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15.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 64/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9354 – AXA/NN Group/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. ágúst 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Lindisfarne S.L. (Spáni), ESI One S.à.r.l. (Frakklandi), Alterimmo Europe S.à.r.l. (Frakklandi), sem öll eru endanlega 

undir yfirráðum AXA S.A. („AXA“, Frakklandi). 

– REI Spain B.V. (Hollandi), sem er hluti af NN Group (Hollandi). 

AXA og NN Group ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AXA: alþjóðleg samstæða tryggingafélaga sem fæst við fjárfestingastýringu. Lindisfarne S.L., ESI One S.à.r.l. og 

Alterimmo Europe S.à.r.l. fást við fasteignastýringu á Spáni og annars staðar í Evrópu. 

– NN Group: alþjóðleg fjármálastofnun sem veitir fjárfestinga- og tryggingaþjónustu. REI Spain B.V. annast kaup og 

eignarhald á fasteignum, sem og stýringu fasteigna í Evrópu.  

– JV: mun starfa á markaði fyrir útleigu íbúðarhúsnæðis á Spáni. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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 271, 

13.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9354 – AXA/NN Group/JV 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2019/EES/64/01 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 64/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.8.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9435 – ADNOC/OCI/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. ágúst 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– OCI N.V. („OCI“, Hollandi). 

– Abu Dhabi National Oil Company („ADNOC“, Sameinuðu arabísku furstadæmunum). 

OCI og ADNOC ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („JV“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og framlagningu hlutabréfa og eigna (einkum ADNOC Fertilizers og 

starfsemi OCI í Mið-Austurlöndum með áburð sem framleiddur er úr jarðgasi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– OCI: framleiðsla og dreifing á áburði sem framleiddur er úr jarðgasi og iðnaðaríðefnum til notkunar í landbúnaði og 

iðnaði.  

– ADNOC: starfsemi sem tekur til allrar virðiskeðju kolvatnsefna, m.a. leit, vinnsla, geymsla, hreinsun og dreifing á 

olíu og gasi, auk þróunar á vörum unnum úr jarðolíu eða -gasi.  

– JV: framleiðsla á áburði sem framleiddur er úr jarðgasi í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku til útflutnings og 

dreifingar.  

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 273, 

14.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9435 – ADNOC/OCI/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. 

2019/EES/64/02 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


15.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 64/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.9476 – Toyota Tsusho/Toyota Tsusho India/Maruti Suzuki India/JV)  

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. ágúst 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Toyota Tsusho India Private Limited (Indlandi) („Toyota India“) og móðurfyrirtæki þess Toyota Tsusho Corporation 

(Japan) („Toyota“). 

– Maruti Suzuki India Limited (Indlandi) („Suzuki India“), dótturfyrirtæki Suzuki Motor Corporation (Japan) 

(„Suzuki“). 

– Nýstofnað sameiginlegt félag („JV“) (Indlandi). 

Toyota og Suzuki ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hinu 

sameiginlega félagi, JV. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Toyota: þróun, framleiðsla, innkaup og sala á hlutum í ökutæki og loftför, ásamt annarri starfsemi í mismunandi 

atvinnugreinum. 

– Suzuki: framleiðsla, kaup og sala á vélknúnum farartækjum, íhlutum og varahlutum, ásamt annarri starfsemi. 

– JV: m.a. útvegun og niðurrif úr sér genginna ökutækja og markaðssetning og sala á brotajárni og öðrum vörum sem 

verða til í slíkri starfsemi, á Indlandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 276, 

16.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9476 – Toyota Tsusho/Toyota Tsusho India/Maruti Suzuki India/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. 

2019/EES/64/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 64/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.8.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9486 – GBL/Webhelp) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. ágúst 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Groupe Bruxelles Lambert („GBL“, Belgíu). 

– Webhelp SAS og dótturfyrirtæki („Webhelp“, Frakklandi). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– GBL: eignarhaldsfélag fjárfestinga sem fjárfestir í alþjóðlegum fyrirtækjum í ýmsum greinum og einkum í Evrópu. 

Eina dótturfyrirtækið þar sem GBL fer með ráðandi hlut er Imerys SA („Imerys“); franskt fjölþjóðlegt fyrirtæki sem 

sérhæfir sig í vinnslu á steinefnum í iðnaði.  

– Webhelp: þjónustuveitandi á sviði upplýsingatækniþjónustu, einkum hvað varðar útvistun viðskiptaferla. Boðið er 

upp á grunnþjónustu á borð við tækniaðstoð í vildarþjónustu við viðskiptavini og umsýslu krafna, margrása söfnun 

upplýsinga um viðskiptavini, stafræna þjónustu og markaðssetningu, greiðsluþjónustu og fyrirtækjaþjónustu. 

Webhelp starfar einkum í Evrópu en er að finna 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.  

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 273, 

14.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9486 – GBL/Webhelp 

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. 

2019/EES/64/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


15.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 64/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. ágúst 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Charlesbank Capital Partners, LLC („Charlesbank“, Bandaríkjunum). 

– GTCR LLC („GTCR“, Bandaríkjunum). 

– PPT Holdings I, LLC („PPT“, Bandaríkjunum), undir yfirráðum GTCR. 

Charlesbank og GTCR ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir PPT. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Charlesbank: fjárfestingar í margvíslegum atvinnugreinum, einkum í Bandaríkjunum. 

– GTCR: fjárfesting í vaxtarfyrirtækjum í fjármálaþjónustu og tækni, heilbrigðisþjónustu, fjölmiðlum og fjarskiptum og 

þjónusta við sprotafyrirtæki. 

– PPT: annast viðhald unnið af þriðja aðila og veitir margvíslega þjónustu og lausnir, m.a. vistun, netþjóna- og 

netkerfisviðhald, vélbúnaðarþjónustu og virkt eftirlit. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 276, 

16.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT 

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. 

2019/EES/64/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 64/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.8.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9493 – Triton/Aleris) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. ágúst 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Triton Managers V Limited (Jersey) og Triton Fund V GP S.à.r.l. (Lúxemborg), sem eru hluti af samstæðu Triton 

með stýrða sjóði („Triton“, Lúxemborg). 

– Aleris Healthcare AB og Aleris Imaging AB (einu nafni „Aleris“, Svíþjóð). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Triton: fjárfestingafyrirtæki sem fjárfestir einkum í þýskumælandi löndum, á Norðurlöndunum, Benelux-svæðinu, í 

Frakklandi, á Ítalíu, Spáni og í Bretlandi. 

– Aleris: skandinavískur veitandi einkarekinnar heilsugæslu sem hefur á sínum snærum úrval sérstakrar umönnunar- og 

greiningarþjónustu.  

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 269, 

12.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9493 – Triton/Aleris 

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. 

2019/EES/64/06 
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15.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 64/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9498 – Sumitomo/TTA/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. ágúst 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sumitomo Corporation („SC“, Japan). 

– PT Tuah Turangga Agung („TTA“, Indónesíu), endanlega undir yfirráðum Jardine Matheson Holdings Limited 

(Kína). 

–  Sameiginlegt félag („JV“, Singapúr). 

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

hinu sameiginlega félagi (JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  SC: samþætt viðskipta- og fjárfestingastarfsemi, einkum viðskipti í tengslum við málmvörur, flutning og uppsetning á 

kerfum, umhverfi og innviði, íðefni og rafbúnað, fjölmiðlun, netkerfi og lífsstílstengdar vörur, jarðefni, orku og 

lífvísindi, í Japan og víða um heim. 

–  TTA: námavinnsla og verslun með kol í Asíu. 

–  JV: verslun með gufukol, einkum í Asíu. 

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 269, 

12.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9498 – Sumitomo/TTA/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. 

2019/EES/64/07 
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Nr. 64/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.8.2019 

 

Reglugerðin á ekki við um tilkynntan samruna 

(mál M.9300 – Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. maí 2019 að hinn tilkynnti samruni í ofangreindu máli félli ekki undir 

gildissvið reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) þar sem hann telst ekki vera samruni í skilningi  

3. gr. fyrrgreindrar reglugerðar. Ákvörðunin er tekin í samræmi við a-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar. 

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 ákvörðunina: 

 í þeim hluta á samkeppnisvef framkvæmdastjórnarinnar sem fjallar um samruna (http://ec.europa.eu/ 

competition/mergers/cases/). Notendur vefsetursins geta leitað að ákvörðunum í samrunamálum með 

ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, dagsetningu og atvinnugreinum, 

 rafrænt á vef EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en) með skjalnúmeri 

32019M9300. Löggjöf Evrópusambandsins er aðgengileg á EUR-Lex á netinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9238 – INEOS Enterprises Holdings Limited/ 

Ashland’s Global Compound Resin Business and Manufacturing Facility in Marl) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. júní 2019 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 

32019M9238. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

  

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

2019/EES/64/08 

2019/EES/64/09 
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15.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 64/9 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9348 – Omers Infrastructure/Morgan Stanley/VTG) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. maí 2019 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 

32019M9348. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9358 – Bregal Unternehmerkapital/MEDIA Central) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. maí 2019 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 þýsku 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 

32019M9358. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

  

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

2019/EES/64/10 
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Nr. 64/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.8.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9365 – EPPL/APG/KRC/citizenM) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. júní 2019 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 

32019M9365. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9378 – Apax Partners/GNB) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. júní 2019 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 

32019M9378. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

  

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

2019/EES/64/12 
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15.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 64/11 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9425 – Genstar Capital Partners/TA Associates/Insightsoftware Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. júlí 2019 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 

32019M9425. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9448 – Hitachi/Chassis Brakes International) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. ágúst 2019 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 

32019M9448. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/64/14 

2019/EES/64/15 

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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Ríkisaðstoð – Litháen 

SA.44725 (2019/C) (áður SA.44725 2016/PN) – „Kvaðir um almannaþjónustu“ vegna 

afhendingaröryggis á raforku: kerfisbundnar varabirgðir, og kvörtun vegna litháískra 

almannaþjónustukvaða 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti litháískum stjórnvöldum með bréfi dags. 3. júní 2019 þá ákvörðun sína að 

hefja málsmeðferð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. 

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

birtist (Stjtíð. ESB C 261, 2.8.2019, bls. 5), og skulu þær berast:  

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Litháen. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, 

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

 

Ríkisaðstoð – Danmörk og Svíþjóð 

SA.49668 (2017/FC) og SA.53403(2017/FC) – Meint ríkisaðsoð við Post Danmark 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti dönskum og sænskum stjórnvöldum, með bréfi dags. 7. maí 2019, þá 

ákvörðun sína að hefja málsmeðferð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins, að því er varðar ofangreinda ráðstöfun. 

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

birtist (Stjtíð. ESB C 268, 9.8.2019, bls. 4), og skulu þær berast: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Danmörku og Svíþjóð. Þeim, sem leggja fram 

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

2019/EES/64/16 

2019/EES/64/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.261.01.0005.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.268.01.0004.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um núgildandi vexti á endurheimtu  

ríkisaðstoðar og viðmiðunar-/afreiknivexti fyrir 28 aðildarríki sem gilda frá 1. ágúst 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 og fer það eftir notkun 

viðmiðunarvaxtanna. 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 197, 13.6.2019, bls. 20, og EES-viðbæti nr. 48, 20.6.2019, bls. 16. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,02 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,03 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,03 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,04 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,03 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,02 -0,11 -0,11 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,00 -0,11 -0,11 

1.8.2019 – -0,15 -0,15 0,00 -0,15 2,27 -0,15 -0,03 -0,15 -0,15 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,48 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.8.2019 – -0,15 -0,15 -0,15 0,28 0,48 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

 

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

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,31 -0,16 -0,16 1,09 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,24 -0,16 -0,16 1,09 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,13 -0,13 -0,13 1,09 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,03 -0,13 -0,13 1,09 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,02 -0,11 -0,11 1,09 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,05 -0,11 -0,11 1,09 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,07 -0,11 -0,11 1,09 

1.8.2019 – -0,15 -0,15 -0,15 1,87 -0,15 3,56 0,07 -0,15 -0,15 1,09 

 

2019/EES/64/18 

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:2019:197:TOC
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Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Brest – Ouessant 

Samningstími 1. apríl 2020 til 31. mars 2024 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 4. nóvember 2019, kl. 17 að Parísartíma 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar: 

Région Bretagne 

Direction des Transports et des Mobilités 

Sími +33 299271010 

Bréfsími: +33 299271111 

Netfang: secretariat.transports@bretagne.bzh 

Upplýsingar um kaupandann: 

https://www.megalisbretagne.org 

 

2019/EES/64/19 

mailto:secretariat.transports@bretagne.bzh
https://www.megalisbretagne.org/
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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 tilkynnir að borist hefur umsókn um leyfi til kolvetnisleitar á 

leitarsvæði G15 og H13 sem afmarkað er á korti í 3. viðauka við námareglugerðina (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 G15 og H13 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 (Mijn-

bouwwet) (sjá Staatsblad nr. 542, 2002). 

Tekið verður á móti umsóknum í 13 vikur frá birtingu auglýsingarinnar í Stjórnartíðindum Evrópu-

sambandsins (Stjtíð. ESB C 247, 23.7.2019, bls. 29) og skulu þær berast: 

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 gefur hr. D.A. Hendriks í eftirfarandi símanúmeri: +31 703798477 

 

Tilkynning stjórnvalda á Möltu með vísan til tilskipunar Evrópuþingsins og  

ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að,  

rannsaka og vinna kolvatnsefni 

Forsætisráðuneyti Möltu tilkynnir hér með, í samræmi við tilkynningu stjórnvalda á Möltu varðandi fram-

angreinda tilskipun, sem birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 24. mars 2015 (2015/C 97/05), að 

nú séu laus til umsóknar varanleg leyfi, til leitar eða bæði leitar og vinnslu, á svæði 5. 

Forsætisráðuneytið tilkynnir einnig, í samræmi við tilkynningu stjórnvalda á Möltu varðandi fram-

angreinda tilskipun, sem birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 21. september 2017 (2017/C 

313/02) að leitarsvæðum 1, 2 og 3 á svæði 3 hlutum hafi þegar verið úthlutað og þau því ekki laus til 

umsóknar sem stendur. 

Unnt er að fá upplýsingar um þessa tilkynningu með því að hafa samband við framkvæmdastjóra lands-

grunnsdeildar forsætisráðuneytisins, Block F, Antonio Maurizio Valperga Street, Floriana, FRN 1700, 

Malta; netfang dgcs.opm@gov.mt og á vefnum continentalshelf.gov.mt. 

2019/EES/64/20 

2019/EES/64/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.247.01.0029.01.ENG
mailto:mijnbouwaanvragen@minez.nl
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Opin auglýsing eftir tillögum – GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19 

ReferNet – Evrópskt fagþekkingarnet Cedefop á sviði starfsmenntunar 

1. Markmið og lýsing  

Markmiðið með auglýsingunni er að velja einn umsækjanda frá hverju hlutgengu ríki (aðildarríkjum ESB, 

Íslandi og Noregi) með það fyrir augum að koma á fót evrópsku fagþekkingarneti á sviði starfsmenntunar 

– samstarfsnetinu ReferNet – og mun Cedefop gera fjögurra ára samstarfssamning við viðkomandi. Að 

því búnu verður gerður sérstakur styrksamningur við viðkomandi vegna vinnuáætlunar fyrir árið 2020. 

Evrópumiðstöð fyrir þróun starfsmenntunar (Cedefop) var stofnuð árið 1975, hefur haft aðsetur í 

Grikklandi frá 1995 og er ein af stofnunum Evrópusambandsins (ESB). Miðstöðin nýtur viðurkenningar 

sem traust upplýsingaveita og vegna sérfræðiþekkingar á sviði starfsmenntunar, kunnáttu og hæfni, og er 

það markmið hennar að styðja evrópska stefnumótun á sviði starfsmenntunar og stuðla að framkvæmd 

hennar. 

ReferNet er evrópskt net Cedefop fyrir upplýsingar um starfsmenntun. Verkefni ReferNet er að styðja 

Cedefop með skýrslugjöf um fyrirkomulag starfsmenntunar og stefnumótun þar að lútandi í einstökum 

löndum og með því að auka þekkingu á starfsmenntun og árangri Cedefop. Innan ReferNet eru  

30 samstarfsaðilar, einn frá hverju aðildarríki ESB, auk Íslands og Noregs. Landsbundnir samstarfsaðilar 

ReferNet eru lykilstofnanir sem koma að starfsmenntun eða stefnumótun á vinnumarkaði í löndunum sem 

þeir eru fulltrúar fyrir. 

Samstarfssamningar koma til framkvæmda með sérstökum, árlegum styrksamningum. Umsækjendum ber 

því ekki aðeins að leggja fram tillögu að fjögurra ára rammasamstarfi (sem leiðir til þess, ef umsækjandi 

verður fyrir valinu, að skrifað verður undir samstarfssamning fyrir tímabilið 2020 til 2023), heldur einnig 

styrkumsókn fyrir aðgerðir á árinu 2020 (sem getur leitt til undirritunar sérstaks styrksamnings fyrir 

2020). Umsækjandi verður að geta sýnt fram á getu sína til að inna af hendi alla þá starfsemi sem ráð er 

fyrir gert á fjögurra ára tímabilinu og tryggja fullnægjandi samfjármögnun til að hrinda umbeðnum 

verkefnum í framkvæmd. 

2. Fjárveiting og lengd verkefnis  

Áætluð fjárveiting fyrir gildistíma fjögurra ára samstarfssamninga er 4 000 000 evrur og ræðst af árlegum 

ákvörðunum fjárveitingavaldsins. 

Heildarfjárveiting fyrir árlega vinnuáætlun 2020 (starfstími verkefnisins: 12 mánuðir) er 980 000 evrur 

fyrir samstarfsaðilana 30 (frá 28 aðildarríkjum ESB, Íslandi og Noregi). 

Styrkurinn er mishár eftir íbúafjölda landsins og hann er veittur til að framkvæma árlega vinnuáætlun. 

Heildarfjárveitingunni fyrir vinnuáætlunina 2020 verður skipt milli þriggja ríkjahópa í samræmi við 

íbúafjölda: 

 Ríkjahópur 1: Eistland, Króatía, Kýpur, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Malta, Slóvenía og 

Ísland: Hámarksstyrkfjárhæð: 23 615 evrur. 

 Ríkjahópur 2: Austurríki, Belgía, Búlgaría, Danmörk, Finnland, Grikkland, Holland, Írland, 

Portúgal, Rúmenía, Slóvakía, Svíþjóð, Tékkland, Ungverjaland og Noregur: Hámarksstyrk-

fjárhæð: 33 625 evrur. 

 Ríkjahópur 3: Bretland, Frakkland, Ítalía, Pólland, Spánn og Þýskaland (1). Hámarksstyrk-

fjárhæð: 43 620 evrur.  

  

(1)  Gangi Bretland úr Evrópusambandinu á gildistíma styrksins án þess að gerður sé samningur við 

Evrópusambandið sem tryggir sérstaklega að breskir umsækjendur séu áfram hlutgengir, verður fjármögnun hætt 

og þess krafist að þátttöku í verkefninu sé hætt á grundvelli gr. II.17.2.2 (q) í samstarfssamningnum og skal 

honum rift. 

2019/EES/64/22 
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Sambandsstyrknum er ætlað að mæta að nokkru kostnaði styrkþega (og/eða samstyrkþega) og á móti 

honum verður að koma eigið framlag styrkþega og/eða framlög sveitarfélags, héraðs, ríkis og/eða 

einkaaðila. Heildarframlag Sambandsins má ekki vera umfram 70% af styrkhæfum kostnaði. 

Cedefop áskilur sér rétt til að úthluta ekki öllu því fé sem er tiltækt. 

3. Hlutgengisviðmið  

Umsækjendur verða að uppfylla eftirfarandi kröfur til að teljast hlutgengir: 

a)  umsækjandi verður að vera opinber eða einkarekin stofnun og hafa bæði lögformlega skilgreinda 

stöðu og stöðu lögaðila (einstaklingar eru ekki hlutgengir). 

b) höfuðstöðvar umsækjanda verða að vera í landi þar sem styrknum er beitt, þ.e. í einu eftirtalinna 

landa: 

 28 aðildarríkjum ESB (Austurríki, Belgía, Bretland, Búlgaría, Danmörk, Eistland, Finnland, 

Frakkland, Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Króatía, Kýpur, Lettland, Litháen, Lúxemborg, 

Malta, Pólland, Portúgal, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Tékkland, Ungverja-

land og Þýskaland (2), 

 samstarfsríkjum (Íslandi og Noregi). 

4. Umsóknarfrestur  

Skilafrestur umsókna um samstarfssamning er til 1. október 2019.  

5. Nánari upplýsingar  

Heildartexta auglýsingarinnar, umsóknareyðublað og tilheyrandi viðauka er að finna á vefsetri Cedefop á 

eftirfarandi slóð frá og með 31. júlí 2019: 

http://www.cedefop.europa.eu/about-cedefop/public-procurement 

Umsóknir verða að uppfylla skilyrðin sem sett eru fram í heildartexta auglýsingarinnar og ber að skila 

þeim á þartilgerðum eyðublöðum. 

Við mat tillagna verður tekið mið af grundvallarreglum um gagnsæi og jafna málsmeðferð. 

Allar hlutgengar umsóknir verða metnar af sérfræðinganefnd sem tekur mið af hlutgengi, útilokun, vali og 

viðmiðum við úthlutun sem sett eru í heildartexta auglýsingarinnar. 

 

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. júní til 30. júní 2019, sjá Stjtíð. ESB C 252, 26.7.2019, bls. 1 og bls. 15. 

  

(2) Sjá nmgr. 1. 

2019/EES/64/23 

http://www.cedefop.europa.eu/about-cedefop/public-procurement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:252:TOC
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