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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 79/2004 

frá 4. júní 2004 

um breytingu á XIV. viðauka (Samkeppni), bókun 21 (um framkvæmd samkeppnisreglna 
sem gilda um fyrirtæki) og bókun 24 (um samvinnu varðandi eftirlit með samfylkingum) við 

EES-samninginn 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt 
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir 
„samningurinn“, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) XIV. viðauka við samninginn var breytt með samningnum um þátttöku Lýðveldisins 

Tékklands, Lýðveldisins Eistlands, Lýðveldisins Kýpur, Lýðveldisins Lettlands, 
Lýðveldisins Litháens, Lýðveldisins Ungverjalands, Lýðveldisins Möltu, Lýðveldisins 
Póllands, Lýðveldisins Slóveníu og Lýðveldisins Slóvakíu á Evrópska efnahagssvæðinu, 
sem undirritaður var 14. október 2003 í Lúxemborg (1). 

 
2) Bókun 21 við samninginn var breytt með samningnum um þátttöku Lýðveldisins 

Tékklands, Lýðveldisins Eistlands, Lýðveldisins Kýpur, Lýðveldisins Lettlands, 
Lýðveldisins Litháens, Lýðveldisins Ungverjalands, Lýðveldisins Möltu, Lýðveldisins 
Póllands, Lýðveldisins Slóveníu og Lýðveldisins Slóvakíu á Evrópska efnahagssvæðinu, 
sem undirritaður var 14. október 2003 í Lúxemborg (1). 

 
3) Bókun 24 við samninginn hefur ekki verið breytt áður með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar. 
 
4) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum 

fyrirtækja (samrunareglugerð EB) (2) var felld inn í samninginn með ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2004 frá 4. júní 2004 (3). 

 
5) Ákvæði 13. og 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 139/2004 voru ekki felld inn í samninginn með 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2004 frá 4. júní 2004. 
 
6) Rétt er að fella ákvæði 13. og 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 139/2004 inn í samninginn. 
 

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 
Í XIV. viðauka við samninginn komi eftirfarandi í stað texta aðlögunarliðar a) í 1. lið (reglugerð 
ráðsins (EB) nr. 139/2004): 
 
„Í 1. mgr. 1. gr. bætist orðin „eða samsvarandi ákvæði í bókun 21 og bókun 24 við EES-
samninginn“ við á eftir orðunum „Með fyrirvara um 5. mgr. 4. gr. og 22. gr.“. 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 130, 29.4.2004, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 23, 29.4.2004, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 219, 19.6.2004, bls. 13 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 32, 19.6.2004, bls. 1. 

Comment [shb1]: ATH: Þar sem 
ákvarðanir 78/2004 og 79/2004 voru gefnar 
út einar sér í  EES-viðbæti nr. 32/2004 var 
þessi neðanmálsgrein höfð þannig í  
prentuðu útgáfunni: „Sjá ákvörðunina hér 
að framan.“  
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Í stað orðanna „hagsmuni bandalagsins“ komi jafnframt orðin „hagsmuni bandalagsins eða 
EFTA“. 
 

2. gr. 
 
Í bókun 21 við samninginn komi eftirfarandi í stað texta 1. liðar (reglugerð ráðsins (EB) nr. 
139/2004) í 1. mgr. 3. gr.: 
 
„32004 R 0139: Ákvæði 4. og 5. mgr. 4. gr. og 6.–26. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 
frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (samrunareglugerð EB) (Stjtíð. ESB L 
24, 29.1.2004, bls. 1).“ 
 

3. gr. 
 
Bókun 24 við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi ný 3. mgr. bætist við í 6. gr.: 

 
„3. Ef samfylking getur haft áhrif á viðskipti milli eins eða fleiri aðildarríkja EB og eins eða 

fleiri EFTA-ríkja skal framkvæmdastjórn EB tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA án tafar um 
hverja þá beiðni frá aðildarríki EB sem lögð er fram skv. 22. gr. reglugerðar (EB) nr. 
139/2004. 
 
Eitt eða fleiri EFTA-ríki geta lagt sameiginlega fram beiðni, sem um getur í fyrstu 
undirgrein, ef samfylkingin hefur áhrif á viðskipti milli eins eða fleiri aðildarríkja EB og 
eins eða fleiri EFTA-ríkja og hætta er á að samfylking yrði samkeppni veruleg hindrun á 
yfirráðasvæði EFTA-ríkisins eða ríkjanna sem leggja beiðnina fram sameiginlega. 
 
Þegar tekið er við afriti af beiðni, sem um getur í fyrstu undirgrein, skal fella alla 
innlenda fresti, er varða samfylkinguna, tímabundið úr gildi í EFTA-ríkjunum þar til 
skorið hefur verið úr um hvar samfylkingin skuli tekin til rannsóknar. Um leið og EFTA-
ríki hefur veitt framkvæmdastjórninni og hlutaðeigandi fyrirtækjum upplýsingar um að 
það hyggist ekki leggja fram beiðni ásamt öðrum lýkur tímabundinni niðurfellingu fresta. 
 
Ef framkvæmdastjórnin ákveður að taka samfylkingu til rannsóknar skal eitt eða fleiri 
EFTA-ríki, sem hafa lagt sameiginlega fram beiðni, ekki lengur beita innlendri löggjöf 
um samkeppni gagnvart samfylkingunni.“ 

 
2. Eftirfarandi nýjar 4., 5. og 6. mgr. bætist við í 8. gr.: 

 
„4. Eftirlitsstofnun EFTA skal annast rannsóknir á eigin yfirráðasvæði að beiðni 

framkvæmdastjórnar EB. 
 
5. Framkvæmdastjórn EB getur átt fulltrúa við rannsóknina sem fram fer skv. 4. mgr. og 

tekið virkan þátt í henni. 
 
6. Allar upplýsingar, sem fást úr þessum rannsóknum samkvæmt beiðni, skulu sendar til 

framkvæmdastjórnar EB um leið og rannsókn lýkur.“ 
 
3. Í stað „4. og 5. mgr. 4. gr. og 2. og 6. mgr. 9. gr.“ í síðari málsgrein 13. gr. komi „4. gr. (4. og 

5. mgr.), 9. gr. (2. og 6. mgr.) og 22. gr. (2. mgr.)“. 
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4. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 5. júní 2004 að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. 
mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

5. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 
 

Gjört í Brussel 4. júní 2004. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
Formaður 
 
 
 
S. Gillespie 
 
 
 
Ritarar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
 
Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 
 

                                                 
(∗) Stjórnskipuleg skilyrði gefin til  kynna. 
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