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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

16. november 2018 

i sak E-8/17 

Henrik Kristoffersen 

mot 

Norges skiforbund, støttet av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

(adgang til å yte tjenester – EØS-avtalen artikkel 36 – direktiv 2006/123/EF – profesjonelle  

idrettsutøvere – idrettsforbund – markedsrettigheter – restriksjon – forholdsmessighet – egnethet – 

nødvendighet) 

I sak E-8/17, Henrik Kristoffersen mot Norges Skiforbund, støttet av Norges idrettsforbund og olympiske 

og paralympiske komité – ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-

statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol fra Oslo tingrett om fortolkningen av 

artikkel 36 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2006/123/EF av 12. desember 2006 om tjenester i det indre marked – har domstolen, 

sammensatt av Páll Hreinsson, president (saksforberedende dommer), Per Christiansen og Martin Ospelt 

(ad hoc), dommere, 16. november 2018 avsagt dom med følgende slutning:  

1. Det rettslige kriterium ved vurderingen av om et nasjonalt idrettsforbunds ordning med forhånds-

kontroll og samtykke for individuelle sponsoravtaler utgjør en restriksjon etter EØS-avtalen artikkel 

36, er om ordningen gjør utøvelsen av en idrettsutøvers adgang til å yte en markedsføringstjeneste 

mindre attraktiv. 

2. Dersom en slik ordning med forhåndskontroll og samtykke for individuelle sponsoravtaler utgjør en 

restriksjon, vil det samme gjelde for et konkret avslag på en søknad om å inngå en individuell 

sponsoravtale etter denne ordning. 

3. En ordning med forhåndskontroll og samtykke for individuelle sponsoravtaler – og et konkret avslag 

etter en slik ordning – vil være lovlig forutsatt at ordningen og avslaget søker å oppnå et legitimt mål 

som er begrunnet i tvingende allmenne hensyn, er egnet til å nå dette mål og ikke går lenger enn det 

som er nødvendig for å nå det. I denne vurdering kan ikke ordningen og det konkrete avslag sees 

isolert, men må vurderes i lys av utøvernes eller utøverens samlede muligheter til å drive individuell 

markedsaktivitet. 

4. En konkret beslutning som tas etter et nasjonalt idrettsforbunds ordning med forhåndskontroll og 

samtykke for en individuell sponsoravtale, må bygge på en rimelig avveining av forbundets og den 

berørte utøvers interesser. Beslutningen må begrunnes og meddeles utøveren innen rimelig tid. 

Videre må beslutningen kunne gjøres til gjenstand for overprøving av et organ som er uavhengig av 

forbundet. Forutsatt at disse prosessuelle garantier foreligger, kan idrettsforbundet utøve skjønn i 

vurderingen av søknader om godkjenning av individuelle sponsoravtaler. Konsekvensene av at disse 

krav ikke overholdes, er det opp til den nasjonale domstol å vurdere, forutsatt at prinsippene om 

ekvivalens og effektivitet overholdes. 

2019/EØS/23/01 
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Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt  

19. november 2018 av Norges Høyesterett i saken Fosen-Linjen AS, støttet  

av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), mot AtB AS 

(Sak E-7/18) 

Norges Høyesterett har 19. november 2018 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved 

domstolens kontor 19. november 2018, om en rådgivende uttalelse i saken Fosen-Linjen AS, støttet av 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), mot AtB AS, med følgende spørsmål: 

Krever håndhevelsesdirektivet artikkel 2 nr. 1 bokstav c) at ethvert brudd på regelverket for 

offentlige anskaffelser i seg selv er nok til at det foreligger ansvarsgrunnlag for positiv 

kontraktsinteresse? 

2019/EØS/23/02 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Innledning av behandling 

(Sak M.8870 – E.ON/Innogy) 

Kommisjonen besluttet 7. mars 2019 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått at 

den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 

marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 

foretakssammenslutningen, og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er hjemlet i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-

sammenslutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 102 av 18.3.2019. Merknadene 

sendes til Kommisjonen, med referanse M.8870 – E.ON/Innogy, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post 

(COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

2019/EØS/23/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

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

1.  Kommisjonen mottok 15. mars 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Telia Company AB (Sverige) 

– Bonnier Broadcasting Holding AB (Sverige) 

Telia Company AB overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket 

Bonnier Broadcasting Holding AB. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Telia Company AB: levering av mobiltelefoni- og fasttelefonitjenester, bredbånd, fjernsynstjenester og engrossalg av 

nettilgang (nettoperatørtjenester). 

– Bonnier Broadcasting Holding AB: levering av fjernsynstjenester og produksjon av nyheter og annet journalistisk 

innhold. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 107 av 

21.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9064 – Telia Company / Bonnier Broadcasting Holding 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

2019/EØS/23/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

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

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. mars 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– GTCR LLC (”GTCR”, USA) 

– Apax Partners LLP (”AP”, Det forente kongerike) 

– Dolphin TopCo Inc. (”Dolphin”, USA), kontrollert av AP og indirekte eneste aksjeeier i AssuredPartners Inc. 

GTCR og AP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Dolphin. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GTCR: privat egenkapitalforetak med fokus på investeringer i foretak på områdene finansielle tjenester og teknologi, 

helse, teknologi, media og telekommunikasjon samt vekstforetakstjenester.  

– AP: privat egenkapitalforetak som investerer i og tilbyr investeringsrådgivningstjenester til private egenkapitalfond på 

områdene forbruker, helse, telekommunikasjon og teknologi. 

– Dolphin: er indirekte eneste aksjeeier i driftsdatterselskapet AssuredPartners Inc. 

 AssuredPartners Inc. er en tilbyder av forsikringsmeglertjenester på skadeforsikringsområdet med hovedkontor i 

USA, spesialisert innen distribusjon av skadeforsikring og forsikringstjenester knyttet til ytelser til ansatte. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt. 

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 106 av 

20.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9334 – GTCR / Apax Partners / Dolphin TopCo 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/23/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 1. mars 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9083. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 4. desember 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M9093. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2019/EØS/23/06 

2019/EØS/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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 1. mars 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9145. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9247 – MC / Franz Haniel / ELG) 

Kommisjonen besluttet 6. februar 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

tysk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort 

tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9247. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2019/EØS/23/08 

2019/EØS/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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9259 – Investindustrial/Natra) 

Kommisjonen besluttet 5. mars 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9259. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 11. mars 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9260. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2019/EØS/23/10 

2019/EØS/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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9267 – KKR/Telepizza) 

Kommisjonen besluttet 8. mars 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9267. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9275 – Intermediate Capital Group / Grupo Conectanet / Konecta  

Activos Inmobiliarios) 

Kommisjonen besluttet 1. mars 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9275. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9281 – American Securities / Belfor Holdings) 

Kommisjonen besluttet 7. mars 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9281. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Statsstøtte – Portugal 

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

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om  

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 6. juli 2018 underrettet Portugal om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn 

til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 

ble offentliggjort (EUT C 101 av 15.3.2019, s. 7), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Portugal. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2019/EØS/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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Rettelser til kommisjonsmeldinger om forpliktelse til å yte offentlig  

tjeneste med hensyn til ruteflyging 

I samsvar med rettelser kunngjort i EUT C 100 av 15.3.2019, s. 18, gjøres følgende rettelser til EØS-

tillegget nr. 9 av 7.2.2019: 

på side 19 

skal: 

”31. januar 2019” 

forstås som: 

”21. februar 2019”, 

på side 20, i fristen for innsending av søknader og anbud 

skal: 

”8. april 2019 (kl. 16.00 lokal tid)” 

forstås som: 

”29. april 2019 (kl. 16.00 lokal tid)”. 

2019/EØS/23/16 

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