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14.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 91/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9499 – AXA/Cardif/SECAR) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Hinn 16. október 2019 barst framkvæmdastjórninni tilkynning um fyrirhugaðan samruna AXA, Cardif og 

SECAR. Hinn 29. október 2019 upplýstu tilkynnendurnir framkvæmdastjórnina um afturköllun tilkynn-

ingarinnar. 

2019/EES/91/01 



Nr. 91/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 14.11.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9399 – Remondis/ALFA Rohstoffhandel München/Geiger Beteiligung/ 

Durmin Beteiligung/Garching Hochbrück) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  ALFA Rohstoffhandel München GmbH („Alfa“, Þýskalandi), undir yfirráðum Remondis („Remondis Group“, 

Þýskalandi), sem aftur er endanlega undir yfirráðum Rethmann SE & Co. KG (Þýskalandi). 

–  Geiger GmbH & Co. KG („Geiger“, Þýskalandi). 

–  Durmin Entsorgung und Logistik GmbH („Durmin“, Þýskalandi), undir sameiginlegum yfirráðum Dettmer Group KG 

(Þýskalandi) og Remineral Rohstoffverwertung & Entsorgung GmbH & Co. KG (Þýskalandi). 

–  Garching Hochbrück Vermögensverwaltung GmbH („Garching Hochbrück“, Þýskalandi), sem er undir sameigin-

legum yfirráðum Geiger og Durmin. 

Alfa, Geiger og Durmin ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunreglugerðarinnar, 

yfir Garching Hochbrück og þar með dótturfyrirtæki Garching Hochbrück, RM Recycling München GmbH & Co. KG („RM 

Recycling“, Þýskalandi). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Alfa: sérhæfir sig í söfnun og sölu á brotajárni og brotamálmum sem ekki innihalda járn. 

–  Geiger: leggur til innviði, fasteignir, umhverfistengda þjónustu og vörur, einkum hirðingu og förgun á byggingar-

úrgangi. 

–  Durmin: fæst við söfnun og vinnslu á steinefnaúrgangi. 

–  Garching Hochbrück: sérhæfir sig, í gegnum dótturfyrirtæki sitt RM Recycling, í söfnun og vinnslu á brotamálmi og 

öðrum hættulegum og hættulausum iðnaðarúrgangi og öðrum úrgangi. 

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 384, 

12.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9399 – Remondis/ALFA Rohstoffhandel München/Geiger Beteiligung/Durmin Beteiligung/Garching Hochbrück 

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/91/02 

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


14.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 91/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9413 – Lactalis/Nuova Castelli) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Gruppo Lactalis Italia S.r.l. (Ítalíu), sem er hluti af Lactalis Group (einu nafni „Lactalis“, Frakklandi). 

–  Nuova Castelli S.p.A. („Nuova Castelli“, Ítalíu), dótturfélag sem í heild sinni er í eigu Nuova Castelli Group S.p.A 

(Frakklandi), sem aftur er undir yfirráðum Charterhouse Capital Partners (Bretlandi). 

Lactalis nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Nuova Castelli. Samruninn á 

sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Lactalis: framleiðsla og dreifing á ostum á borð við mozzarella, mascarpone og ricotta, auk drykkjarmjólkur, smjörs, 

ferskvöru, rjóma og mjólkurafurða til iðnframleiðslu (mjólkurdufts, mysu, o.s.frv.).  

–  Nuova Castelli: framleiðsla og sala á ýmsum gerðum ítalskra osta, einkum harðra og mjúkra osta (mozzarella, 

parmesan, grana padano, pecorino, ricotta, o.s.frv.) og viðskiptastarfsemi, einkum í tengslum við mascarpone, feta-ost 

og smjör.  

3. Framkvæmdastjórninni barst 9. september 2019 tilkynning um sama fyrirhugaða samruna. Hins vegar ákváðu Lactalis og 

Nuova Castelli hinn 3. október 2019 að draga tilkynninguna tilbaka.  

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 385, 

13.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9413 – Lactalis/Nuova Castelli 

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/91/03 

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


Nr. 91/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 14.11.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9540 – Permira/Cambrex) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Permira Holdings Limited (Bretlandi). 

–  Cambrex Corporation (Bandaríkjunum). 

Permira Holdings Limited nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cambrex 

Corporation.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Permira Holdings Limited: langtímafjárfestingar í hlutafé í fyrirtækjum sem ekki eru skráð á markað og sem eru með 

starfsemi í ýmiss konar atvinnugreinum, m.a. á sviði samninga um lyfjaþróun og framleiðslu í lyfjageiranum þar sem 

Permira er með yfirráð yfir tveimur fyrirtækjum, Lyophilization Services of New England (LSNE) og Quotient 

Sciences. 

–  Cambrex Corporation: samningar um þróun lyfja og framleiðslu með þjónustu sem varðar innihaldsefni lyfja, 

lyfjavörur og greiningu.  

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 379, 

8.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9540 – Permira/Cambrex 

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/91/04 

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


14.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 91/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9557 – Swisscom/AMAG Group/Zürich Insurance Group/autoSense) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Swisscom (Schweiz) AG („Swisscom“, Sviss), sem er hluti af Swisscom AG. 

–  AMAG Import AG („AMAG“, Sviss), sem er hluti af AMAG Group AG. 

–  Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG („Zurich“, Sviss), sem er hluti af Zurich Insurance Group AG. 

–  autoSense AG („autoSense“, Sviss); sem stendur undir yfirráðum Swisscom og AMAG. 

Swisscom, AMAG og Zurich ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir autoSense. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Swisscom: svissneskt fjarskiptafyrirtæki.  

–  AMAG: svissneskur bílainnflytjandi og bílaumboð sem einnig fæst við tengda þjónustu á borð við leigu og viðhald. 

–  Zurich: svissneskt tryggingafélag með dreifða starfsemi á alþjóðlegum og innlendum mörkuðum. 

–  autoSense: vörur og þjónusta í tengslum við ökutæki með nettengingu. 

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 384, 

12.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9557 – Swisscom/AMAG Group/Zürich Insurance Group/autoSense 

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/91/05 

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


Nr. 91/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 14.11.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9573 – Brookfield/Iridium/Global Borealis) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Brookfield Asset Management Inc („Brookfield“, Kanada). 

–  Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A.D („Iridium“, Spáni), sem er hluti af samstæðunni Actividades De 

Construcción Y Servicios, S.A. (ACS Group, Spáni). 

–  Global Borealis S.L. („Global Borealis“, Spáni). 

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

gerðarinnar, yfir Global Borealis. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Brookfield: eignastýringarþjónusta sem veitt er um allan heim. Áhersla á fasteignir, innviði, endurnýjanlega orku og 

hlutabréf í fyrirtækjum sem ekki eru skráð á markað.  

–  Iridium: starfsemi um allan heim við þróun, stýringu og viðhald á sérleyfissamningum á sviði samgangna og 

opinberra framkvæmda. Fyrirtækið er hluti af samstæðunni ACS Group sem annast byggingastarfsemi og fer þegar 

með sameiginleg yfirráð yfir Global Borealis. 

–  Global Borealis: eignarhald og stjórnun innviða í samgöngum og spítalageiranum 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 382, 

11.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9573 – Brookfield/Iridium/Global Borealis 

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/91/06 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind  

turbine service)/Ria Blades) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. október 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. („SGRE“, Spáni), undir yfirráðum Siemens AG (Þýskalandi). 

–  Senvion GmbH („Senvion“, Þýskalandi), evrópsk þjónustustarfsemi á landi við vindorkuver, m.a. allar tengdar eignir, 

sem og framleiðsluaðstöðu Senvion fyrir spaða í vindhverfla í Vagos (Portúgal) og Oliveira de Frades (Portúgal), sem 

er sem stendur starfrækt af Ria Blades S.A., (í einu lagi „sá rekstur Senvion sem er andlag viðskiptanna“). 

SGRE nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir þeim rekstri Senvion sem er 

andlag viðskiptanna. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum og hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  SGRE: annast lausnir á sviði vindorku og er starfsemi þess skipt í þrennt: vindorku á landi, vindorku undan ströndum 

og þjónustu sem tengist þessu. SGRE var stofnað í apríl 2017 með samruna Siemens Wind Power og Gamesa 

Corporación Tecnológica. 

–  Sá rekstur Senvion sem er andlag viðskiptanna: stór hluti af Senvion Group á landi í Evrópu, öll hugverkaréttindi og 

upplýsingatækni Senvion Group og aðstaða fyrir framleiðslu spaða í vindhverfla í Vagos (Portúgal) og Oliveira de 

Frades (Portúgal), sem er sem stendur starfrækt af Ria Blades S.A., dótturfyrirtæki Senvion Group. Starfsemin á landi 

samanstendur af mismunandi þjónustu s.s. reglubundnu viðhaldi, fjareftirliti, skiptum á varahlutum og skoðun á 

spöðum í vindhverfla, en sá rekstur Senvion sem er andlag viðskiptanna felst ekki í vindhverflaframleiðslu Senvion 

eða eiginlegri framleiðslu á spöðum (einungis tveggja spaða framleiðsluaðstöðu). 

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 382, 

11.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9582 – Siemens Gamesa Renewable Energy/Senvion (European onshore wind turbine service)/Ria Blades 

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/91/07 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9605 – DAK Americas/Lotte Chemical UK) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  DAK Americas Exterior, S.L. („DAK Americas“, Spáni), endanlega undir yfirráðum Alfa, S.A.B. de C.V. („Alfa 

Group“, Mexíkó). 

–  Lotte Chemical UK Limited („Lotte UK“, Bretlandi).  

Alfa Group, nær í gegnum dótturfélag sitt DAK Americas, yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Lotte UK. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  DAK Americas: hluti af Alfa Group, sem er samsteypa iðnfyrirtækja með höfuðstöðvar í Mexíkó með starfsemi á 

ýmsum sviðum, m.a. fyrir pólýester, plast og íðefni, íhluti í ökutæki úr áli, kældar matvörur og upplýsingatækni & 

fjarskipti.  

–  Lotte UK: fæst við framleiðslu á pólýetýlenterþalat (PET)-resíni. 

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 382, 

11.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9605 – DAK Americas/Lotte Chemical UK 

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/91/08 
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Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.9162 – Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. október 2019 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa 

komist að þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri 

markaðinum. Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna 

og er með fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr. 

6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem 

þeir kunna að hafa fram að færa um hinn fyrirhugaða samruna. 

Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum við málsmeðferðina verða þær að berast framkvæmda-

stjórninni innan 15 daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 382, 11.11.2019, bls. 2. Þær má 

senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni M.9162 – Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique, 

og eftirfarandi 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/91/09 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9462 – Emil Frey Group/Autocommerce/Avto Triglav/AC-Mobil) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 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 

32019M9462. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9481 – CCS/DSG/CES) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 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 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 

32019M9481. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/91/10 

2019/EES/91/11 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9497 – Crédit Agricole/Abanca/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32019M9497. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9543 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/ 

Chubu/Walney JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 31. 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 

32019M9543. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/91/12 

2019/EES/91/13 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9544 – Brookfield/Johnson Controls Autobatterie) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32019M9544. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9566 – CK Asset/CK Hutchison/Alberta/Northumbrian Water/ 

Northumbrian Services/West Gas/Western Gas/UK Rail/Dutch Enviro) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 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 

32019M9566. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/91/14 

2019/EES/91/15 
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 18. júlí 2019 

um málarekstur skv. 102. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins  

og 54. gr. EES-samningsins 

(mál AT.39711 – Qualcomm (undirverðlagning)) 

Hinn 18. júlí 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 102. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins og 54. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og meginefni ákvörðunarinnar 

(Stjtíð. ESB C 375, 6.11.2019, bls. 25), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna 

fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín.  

 

Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 2019 þar sem lýst er yfir  

að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum og framkvæmd EES-samningsins 

(mál M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets) 

Hinn 18. júlí 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (2), einkum 2. mgr. 8. gr. 

reglugerðarinnar. Ákvörðunina í heild sinni, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri 

aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/ 

index.cfm?clear=1&policy_area_id=2 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. 

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

2019/EES/91/16 

2019/EES/91/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.375.01.0025.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
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Orðsending frá framkvæmdastjórninni 

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um útreikning á fjármagnskostnaði vegna þegar byggðra 

innviða í tengslum við endurskoðun framkvæmdastjórnarinnar á landsbundnum tilkynningum í 

geira rafrænna fjarskipta í Evrópusambandinu 

Framkvæmdastjórnin hefur gefið út orðsendingu um aðferðafræði sína við mat á vegnum fjár-

magnskostnaði (WACC) (1) til viðmiðunar, í tengslum við rýni á drögum að ráðstöfunum sem innlend 

eftirlitsyfirvöld hafa tilkynnt skv. 7. gr. rammatilskipunar ESB (2), sem er hluti af regluramma Sam-

bandsins fyrir rafræn fjarskipti. Frá 21. desember 2020 kemur 32. gr. nýrra evrópskra laga á sviði 

rafrænna fjarskipta (3) í stað 7. gr. rammatilskipunarinnar. 

Markmið reglurammans er að tryggja að innlend eftirlitsyfirvöld eigi þátt í þróun innri markaðarins með 

því að eiga samstarf sín á milli sem og við framkvæmdastjórnina til þess að tryggja framgang samkvæmni 

í stjórnsýsluframkvæmd og einnig stefnufestu í beitingu reglurammans. 

Með orðsendingunni leitast framkvæmdastjórnin við að ýta undir gegnsæi og fyrirsjáanleika í 

stefnumörkun og ákvarðanatöku þegar kemur að reglusetningu á sviði rafrænna fjarskipta. 

Óstyttan texta tilkynningarinnar er að finna í Stjtíð. ESB C 375, 6.11.2019, bls. 1. 

  

(1) WACC-gildið táknar ávöxtunarkröfu fjárfestis vegna fjárfestingar sinnar. Hvað eftirlit á fjarskiptamarkaði varðar 

reiknar innlent eftirlitsyfirvald WACC-gildið sem síðan er bætt við hámarksverð í heildsölu sem rekstraraðilar 

sem lúta viðkomandi reglum mega setja upp í skiptum fyrir aðgang að innviðum þeirra. 

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB frá 7. mars 2002 um sameiginlegan regluramma um rafræn 

fjarskiptanet og -þjónustu (rammatilskipun) (Stjtíð. ESB L 108, 24.4.2002, bls. 33), breytt með tilskipun 

2009/140/EB (Stjtíð. ESB L 337, 18.12.2009, bls. 37), og reglugerð (EB) nr. 544/2009 (Stjtíð. ESB L 167, 

29.6.2009, bls. 12). 

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1972 frá 11. desember 2018 um setningu evrópskra reglna um 

rafræn fjarskipti (Stjtíð. ESB L 321, 17.12.2018, bls. 36). 

2019/EES/91/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.375.01.0001.01.ENG
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Auglýst eftir tillögum 2020 – EAC/A02/2019 

Áætlunin Erasmus+ 

1. Inngangur og markmið  

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

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

æskulýðsstarf og íþróttir (1), svo og á grundvelli árlegrar starfsáætlunar Erasmus + fyrir 2019 og 2020. 

Áætlunin Erasmus+ tekur til áranna 2014 til 2020. Almenn og sértæk markmið áætlunarinnar Erasmus+ 

eru talin upp í 4., 5., 11. og 16. gr. reglugerðarinnar. 

2. Aðgerðir  

Auglýsing þessi eftir tillögum tekur til eftirfarandi aðgerða áætlunarinnar Erasmus+: 

Lykilaðgerð 1 – Námsferðir fyrir einstaklinga  

 Ferðir fyrir einstaklinga á sviði menntunar, þjálfunar og æskulýðsstarfs 

 Sameiginlegar meistaragráður Erasmus Mundus 

Lykilaðgerð 2 – Samstarf um nýsköpun og miðlun á góðum starfsvenjum  

 Marksækin samstarfsverkefni á sviði menntunar, þjálfunar og æskulýðsstarfs 

 Evrópskir háskólar 

 Samstarf háskóla og atvinnulífs (e. knowledge alliances) 

 Samstarf um færni innan tiltekinnar atvinnugreinar (e. sector skills alliances) 

 Efling getu á sviði æðri menntunar 

 Efling getu á sviði æskulýðsstarfs 

Lykilaðgerð 3 – Stuðningur við umbætur á stefnumálum  

 Verkefni um uppbyggileg skoðanaskipti ungmenna og stefnumótandi aðila innan æskulýðsstarfs 

Starfsemi á vegum Jean Monnet áætlunarinnar  

 Jean Monnet kennslustöður 

 Jean Monnet einingar 

 Jean Monnet gæðamiðstöðvar 

 Jean Monnet stuðningur við stofnanir og samtök 

 Jean Monnet net 

 Jean Monnet verkefni 

Íþróttir  

 Samstarfsverkefni 

 Lítil samstarfsverkefni 

 Evrópskir íþróttaviðburðir sem ekki eru haldnir í ágóðaskyni  

  

(1) Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 50. 

2019/EES/91/19 
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3. Hlutgengi  

Allir opinberir aðilar eða aðilar úr einkageiranum á sviði menntunar, þjálfunar, æskulýðsstarfs og íþrótta 

geta sótt um fjármuni innan áætlunarinnar Erasmus+. Þá geta hópar ungmenna sem eru virk innan 

æskulýðsstarfs, en ekki nauðsynlega innan æskulýðssamtaka, sótt um fjármuni vegna námsferða 

ungmenna og umsjónarmanna æskulýðsstarfs, svo og vegna marksækinna samstarfsverkefna á sviði 

æskulýðsstarfs. 

Eftirtalin lönd, sem eiga aðild að áætluninni Erasmus+, geta tekið fullan þátt í aðgerðunum (2): 

 Aðildarríki Evrópusambandsins 

 EFTA-ríkin sem eiga aðild að EES: Ísland, Liechtenstein og Noregur 

 Ríki sem hafa sótt um aðild að ESB: Tyrkland, Makedónía og Serbía 

Auk þess geta samtök frá samstarfslöndum tekið þátt í tilteknum aðgerðum áætlunarinnar Erasmus+. 

Nánari upplýsingar um skilyrði fyrir þátttöku er að finna í leiðarvísi áætlunarinnar Erasmus+. 

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 viðeigandi uppsagnarákvæða styrksamningsins. 

4. Fjárveiting og lengd verkefna  

Framkvæmd þessarar auglýsingar eftir tillögum er háð því að fjárveitingar, sem kveðið er á um í drögum 

að fjárlögum fyrir 2020, verði tiltækar eftir að fjárveitingavaldið samþykkir fjárlögin fyrir 2020 eða, ef 

fjárlögin hljóta ekki samþykki, í samræmi við kerfi sem heimilar að eyða allt að tólfta hluta fjárveitingar 

síðasta árs í hverjum mánuði. 

Áætluð heildarfjárveiting vegna þessarar auglýsingar er 3 207,4 milljónir evra: 

Menntun og þjálfun: 2 943,3 milljónir evra (3) 

Æskulýðsstarf: 191,9 milljónir evra 

Jean Monnet: 14,6 milljónir evra 

Íþróttir: 57,6 milljónir evra 

Heildarfjárhæð vegna þessarar auglýsingar, svo og skipting hennar, er leiðbeinandi og unnt er að breyta 

henni, með fyrirvara um breytingu á árlegum starfsáætlunum Erasmus+. Hugsanlegum umsækjendum er 

bent á að skoða árlega starfsáætlun Erasmus+ og breytingar á henni á vefnum: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en 

að því er varðar fjárveitingu til aðgerða sem falla undir auglýsingu þessa. 

Styrkfjárhæðir og lengd verkefna ráðast af þáttum á borð við eðli verkefnis og fjölda þátttökuríkja. 

  

(2) Starfsemi á vegum Jean Monnet áætlunarinnar er opin samtökum alls staðar að úr heiminum. 

(3) Innifaldir í fjárhæðinni eru fjármunir vegna alþjóðlegrar víddar æðri menntunar (samtals 395 milljónir evra). 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en
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5. Umsóknarfrestur  

Umsóknarfrestir þeir sem tilgreindir eru hér á eftir miðast við Brussel-tíma. 

Lykilaðgerð 1 

Ferðir fyrir einstaklinga á sviði æskulýðsstarfs 5. febrúar 2020 kl. 12.00 

Ferðir fyrir einstaklinga á sviði æðri menntunar 5. febrúar 2020 kl. 12.00 

Ferðir fyrir einstaklinga á sviði starfsmenntunar og starfsþjálfunar, 

skólastarfs og menntunar fullorðinna 

5. febrúar 2020 kl. 12.00 

Ferðir fyrir einstaklinga á sviði æskulýðsstarfs 30. apríl 2020 kl. 12.00 

Ferðir fyrir einstaklinga á sviði æskulýðsstarfs 1. október 2020 kl. 12.00 

Sameiginlegar meistaragráður Erasmus Mundus 13. febrúar 2020 kl. 17.00 

 

Lykilaðgerð 2 

Marksækin samstarfsverkefni á sviði æskulýðsstarfs 5. febrúar 2020 kl. 12.00 

Marksækin samstarfsverkefni á sviði menntunar og þjálfunar 24. mars 2020 kl. 12.00 

Marksækin samstarfsverkefni á sviði æskulýðsstarfs 30. apríl 2020 kl. 12.00 

Marksækin samstarfsverkefni á sviði æskulýðsstarfs 1. október 2020 kl. 12.00 

Evrópskir háskólar 26. febrúar 2020 kl. 17.00 

Samstarf háskóla og atvinnulífs (e. knowledge alliances) 26. febrúar 2020 kl. 17.00 

Samstarf um færni innan tiltekinnar atvinnugreinar (e. sector skills 

alliances) 

26. febrúar 2020 kl. 17.00 

Efling getu á sviði æðri menntunar 5. febrúar 2020 kl. 17.00 

Efling getu á sviði æskulýðsstarfs 5. febrúar 2020 kl. 17.00 

 

Lykilaðgerð 3 

Verkefni um uppbyggileg skoðanaskipti ungmenna og stefnumótandi aðila 

innan æskulýðsstarfs 

5. febrúar 2020 kl. 12.00 

30. apríl 2020 kl. 12.00 

1. október 2020 kl. 12.00 

 

Aðgerðir á vegum Jean Monnet áætlunarinnar 

Kennslustöður, einingar, gæðamiðstöðvar, stuðningur við stofnanir og 

samtök, net, verkefni 

20. febrúar 2020 kl. 17.00 

 

Aðgerðir á sviði íþrótta 

Samstarfsverkefni 2. apríl 2020 kl. 17.00 

Lítil samstarfsverkefni 2. apríl 2020 kl. 17.00 

Evrópskir íþróttaviðburðir sem ekki eru haldnir í ágóðaskyni 2. apríl 2020 kl. 17.00 

Nánari fyrirmæli sem varða umsóknarfrestinn er að finna í leiðarvísi áætlunarinnar Erasmus+. 

6. Nánari upplýsingar  

Allar upplýsingar um skilyrði, sem sett eru í tengslum við þessa auglýsingu eftir tillögum, m.a. um 

forgangsverkefni, er að finna í leiðarvísi fyrir áætlunina Erasmus+ á eftirfarandi vefsetri: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide 

Leiðarvísir áætlunarinnar Erasmus+ er óaðskiljanlegur hluti þessarar auglýsingar eftir tillögum og skilyrði 

fyrir þátttöku og fjármögnun sem þar koma fram gilda að fullu um þessa auglýsingu. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
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