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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

16. nóvember 2018 

í máli E-8/17 

Henrik Kristoffersen 

gegn 

Norges Skiforbund (norska skíðasambandinu), með fulltingi Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (norska íþróttasambandsins og nefndar ólympíuleikanna og ólympíumóts 

fatlaðra)  

(Frelsi til að veita þjónustu – 36. gr. EES – Tilskipun 2006/123/EB – Atvinnumenn í íþróttum – 

Íþróttasambönd – Markaðssetningarréttindi – Takmörkun – Meðalhóf – Hæfi – Nauðsyn) 

Hinn 16. nóvember 2018 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-8/17 Henrik Kristoffersen gegn Norges 

Skiforbund (norska skíðasambandinu) með fulltingi Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 

komité (norska íþróttasambandsins og nefndar ólympíuleikanna og ólympíumóts fatlaðra) – BEIÐNI Oslo 

tingrett (Héraðsdóms Oslóar) skv. 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um eftirlitsstofnun og 

dómstól um túlkun á 36. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið og tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2006/123/EB frá 12. desember 2006 um þjónustu á innri markaðinum. Dóminn skipuðu 

dómararnir Páll Hreinsson, forseti og framsögumaður, Per Christiansen og Martin Ospelt (settur dómari), 

og hljóða dómsorð sem hér segir:  

1. Lagalegt viðmið við mat á því hvort fyrirkomulag af hálfu innlends íþróttasambands, að því er varðar 

takmarkanir fyrirfram og samþykki vegna einstakra styrktarsamninga, skuli teljast takmörkun skv. 

36. gr. EES-samningsins er hvort fyrirkomulagið geri nýtingu réttar íþróttamannsins til þess að veita 

markaðssetningarþjónustu minna aðlaðandi. 

2. Ef slíkt fyrirkomulag að því er varðar takmarkanir fyrirfram og samþykki vegna einstakra 

styrktarsamninga telst takmörkun, mun hið sama gilda um tiltekna synjun á umsókn um að gera 

einstakan styrktarsamning samkvæmt því fyrirkomulagi. 

3. Fyrirkomulag að því er varðar takmarkanir fyrirfram og samþykki vegna einstakra styrktarsamninga 

– og tiltekin synjun samkvæmt sama fyrirkomulagi – telst lögmætt að því tilskildu að fyrirkomulagið 

og synjunin séu í réttmætum tilgangi og réttlætist af yfirgnæfandi rökum sem grundvallast á 

almannahagsmunum, hæfi því markmiði og gangi ekki lengra en nauðsyn krefur til þess að því verði 

náð. Við slíkt mat er ekki unnt að líta á fyrirkomulagið og tiltekna synjun eina og sér heldur verður 

að skoða hvort tveggja með hliðsjón af heildarmöguleikum íþróttamannanna eða íþróttamannsins til 

þess að taka að sér markaðssetningarverkefni. 

4. Við tiltekna ákvörðun sem tekin er samkvæmt fyrirkomulagi innlends íþróttasambands, að því er 

varðar takmarkanir fyrirfram og samþykki vegna einstakra styrktarsamninga, verður að gæta 

jafnræðis milli hagsmuna sambandsins og viðkomandi íþróttamanns. Ákvörðunin verður að vera 

rökstudd og berast íþróttamanninum innan hæfilegs frests. Enn fremur ætti að vera til staðar 

endurskoðunarferli sem fram færi fyrir aðila sem óháður er íþróttasambandinu. Með fyrirvara um 

slíkan málsmeðferðarrétt nýtur íþróttasambandið ákvörðunarfrelsis við mat á umsóknum vegna 

einstakra styrktarsamninga. Er það innlenda dómstólsins að úrskurða um afleiðingar þess að þessum 

kröfum er ekki hlítt, með fyrirvara um meginreglurnar um jafnræði og skilvirkni. 

2019/EES/23/01 
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Beiðni Norges Høyesterett dags. 19. nóvember 2018 um ráðgefandi álit  

EFTA-dómstólsins í máli Fosen-Linjen AS, með fulltingi Næringslivets  

Hovedorganisasjon (NHO) gegn AtB AS 

(Mál E-7/18) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Norges Høyesterett (Hæstaréttar Noregs) dags. 19. nóvember 2018, 

sem skráð var í málaskrá dómstólsins 19. nóvember 2018, með beiðni um ráðgefandi álit í máli Fosen-

Linjen AS, með fulltingi Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (samtaka atvinnulífsins) gegn AtB AS, 

að því er varðar eftirfarandi spurningu: 

Má leiða af c-lið 1. mgr. 2. gr. kærumálsmeðferðartilskipunarinnar (e. Remedies Directive) að 

hvers kyns brot gegn reglum um opinber innkaup nægi eitt og sér til þess að bótagrundvöllur 

skapist vegna missis söluhagnaðar? 

2019/EES/23/02 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.8870 – E.ON/Innogy) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. mars 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 verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan  

15 daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (C 102, 18.3.2019). 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.8870 – E.ON/Innogy, 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/23/03 

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

(mál M.9064 – Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Telia Company AB (Svíþjóð). 

– Bonnier Broadcasting Holding AB (Svíþjóð). 

Telia Company AB nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Bonnier 

Broadcasting í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– Telia Company AB: fjarskiptaþjónusta fyrir farsíma og fastlínusíma, breiðbands- og sjónvarpsþjónusta og heildsölu-

netaðgangur (fjarskiptaþjónusta). 

– Bonnier Broadcasting Holding AB: sjónvarpsþjónusta og gerð fréttaþátta og annars fréttaefnis. 

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 107, 

21.3.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9064 – Telia Company/Bonnier Broadcasting Holding) 

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

samskiptaleiðir. 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2019/EES/23/04 

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


21.3.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 23/5 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9334 – GTCR/Apax Partners/Dolphin TopCo) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  GTCR LLC („GTCR“, Bandaríkjunum). 

–  Apax Partners LLP („AP“, Bretlandi). 

–  Dolphin TopCo Inc. („Dolphin“, Bandaríkjunum), undir yfirráðum AP, og óbeint eini hluthafi AssuredPartners Inc. 

GTCR og AP ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Dolphin.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  GTCR: framtakssjóður sem leggur áherslu á fjárfestingar í fyrirtækjum á sviði fjármálaþjónustu og tækni, heilsugæslu, 

tækni, fjölmiðlunar og fjarskipta, auk þjónustu við sprotafyrirtæki.  

–  AP: framtakssjóður sem fjárfestir einkum í og annast fjárfestingaþjónustu við framtakssjóði sem fást við atvinnugreinar 

tengdar neytendum, heilsugæslu, þjónustu, fjarskiptum og tækni. 

–  Dolphin: eini hluthafinn, með óbeinum hætti, í starfandi dótturfyrirtæki, AssuredPartners Inc. 

AssuredPartners Inc. er með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum og fæst við miðlun skaðatrygginga með áherslu á skaða-

tryggingar og tryggingar sem tengjast lífeyrisskuldbindingum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 106, 

20.3.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9334 – GTCR/Apax Partners/Dolphin TopCo 

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/23/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9083 – Saba Portugal/Egis Portugal/Viseu Car Park Assets) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. mars 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 

32019M9083. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9093 – DP World Investments/Unifeeder) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. desember 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M9093. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/23/06 

2019/EES/23/07 

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.9145 – Kongsberg Gruppen/Rolls-Royce Commercial Marine) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. mars 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 

32019M9145. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9247 – MC/Franz Haniel/ELG) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. febrúar 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 

32019M9247. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/23/08 

2019/EES/23/09 

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.9259 – Investindustrial/Natra) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. mars 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 

32019M9259. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9260 – PSP/Allianz/Greystar/Paul Street East) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. mars 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 

32019M9260. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/23/10 

2019/EES/23/11 

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.9267 – KKR/Telepizza) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. mars 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 

32019M9267. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9275 – Intermediate Capital Group/Grupo Conectanet/Konecta Activos Inmobiliarios) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. mars 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 

32019M9275. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/23/12 

2019/EES/23/13 

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.9281 – American Securities/Belfor Holdings) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. mars 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 

32019M9281. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/23/14 

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

SA.21259 (2018/C) (áður 2018/NN) – Zona Franca da Madeira (ZFM) – Regime III 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Portúgal, með bréfi dags. 6. júlí 2018, þá ákvörðun sína að 

hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópu-

sambandsins. 

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

birtist (Stjtíð. ESB C 101, 15.3.2019, bls. 7). Athugasemdir skal senda með eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2019/EES/23/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.101.01.0007.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Leiðréttingar á tilkynningum um almannaþjónustukvaðir í  

tengslum við áætlunarflug 

Eftirfarandi leiðréttingar eru gerðar á EES-viðbæti nr. 9 frá 7.2.2019, í tengslum við leiðréttingar sem 

birtust í Stjtíð. ESB C 100, 15.3.2019, bls. 18: 

Bls. 19, í síðasta hluta hægra megin: 

í stað: 

„31. janúar 2019“, 

kemur: 

„21. febrúar 2019“. 

Bls. 20, fjórða röð í töflunni, að því er varðar umsóknarfrest og frest til að skila tilboðum: 

í stað: 

„8. apríl 2019 (kl. 16:00 að staðartíma)“, 

kemur: 

„29. apríl 2019 (kl. 16:00 að staðartíma)“. 

2019/EES/23/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:100:TOC
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