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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9409 – Aurubis/Metallo Group Holding) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 14. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Aurubis AG („Aurubis“, Þýskalandi). 

– Metallo Group Holding N.V. („Metallo“, Belgíu). 

Aurubis AG nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Metallo Group 

Holding N.V. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2.  Sami samruni hafði verið tilkynntur framkvæmdastjórninni 30. ágúst 2019 en tilkynningin síðan dregin til baka 

25. september 2019. 

3.  Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Aurubis: útvegun málma sem ekki innihalda járn. Aurubis fæst einkum við vinnslu á koparkirni og brotakopar, 

framleiðir einnig koparbakskaut og aukaafurðir koparhreinsunarferlis, sem og að afhenda koparform og hálfunninn 

kopar og koparblönduvörur s.s. flatvalsaðan kopar, stangir, teina og víra. 

– Metallo: endurvinnsla, vinnsla og viðskipti með málma sem ekki innihalda járn. Einkum fæst Metallo við vinnslu á 

brotakopar við framleiðslu á bakskautum úr kopar og aukaafurðum sem falla til við vinnslu. 

4. 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.  

5. 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 356, 

21.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9409 – Aurubis/Metallo Group Holding 

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“). 

2019/EES/85/01 

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


Nr. 85/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.10.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9449 – VAG/Varta (Consumer Battery, Chargers and Portable  

Power and Lighting Business)) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Varta Aktiengesellschaft („VAG“, Þýskalandi). 

–  Varta Consumer Battery, Chargers and Portable Power and Lighting Business („Varta Business“), hluti af Energizer 

Holdings, Inc. („Energizer“, Bandaríkjunum). 

VAG nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Varta Business. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  VAG: framleiðsla og heildsöluafhending á rafhlöðum fyrir ökutækja-, iðnaðar- og neytendamarkað í ESB og víðar. 

–  Varta Business: hluti af Energizer, en hluti þess felst í starfsemi Spectrum með rafhlöður, hleðslutæki, og varðar 

einnig færanlega aflgjafa og ljósabúnað í Evrópu, Mið-Austurlöndum og Afríku. 

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 356, 

21.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9449 – VAG/Varta (Consumer Battery, Chargers and Portable Power and Lighting Business) 

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“). 

2019/EES/85/02 

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

(mál M.9478 – Archer/Hilton/Earlsfort) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Archer Hotel Capital B.V. („Archer“, Hollandi). 

– Hilton Hotels (Ireland) Limited (Írlandi), sem er hluti af samstæðunni Hilton Worldwide Holdings Inc. (Bandaríkjunum), 

(einu nafni „Hilton“). 

– Earlsfort Centre Hotel Proprietors Limited („Earlsfort“, Írlandi).  

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

yfir Earlsfort. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Archer: kaup, eignarhald, fjárfesting og ráðstöfun hóteleignar sem staðsett er í Evrópu. 

– Hilton: fyrirtæki á sviði gistireksturs með starfsemi um allan heim í gegnum eignarhald, stjórnun og rekstrarleyfi. 

– Earlsfort: eigandi Conrad Dublin, sem er fimm stjörnu lúxushótel í miðborg Dyflinnar. 

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 352, 

18.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9478 – Archer/Hilton/Earlsfort 

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/85/03 

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

(mál M.9481 – CCS/DSG/CES) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Capita Customer Services AG („CCS“, Sviss). 

–  Dynergio Service GmbH („DSG“, Þýskalandi).  

–  Capita Energie Service GmbH („CES“, Þýskalandi). 

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

CES. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CCS: símaþjónustuver fyrir viðskiptavini og sölusímver, sem og ráðgjafar- og stoðþjónusta á sviði stafrænnar 

markaðssetningar fyrir seljendur á vörum og þjónustu.  

– DSG: annast þjónustu sem beinist að viðskiptavinum sem ekki er tæknilegs eðlis, t.d. útgáfu reikninga.  

– CES: þjónusta í tengslum við afhendingu á rafmagni, gasi og hita, t.d. rekstur símvers og önnur þjónusta við 

viðskiptavini. 

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 352, 

18.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9481 – CCS/DSG/CES 

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/85/04 

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


24.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 85/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9484 – Semler/VWFS/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Semler Gruppen A/S („Semler“, Danmörku). 

–  Volkswagen Financial Services AG („VWFS“, Þýskalandi) í gegnum dótturfélag alfarið í sinni eigu, Volkswagen 

Finance Overseas BV (Hollandi).  

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

yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki, eða Volkswagen Semler Finans Danmark A/S („JV“). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Semler: innflutningur og smásala á ökutækjum í Danmörku. 

–  VWFS: fjármálaþjónusta einkum í tengslum við dreifingu á farþegabifreiðum og léttum atvinnuökutækjum 

Volkswagen samstæðunnar. 

–  JV: fjármögnun og leiga á ökutækjum til viðskiptavina, bílaumboða og tengd þjónusta í Danmörku. 

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 352, 

18.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9484 – Semler/VWFS/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. 85/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.10.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9499 – AXA/Cardif/SECAR) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– AXA (Frakklandi). 

– BNP Paribas Cardif (Cardif, Frakklandi), undir yfirráðum BNP Paribas. 

– Société Civile pour l’Etude et l’Aménagement du Centre d’Affaires Régional de Rungis (SECAR, Frakklandi), undir 

yfirráðum Cardif. 

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

SECAR. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AXA: samstæða vátryggingafélaga sem starfar á sviði líf- og heilsutrygginga, annarra tegunda vátrygginga og annast 

fjárfestingastýringu um allan heim. 

– Cardif: tryggingasamstæða sem fæst við sparnað og verndarúrræði og fjárfestingastýringu um allan heim. 

– SECAR: eignarhald á verslunarmiðstöðinni Belle Épine í Thiais í Île-de-France. 

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. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin 

fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 360, 

24.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9499 – AXA/Cardif/SECAR 

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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24.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 85/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9509 – Warburg Pincus/CDPQ/Allied Universal) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Warburg Pincus LLC („Warburg Pincus“, Bandaríkjunum). 

– Caisse de dépôt et placement du Québec („CDPQ“, Kanada). 

– Allied Universal Topco LLC („Allied Universal“, Bandaríkjunum). 

Warburg Pincus og CDPQ ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Allied 

Universal. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Warburg Pincus: sjóður sem fjárfestir í hlutum í óskráðum fyrirtækjum í mismunandi atvinnugreinum. 

–  CDPQ: kanadískur langtíma stofnanafjárfestir sem stýrir sjóðum í þágu opinberra og hálfopinberra lífeyris- og 

tryggingakerfa. 

– Allied Universal: fyrirtæki sem annast öryggisþjónustu og umsjón með búnaði fyrirtækja og býður upp á samþættar 

öryggislausnir, þrif og viðhaldsþjónustu, áhætturáðgjöf og aðra ráðgjöf til viðbótar við það að útvega tímabundna og 

fasta starfsmenn, aðallega í Bandaríkjunum en í minna mæli í öðrum löndum, m.a. Bretlandi.  

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

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

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 358, 

22.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9509 – Warburg Pincus/CDPQ/Allied Universal 

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. 85/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.10.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9520 – CVC/Robert Bosch Packaging Technology) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. október 2019 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). 

– Robert Bosch Packaging Technology GmbH („Robert Bosch“, Þýskalandi). 

CVC nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Robert Bosch. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: stýring fjárfestingarsjóða og á ýmiss konar vettvangi fyrir fjárfestingar. 

– Robert Bosch: vinnsla og pökkunartækni ásamt tæknilega þróuðum pökkunarbúnaði og þjónustu við viðskiptavini í 

matvæla- og lyfjaiðnaði. 

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 358, 

22.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9520 – CVC/Robert Bosch Packaging Technology 

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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24.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 85/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9531 – Assicurazioni Generali/Seguradoras Unidas/AdvanceCare) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Assicurazioni Generali S.p.A. („Generali“, Ítalíu). 

–  Seguradoras Unidas, S.A. („Seguradoras Unidas“, Portúgal), sem er sem stendur undir yfirráðum fjárfestingasjóða 

sem stýrt er af Apollo Management, LP. („Apollo Group“, Bandaríkjunum). 

–  AdvanceCare Gestão de Serviços de Saúde, S.A („AdvanceCare“, Portúgal) sem er sem stendur undir yfirráðum 

dótturfyrirtækjum Apollo Group. 

Generali nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Seguradoras Unidas og 

AdvanceCare. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Generali: annast tryggingar, endurtryggingar, eignastýringu og stoðþjónustu í 60 löndum um allan heim. 

–  Seguradoras Unidas: vátryggingaþjónusta í Portúgal.  

–  AdvanceCare: annast stýringu heilsutrygginga, áhættustýringu og kröfustýringarþjónustu í Portúgal. 

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

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

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 360, 

24.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9531 – Assicurazioni Generali/Seguradoras Unidas/AdvanceCare 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Nr. 85/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.10.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9539 – BNP Paribas/Deutsche Bank (global prime finance and  

electronic equities business assets)) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BNP Paribas SA („BNP Paribas“, Frakklandi). 

– Tilteknar eignir sem tilheyra helstu starfsemi Deutsche Bank sem varðar fagfjárfestingar og rafrænt skráð hlutabréf 

(„Deutsche Bank Target Business“, Þýskalandi). 

BNP Paribas nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Deutsche Bank 

Target Business. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BNP Paribas: alþjóðleg bankasamstæða sem fæst við viðskiptabankastarfsemi, eignastýringu sem og fyrirtækjabanka-

starfsemi og fjárfestingar, m.a. fagfjárfestingar og framkvæmd rafrænt skráðra viðskipta. 

– Deutsche Bank Target Business: fagfjárfestingar og framkvæmd rafrænt skráðra viðskipta.  

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 358, 

22.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9539 – BNP Paribas/Deutsche Bank (global prime finance and electronic equities business assets) 

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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24.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 85/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9591 – MHI/PT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. („MHI“, Japan). 

– Primetals Technologies, Limited („PT“, Bretland), sameiginlega undir yfirráðum MHI og Siemens Aktiengesellschaft 

(„Siemens AG“, Þýskalandi). 

MHI nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PT í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MHI: skipasmíðar, uppbygging meðfram sjó, orkukerfi, kjarnorkukerfi, þjöppur og þjöppurásir, túrbínur, vinnuvélar, 

vélknúin ökutæki, verkfræðistarfsemi, innviðir og fleira. 

– PT: hönnun og bygging verksmiðja í málmvinnsluiðnaði og tengd verkefnastýringarþjónusta. 

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 360, 

24.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9591 – MHI/PT 

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/85/11 

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


Nr. 85/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.10.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9600 – Saudi Aramco Development Company/Korea Shipbuilding and  

Offshore Engineering Company/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Saudi Aramco Development Company („SADCO“, Sádi-Arabíu), dótturfélag sem í heild sinni er í eigu Saudi 

Arabian Oil Company („Saudi Aramco“, Sádi-Arabíu). 

– Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. („KSOE“, Suður-Kóreu). 

– JV, nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki. 

SADCO og KSOE 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: 

– SADCO: fæst einkum við leit, vinnslu og markaðssetningu á hráolíu og við framleiðslu og markaðssetningu á unnum 

vörum og jarðolíu. 

– KSOE: samþætt kerfi og lausnir fyrir aflgjafa í flutningum á sjó sem og tæknilausnir og þjónusta við starfsemi undan 

ströndum. 

– Sameiginlegt félag: smíði og starfræksla véla- og sjávardæluframleiðslusvæðis í Sádi-Arabíu. 

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 358, 

22.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9600 – Saudi Aramco Development Company/Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Company/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/85/12 

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


24.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 85/13 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8721 – Owens Corning/Paroc) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. janúar 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 

32018M8721. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9345 – SEGRO/PSPIB/Panattoni Park) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. október 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 

32019M9345. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/85/13 

2019/EES/85/14 

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


Nr. 85/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.10.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9405 – CPF/Itochu/HyLife) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. október 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 

32019M9405. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9453 – Phillips 66/Fortress Investment Group/United Pacific) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. október 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 

32019M9453. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/85/15 

2019/EES/85/16 

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


24.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 85/15 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9458 – CBRE/Telford Homes) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. september 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 

32019M9458. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9464 – OMERS/Altice/Allianz/SFR FTTH) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. september 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 

32019M9464. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/85/17 

2019/EES/85/18 

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. 85/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.10.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9467 – Ivanhoé Cambridge/PSPIB/Greystar/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. september 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 

32019M9467. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9496 – Ardian France/Staci) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. september 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 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 

32019M9496. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/85/19 

2019/EES/85/20 

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


24.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 85/17 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9518 – CPPIB/EQT/BNVC Group Holdings) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. september 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 

32019M9518. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9519 – Brookfield Asset Management/KKR & Co/X-Elio Energy) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. október 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 

32019M9519. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/85/21 

2019/EES/85/22 

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


Nr. 85/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.10.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9529 – BC Partners/Vista Equity Partners/ 

Advanced Computer Software Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. september 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 

32019M9529. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9532 – Glendower Capital/Investindustrial/HTG/Rotor) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. október 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 

32019M9532. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/85/23 

2019/EES/85/24 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9535 – JERA/Macquarie/Swancor/Formosa 2) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 2. október 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 

32019M9535. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9551 – Toyota/Panasonic/Prime Life Technologies JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. október 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 

32019M9551. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/85/25 

2019/EES/85/26 

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 

Breyting á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Tékkland 

Flugleið Brno (Tékklandi) – München (Þýskalandi) 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 25. mars 2018 

Gildistökudagur breytinga 29. mars 2020 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem varða almannaþjónustu-

kvaðirnar 

Nánari upplýsingar veitir: 

Jihomoravský kraj — Krajský úřad 

Žerotínovo nám. 449/3 

601 82 Brno 

CZECH REPUBLIC 

Sími +420 541651338 

Bréfsími: +420 541651349 

Netfang: megova.dana@kr-jihomoravsky.cz 

Vefsetur: www.kr-jihomoravsky.cz 

 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr. 16. gr.  

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

reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Eistland 

Flugleið Tallinn (TLL) – Kuressaare (URE) 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. apríl 2020 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem varða almannaþjónustu-

kvaðirnar 

Nánari upplýsingar veitir: 

Estonian Road Administration 

Riigihangete talitus 

Teelise 4 

10916, Tallinn 

EESTI/ESTONIA 

Bréfsími +372 6119300 

Netfang: INFO@MNT.EE 

Vefsetur: 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-

web/#/procurement/1602749/overview/activities 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436203-

2019:TEXT:EN:HTML&tabId=0 

 

2019/EES/85/27 

2019/EES/85/28 

mailto:megova.dana@kr-jihomoravsky.cz
www.kr-jihomoravsky.cz
mailto:INFO@MNT.EE
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/%23/procurement/1602749/overview/activities
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/%23/procurement/1602749/overview/activities
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436203-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436203-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=0


24.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 85/21 

 2
4

.1
0

.2
0
1

9
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 8

5
/2

1
 

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 Tékkland 

Flugleiðir Brno (Tékklandi) – München (Þýskalandi) 

Samningstími U.þ.b. 29. mars 2020 til 28. mars 2024 

Frestur til að skila tilboðum 3. febrúar 2020 

Unnt er að fá afhentan texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða útboðið og hinar breyttu almannaþjónustukvaðir með 

því að hafa samband við: 

Nánari upplýsingar veitir: 

Jihomoravský kraj — Krajský úřad 

Žerotínovo nám. 449/3 

601 82 Brno 

CZECH REPUBLIC 

Sími +420 541651338 

Bréfsími: +420 541651349 

Netfang: megova.dana@kr-jihomoravsky-cz 

Vefsetur: www.kr-jihomoravsky.cz 

 

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 Eistland 

Flugleiðir Tallinn (TLL) – Kuressaare (URE) 

Samningstími 1. apríl 2020 til 31. mars 2024 

Frestur til að skila tilboðum 1. febrúar 2020 

Unnt er að fá afhentan texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða útboðið og hinar breyttu almannaþjónustukvaðir með 

því að hafa samband við: 

Nánari upplýsingar veitir: 

Estonian Road Administration 

Riigihangete talitus 

Teelise 4 

10916, Tallinn 

EESTI/ESTONIA 

Bréfsími +372 6119300 

Netfang: INFO@MNT.EE 

Vefsetur: 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/ 

1602749/overview/activities 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436203-

2019:TEXT:EN:HTML&tabId=0 

 

2019/EES/85/30 

2019/EES/85/29 

mailto:megova.dana@kr-jihomoravsky-cz
www.kr-jihomoravsky.cz
mailto:INFO@MNT.EE
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1602749/overview/activities
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1602749/overview/activities
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436203-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436203-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=0
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Auglýst eftir tillögum – EACEA/33/2019 

samkvæmt áætluninni Erasmus+ 

Lykilaðgerð 3: Stuðningur við umbætur á stefnumálum – Gæðamiðstöðvar starfsnáms 

1. Markmið  

Heildarmarkmið auglýsingarinnar er að styðja við stofnsetningu og þróun millilandasamstarfs 

gæðamiðstöðva fyrir starfsnám í því skyni að tengja miðstöðvar sem fást við tiltekin staðbundin hlutverk í 

Evrópu. 

Millilandasamstarfi gæðamiðstöðva er ætlað að leiða saman á tilteknum vettvangi gæðamiðstöðvar fyrir 

starfsnám sem: 

 eiga sameiginlega hagsmuni á tilteknum sviðum (s.s. flugtækni, rafrænt stýrðra farartækja, 

heilsugæslu, ferðaþjónustu, o.s.frv.), eða 

 þróa í sameiningu nýstárlegar leiðir til þess að fást við félagslegar, tæknilegar og efnahagslegar 

áskoranir (s.s. loftslagsbreytingar, stafræna þróun, gervigreind, markmið um sjálfbæra þróun, 

samþættingu farandfólks, stuðning við námsmenn með fötlun/sérstakar þarfir, eflingu færni hjá 

fólki með litla menntun og/eða starfsréttindi af skornum skammti).  

Með þessu verður til viðmiðunargrundvöllur á heimsvísu fyrir starfsnám. Um verður að ræða vettvang 

fyrir alla sem annað hvort leiðir saman fyrirliggjandi gæðamiðstöðvar í mismunandi löndum, eða vel 

þekktar gæðamiðstöðvar fyrir starfsnám í einu landi við samstarfsaðila í öðrum löndum, sem hyggjast 

byggja upp slíkar gæðamiðstöðvar í eigin umhverfi, og stuðlar þar með að samleitni og stígandi í 

framúrskarandi starfsmenntun.  

Gæðamiðstöðvar á sviði starfsnáms munu tileinka sér neðanleitna nálgun að því er varðar framúrskarandi 

starfsmenntun þar sem stofnanir á því sviði eru færar um að laga framboð á nýrri færni með hraði að 

staðbundnum þörfum í hverju tilviki. Markmiðið er að leiða saman staðbundna/svæðisbundna aðila, s.s. 

upphaflega eða áframhaldandi veitendur framúrskarandi starfsmenntunar, t.d. stofnanir á háskólastigi, 

þ.m.t. skóla sem kenna hagnýt vísindi og tækniskóla, rannsóknastofnanir, vísindagarða, fyrirtæki, 

félagsleg fyrirtæki, ráð og félög á þeirra vegum, vinnumarkaðsaðila, ráð sem stýra færni innan tiltekinna 

atvinnugreina, fag/starfsgreinafélög, innlend stjórnvöld og svæðisbundin stjórnvöld ásamt 

þróunarfélögum, opinberum vinnumiðlunum, o.s.frv. 

Verkefni verða að færa sönnur á að markmiðið sé að: 

 koma á fót öflugum og varanlegum samböndum bæði á staðbundnum vettvangi og milli landa á 

milli samfélags starfsnámsaðila og fyrirtækja þar sem samskiptin eru gagnkvæm og báðum til 

góðs, og 

 samþætta starfsemi og byggja spegilvirk tengsl milli mismunandi starfsemi og þjónustu, og 

 skipa kyrfilegan sess innan breiðari rammaáætlana fyrir svæðisbundna þróun, nýsköpun og/eða 

áætlana fyrir snjalla sérhæfingu (e. smart specialisation). Um getur verið að ræða annað hvort 

fyrirliggjandi áætlanir (sem tilgreina ber sérstaklega) eða sem verið er að þróa í samhengi við 

verkefnið (með lýsingu á því hvernig verkefnið leggur sitt af mörkum til viðkomandi 

stefnumiða). 

2. Samstarfsverkefni  

Í hverju samstarfsverkefni verða að vera að minnsta kosti átta fullgildir aðilar frá að minnsta kosti fjórum 

mismunandi löndum sem eru aðilar að Erasmus+ áætluninni (og að minnsta kosti tveimur aðildarríkjum 

Evrópusambandsins). 

Í hverju landi verður að vera:  

2019/EES/85/31 
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a)  að minnsta kosti eitt fyrirtæki, eða fullgrúi starfsgreinar eða geira (t.d. ráð eða atvinnugreinasamtök), og 

b)  að minnsta kosti einn aðili sem annast starfsmenntun og þjálfun (á framhaldsskóla- og háskólastigi (1)). 

Einn framangreindra aðila tekur að sér hlutverk skipuleggjanda og sækir um Erasmus+ styrk fyrir hönd 

samstarfsaðilanna. 

Samsetning samstarfsaðilanna að öðru leyti ætti að taka mið af sérstöku eðli auglýsingarinnar. 

Lönd sem eru aðilar að Erasmus+ áætluninni: 

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

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

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

Tékklanda, Ungverjalanda og Þýskaland (2), 

 Lönd utan ESB sem eiga aðild að áætluninni: Ísland, Liechtenstein, Noregur, lýðveldið 

Norður-Makedónía, Serbía, Tyrkland. 

Samtök sem eru aðilar að Erasmus+ áætluninni eða frá samstarfslöndum (3) geta verið tengdir 

samstarfsaðilar að því marki sem sýnt er fram á að þátttaka þeirra feli í sér virðisauka fyrir gæðamiðstöð 

fyrir starfsnám. Hvað varðar samningstengd atriði eru tengdir samstarfsaðilar, sem aðilar að Erasmus+ 

áætluninni eða frá samstarfslöndum, ekki taldir til samstarfsaðila að verkefninu og þeir fá ekki fjármagn. 

Hins vegar verður að lýsa þátttöku þeirra og hlutverki í verkefninu og mismunandi starfsemi með skýrum 

hætti. 

3. Verkefni  

Verkefni verða að byrja 1. nóvember 2020 eða 1. nóvember 2020. Lengd verkefna er 4 ár. 

Einkenni gæðamiðstöðva fyrir starfsnám felast í kerfisbundinni nálgun þar sem stofnanir á sviði 

starfsnáms leggja sitt af mörkum með virkum hætti til þess að búa til í sameiningu eins konar vistkerfi 

færni, ásamt breiðu úrvali annarra staðbundinna/svæðisbundinna samstarfsaðila. Gæðamiðstöðvum fyrir 

starfsnám er ætlað að vera allt annað og meira en veitendur starfsmenntunar í háum gæðaflokki. 

Meðal þeirra þátta sem einkenna gæðamiðstöðvar fyrir starfsnám er starf sem flokkað er í þrjá klasa (sjá 

hluta 2.2 í leiðbeiningum fyrir umsækjendur). 

Í verkefninu verða að vera viðeigandi starfsáfangar sem tengjast: 

 að minnsta kosti þrenns konar starfsemi í tengslum við klasa 1 – Kennsla og nám, og 

 að minnsta kosti þrenns konar starfsemi í tengslum við klasa 2 – Samstarf og samvinna, og  

 að minnsta kosti tvenns konar starfsemi í tengslum við klasa 3 – Stjórnun og fjármögnun.  

  

(1) Hins vegar er ekki hægt í umsóknum að tilgreina einungis verkefni sem beinast að námsfólki á háskólastigi því 

umsóknir sem varða starfsnám á háskólastigi (þrep 6 til 8 í evrópska starfsmenntakerfinu) þurfa að varða að minnsta 

kosti eitt annað starfsnám í hæfnisþrepi 3 til 5 í evrópska starfsmenntakerfinu. 

(2) Breskir umsækjendur: Vinsamlegast athugið að uppfylla þarf hlutgengisskilyrðin allan tímann á meðan styrkurinn er 

í gildi. Gangi Bretland úr Evrópusambandinu á gildistíma styrksins án þess að gerður sé samningur við 

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

þátttöku haldið áfram þar sem kostur er) eða þess krafist að þátttöku í verkefninu sé hætt á grundvelli gr. II.17.3.1 (a) 

í styrksamningnum. 

(3) Samstarfslönd Erasmus+ eru skráð í leiðbeiningar fyrir umsækjendur, í hluta 6.2. 



Nr. 85/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.10.2019 

 

Listinn er ekki tæmandi og umsækjendur mega tilgreina starfsemi af öðru tagi. Hins vegar verður að sýna 

fram á að starfsemin hafi sérstaka skírskotun að því er varðar markmið auglýsingarinnar og þær þarfir 

sem hún tilgreinir og eins verður að fjalla um hana og setja fram sem hluta af samfelldri starfsemi. 

Krafa er gerð um að verkefni beiti tækjum og áhöldum alls staðar í Evrópusambandinu eftir því sem við á. 

Einnig skal leitast við að beita nálgun án aðgreiningar með aðgerðum sem auðvelda ráðstafanir sem stuðla 

að fjölbreytileika og ýta undir – ekki síst í gegnum nýsköpun og samþætta nálgun – tilfinningu fyrir 

sameiginlegum gildum, jafnræði, þ.m.t. kynjajafnrétti, bann við mismunun og félagslega samheldni, líka 

fyrir fólk með sérstakar þarfir/sem hefur færri tækifæri. 

Sérstök áhersla verður lögð á stafræna færni þar sem þýðing slíkrar færni fer vaxandi í starfslýsingum 

hvarvetna á vinnumarkaði, auk færni sem sem styður umskiptin yfir í hringrásarhagkerfi og grænna 

hagkerfi sem mætir aukinni þörf á vinnumarkaði fyrir færni sem styður við umhverfissjónarmið og 

sjálfbæra þróun. 

Umsóknum verður að fylgja langtímaaðgerðaáætlun um framkvæmdir stig af stigi við starfsáfanga 

verkefnisins eftir að því lýkur. Áætlunin skal byggjast á varanlegu samstarfi milli menntunar- og 

þjálfunaraðila og lykilhagsmunaaðila í atvinnugreinum á viðeigandi stigum. Hún skal fela í sér 

tilgreiningu á viðeigandi stjórnunarfyrirkomulagi auk áætlana um kvarðanleika og fjárhagsleg skilyrði. 

Einnig skal hún tryggja viðeigandi sýnileika og víðtæka dreifingu vinnu á viðkomandi starfsvettvangi. 

Starfsemin verður að fara fram í löndum sem eiga aðild að áætluninni Erasmus+. 

4. Viðmið við úthlutun  

Styrkhæfar umsóknir verða metnar til stiga samkvæmt eftirtöldum viðmiðum: 

1. Þýðing verkefnisins (hámark 35 punktar – þröskuldur: lágmark 18 punktar). 

2. Gæði áætlunar fyrir og framkvæmdar verkefnisins (hámark 25 punktar – þröskuldur: lágmark 

13 punktar). 

3. Gæði samstarfshópsins og samstarfsfyrirkomulags (hámark 20 punktar – þröskuldur: lágmark 

11 punktar). 

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

Svo fjárveiting komi til greina þurfa umsóknir að fá að minnsta kosti 70 stig (af 100 stigum samanlagt), 

einnig að teknu tilliti til tilskilins lágmarks fyrir hvert viðmið. 

5. Fjárveiting  

Áætluð heildarfjárveiting vegna samfjármögnunar verkefna er 20 milljónir evra. Fjárframlag Evrópu-

sambandsins getur ekki verið hærra en 80 % af styrkhæfum heildarkostnaði verkefnis. 

Hámarksstyrkur fyrir einstakt verkefni er 4 milljónir evra. 

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

6. Umsóknarfrestur  

Umsóknir verða að berast eigi síðar en 20. febrúar 2020, kl. 17.00 (Brussel-tíma), á einu hinna opinberu 

tungumála ESB og á hinu rétta opinbera rafræna eyðublaði (eForm). 

7. Nánari upplýsingar  

Leiðbeiningar ásamt rafrænum umsóknareyðublöðum er að finna á eftirfarandi vefslóð: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en 

Umsóknirnar verða að fullnægja öllum skilmálum leiðbeininganna. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en
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