 28 aðildarríki Evrópusambandsins (1),   
  

(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. 

2018/EES/80/18 
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 EFTA-ríkin sem eiga aðild að EES: Ísland, Liechtenstein og Noregur, 

 lönd sem hafa sótt um aðild að ESB: Makedónía, fyrrverandi lýðveldi í Júgóslavíu, Tyrkland og 

Serbía (1). 

Lágmarkskrafa varðandi samsetningu samstarfsstofnana samkvæmt þessari auglýsingu er fjórar hlut-

gengar stofnanir í fjórum mismunandi löndum sem eiga aðild að áætluninni. 

Ef net aðila koma að verkefninu verða að minnsta kosti tvær stofnanir sem ekki eru hluti af netinu/ 

netunum að vera í hópnum og hópurinn verður að hafa innan vébanda sinna stofnanir í að minnsta kosti 

fjórum löndum sem eiga aðild að áætluninni. 

2.2. Hlutgeng starfsemi og lengd verkefna  

Einungis starfsemi sem fer fram í löndum sem eiga aðild að áætluninni (sjá hluta 2.1) verður talin 

hlutgeng hvað varðar fjármögnun. Kostnaður vegna starfsemi sem fram fer utan þessara landa eða af hálfu 

stofnana sem ekki eru skráðar í löndum sem eiga aðild að áætluninni er ekki hlutgengur. Starfsemi sem 

krefst þátttöku annarra landa en þeirra sem eiga aðild að áætluninni kann að vera heimiluð með undan-

tekningu sem ákveðin er í hverju tilviki fyrir sig, en fyrir verður að liggja sérstakt fyrirframsamþykki 

framkvæmdastofnunarinnar. 

Starfsemin verður að hefjast 1. nóvember, 1. desember 2019 eða 15. janúar 2020. 

Verkefnin verða að standa yfir í 24 eða 36 mánuði. 

3.  TILÆTLAÐUR ÁRANGUR  

Ætlast er til að árangur af verkefnum verði: 

 aukin vitund, þekking og skilningur á góðum starfsvenjum í þeim menntastofnunum og 

samfélögum sem við eiga, 

 aukning á beitingu nýjustu nálgunar við stefnumótun eða iðkun, 

 aukin vitund um, hvatning til og geta leiðtoga í menntamálum og kennara til þess að annast 

menntun án aðgreiningar og stuðla að sameiginlegum gildum, 

 virk þátttaka fjölskyldna og samfélaga í stuðningi við menntun án aðgreiningar og í að stuðla að 

sameiginlegum gildum, 

 útbreiddari og skilvirkari tæki til þess að styðja menntunar- og þjálfunarstofnanir og kennslu-

stofnanir til þess að innleiða menntun án aðgreiningar og halda sameiginlegum gildum á lofti. 

4.  FJÁRVEITING 

Heildarfjárveiting vegna sameiginlegrar fjármögnunar verkefna í tengslum við þessa auglýsingu nemur 

EUR 10 000 000. 

Fjárframlag Evrópusambandsins getur ekki farið yfir 80 % af styrkhæfum heildarkostnaði verkefnis. 

Hámarksstyrkur fyrir einstakt verkefni er EUR 500 000. 

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

5.  VIÐMIÐ VIÐ ÚTHLUTUN  

Styrkhæfar umsóknir verða metnar til stiga samkvæmt eftirtöldum viðmiðum: 

1) Þýðing verkefnis (30%) 

2) Gæði mótunar og framkvæmdar verkefnisins (20 %) 

3) Gæði samvinnu og samstarfsfyrirkomulags (20%) 

4) Áhrif, útbreiðsla og sjálfbærni (30%)  

  

(1) 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. 
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6.  UMSÓKNARFERLI OG SKILAFRESTUR  

Umsóknarfrestur: 26. febrúar 2019, kl. 12 (hádegi á Brussel-tíma). 

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

EACEA/21/2018 og umsóknarferlið, og að nota skjölin sem skylt er að nota, en þau má finna hér: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (tilvísun auglýsingar EACEA/21/2018) 

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

eyðublaði. 

7.  UPPLÝSINGAR UM AUGLÝSINGUNA  

Unnt er að nálgast allar upplýsingar um auglýsinguna EACEA/21/2018 á eftirfarandi vefsetri: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (tilvísun auglýsingar EACEA/21/2018) 

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

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