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EFTA-STOFNANIR 
EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Beiðni Borgarting lagmannsrett dags. 10. september 2018 um ráðgefandi álit  

EFTA-dómstólsins í máli Andreas Gyrre gegn norska ríkinu 

(Mál E-1/19) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Borgarting lagmannsrett (áfrýjunardómstóls Borgarting) frá  

10. september 2018, sem var skráð í málaskrá dómstólsins 3. janúar 2019, með beiðni um ráðgefandi álit í 

máli Andreas Gyrre gegn norska ríkinu að því er varðar eftirfarandi spurningar: 

1. Ber að túlka 9. lið I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/29/EB um óréttmæta 

viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri markaðinum svo, að hann taki til aðstæðna þar sem 

söluaðili heldur því fram eða gefur til kynna með öðrum hætti, að löglegt sé að selja vöru þegar 

fyrir hendi er ákvæði, t.d. í lögum um ólympíuleikana í Lundúnum og ólympíumót fatlaðra frá 

2006, sem segir að ekki sé löglegt að selja vöruna og er framfylgt í innlendum rétti? 

a. Hefur það áhrif á mat þetta að bannið gildir í EES-ríki þar sem varan verður notuð en ekki 

í ríkinu þar sem varan er seld? 

b. Hefur það áhrif á mat þetta ef niðurstaðan verður sú, eftir að sala hefur farið fram, að 

bannið hafi verið andstætt reglum EES-réttar? 

2. Ef úrskurður um hvort bannið í landsrétti sé andstætt reglum EES-réttar hefur áhrif á mat skv. 9. 

lið I. viðauka við tilskipun 2005/29/EB:  

a. Telst bann við endursölu á miðum, sem kveðið er á um í lögum frá 2006 um ólympíuleikana 

og ólympíumót fatlaðra í Lundúnum, reglusetning um viðskiptahætti sem falla undir 

gildissvið tilskipunar 2005/29/EB um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum á innri 

markaðinum? 

b. Útilokar tilskipunin bann við endursölu í landsrétti, eins og kveðið var á um í lögum frá 

2006 um ólympíuleikana og ólympíumót fatlaðra í Lundúnum, þar sem slíkt bann tryggir 

ekki aðeins neytendavernd heldur líka önnur sjónarmið á borð við öryggi? 

c. Ef nauðsynlegt er að ganga úr skugga um hvort takmarkanir á endursölu á miðum á 

íþróttaviðburði á borð við ólympíuleikana stríði gegn grundvallarfrelsi samkvæmt EES-

samningnum, m.a. 11. og 36. gr. EES-samningsins, hvaða viðmið ætti landsdómstóllinn að 

leggja til grundvallar við mat sitt á því hvort slíkar takmarkanir séu viðeigandi og 

nauðsynlegar í því skyni að ná lögmætum markmiðum á borð við neytendarvernd og 

öryggi?  

2019/EES/39/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9324 – ALSO/ABC Data) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. maí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ALSO Holding AG („ALSO“, Sviss). 

– ABC Data Group („ABC Data“, Póllandi). 

ALSO nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ABC Data í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ALSO: heildsala á upplýsingatækni-, fjarskipta- og rafeindabúnaðarvörum, lausnum og þjónustu í Evrópu. 

– ABC Data: heildsala á tölvum, jaðarbúnaði og hugbúnaði, fjarskiptabúnaði og rafeindavörum fyrir neytendur, auk 

tengdrar þjónustu (fjármögnunar, þjónustu við viðskiptamenn, ráðgjöf, o.s.frv.). 

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 163, 

13.5.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9324 – ALSO/ABC Data 

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/39/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9355 – VW Group/Intel/Allied Holdings/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Volkswagen Finance Luxembourg S.A. („VWFL“, Lúxemborg), undir yfirráðum Volkswagen AG (Þýskalandi) sem 

er hluti af Volkswagen Group („VW Group“, Þýskalandi). 

– Mobileye Vision Technologies Ltd. („Mobileye“, Ísrael), undir yfirráðum Intel Corporation („Intel“, Bandaríkjunum).  

– Champion Motors Ltd. („Champion Motors“, Ísrael), undir yfirráðum Allied Holdings Ltd. („Allied Holdings“, 

Ísrael). 

– Sameiginlegt félag („JV“, Ísrael). 

VW Group, Intel og Allied Holdings ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, 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: 

– VWFL: fjárfestingarfélag og dótturfyrirtæki alfarið í eigu Volkswagen AG sem er með starfsemi um heim allan sem felst 

í þróun, framleiðslu, markaðssetningu og sölu á farþegabifreiðum, léttum atvinnuökutækjum, trukkum, strætisvögnum, 

hópbifreiðum, undirvögnum fyrir hópbifreiðar og díselvélum, mótorhjólum með varahlutum og aukabúnaði, auk tengdrar 

fjármála- og tryggingaþjónustu til viðbótar við lausnir í ferðamáta- og tengiþjónustu. 

– Mobileye: starfsemi á sviði sjónrænnar tölvuvinnslu og vélnáms, gagnagreiningar, staðfæringar og kortlagningar fyrir 

þróuð hjálparkerfi fyrir ökumenn og sjálfvirkan akstur. Mobileye er dótturfyrirtæki Intel sem er leiðandi framleiðandi 

á hálfleiðaraflögum. 

– Champion Motors: annast beinan innflutning og dreifingu í Ísrael á vöruheitunum Volkswagen, Skoda, Audi og Seat. 

Champion Motors er dótturfyrirtæki Allied Holding sem er ísraelskt eignarhaldsfélag. 

– JV: nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki sem mun annast rekstur á samþættum ferðamáta („MaaS“), nánar tiltekið 

aksturspöntunarþjónustu sem byggir á sjálfkeyrandi rafbílum í Ísrael. 

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 165, 

14.5.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9355 – VW Group/Intel/Allied Holdings/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2019/EES/39/03 

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

(mál M.9372 – EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. maí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EP UK Investments Limited („EPUK“, Bretlandi), undir yfirráðum Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“, 

Tékklandi). 

– AES Ballylumford Limited („AES Ballylumford“, Norður-Írlandi) og AES Kilroot Power Limited („AES Kilroot 

Power“, Norður-Írlandi), undir yfirráðum AES Corporation („AES“). 

EPH nær í gegnum EPUK fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir AES 

Ballylumford og AES Kilroot Power í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EPUK: orkufyrirtæki í Bretlandi sem fæst einkum við orkuframleiðslu úr hefðbundnum og endurnýjanlegum auðlindum 

í Bretlandi.  EPH er veitufyrirtæki sem annast kolanámuvinnslu, framleiðslu á rafmagni og hita, sem og dreifingu og 

afhendingu, auk afhendingar á gasi í ýmsum aðildarríkjum ESB. 

– AES Ballylumford: rekstur gasknúins orkuvers á Norður-Írlandi. AES Kilroot Power starfrækir Kilroot-verið sem 

knúið er með kolum og olíu og hefur aðstöðu fyrir rafgeyma og er einnig á Norður-Írlandi. AES er eignarhaldsfélag 

sem starfrækir varmaorkuframleiðsluna og framleiðslu á rafmagni með endurnýjanlegri orku sem og orkuafhendingu í 

Bandaríkjunum, Suður-Ameríku, Mexíkó, Mið-Ameríku, Karíbahafi, Evrópu og Asíu. 

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 166, 

15.5.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9372 – EPH/AES Ballylumford/AES Kilroot Power 

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/39/04 

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

(mál M.9211 – TransDigm Group/Esterline Technologies) 

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 

32019M9211. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9271 – 3i Group/TIIC Management/Aberdeen) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. apríl 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 

32019M9271. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/39/06 

2019/EES/39/05 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9272 – 3i Group/TIIC Management/Meridiam Infrastructure Finance/ 

DirectRoute (Limerick)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. apríl 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 

32019M9272. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9284 – BillerudKorsnäs Venture/ALPLA Holding/ecoXpac) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. maí 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 

32019M9284. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/39/07 

2019/EES/39/08 

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.9290 – Softbank Group/Altamira) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. apríl 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 

32019M9290. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9310 – PFR/IFM/PSA/DCT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. apríl 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 

32019M9310. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/39/09 

2019/EES/39/10 

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.9340 – Alliance Automotive Group/Parts Point Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. apríl 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 

32019M9340. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9346 – Investcorp/Aberdeen/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. apríl 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 

32019M9346. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/39/11 

2019/EES/39/12 

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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Ríkisaðstoð – Lúxemborg 

SA.50400 (2019/C) (áður 2019/NN) – Möguleg ríkisaðstoð í þágu Huhtamäki 

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

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Lúxemborg, með bréfi dags. 7. mars 2019, þá ákvörðun 

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

Evrópusambandsins. 

Frestur hagsmunaaðila til að leggja fram athugasemdir er einn mánuður frá því að ágrip þetta og 

eftirfarandi bréf birtist (Stjtíð. ESB C 161, 10.5.2019, bls. 3) og skulu þær berast til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2019/EES/39/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.161.01.0003.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar um leiðbeiningar varðandi samstarf  

í innkaupum á sviði öryggis- og varnarmála (tilskipun 2009/81/EB) 

Á undanförnum árum hefur oft verið lögð áhersla á mikilvægi þess að efla varnarsamstarf í Evrópu, m.a. á 

sviði innkaupa. Leiðtogaráð Evrópusambandsins lagði m.a. áherslu á í niðurstöðum sínum í desember 2013 

(1), og í sameiginlegri yfirlýsingu ESB og NATÓ í júlí 2016 (2), að aukið varnarsamstarf væri réttu 

viðbrögðin við vaxandi öryggisáskorunum, hækkandi kostnaði vegna nýrra varnarkerfa og fjárhagshömlum 

aðildarríkjanna, auk tvítekninga og sundrunar á háu stigi í varnargeiranum í ESB.  

Framkvæmdastjórnin hefur nú birt tilkynningu með leiðsögn um ýmsa möguleika á varnarsamstarfi, sem 

byggist á viðeigandi ákvæðum tilskipunar á sviði innkaupa til varnarmála (tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 2009/81/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu reglna um útboð og gerð samningsyfirvalda eða 

samningsstofnana á tilteknum verksamningum, vörusamningum og þjónustusamningum á sviði varnar- og 

öryggismála og um breytingu á tilskipunum 2004/17/EB og 2004/18/EB (3), framvegis „tilskipunin“). 

Tekið er mið af ákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB (4) um opinber innkaup 

eftir því sem við á, að því marki sem þau veita leiðsögn um hvernig beri að nálgast tiltekin málefni sem 

ekki er fjallað um til hlítar í tilskipuninni.  

Með birtingu þessarar tilkynningar leitast framkvæmdastjórnin við að veita samningsstofnunum aðildar-

ríkjanna skýringar í því skyni að auka réttaröryggi og lágmarka hættu (m.a. hættu sem talin er vera fyrir 

hendi) á að ekki sé farið að lögum Evrópusambandsins um opinber innkaup. Framkvæmdastjórnin telur að 

þetta muni hafa jákvæð áhrif á sameiginleg innkaup til varnarmála í aðildarríkjunum. 

Vert er að geta þess að þau tilvik samstarfs í innkaupum til varnarmála sem fjallað er um í tilkynningunni 

geta, að meginreglu til, bæði átt við um hergögn og viðkvæman öryggisbúnað, að því gefnu að tilskipunin 

gildi um bæði sviðin. 

Tilkynningin er ekki lagalega bindandi. Er það einungis á valdi Dómstóls Evrópusambandsins að komast 

að lagalega bindandi niðurstöðu um túlkun á lögum Evrópusambandsins. 

Óstyttan texta tilkynningarinnar er að finna í Stjtíð. ESB C 157, 8.5.2019, bls. 1. 

  

(1) Niðurstöður leiðtogaráðsins EUCO 217/13 frá 20. desember 2013, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ 

ST-217-2013-INIT/en/pdf. 

(2) Sameiginleg yfirlýsing forseta leiðtogaráðsins, forseta framkvæmdastjórnarinnar og aðalframkvæmdastjóra 

Atlantshafsbandalagsins frá 8. júlí 2016, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133163.htm. 

(3) Stjtíð. ESB L 216, 20.8. 2009, bls. 76. 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og um niðurfellingu 

á tilskipun 2004/18/EB (Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 65). 

2019/EES/39/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.157.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:216:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2014:094:TOC
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Auglýsing um útboð á leyfum til rannsóknar og vinnslu á landi á  

kolvatnsefnum (Króatía) 

Króatíska kolvatnsefnastofnunin birti 31. október 2018, fyrir hönd lýðveldisins Króatíu, auglýsingu um 

útboð á leyfum til rannsóknar og vinnslu á kolvatnsefnum á landi, í samræmi við 3. mgr. 15. gr. laga um 

rannsóknir og vinnslu á kolvatnsefnum (Narodne Novine (lögbirtingablað lýðveldisins Króatíu) 

nr. 52/2018) og ákvörðun ríkisstjórnar lýðveldisins Króatíu um að efna til útboðs á leyfum til rannsókna 

og vinnslu á kolvatnsefnum á landi (Flokkur: 022-03/18-04/327, tilvísun nr. 50301-25/06-18-3). 

Ríkisstjórn Króatíu býður öllum áhugaaðilum að leggja fram tilboð í leyfi til rannsóknar og vinnslu á 

kolvatnsefnum í samræmi við þau leitarsvæði á landi sem eru í boði. 

Útboðsgögn og allar upplýsingar og tilkynningar sem varða ferlið verða birtar á vef ráðuneytis orkumála 

og umhverfisverndar (www.mzoe.hr) og kolvatnsefnastofnunarinnar (www.azu.hr). 

Sjá nánar í Stjtíð. ESB C 154, 6.5.2019, bls. 3. 

 

Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum 

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir 

lyfjum sem teknar voru frá 1. mars til 31. mars 2019, Stjtíð. ESB C 153, 5.5.2019, bls. 1. og 12. 

2019/EES/39/15 

2019/EES/39/16 

http://www.mzoe.hr/
http://www.azu.hr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.154.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:153:TOC
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