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21.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 93/1 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9343 – Hyundai Heavy Industries/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 12. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:

– Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. („HHI“) (Kóreu).

– Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. („DSME“) (Kóreu), undir yfirráðum Korea Development

Bank („KDB“).

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– HHI: kóreskt fyrirtæki sem einkum fæst við smíði skipa sem nýtt eru í atvinnuskyni, m.a. olíuflutningaskipa,

gámaflutningaskipa, skipa sem flytja fljótandi jarðgas og fljótandi jarðolíugas og herskipa, auk búnaðar sem notaður

er á hafi úti, sem og framleiðslu á skipsvélum.

– DSME: kóreskt fyrirtæki sem einkum fæst við smíði skipa sem nýtt eru í atvinnuskyni, m.a. olíuflutningaskipa,

gámaflutningaskipa, skipa sem flytja fljótandi jarðgas og jarðolíugas og búnaðar sem notaður er á hafi úti.

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 392,

19.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:

M.9343 – Hyundai Heavy Industries/Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

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/93/01 

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

(mál M.9360 – Daimler/Geely/JV) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Daimler AG („Daimler“, Þýskalandi). 

–  Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd. („Geely“, Kína). 

–  Sameiginlegt fyrirtæki („JV“, Kína). 

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

yfir hinu sameiginlega félagi (JV). Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt 

félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Daimler: þróun, framleiðsla og dreifing á bílaiðnaðarframleiðslu, s.s. farþegabifreiðum, trukkum, sendibifreiðum og 

rútum. 

–  Geely: framleiðsla og sala á farþegabifreiðum. 

–  JV: þróun, framleiðsla og dreifing á hreinum rafbílum í flokki snjallbíla. 

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 387, 

15.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9360 – Daimler/Geely/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“). 

2019/EES/93/02 

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

(mál M.9445 – Natura Cosméticos/Avon Products) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Natura Cosméticos S.A. („Natura“, Brasilíu). 

–  Avon Products, Inc. („Avon“, Bandaríkjunum). 

Natura nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Avon í heild sinni. Samruninn 

á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Natura: framleiðsla og afhending um allan heim á fegrunarvörum og vörum til persónulegrar umhirðu, einkum undir 

vörumerkjum The Body Shop og Aesop á EES-svæðinu.  

–  Avon: framleiðsla og afhending um allan heim á fegrunarvörum og vörum til persónulegrar umhirðu, einkum í 

gegnum kerfi fyrir beina sölu.  

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 389, 

18.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9445 – Natura Cosméticos/Avon Products 

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/93/03 

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

(mál M.9461 – AbbVie/Allergan) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 12. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:

– AbbVie Inc. („AbbVie“, Bandaríkjunum).

– Allergan plc („Allergan“, Írlandi).

AbbVie nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Allergan. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– AbbVie: alþjóðlegt lyfjafyrirtæki sem skráð er í kauphöllinni í New York og er með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum.

AbbVie fæst við þróun og sölu á lyfjanýjungum á sex helstu meðferðarsviðum sem eru: ónæmissjúkdómar (m.a.

sjálfsofnæmissjúkdómar), krabbamein, veirusjúkdómar, taugavísindi/truflanir í miðtaugakerfi, efnaskiptasjúkdómar

og sársauki vegna legslímuvillu.

– Allergan: alþjóðlegt lyfjafyrirtæki sem skráð er í kauphöllinni í New York og er með höfuðstöðvar á Írlandi. Allergan

fæst við þróun og verslun með lyf á fjórum meðferðarsviðum sem eru: fegrunarlækningar, augnlækningar, taugavísindi/

truflanir í miðtaugakerfi og meltingarfæralækningar.

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 392,

19.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:

M.9461 – AbbVie/Allergan

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/93/04 

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


21.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 93/5 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9505 – Daimler AG/Swiss Re Ltd./JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:

– Daimler Insurance Services GmbH („DIS“, Þýskalandi).

– Swiss Re Life Capital Ltd. („SRLC“, Sviss).

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

sameiginlegu fyrirtæki, JV. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– DIS: dótturfyrirtæki Daimler AG, sem starfar um allan heim og fæst við þróun, framleiðsla og dreifingu á vörum úr

bílaframleiðslu, einkum farþegabifreiðum, trukkum, sendibifreiðum og rútum.

– SRLC: dótturfyrirtæki Swiss Re Ltd., sem annast heildsölu á endurtryggingum, tryggingum og öðrum tryggingatengdum 

leiðum til að yfirfæra áhættu.

– JV: er ætlað að annast þróun, dreifingu og annast framkvæmd í tengslum við tryggingar með stofnun og starfrækslu

nýrrar stafrænnar aðstöðu af ýmsu tagi.

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 395,

22.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:

M.9505 – Daimler AG/Swiss Re Ltd./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. 93/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.11.2019 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9555 – Recruit/MUBK/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 8. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:

– Recruit Co, Ltd. („Recruit“, Japan).

– MUFG Bank Ltd. („MUBK“, Japan).

– Nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki („JV“, Japan).

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

yfir hinu sameiginlega félagi (JV). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Recruit: upplýsingatækniþjónusta í ýmsum tilgangi, s.s. í tengslum við mannaráðningar, menntun og bókanir.

– MUBK: annast smásölubankastarfsemi í Japan og er með skrifstofur í Japan og í 40 öðrum löndum.

– JV: fjármálaþjónusta fyrir stórfyrirtæki og lítil og meðalstór fyrirtæki í Japan til stuðnings við daglega stjórnun og

starfsemi.

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 387,

15.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:

M.9555 – Recruit/MUBK/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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21.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 93/7 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9567 – PGGM/Macquarie/Genesee &Wyoming Australia) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 6. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:

– PGGM Infrastructure Fund („PGGM“, Hollandi) sem er hluti af PGGM samstæðunni.

– Macquarie Corporate Holdings Pty Limited („MCHPL“, Ástralíu), sem er hluti af Macquarie Group („Macquarie“,

Ástralíu).

– Genesee &Wyoming Australia Holdings LP („GWA“, Ástralíu).

PGGM og Macquarie ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir GWA. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– PGGM: annast þjónustu við lífeyrissjóði um allan heim, s.s. stýringu, stefnumörkunarráðgjöf og stoðþjónustu við

stjórnun.

– MCHPL: eignarhalds- og rekstrarfélag, sem er hluti af Macquarie Group, fjármálasamsteypu sem starfar um allan

heim og veitir fjárfestingaþjónustu fyrir stofnanafjárfesta á sviði innviða, fasteigna, landbúnaðar og á orkumörkuðum.

– GWA: rekstraraðili fraktflutninga með járnbrautum sem annast slíka flutningaþjónustu í Ástralíu.

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 386,

14.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:

M.9567 – PGGM/Macquarie/Genesee &Wyoming Australia

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. 93/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.11.2019 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9580 – Permira/Smith & Wiliamson) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:

– Tilney Group Limited („Tilney“, Bretlandi), sem endanlega er undir yfirráðum Permira Holdings Limited („Permira“,

Guernsey).

– Smith & Williamson Holdings Limited („Smith & Williamson“, Bretlandi).

Tilney nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Smith & Williamson. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Permira: óskráð fyrirtæki sem veitir fjárfestingarstýringarþjónustu til fjölda fjárfestingarsjóða. Permira stýrir ýmsum

fjárfestingarfélögum sem starfa innan ýmissa atvinnugreina og innan margvíslegrar lögsögu.

– Tilney: sjálfstætt auðstýringarfyrirtæki sem er með skrifstofur víða í Bretlandi. Fæst það einkum við fjármála-

áætlanagerð, fjárfestingastýringu og ráðgjafarþjónustu við einkaviðskiptavini.

– Smith & Williamson: sjálfstætt fjármálaþjónustu og fagþjónustufyrirtæki með skrifstofur víðs vegar í Bretlandi og á

Írlandi. Smith & Williamson veitir fagtengda fjármála- og fjárfestingarstýringaþjónustu til einstaklinga og fyrirtækja.

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 386,

14.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:

M.9580 – Permira/Smith & Wiliamson

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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21.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 93/9 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9598 – Allianz/T&R) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 13. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:

– Allianz Capital Partners GmbH („ACP“, Þýskalandi), sem er hluti af samstæðunni Allianz SE (Þýskalandi).

– Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co KG („T&R“, Þýskalandi).

Allianz SE nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir T&R. Samruninn á sér 

stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– ACP: dótturfélag alfarið í eigu Allianz SE, sem er endanlegt móðurfélag Allianz Group. Allianz samstæðan veitir

víðtæka trygginga- og eignastýringaþjónustu fyrir einkaviðskiptavini og fyrirtæki í yfir 70 löndum.

– T&R: veitingaþjónusta, smásöluvarningur, hótelgisting og eldsneyti við hraðbrautir í Þýskalandi.

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 394,

21.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:

M.9598 – Allianz/T&R

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. 93/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.11.2019 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9611 – Pavilion Energy/Iberdrola Group (European LNG Asset Portfolio)) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:

– Pavilion Energy Pte. Ltd. (Singapúr), undir yfirráðum Temasek Holdings Private Limited (Singapúr).

– European LNG Asset Portfolio (Spáni), sem er hluti af Iberdrola samstæðunni („Iberdrola“, Spáni).

Pavilion Energy nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hlutum af Iberdrola. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Pavilion Energy: samþætt fyrirtæki með höfuðstöðvar í Singapúr sem er með starfsemi á sviði jarðgass, m.a. viðskipti

með jarðgas, sem og geymslu, vinnslu og flutninga. Fyrirtækið er alfarið í eigu fjárfestingarfélagsins Temasek.

– European LNG Asset Portfolio: samanstendur af mismunandi eignum sem varða fljótandi jarðgas m.a. safn langtíma

sölu- og innkaupasamninga, auk fylgisamninga varðandi endurgösun í Bretlandi og á Spáni, lagnir á landamærum

Spánar og Frakklands, auk tímabundinnar leigu á nýsmíðuðu skipi sem gengur fyrir fljótandi jarðgasi með rafstýrðri

gasinnsprautun (MEGI-skip).

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 386,

14.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:

M.9611 – Pavilion Energy/Iberdrola Group (European LNG Asset Portfolio)

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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21.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 93/11 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9620 – Bridgepoint/Vermaat) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:

– Bridgepoint Group Limited („Bridgepoint“, Bretlandi).

– Vermaat Groep B.V. („Vermaat“, Hollandi).

Bridgepoint nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Vermaat. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Bridgepoint: sjálfstæð samstæða sem fjárfestir í óskráðum eignum með áherslu á fjárfestingar í evrópskum meðalstórum

fyrirtækjum í margvíslegum atvinnugreinum, m.a. þjónustu við neytendur/smásölufyrirtækjum fyrirtækjaþjónustu,

iðnaðarvörum, fjármálaþjónustu, heilsugæslu, fjölmiðlum og tækni.

– Vermaat: útvistun veitingaþjónustu á ýmsum mörkuðum, n.a. fyrir fyrirtæki, í afþreyingu, sjúkrahús og miðstöðvar

ferðalaga. Þjónusta þess er í boði í yfir 350 stöðum sem bjóða matar- og drykkjarvörur, m.a. veitingastöðum, kaffihúsum,

kaffiteríum, mötuneytum og þægindaverslunum í Hollandi og í minna mæli í Þýskalandi og Belgíu.

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 394,

21.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:

M.9620 – Bridgepoint/Vermaat

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/93/11 

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


Nr. 93/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.11.2019 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9621 – Suez/Itochu/SFC/EDCO) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:

– SUEZ Groupe SAS („Suez“, Frakklandi).

– Itochu Corporation („Itochu“, Japan).

– Saudi Fransi Capital („SFC“, Sádi-Arabíu), í eigu Banque Saudi Fransi (Sádi-Arabíu).

– Environment Development Company Limited („EDCO“, Sádi-Arabíu).

Suez, Itochu og SFC ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

EDCO. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Suez: veitir þjónustu í tengslum við vatnsnýtingu, endurvinnslu, endurheimt frárennslis og þróun í þéttbýli.

– Itochu: japanskt verslunar- og fjárfestingarfélag með margvíslega reynslu af fjárfestingum í innviðum.

– SFC: er með höfuðstöðvar í Sádi-Arabíu og veitir alhliða fjárfestingaþjónustu á borð við fjárfestingabankastarfsemi,

eignastýringu, skulda- og hlutabréfagreiningu, fagfjárfestingar og viðskipti og staðbundna og alþjóðlega miðlun.

– EDCO: sjálfstætt fyrirtæki sem annast meðhöndlun á hættulegum úrgangi á Jubail-svæðinu 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 395,

22.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:

M.9621 – Suez/Itochu/SFC/EDCO

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/93/12 

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


21.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 93/13 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9639 – CDC/EDF/Dalkia Investissement) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Electricité de France SA („EDF“, Frakklandi). 

–  Caisse des Dépôts et des Consignations („CDC“, Frakklandi).  

–  Dalkia Investissement SAS („Dalkia Investissement“, Frakklandi), undir yfirráðum EDF. 

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

Dalkia Investissement. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  EDF: fyrirtækið og dótturfyrirtæki þess eru einkum með starfsemi á sviði raforku, ekki síst framleiðslu og heildsölu á 

raforku og raforkuflutning og dreifingu í Frakklandi og utanlands. Það fæst einnig við gas og orkutengda þjónustu í 

Frakklandi og erlendis. 

–  CDC: frönsk opinber stofnun sem hefur sérstaka lagalega stöðu, fæst við stýringu sjóða sem fjárfesta í óskráðum 

eignum sem opinber yfirvöld vilja veita sérstaka vernd og við fjármögnun verkefna sem hafa þýðingu fyrir almenning 

(samgöngur, umhverfi, flutningur raforku, o.s.frv.). 

–  Dalkia Investissement: eignarhaldsfélag sem á hlut í ELM SAS, sem fæst við veituþjónustu vegna heitavatns- og 

kaldavatnskerfa í borginni Lyon. 

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 392, 

19.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9639 – CDC/EDF/Dalkia Investissement 

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/93/13 

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


Nr. 93/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.11.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9062 – Fortress Investment Group/Air Investment Valencia/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. júlí 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32019M9062. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9319 – DP World/P&O Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. júní 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32019M9319. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/93/14 

2019/EES/93/15 

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


21.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 93/15 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9367 – Mirova/Predica/Indigo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. ágúst 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32019M9367. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9406 – Lone Star – Stark Group/Saint-Gobain BDD) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. 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 

32019M9406. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/93/16 

2019/EES/93/17 

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. 93/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.11.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. nóvember 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 

32019M9478. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9484 – Semler/VWFS/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. nóvember 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 

32019M9484. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/93/18 

2019/EES/93/19 

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


21.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 93/17 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. nóvember 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 

32019M9520. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9524 – Fortress Investment Group/Majestic Wine Warehouses/Les Celliers de Calais) 

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 

32019M9524. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/93/20 

2019/EES/93/21 

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. 93/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.11.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9539 – BNP Paribas/Deutsche Bank (Global Prime Finance and Electronic Equities 

Business Assets)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. nóvember 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 

32019M9539. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9563 – PIC/SKC/SKCCD) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 

32019M9563. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/93/22 

2019/EES/93/23 

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.9600 – Saudi Aramco Development Company/Korea Shipbuilding and Offshore 

Engineering Company/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. nóvember 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 

32019M9600. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/93/24 

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


Nr. 93/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.11.2019 

 

Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 9. júlí 2019 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins  

og 53. gr. EES-samningsins 

(mál AT.40432 – fígúruvarningur (e. character merchandise) 

Hinn 9. júlí 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar 

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

(Stjtíð. ESB C 386, 14.11.2019, bls. 24), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna fyrir-

tækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

  

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

2019/EES/93/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.386.01.0024.01.ENG
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta ber  

í tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti  

fyrir 28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. desember 2019 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004  

frá 21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi eins og fram kemur í orðsendingunni og fer það eftir notkun 

viðmiðunarvaxtanna. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina sem 

nemur 100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 30. janúar 2008 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli einnig ákveðnir 

með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 347, 14.10.2019, bls. 11, og EES-viðbæti nr. 84, 17.10.2019, bls. 17. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

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

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

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

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

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

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

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

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 0,00 -0,15 2,27 -0,15 -0,03 -0,15 -0,15 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 0,00 -0,20 2,27 -0,20 -0,07 -0,20 -0,20 

1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 0,00 -0,28 2,27 -0,28 -0,12 -0,28 -0,28 

1.11.2019 30.11.2019 -0,33 -0,33 0,00 -0,33 2,27 -0,33 -0,16 -0,33 -0,33 

1.12.2019 – -0,33 -0,33 0,00 -0,33 2,27 -0,33 -0,16 -0,33 -0,33 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

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

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

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

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

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

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

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

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 -0,15 0,28 0,48 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 -0,20 0,28 0,48 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 -0,28 0,28 0,48 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 

1.11.2019 30.11.2019 -0,33 -0,33 -0,33 0,28 0,39 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 

1.12.2019 – -0,33 -0,33 -0,33 0,28 0,39 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 -0,15 1,87 -0,15 3,56 0,07 -0,15 -0,15 1,09 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 -0,20 1,87 -0,20 3,56 0,06 -0,20 -0,20 1,09 

1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 -0,28 1,87 -0,28 3,56 0,06 -0,28 -0,28 0,90 

1.11.2019 30.11.2019 -0,33 -0,33 -0,33 1,87 -0,33 3,56 0,04 -0,33 -0,33 0,90 

1.12.2019 – -0,33 -0,33 -0,33 1,87 -0,33 3,56 0,05 -0,33 -0,33 0,90 

 

2019/EES/93/26 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:347:TOC
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Auglýst eftir tillögum 2020 – EAC/A03/2019 

Sjálfboðavinna, starfsþjálfun og samstaða ungs fólks í Evrópu 

1. Inngangur og markmið  

Þessi auglýsing eftir tillögum byggist á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1475 frá  

2. október 2018 um lagaramma um Evrópsku samstöðusveitina og um breytingu á reglugerð (ESB) 

nr. 1288/2013, reglugerð (ESB) nr. 1293/2013 og ákvörðun nr. 1313/2013/ESB (1), auk árlegrar starfs-

áætlunar á sviði sjálfboðaliðastarfs og starfsþjálfunar fyrir ungt fólk í Evrópu árið 2020. Samstarfs-

áætlunin á sviði sjálfboðaliðastarfs og starfsþjálfunar fyrir ungt fólk í Evrópu er í gildi árin 2018–2020. 

Almenn og sértæk markmið samstarfsáætlunarinnar eru talin upp í 3. og 4. gr. reglugerðarinnar. 

2.  Aðgerðir  

Eftirfarandi aðgerðir samstarfsáætlunarinnar á sviði sjálfboðaliðastarfs og starfsþjálfunar fyrir ungt fólk í 

Evrópu falla undir þessa auglýsingu: 

 Sjálfboðaliðaverkefni 

 Samstarf um sjálfboðastarf (sérstakir samningar fyrir árið 2020 á grundvelli samstarfssamnings 

2018–2020) (2) 

 Teymi sjálfboðaliða á forgangssvæðum 

 Starfsþjálfun og störf 

 Samstöðuverkefni 

 Gæðamerki 

3.  Hlutgengi  

Allir opinberir aðilar eða einkaaðilar geta sótt um fjármuni vegna samstarfsáætlunarinnar á sviði sjálf-

boðaliðastarfs og starfsþjálfunar fyrir ungt fólk í Evrópu (3). Auk þess getur ungt fólk sem skráð er í 

vefgátt samstarfsáætlunarinnar sótt um fjármagn fyrir samstöðuverkefni. 

Eftirtalin lönd geta tekið þátt í samstarfsáætluninni á sviði sjálfboðaliðastarfs og starfsþjálfunar fyrir ungt 

fólk í Evrópu: 

Hin 28 aðildarríki Evrópusambandsins geta tekið fullan þátt í öllum aðgerðum á vegum samstarfs-

áætlunarinnar. 

Til viðbótar eru tilteknar aðgerðir samstarfsáætlunarinnar opnar fyrir þátttöku samtaka frá: 

 EFTA-ríkjunum innan EES: Íslandi, Liechtenstein eða Noregi, 

 Ríkjum sem hafa sótt um aðild að ESB: Tyrklandi, Serbíu og lýðveldinu Norður-Makedóníu. 

 Samstarfslöndum. 

Nánari upplýsingar um tilhögun þátttöku er að finna í leiðarvísi um samstarfsáætlunina á sviði sjálf-

boðaliðastarfs og starfsþjálfunar fyrir ungt fólk í Evrópu fyrir árið 2020. 

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.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 250, 4.10.2018, bls. 1. 

(2) Einungis samtök sem hafa gert samstarfssamning fyrir tímabilið 2018–2020 geta sótt um á grundvelli þessarar 

aðgerðar. 

(3) Með fyrirvara um sérstök hlutgengisskilyrði sem gilda um einstakar aðgerðir sem falla undir þessa auglýsingu. 

2019/EES/93/27 
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4.  Fjárveiting og lengd verkefna  

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

fjárlögum fyrir 2020, eftir að fjárveitingavaldið samþykkir þær, 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 117 650 000 evra og byggist hún á starfsáætlun 

fyrir samstarfsáætlunina á sviði sjálfboðaliðastarfs og starfsþjálfunar fyrir ungt fólk í Evrópu fyrir árið 

2020. 

Heildarfjárhæð vegna þessarar auglýsingar, svo og skipting hennar, er leiðbeinandi og kann að taka 

breytingum í samræmi við breytingar á samstarfsáætluninni. Hugsanlegum umsækjendum er bent á að 

skoða reglulega starfsáætlunina fyrir samstarfsáætlunina árið 2020 og breytingar á henni 

https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en, að því er varðar fjárhagsáætlun vegna einstakra 

aðgerða sem falla undir auglýsinguna. 

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

5.  Umsóknarfrestur  

Umsóknarfrestur sá sem tilgreindur er hér á eftir rennur út kl. 12 á hádegi að Brussel-tíma. 

Sjálfboðaliðaverkefni 5. febrúar 2020 

30. apríl 2020 

1. október 2020 

Samstarf um sjálfboðastarf (sérstakir samningar fyrir árið 2020 á 

grundvelli samstarfssamnings 2018–2020) 

30. apríl 2020 

Teymi sjálfboðaliða á forgangssvæðum 17. september 2020 

Starfsþjálfun og störf 5. febrúar 2020 

30. apríl 2020 

1. október 2020 

Samstöðuverkefni 5. febrúar 2020 

30. apríl 2020 

1. október 2020 

Unnt er að senda umsóknir um Gæðamerki jafnt og þétt. 

Nánari fyrirmæli sem varða umsóknarferlið er að finna í leiðarvísi um samstarfsáætlunina á sviði 

sjálfboðaliðastarfs og starfsþjálfunar fyrir ungt fólk í Evrópu. 

6.  Nánari upplýsingar  

Ítarlegar upplýsingar um skilyrði sem varða þessa auglýsingu eftir tillögum, m.a. um forgangsröðun, er að 

finna í leiðarvísi um samstarfsáætlunina á sviði sjálfboðaliðastarfs og starfsþjálfunar fyrir ungt fólk í 

Evrópu fyrir árið 2020, sem er að finna á eftirfarandi slóð: 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

Leiðarvísir um samstarfsáætlunina á sviði sjálfboðaliðastarfs og starfsþjálfunar fyrir ungt fólk í Evrópu 

fyrir árið 2020 er órjúfanlegur hluti þessarar auglýsingar og skilyrði fyrir þátttöku og fjármögnun sem þar 

eru sett fram gilda að fullu um þessa auglýsingu. 

https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps


Nr. 93/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.11.2019 

 

Yfirlit um ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um leyfi til að setja á markað  

vegna notkunar og/eða notkunar efna sem talin eru upp í XIV. viðauka við reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu  

og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar REACH) 

(Birt skv. 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) (1) 

Eftirfarandi ákvarðanir hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins: 

Efni 
Tilvísun 

ákvörðunar 

Dagsetning 

ákvörðunar 
Markaðsleyfisnúmer Nánari upplýsingar 

Natríumdíkrómat 

EB-nr. 234-190-3 

CAS nr. 10588-01-9; 

7789-12-0 

C(2019) 7439 22. október 2019 REACH/19/28/0 Stjtíð. ESB C 364, 

29.10.2019, bls. 4 

Krómtríoxíð 

EB-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

C(2019) 7441 22. október 2019 REACH/19/27/0 

REACH/19/27/1 

Stjtíð. ESB C 364, 

29.10.2019, bls. 5 

Krómtríoxíð 

EB-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

C(2019) 7448 22. október 2019 REACH/19/29/0 Stjtíð. ESB C 364, 

29.10.2019, bls. 6 

Natríumkrómat 

EB-nr. 231-889-5 

CAS-nr. 3.11.7775 

C(2019) 7447 22. október 2019 REACH/19/32/0 

REACH/19/32/1 

REACH/19/32/2 

REACH/19/32/3 

Stjtíð. ESB C 364, 

29.10.2019, bls. 7 

Kalíumdíkrómat 

EB-nr. 231-906-6 

CAS-nr. 7778-50-9 

C(2019) 7683 29. október 2019 REACH/19/24/0 

REACH/19/24/1 

REACH/19/24/2 

Stjtíð. ESB C 373, 

5.11.2019, bls. 11 

Ákvarðanirnar er að finna á eftirfarandi slóð á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 
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