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EFTAS OVERVÅKNINGSORGANS RETNINGSLINJER

av 14. juli 2004

for markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling i henhold til rammereglene for 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester omhandlet i vedlegg XI til avtalen om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde

A. Disse retningslinjer er utarbeidet av EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt ”Overvåkningsorganet”) 
i henhold til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt ”EØS-avtalen”) 
og avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (heretter 
kalt ”overvåknings- og domstolsavtalen”).

B. Kommisjonen for De europeiske fellesskap (heretter kalt ”Kommisjonen”) har vedtatt retningslinjer 
for markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling i henhold til Fellesskapets rammeregler for 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(1). Det ikke-bindende dokumentet gir retningslinjer 
for nasjonale reguleringsmyndigheter i EF-medlemsstatene om hvordan de skal bruke de nye 
rammereglene for elektronisk kommunikasjon, og særlig om definisjonen av relevante produkt- 
og tjenestemarkeder, påvisning av en sterk markedsstilling samt visse sider ved samarbeid og 
samordning på nasjonalt plan og på EU-plan.

C. For å sikre en lik grad av overvåkning og ensartet anvendelse av de nye reglene i hele Det 
europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt ”EØS”), vedtar Overvåkningsorganet disse 
retningslinjer i medhold av den myndighet det er tillagt ved artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåknings- 
og domstolsavtalen samt artikkel 15 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 
2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(2) (heretter kalt 
”rammedirektivet”). 

1. INNLEDNING

1.1. Retningslinjenes virkeområde og formål

1. Disse retningslinjer fastsetter prinsippene de nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-
statene skal legge til grunn ved analyse av markeder og effektiv konkurranse under de nye 
rammereglene for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(3).

2. De nye rammereglene består av fem direktiver: rammedirektivet, europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 2002 om tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester(4) (heretter kalt ”tillatelsesdirektivet”), europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom kommunikasjonsnett og 
tilhørende ressurser(5) (heretter kalt ”tilgangsdirektivet”), europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/22/EF av 7. mars 2002 om universell tjeneste og brukerrettigheter i forbindelse 
med elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(6) (heretter kalt ”universaltjenestedirekt
ivet”) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av 
personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon(7) (heretter kalt 
”direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon”).

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

2006/EØS/21/01

(1) EFT C 165 av 11.7.2002, s. 6. 
(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33, oppført i nr. 5cl i vedlegg XI til EØS-avtalen, tilpasset til avtalen ved avtalens protokoll 1 og de 

sektorvise tilpasningene i vedlegg XI til avtalen. 
(3)  Innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 11/2004 av 6. februar 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunika-
sjonstjenester).

(4) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21, oppført i nr. 5ck i vedlegg XI til EØS-avtalen, tilpasset til avtalen ved avtalens protokoll 1 og de 
sektorvise tilpasningene i vedlegg XI til avtalen.

(5) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7, oppført i nr. 5cj i vedlegg XI til EØS-avtalen, tilpasset til avtalen ved avtalens protokoll 1 og de 
sektorvise tilpasningene i vedlegg XI til avtalen.

(6) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51, oppført i nr. 5cm i vedlegg XI til EØS-avtalen, tilpasset til avtalen ved avtalens protokoll 1 og de 
sektorvise tilpasningene i vedlegg XI til avtalen.

(7) EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37, oppført i nr. 5ha i vedlegg XI til EØS-avtalen, tilpasset til avtalen ved avtalens protokoll 1 og de 
sektorvise tilpasningene i vedlegg XI til avtalen.
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3. Under rammereglene av 1998 ble det fastsatt i de relevante direktivene hvilke markedsområder 
i telekommunikasjonssektoren som skulle forhåndsreguleres, uten at markedene var definert i 
henhold til konkurranserettens prinsipper. På disse områdene definert under rammereglene av 
1998 kunne nasjonale reguleringsmyndigheter fastslå at foretak hadde en sterk markedsstilling 
når det hadde en markedsandel på 25 %, en grense som kunne fravikes etter en vurdering av 
foretakets mulighet til å påvirke markedet, dets omsetning i forhold til markedets størrelse, dets 
kontroll over midlene benyttet til å nå sluttbrukere på, dets tilgang til økonomiske midler og dets 
erfaring med å levere produkter og tjenester til markedet.

4. Under de nye rammereglene er markedene som skal reguleres definert i samsvar med prinsippene 
i konkurranseretten i EØS. De er beskrevet i Overvåkningsorganets rekommandasjon om 
relevante produkt- og tjenestemarkeder i henhold til artikkel 15 nr. 1 i rammedirektivet 
(heretter kalt ”rekommandasjonen”). Når nasjonale forhold berettiger det kan de nasjonale 
reguleringsmyndigheter også definere andre markeder etter framgangsmåtene fastsatt i 
rammedirektivets artikkel 6 og 7. Dersom det finnes tverrnasjonale markeder som vil kunne 
forhåndsreguleres vil Overvåkningsorganet identifisere disse i et vedtak om relevante 
tverrnasjonale markeder i henhold til artikkel 15 nr. 4 i rammedirektivet (heretter kalt ”vedtak 
om tverrnasjonale markeder”). For tverrnasjonale markeder som omfatter både en EFTA-stat 
og en EF-medlemsstat skal Overvåkningsorganet og Kommisjonen samarbeide for å gjøre 
identiske vedtak om definering av tverrnasjonale markeder som berører både EFTA- og 
EF-stater (heretter kalt ”vedtak om tverrnasjonale markeder som berører både EFTA- og EF-
stater”)

5. For alle disse markedene gjelder at nasjonale reguleringsmyndigheter skal gripe inn for å 
pålegge foretak forpliktelser bare dersom markedene anses for ikke å ha effektiv konkurranse(8) 
på grunn av at slike foretak har en dominerende stilling i betydningen av EØS-avtalens artik-
kel 54(9). EØS-avtalens artikkel 54 tilsvarer EF-traktatens artikkel 82. Begrepet ”dominerende 
stilling” i EF-traktatens artikkel 82 er gjennom De europeiske fellesskaps domstols rettspraksis 
definert som en økonomisk styrke som gir et foretak makt til i merkbar grad å opptre uavhengig 
av konkurrenter, kunder og i siste instans forbrukere. I motsetning til under rammereglene av 
1998 vil derfor Overvåkningsorganet og de nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til de 
nye rammereglene støtte seg på prinsippene og metodene nedfelt i konkurranseretten i EØS når 
de skal definere hvilke markeder som skal forhåndsreguleres og vurdere hvorvidt foretakene har 
en sterk stilling på disse markedene.

6. Disse retningslinjer skal veilede de nasjonale reguleringsmyndigheter i utøvelsen av deres 
oppgaver med å definere markeder og vurdere sterk markedsstilling. De er vedtatt av 
Overvåkningsorganet i samsvar med rammedirektivets artikkel 15 nr. 2.

7. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal i henhold til artikkel 15 nr. 3 i rammedirektivet ta 
størst mulig hensyn til disse retningslinjer. Overvåkningsorganet vil legge stor vekt på dette 
når de vurderer om de nasjonale reguleringsmyndigheters foreslåtte tiltak er forholdsmessige 
og lovmessige, og samtidig ta hensyn til de politiske målene nedfelt i rammedirektivets  
artikkel 8.

8. Disse retningslinjer omhandler særlig følgende områder: a) markedsdefinering, b) vurdering 
av sterk markedsstilling, c) påvisning av en sterk markedsstilling og d) saksbehandling i 
tilknytning til disse områdene.

9. Retningslinjene er utarbeidet for de nasjonale reguleringsmyndigheter, som skal benytte dem  
for å

– trekke de geografiske grensene for produkt- og tjenestemarkedene definert i 
rekommandasjonen. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal ikke definere det geografiske 
området for tverrnasjonale markeder, da ethvert vedtak om tverrnasjonale markeder, enten 
de berører to eller flere EFTA-stater eller både EFTA-stater og EF-medlemsstater, vil 
definere deres geografiske omfang,

(8) Unntatt der de nye rammereglene uttrykkelig tillater at forpliktelser pålegges uavhengig av konkurransesituasjonen på markedet.
(9) Artikkel 14 i rammedirektivet.
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– foreta en analyse av konkurransevilkårene på markedene definert i rekommandasjonen, 
i vedtaket og av de nasjonale reguleringsmyndigheter, etter framgangsmåten beskrevet i 
retningslinjenes avsnitt 3,

– identifisere relevante nasjonale eller regionale produkt- og tjenestemarkeder som ikke er 
nevnt i rekommandasjonen, når nasjonale forhold berettiger det og etter framgangsmåtene 
fastsatt i rammedirektivets artikkel 6 og 7,

– etter en markedsanalyse angi hvilke foretak som har en sterk markedsstilling på det 
relevante marked, og pålegge forholdsmessige forhåndstiltak i samsvar med bestemmelsene 
i rammereglene som beskrevet i retningslinjenes avsnitt 3 og 4,

– bistå EFTA-statene og de nasjonale reguleringsmyndigheter ved anvendelsen av 
tillatelsesdirektivets artikkel 11 nr 1 bokstav f) og rammedirektivets artikkel 5 nr. 1, og på 
den måten å sikre at foretak etterkommer kravet om å oversende de opplysninger som er 
nødvendige for at de nasjonale reguleringsmyndigheter skal kunne definere de relevante 
markeder og vurdere sterk markedsstilling på disse,

– veilede nasjonale reguleringsmyndigheter i håndteringen av fortrolige opplysninger som vil 
kunne komme fra:

– foretak i henhold til tillatelsesdirektivets artikkel 11 nr. 1 bokstav f) og rammedirektivets 
artikkel 5 nr. 1,

– nasjonale konkurransemyndigheter som et ledd i samarbeidet beskrevet i rammedirektivets 
artikkel 3 nr. 5,

– Overvåkningsorganet og nasjonale reguleringsmyndigheter i en annen EFTA-stat som et 
ledd i samarbeidet beskrevet i rammedirektivets artikkel 5 nr. 2,

– de nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene gjennom Overvåkningsorganet 
og Kommisjonen når saken berører både EFTA-stater og EF-medlemsstater, innenfor 
rammen av samarbeidet beskrevet i rammedirektivets artikkel 7 nr. 3, og

– de nasjonale reguleringsmyndigheter i EF-medlemsstatene gjennom Kommisjonen 
og Overvåkningsorganet når saken berører både EFTA-stater og EF-medlemsstater, 
innenfor rammen av samarbeidet beskrevet i rammedirektivets artikkel 7 nr. 3.

10. Retningslinjene er ordnet på følgende måte:

 Avsnitt 1 gir en innføring i og oversikt over retningslinjenes bakgrunn, formål, virkeområde 
og innhold. Avsnitt 2 beskriver framgangsmåten de nasjonale reguleringsmyndighetene skal 
benytte for å trekke de geografiske grensene for markedene identifisert i rekommandasjonen 
samt for å definere relevante markeder utenfor rekommandasjonen. Avsnitt 3 beskriver 
kriteriene for vurdering av hvorvidt et foretak har en sterk stilling på et relevant marked. 
Avsnitt 4 skisserer mulige konklusjoner nasjonale reguleringsmyndigheter kan komme til 
å trekke i sine markedsanalyser, og beskriver mulige påfølgende tiltak. Avsnitt 5 beskriver 
de nasjonale reguleringsmyndigheters undersøkelsesmyndighet, foreslår framgangsmåter 
for samordning nasjonale reguleringsmyndigheter imellom og mellom disse og nasjonale 
konkurransemyndigheter, og beskriver framgangsmåter for koordinering og samarbeid mellom 
de nasjonale reguleringsmyndigheter og Overvåkningsorganet, mellom Overvåkningsorganet 
og Kommisjonen og mellom nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene og tilsvarende 
myndigheter i EF-medlemsstatene når saken berører både EFTA-stater og EF-medlemsstater. 
Avsnitt 6 beskriver framgangsmåter for offentlig høring samt publisering av de nasjonale 
reguleringsmyndigheters utkast til vedtak.

11. Hovedmålet med disse retningslinjer er å sikre at de nasjonale reguleringsmyndigheter er 
konsekvente når de anvender de nye rammereglene, og særlig når de utpeker foretak med sterk 
markedsstilling i henhold til rammereglenes bestemmelser.

12. Ved å utgi disse retningslinjer ønsker Overvåkningsorganet også å gjøre det klart for 
berørte parter og foretak i sektoren for elektronisk kommunikasjon hvordan de nasjonale 
reguleringsmyndigheter bør vurdere om det foreligger sterk markedsstilling i henhold til 
rammedirektivet, og dermed sørge for størst mulig grad av innsyn og rettssikkerhet ved 
anvendelsen av sektorspesifikke rettsregler.
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13. Overvåkningsorganet vil endre disse retningslinjene når det er nødvendig, og ta hensyn 
til erfaringer som gjøres ved anvendelsen av rammereglene, den framtidige utviklingen i 
EFTA-domstolens og De europeiske fellesskaps domstols rettspraksis samt Kommisjonens 
tilnærming.

14. Disse retningslinjer skal på ingen måte begrense rettighetene enkeltpersoner og foretak er 
gitt i henhold til EØS-regelverket. De berører ikke på noen måte Overvåkningsorganets, 
Kommisjonens eller vedkommende nasjonale myndigheters anvendelse av EØS-regelverket, 
og da særlig konkurransereglene i EØS, eller EFTA-domstolens eller De europeiske fellesskaps 
domstols tolkning av regelverket. Disse retningslinjer berører ikke eventuelle framtidige tiltak 
iverksatt av Overvåkningsorganet eller retningslinjer Overvåkningsorganet måtte utgi for 
anvendelsen av konkurranseretten i EØS.

1.2 Prinsipper og politiske mål som ligger til grunn for sektorspesifikke tiltak

15. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal etterstrebe å nå de politiske målene nedfelt i 
rammedirektivets artikkel 8 nr. 2, 3 og 4. Disse kan deles inn i tre grupper:

– fremme av et åpent konkurransemarked for elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende 
ressurser og tjenester,

– utvikling av det indre marked, og

– fremme av de europeiske innbyggernes interesser.

16. Formålet med å pålegge forhåndsforpliktelser overfor foretak utpekt som foretak med sterk 
markedsstilling, er å sikre at disse ikke benytter sin markedsmakt enten til å begrense eller 
å vri konkurransen på det relevante marked, eller til å påvirke konkurransen på tilgrensende 
markeder.

17. Slike lovgivningsmessige forpliktelser bør bare pålegges for markeder for elektronisk 
kommunikasjon som har kjennetegn som berettiger sektorspesifikk regulering, og der 
vedkommende nasjonale reguleringsmyndigheter har fastslått at én eller flere operatører har en 
sterk markedsstilling.

18. De produkt- og tjenestemarkeder som har kjennetegn som gjør sektorspesifikk regulering 
berettiget, skal utpekes i Overvåkningsorganets rekommandasjon, og av nasjonale 
reguleringsmyndigheter etter framgangsmåtene fastsatt i rammedirektivets artikkel 6 og 7(10) 
når nasjonale forhold tilsier at det defineres andre relevante markeder. I tillegg er visse andre 
markeder spesielt definert i tilgangsdirektivets artikkel 6 og i universaltjenestedirektivets 
artikkel 18 og 19.

19. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal for hvert av disse relevante markeder avgjøre om 
konkurransen er effektiv. Dersom de konstaterer at konkurransen er effektiv på et relevant 
marked, vil det si det samme som at ingen operatør alene eller sammen med andre har en 
dominerende stilling på dette markedet. For anvendelsen av de nye rammereglene betyr 
derfor effektiv konkurranse at ingen foretak på det relevante marked alene eller sammen 
med andre foretak, enkeltstående eller samlet, har en dominerende stilling. Når nasjonale 
reguleringsmyndigheter fastslår at et relevant marked ikke har effektiv konkurranse, skal de 
utpeke foretak som har en sterk stilling på dette markedet og enten pålegge hensiktsmessige 
spesifikke forpliktelser eller opprettholde eller endre slike forpliktelser dersom de allerede er 
pålagt, i samsvar med rammedirektivets artikkel 16 nr. 4. 

20. Ved en markedsanalyse i henhold til rammedirektivets artikkel 16 skal de nasjonale 
reguleringsmyndigheter foreta en framtidsrettet, strukturell vurdering av det relevante marked, 
på grunnlag av eksisterende markedsforhold. De bør fastslå om det vil foreligge tilstrekkelig 
konkurranse på markedet i framtiden, og dermed om et eventuelt fravær av effektiv konkurranse 
er varig(11), ved å vurdere forventet eller forutsigbar markedsutvikling over et rimelig tidsrom. 
Tidsrommet som vurderes bør gjenspeile markedets særlige kjennetegn og det forventede 
tidspunktet for de nasjonale reguleringsmyndigheters neste vurdering av det relevante marked. 
De nasjonale reguleringsmyndigheter bør ta data fra tidligere perioder i betraktning ved analysen 
når slike data er relevante for utviklingen i det aktuelle markedet i overskuelig framtid.

(10) I tillegg kan Kommisjonen i et vedtak om tverrnasjonale markeder utpeke tverrnasjonale markeder som har kjennetegn som 
berettiger sektorspesifikk regulering.

(11) Betraktning 27 i rammedirektivet.
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21. Dersom de nasjonale reguleringsmyndigheter fastslår at foretak har en sterk markedsstilling, 
skal de pålegge dem én eller flere lovgivningsmessige forpliktelser i samsvar med de relevante 
direktiver og idet det påses at forpliktelsene står i forhold til situasjonen. I unntakstilfeller kan 
de nasjonale reguleringsmyndigheter pålegge andre forpliktelser med hensyn til tilgang og 
samtrafikk ut over dem nevnt i tilgangsdirektivet, forutsatt at Overvåkningsorganet på forhånd 
har gitt sitt samtykke til dette, som fastsatt i artikkel 8 nr. 3 i tilgangsdirektivet.

22. Ved utøvelsen av reguleringsoppgaver i henhold til artikkel 15 og 16 i rammedirektivet har 
de nasjonale reguleringsmyndigheter mulighet til å utøve skjønn der de sammenholder alle 
de relevante faktorene som må vurderes (økonomiske, faktiske og juridiske) når det relevante 
marked defineres og når det avgjøres om det finnes foretak med en sterk markedsstilling. Denne 
adgangen til å utøve skjønn er imidlertid underlagt framgangsmåtene fastsatt i rammedirektivets 
artikkel 6 og 7.

23. Reguleringsvedtak gjort av de nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til direktivene vil ha 
betydning for utviklingen i EØS. For å hindre negative virkninger for EØS-avtalens virkemåte 
må de nasjonale reguleringsmyndigheter sikre en ensartet håndheving av bestemmelsene som 
disse retningslinjene får anvendelse på. Dette kan bare skje ved grundig samordning av og nært 
samarbeid med andre nasjonale reguleringsmyndigheter, nasjonale konkurransemyndigheter 
og Overvåkningsorganet, som fastsatt i rammedirektivet og som anbefalt i avsnitt 5.3 i disse 
retningslinjer.

1.3 Forholdet til konkurranseretten i EØS

24. Definering av markeder og vurdering av sterk markedsstilling vil under rammereglene foretas 
ved bruk av de samme framgangsmåter som i konkurranseretten i EØS. Derfor bør de nasjonale 
reguleringsmyndigheters avgrensing av det geografiske området for markeder identifisert i 
rekommandasjonen, eventuelle avgrensing av relevante produkt-/tjenestemarkeder utenfor 
rekommandasjonens virkeområde og vurdering av effektiv konkurranse, foretas i samsvar med 
praksis innen konkurranseretten i EØS. For å sikre slikt samsvar bygger disse retningslinjer 
på 1) foreliggende praksis fra EFTA-domstolen og Domstolen for de europeiske fellesskap på 
områdene markedsdefinering og tolkningen av begrepet dominerende stilling i betydningen 
av EF-traktatens artikkel 82 og reglene om tilsyn med foretakssammenslutninger(12),  
2) Overvåkningsorganets ”retningslinjer for anvendelsen av konkurransereglene i EØS i 
telekommunikasjonssektoren(13), 3) Overvåkningsorganets kunngjøring om avgrensing av 
det relevante marked innen konkurranseretten i EØS(14), heretter kalt ”kunngjøringen om 
markedsavgrensing” og 4) Kommisjonens kunngjøring om anvendelsen av konkurransereglene 
på tilgangsavtaler i telekommunikasjonssektoren(15), heretter kalt ”tilgangskunngjøringen”.

25. EØS-avtalens artikkel 54 tilsvarer EF-traktatens artikkel 82. I EØS-avtalens artikkel 6 er det 
fastsatt at avtalens bestemmelser, så langt de i sitt materielle innhold er identiske med de 
tilsvarende regler i fellesskapsretten, skal fortolkes i samsvar med de relevante rettsavgjørelser 
som De europeiske fellesskaps domstol har truffet før undertegningen av avtalen. Videre 
fastsetter artikkel 3 nr. 2 i overvåknings- og domstolsavtalen at EFTA-domstolen og EFTAs 
overvåkningsorgan skal ta tilbørlig hensyn til de rettsavgjørelser som EF-domstolen treffer etter 
undertegningen av EØS-avtalen når de tolker og anvender avtalens bestemmelser.

(12) Rettspraksis utviklet gjennom anvendelsen av artikkel 2 i forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger, 
EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, sist endret ved rådsforordning (EF) nr. 1310/97 av 30. juni 1997, EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, 
innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XIV kapittel A nr. 1, endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 27/98, EFT L 310 av 19.11.1998, 
s. 9 og EØS-tillegget til EFT nr. 48 av 19.11.1998, s. 190. Forordning 4064/89 er erstattet av rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av  
20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger (EFs fusjonsforordning), EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1, oppført i EØS-
avtalens vedlegg XIV nr. 1 og tilpasset til avtalen ved avtalens protokoll 1 og de sektorvise tilpasningene i vedlegg XIV til 
avtalen.

(13) Retningslinjer for anvendelse av konkurransereglene i EØS i telekommunikasjonssektoren, EFT L 153 av 18.6.1994, s. 35 og EØS-
tillegget til EFT nr. 15 av 18.6.1994, s. 34.

(14) Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om avgrensing av det relevante marked innen konkurranseretten i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde (EØS), EFT L 200 av 16.7.1998, s. 48 og EØS-tillegget til EFT nr. 28 av 16.7.1998, s. 3. 

(15) Kunngjøring om anvendelsen av konkurransereglene på tilgangsavtaler i telekommunikasjonssektoren, EFT C 265 av 22.8.1998,  
s. 2.
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26. En konsekvent bruk av framgangsmåter sikrer at det relevante marked definert med tanke på 
sektorspesifikk regulering i de fleste tilfeller vil tilsvare markedsdefinisjonene som ville vært 
gjeldende under konkurranseretten. I enkelte tilfeller og av grunnene oppgitt i avsnitt 2 kan 
markeder definert av Overvåkningsorganet og konkurransemyndigheter i konkurransesaker 
avvike fra markedene definert i rekommandasjonen og vedtaket og/eller fra markedene 
definert av nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til artikkel 15 nr. 3 i rammedirektivet. 
Artikkel 15 nr. 1 i rammedirektivet slår fast at markedsdefineringen som foretas av nasjonale 
reguleringsmyndigheter med tanke på forhåndsregulering, ikke skal berøre markedene definert 
av nasjonale konkurransemyndigheter og av Overvåkningsorganet ved utøvelsen av deres 
respektive myndighet i henhold til konkurranseretten i særlige tilfeller.

27. For anvendelsen av konkurransereglene i EØS forklarer Overvåkningsorganets kunngjøring 
om markedsavgrensing at begrepet relevant marked er nært knyttet opp mot målene fastsatt 
i EØS-politikken. Markeder som defineres i henhold til EØS-avtalens artikkel 53 og 54 
defineres vanligvis etterskuddsvis. I slike tilfeller vil analysen ta hensyn til tidligere hendelser 
på markedet, og ikke påvirkes av en mulig framtidig utvikling. Omvendt vil markeder som 
defineres i henhold til bestemmelsene om tilsyn med foretakssammenslutninger i EØS-
konkurransereglene, vanligvis defineres i et framtidig perspektiv.

28. På den annen side vil relevante markeder definert med henblikk på sektorspesifikk regulering 
alltid bli vurdert i et framtidig perspektiv, da de nasjonale reguleringsmyndigheters 
vurdering vil omfatte en vurdering av den framtidige utviklingen på markedet. De nasjonale 
reguleringsmyndigheters markedsanalyser bør imidlertid ikke utelukke eventuelle tidligere 
hendelser når framtidsutsiktene for det relevante marked vurderes (se også avsnitt 2 under). 
Utgangspunktet for en markedsanalyse i henhold til rammedirektivets artikkel 15 er ikke at 
det foreligger en avtale eller samordnet praksis som definert i EØS-avtalens artikkel 53, og 
heller ikke at det foreligger en sammenslutning som definert i fusjonsforordningen eller påstått 
misbruk av en dominerende stilling som definert i EØS-avtalens artikkel 54; utgangspunktet 
bygger på en generell bedømmelse av framtidig utvikling i strukturen og virkemåten til marke-
det som undersøkes. Selv om nasjonale reguleringsmyndigheter og konkurransemyndigheter 
som undersøker de samme sakene under samme forhold og med de samme mål for øyet i 
prinsippet burde komme til samme konklusjon, kan det ikke utelukkes at markeder definert med 
henblikk på konkurranseretten og markeder definert med henblikk på sektorspesifikk regulering 
ikke alltid er identiske, på grunn av ulikhetene skissert over, og særlig det at nasjonale 
reguleringsmyndigheters vurdering er bredere.

29. Selv om en sammenslåingsanalyse også kan gjøres på forhånd, foretas den ikke regelmessig på 
samme måte som de nasjonale reguleringsmyndigheters analyse under de nye rammereglene. En 
konkurransemyndighet har i prinsippet ikke samme mulighet til å foreta regelmessig vurdering 
av sin beslutning i lys av utviklingen på markedet, mens nasjonale reguleringsmyndigheter er 
bundet av artikkel 16 nr. 1 i rammedirektivet til regelmessig å vurdere sine vedtak på nytt. Denne 
faktoren kan påvirke virkeområdet for og bredden av de nasjonale reguleringsmyndigheters 
markedsanalyse og vurdering av konkurransesituasjonen, og derfor kan markedsavgrensing  
under de nye rammereglene, selv på lignende områder, i enkelte tilfeller være ulik markeds-
avgrensingen foretatt av konkurransemyndighetene.

30. Når det gjelder markeder som ikke er definert i rekommandasjonen vil det ikke anses 
for berettiget å pålegge disse sektorspesifikk forhåndsregulering, unntatt der nasjonale 
reguleringsmyndigheter kan begrunne slik forhåndsregulering av et ytterligere eller annet 
relevant marked etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 i rammedirektivet.

31. Dersom det fastslås at et foretak har en sterk stilling på et marked som skal forhåndsreguleres, 
betyr ikke dette automatisk at foretaket også har en dominerende stilling i henhold til EØS-
avtalens artikkel 54 eller liknende nasjonale bestemmelser. Videre vil ikke sterk markedsstilling 
nødvendigvis si at foretaket har misbrukt en dominerende stilling i betydningen av EØS-
avtalens artikkel 54 eller nasjonal konkurranserett. Det betyr bare at operatøren fra et strukturelt 
synspunkt og på kort til mellomlang sikt har og vil ha tilstrekkelig makt på det identifiserte 
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relevante marked til i merkbar grad å opptre uavhengig av konkurrenter, kunder og i siste instans 
forbrukere, og dette bare i tilfeller beskrevet i rammedirektivets artikkel 14. 

32. I praksis kan det ikke utelukkes at det iverksettes parallell behandling under forhåndsregulering 
og konkurranserett av ulike problemtyper i relevante markeder(16). Konkurransemyndigheter kan 
derfor foreta sine egne markedsanalyser og pålegge hensiktsmessige konkurranserettslige tiltak 
parallelt med eventuelle sektorspesifikke tiltak pålagt av nasjonale reguleringsmyndigheter. 
Det bør imidlertid bemerkes at dersom ulike reguleringsmyndigheter pålegger tiltak samtidig, 
vil disse være rettet mot ulike problemer på slike markeder. Forhåndsforpliktelser som 
nasjonale reguleringsmyndigheter pålegger foretak med en sterk markedsstilling, tar sikte på å 
oppfylle de spesifikke målsettingene definert i de aktuelle direktivene, mens tiltak i henhold til 
konkurranseretten tar sikte på å sanksjonere avtaler eller utilbørlig atferd som begrenser eller 
vrir konkurransen på det relevante marked.

33. Med hensyn til markeder under oppbygging sier betraktning 27 i rammedirektivet at slike 
markeder ikke bør underlegges urimelig forhåndsregulering når foretaket som faktisk 
dominerer markedet sannsynligvis har en betydelig markedsandel. Dette fordi for tidlig 
forhåndsregulering kan medføre en urimelig endring i konkurransevilkårene som oppstår i et 
marked under oppbygging. Samtidig bør at ledende foretak hindres i å sperre adgangen til slike 
markeder. Uten at konkurransemyndighetenes inngrep i enkelttilfeller må anses som mindre 
hensiktsmessig, bør nasjonale reguleringsmyndigheter sikre at de fullt ut kan begrunne enhver 
form for tidlig forhåndsregulering på et marked under oppbygging, særlig fordi de nasjonale 
reguleringsmyndigheter har mulighet til å gripe inn på et senere tidspunkt i forbindelse med den 
regelmessige nye vurderingen av de relevante markeder.

2. MARKEDSDEFINERING

2.1 Innledning

34. I retningslinjene for konkurranse som ble utgitt i 1994(17) erkjente Overvåkningsorganet den 
iboende vanskeligheten ved å definere det relevante marked på et område som preges av 
rask teknologisk utvikling, slik som telekommunikasjonssektoren. Dette gjelder fremdeles 
i sektoren for elektronisk kommunikasjon, men Overvåkningsorganet har sammen med 
Kommisjonen siden utgivelsen av nevnte retningslinjer fått betydelig erfaring med anvendelsen 
av EØS-konkurransereglene i en dynamisk sektor som preges av stadig teknologisk endring 
og nyskaping, gjennom overgangen fra monopol til konkurranse i sektoren. Man må imidlertid 
ikke glemme at disse retningslinjer ikke tar sikte på å forklare hvordan konkurransereglene i 
EØS skal anvendes generelt i sektoren for elektronisk kommunikasjon, men heller å fokusere 
på spørsmål i forbindelse med i) markedsdefinering og ii) vurdering av sterk markedsstilling i 
henhold til rammedirektivets artikkel 14.

35. Ved en vurdering av hvorvidt et foretak har en sterk markedsstilling, det vil si om ”foretaket 
har en økonomisk styrke som gir det mulighet til i betydelig grad å opptre uavhengig av 
konkurrenter, kunder og i siste instans forbrukerne”(18), er definering av det relevante marked 
grunnleggende fordi effektiv konkurranse bare kan vurderes med henvisning til et marked 
definert på denne måten(19). Bruken av begrepet ”relevant marked” innebærer en beskrivelse 
av produktene eller tjenestene som utgjør markedet og en vurdering av markedets geografiske 
grenser (begrepene ”produkter” og ”tjenester” er brukt om hverandre i dette dokumentet). I den 
forbindelse bør man huske at de relevante markeder definert under rammereglene av 1998 var 
forskjellige fra dem definert med henblikk på konkurranseretten, da førstnevnte bygget på visse 

(16) Det er forventet at et effektivt samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter og nasjonale konkurransemyndigheter vil 
forhindre at det oppstår parallell saksbehandling for identiske markedsspørsmål.

(17) Retningslinjer for anvendelse av konkurransereglene i EØS i telekommunikasjonssektoren, EFT L 153 av 18.6.1994, s. 35 og EØS-
tillegget til EFT nr. 15 av 18.6.1994, s. 34. 

(18) Artikkel 14 nr. 2 i rammedirektivet. 
(19) Sak C-209/98, Entreprenørforeningens Affalds [2000] ECR I-3743, nr. 57 og sak C242/95 GT-link [1997] ECR I-4449,  

nr. 36. Det bør bemerkes at markedsdefinering ikke er et mål i seg selv, men del av prosessen med å vurdere et foretaks grad av 
markedsmakt.
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særlige aspekter ved ende til ende-kommunikasjon i stedet for på kriteriene om etterspørsel og 
tilbud som benyttes ved en konkurranserettslig analyse(20).

36. Markedsdefinering er ikke noen mekanisk eller abstrakt prosess, men en analyse av alle 
tilgengelige opplysninger om tidligere markedsatferd samt en overordnet forståelse av 
mekanismene i en bestemt sektor. Særlig er det nødvendig med en dynamisk og ikke 
statisk tilnærming når man foretar en framtidsrettet markedsanalyse(21). I den forbindelse 
vil alle erfaringer nasjonale reguleringsmyndigheter, nasjonale konkurransemyndigheter, 
Overvåkningsorganet og Kommisjonen gjør ved anvendelsen av EØS-konkurransereglene i tele
kommunikasjonssektoren, klart være av særlig betydning for anvendelsen av rammedirektivets 
artikkel 15. Alle opplysninger som innhentes, alle konstateringer som blir gjort og alle 
undersøkelser eller rapporter om konkurransevilkårene i telekommunikasjonsmarkedet som 
nasjonale regulerings- eller konkurransemyndigheter har bestilt eller benyttet for å utføre 
sitt arbeid (forutsatt at markedsvilkårene ikke har endret seg siden), bør derfor tjene som 
utgangspunkt for anvendelsen av rammedirektivets artikkel 15 og gjennomføringen av en 
framtidsrettet markedsanalyse(22).

37. De viktigste produkt- og tjenestemarkeder av en slik karakter at de kan berettige at 
det pålegges lovgivningsmessige forhåndsforpliktelser identifiseres i rekommandasjonen 
Overvåkningsorganet skal utarbeide i henhold til rammedirektivets artikkel 15 nr. 1, så vel som 
i alle vedtak om tverrnasjonale markeder som Overvåkningsorganet beslutter å gjøre i henhold 
til rammedirektivets artikkel 15 nr. 4. Normalt vil derfor de nasjonale reguleringsmyndigheters 
oppgave være å definere det geografiske området for det relevante marked, selv om de i henhold 
til artikkel 15 nr. 3 i rammedirektivet har mulighet til å definere andre markeder enn dem oppført 
i rekommandasjonen i samsvar med rammedirektivets artikkel 7 (se avsnitt 6 under).

38. Selv om en framtidsrettet analyse av markedsvilkårene i enkelte tilfeller kan føre til en annen 
markedsdefinering enn den som følger av en markedsanalyse som bygger på tidligere atferd(23), 
bør nasjonale reguleringsmyndigheter likevel om mulig forsøke å bevare samsvar mellom 
framgangsmåtene for markedsdefinering utarbeidet med tanke på forhåndsregulering på den 
ene side, og markedsdefinering utviklet med tanke på anvendelse av konkurransereglene på 
den annen. Som nevnt i rammedirektivets artikkel 15 nr. 1 og retningslinjenes avsnitt 1 er 
det imidlertid slik at markedsdefinering i henhold til sektorspesifikt regelverk ikke vil være 
avgjørende for definering av markeder i konkrete saker under konkurranseretten.

2.2 Hovedkriterier for definering av det relevante marked

39. Hvorvidt produktlevering eller tjenesteyting i et gitt geografisk område utgjør det relevante marked, 
avhenger av om de aktuelle produsentene eller tjenesteyterne er styrt av konkurransebegrensninger 
når de fastsetter pris. Det finnes to hovedtyper konkurransebegrensninger som må tas i betraktning 
ved en vurdering av foretaks markedsatferd, nemlig i) substituerbarhet på etterspørselsiden  
og ii) substituerbarhet på tilbudsiden. I tillegg finnes det en tredje type konkurransebegrensning 
som kan påvirke en operatørs atferd, nemlig potensiell konkurranse. Forskjellen mellom 
potensiell konkurranse og substituerbarhet på tilbudsiden, er at substituerbarhet på tilbudsiden 
reagerer umiddelbart på en prisøkning, mens potensielle nykommere kan trenge lengre 
tid før de begynner å levere til markedet. Substituerbarhet på tilbudsiden innebærer ingen 
store tilleggskostnader, mens potensiell etablering er forbundet med betydelige irreversible 
kostnader(24). Det bør derfor undersøkes om det foreligger potensiell konkurranse før man 

(20) Se europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF av 30. juni 1997 om samtrafikk på telekommunikasjonsområdet med henblikk 
på å sikre universelle tjenester og samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om tilgang til åpne telenett (ONP), EFT L 199 
av 26.7.1997, s. 32 (”samtrafikkdirektivet”), som oppført i nr. 5cb i vedlegg XI til EØS-avtalen, rådsdirektiv 90/387/EØF av 28. 
juni 1990 om opprettelse av et indre marked for teletjenester ved gjennomføring av tilgang til åpne telenett (ONP), EFT L 192 
av 24.7.1990, s. 1 (”ONP-rammedirektivet”), som oppført i nr. 2 i vedlegg XI til EØS-avtalen; rådsdirektiv 92/44/EØF av 5. juni 
1992 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett på leide samband, EFT L 165 av 19.6.1992, s. 27 (”direktivet om leide 
samband”), som oppført i nr. 5b i vedlegg XI til EØS-avtalen; europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF av 13. desember 
1995 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (OPN) på telefontjenesten, EFT L 321 av 30.12.1995, s. 6, erstattet av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/10/EF om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) på telefonitjenesten og 
om tilbud av universelle tjenester i en telesektor under konkurranseforhold, EFT L 101 av 1.4.1998, s. 24 (”ONP-taledirektivet”), 
som oppført i nr. 5c i vedlegg XI til EØS-avtalen. Disse direktivene, som tilhører rammereglene av 1998, ble opphevet da 
rammedirektivet som innlemmet i EØS-avtalen trådte i kraft.

(21) Forente saker C-68/94 og C-30/95, Frankrike m. fl. mot Kommisjonen [1998] ECR I-1375. Se også kunngjøringen om 
markedsavgrensing, nr. 12.

(22) Siden sektoren for elektronisk telekommunikasjon styres av teknologi og nyskaping, vil ikke tidligere markedsdefinisjoner 
nødvendigvis være relevante på et senere tidspunkt. 

(23) Kunngjøringen om markedsavgrensing, nr. 12.
(24) Se også kunngjøringen om markedsavgrensing, nr. 20–23, sak IV/M.1225 – Enso/Stora, EFT L 254 av 29.9.1999, nr. 40.
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vurderer om et marked har tilstrekkelig konkurranse i henhold til rammedirektivet, det vil si om 
det finnes foretak med en sterk markedsstilling(25).

40. Substituerbarhet på etterspørselsiden brukes for å måle i hvor stor grad forbrukere er beredt til 
å bytte ut andre tjenester eller produkter til fordel for de aktuelle tjenestene eller produktene(26), 
mens substituerbarhet på tilbudsiden angir om andre leverandører enn de som tilbyr vedkommende 
produkt eller tjeneste, umiddelbart eller innen kort tid vil endre produktspekteret eller tilby de 
aktuelle produktene eller tjenestene uten at det medfører betydelige tilleggskostnader.

41. En måte å vurdere om det finnes substituerbarhet på etterspørsel- eller tilbudsiden på, er å 
benytte den såkalte ”hypotetisk monopol-testen”(27). Ved bruk av denne testen kan de nasjonale 
reguleringsmyndigheter finne ut hva som ville skje ved en liten, men merkbar og varig økning 
i prisen på et gitt produkt eller en gitt tjeneste, under den forutsetning at prisene på alle andre 
produkter eller tjenester forblir uendret (heretter kalt ”relativ prisøkning”). Mens betydningen av 
en prisøkning vil variere i hvert enkelt tilfelle, bør vanligvis nasjonale reguleringsmyndigheter 
i praksis observere forbrukernes (forbrukere eller foretak) reaksjoner på en varig prisøkning på 
mellom 5 og 10 %(28). Svarene fra de berørte forbrukere og foretak vil bidra til å avgjøre om 
produktene er substituerbare, og hvis så, hvor grensene for det relevante produktmarked bør 
trekkes(29).

42. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør som et utgangspunkt benytte denne testen først på en 
elektronisk kommunikasjonstjeneste eller et elektronisk kommunikasjonsprodukt i et bestemt 
geografisk område med kjennetegn som kan berettige at det pålegges lovgivningsmessige 
forpliktelser; etter at dette er gjort, bør det legges til produkter eller områder, avhengig av om 
konkurransen fra disse produktene eller områdene begrenser prisen på hovedproduktet eller 
-tjenesten. Siden en relativ prisøkning for et antall produkter(30) sannsynligvis vil føre til en 
viss nedgang i salget, er det viktigst å avgjøre om en slik nedgang vil være tilstrekkelig stor 
til å sluke den økte fortjenesten som ellers ville være resultatet av prisøkningen. Vurdering 
av substituerbarhet på etterspørsel- og tilbudsiden gir mulighet for å måle størrelsen på den 
sannsynlige nedgangen i salget, og dermed til å trekke grensene for det relevante marked.

43. I prinsippet er ”hypotetisk monopol-testen” relevant bare for produkter og tjenester med 
en pris som fastsettes fritt og som ikke er regulert. Derfor vil det i utgangspunktet antas at 
gjeldende priser er satt til et konkurransedyktig nivå. Dersom en tjeneste eller et produkt 
imidlertid tilbys til en regulert, kostnadsbasert pris, antas det at en slik pris i fravær av bevis 
på det motsatte, er satt til et nivå som ellers ville vært konkurransedyktig, og denne prisen 
bør derfor være utgangspunktet for anvendelsen av ”hypotetisk monopol-testen”(31). Dersom 
etterspørselen er svært elastisk for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, selv med relativt 
konkurransedyktige priser, mangler det aktuelle foretaket i teorien markedsmakt. Dersom det 
derimot er stor elastisitet selv ved gjeldende priser, kan dette bare bety at vedkommende foretak 
allerede har utøvd sin markedsmakt i en slik grad at ytterligere prisøkninger ikke vil øke foretakets 
fortjeneste. I slike tilfeller kan ”hypotetisk monopol-testen” gi en annen markedsdefinisjon 

(25) Se kunngjøringen om markedsavgrensing, nr. 24. Det å skille mellom substituerbarhet på tilbudsiden og potensiell konkurranse 
i markeder for elektronisk kommunikasjon, kan være mer komplisert enn for andre markeder, gitt dette markedets dynamiske 
karakter. Det som imidlertid er avgjørende, er at andre leverandørers potensielle etablering tas i betraktning på ett eller annet trinn 
i analysen av det relevante marked, dvs. enten når man først definerer markedet, eller i den senere vurderingen av markedsmakt.

(26) Det er ikke nødvendig at alle forbrukere bytter til et konkurrerende produkt; det holder at byttingen har et omfang som er 
tilstrekkelig til at en relativ prisøkning ikke er lønnsom. Dette kravet tilsvarer prinsippet om ”tilstrekkelig substituerbarhet” fastlagt 
i Domstolens rettspraksis, se fotnote 32.

(27) Se også tilgangskunngjøringen, nr. 46 og sak T-83/91, Tetra Pak mot Kommisjonen, [1994] ECR II-755, nr. 68. Denne testen er 
også kjent som ”SSNIP”, (small but significant non transitory increase in price). Selv om SSNIP-testen bare er ett eksempel på 
måter å definere det relevante marked på, og til tross for dens formelle, økonometriske karakter og dens feilmarginer (den såkalte 
”cellofanfaktoren”, se under), ligger dens styrke hovedsakelig i at den kan brukes som et konseptuelt verktøy for vurdering av bevis 
på konkurranse mellom ulike produkter eller tjenester. 

(28) Se kunngjøringen om markedsavgrensing, nr. 17–18.
(29) Sagt på en annen måte kan man der krysselastisiteten på etterspørsel mellom to produkter er høy, slutte at forbrukerne ser disse 

produktene som nære substitutter. Der forbrukernes valg påvirkes av andre faktorer enn prisøkninger, kan det hende at SSNIP-testen 
ikke er et egnet mål på produktsubstituerbarhet; se sak T-25/99, Colin Arthur Roberts og Valerie Ann Roberts mot Kommisjonen, 
[2001] ECR II-1881.

(30) Innenfor rammen av markedsavgrensing under EØS-avtalens artikkel 54 vil en konkurransemyndighet eller en domstol beregne en 
”startpris” ved anvendelsen av SSNIP på grunnlag av prisen fastsatt av den påståtte monopolisten. På samme måte vil startprisen 
når man vurderer en sammenslåings mulige virkninger på konkurransen, bygge på fusjonspartenes gjeldende priser. Når en nasjonal 
reguleringsmyndighet foretar en markedsanalyse med tanke på anvendelse av rammedirektivets artikkel 14, er det imidlertid 
mulig at den aktuelle tjenesten eller det aktuelle produktet tilbys av flere foretak. I slike tilfeller bør startprisen være bransjens 
”gjennomsnittspris”.

(31) Det er verdt å merke seg at priser etter en prisregulering som ikke tar sikte på å sikre at priser er kostnadsbaserte, men heller sikre 
et rimelig tilbud for levering av universaltjenester, ikke kan antas å være satt til et konkurransedyktig nivå, og heller ikke bør være 
utgangspunktet for anvendelsen av SSNIP-testen.
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enn den som ville være resultatet dersom prisene var satt til et konkurransedyktig nivå(32). 
Enhver vurdering av markedsdefinering må derfor ta hensyn til denne mulige vanskeligheten. 
Nasjonale reguleringsmyndigheter bør imidlertid gå ut fra at gjeldende prisnivåer gir et rimelig 
utgangspunkt for den aktuelle analysen, med mindre det foreligger bevis på det motsatte.

44. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet velger å benytte ”hypotetisk monopol-testen”, bør 
den brukes bare dersom det kan fastslås at en relativ prisøkning på det avgrensede geografiske 
marked og produktmarked ikke vil gjøre at forbrukerne bytter til lett tilgjengelige substitutter 
eller til leverandører i andre områder.

2.2.1 Det relevante produkt-/tjenestemarked

45. Ifølge rettspraksis består det relevante produkt-/tjenestemarked av alle produkter og tjenester 
med tilstrekkelig utbyttbarhet eller substituerbarhet, ikke bare når det gjelder de objektive 
kjennetegn som gjør dem er særdeles egnet til å dekke forbrukernes konstante behov, deres 
pris eller deres tilsiktede bruk, men også når det gjelder konkurransevilkårene og/eller 
tilbuds-/og etterspørselstrukturen i det aktuelle markedet(33). Produkter eller tjenester som 
bare i liten eller relativt grad er substituerbare, er ikke del av samme marked(34). Nasjonale 
reguleringsmyndigheter bør begynne arbeidet med å definere det relevante produkt- eller 
tjenestemarked ved å gruppere produkter eller tjenester som forbrukerne benytter for det samme 
formål (sluttbruk).

46. Selv om spørsmålet om et produkts eller en tjenestes sluttbruk er nært knyttet opp til produktets/
tjenestens fysiske kjennetegn, kan ulike produkter eller tjenester brukes til det samme. For 
eksempel kan forbrukere bruke ulike tjenester som kabel- og satellittilkoplinger til det samme, 
nemlig til å få tilgang til Internett. I slike tilfeller kan begge tjenester (kabel- og satellittilgangs- 
tjenester) befinne seg i det samme produktmarked. Motsatt kan for eksempel personsøkertjenester 
og mobiltelefonitjenester, som kan synes å tilby samme tjeneste, nemlig overføring av korte 
toveisbeskjeder, plasseres i to ulike produktmarkeder fordi forbrukerne ser deres funksjonalitet 
og sluttbruk som forskjellig.

47. Forskjeller ved prissettingsmodeller og tilbud for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste 
kan også bety at forbrukergruppene er ulike. Derfor kan nasjonale reguleringsmyndigheter ved 
å se på prisene, definere ulike markeder for bedrifts- og privatkunder for praktisk talt samme 
tjeneste. For eksempel har Overvåkningsorganet fastslått at operatører som leverer internasjonale 
elektroniske kommunikasjonstjenester til sluttbrukere, og som dermed har mulighet til å skille 
mellom privat- og bedriftskunder ved å anvende ulike priser og rabatter, opererer på to atskilte 
markeder når det gjelder slike tjenester (se under). Produkter må imidlertid ikke nødvendigvis 
tilbys til samme pris for å anses som substitutter på etterspørselsiden. Et lavkvalitetsprodukt 
eller en lavkvalitetstjeneste solgt til lav pris kan meget vel være et faktisk substitutt for et 
produkt av høyere kvalitet som selges til høyere pris. Det som betyr noe i dette tilfellet, er 
forbrukernes sannsynlige reaksjon på en relativ prisøkning(35)

(32) Faktisk er en av ulempene ved anvendelsen av SSNIP-testen at krysselastisitet ved stor etterspørsel i enkelte tilfeller kan være et 
tegn på at et foretak allerede har utøvd markedsmakt, en situasjon som er kjent i konkurranseretten og i konkurranserettslig praksis 
som ”cellofaneffekten”. I slike tilfeller tilsvarer gjeldende pris ikke en konkurransedyktig pris. Det å avgjøre om gjeldende pris 
er satt over konkurransedyktig nivå, er et av de vanskeligste aspektene ved SSNIP-testen. Nasjonale reguleringsmyndigheter som 
møter slike vanskeligheter kan støtte seg på andre kriterier for vurdering av substituerbarhet på etterspørsel- og tilbudsiden, slik 
som tjenester, tekniske spesifikasjoner osv. Hvis det foreligger bevis på at et foretak tidligere har utvist konkurransebegrensende 
atferd (prisfastsetting) eller har hatt en ledende stilling på markedet, kan dette være en indikasjon på at foretakets priser er fastsatt 
uten konkurranse og dermed ligger over det konkurransedyktige nivå. 

(33) Sak C-333/94 P, Tetra Pak mot Kommisjonen [1996] ECR I-5951, nr. 13, sak 31/80, L’Oréal [1980] ECR 3775, nr. 25, sak 322/81, 
Michelin mot Kommisjonen [1983] ECR 3461, nr. 37, sak C-62/86, AkzoChemie v Kommisjonen [1991] ECR I-3369, sak T504/93, 
Tiercé Ladbroke mot Kommisjonen [1997] ECR II-923, nr. 81, T-65/96, Kish Glass mot Kommisjonen [2000] ECR II-1885, nr. 62, 
sak C-475/99, Ambulanz Glöckner og Landkreis Südwestpfalz, [2001] ECR I-0000, nr. 33. Testen for tilstrekkelig substituerbarhet 
eller utskiftbarhet ble først fastlagt av Domstolen i sak 6/72, Europemballage og Continental Can mot Kommisjonen, [1973] ECR 
215, nr. 32 og sak 85/76, Hoffmann La-Roche mot Kommisjonen [1979] ECR 461, nr. 23.

(34) Sak C-333/94 P, Tetra Pak mot Kommisjonen [1996] ECR I-5951, nr. 13, sak 66/86, Ahmed Saeed [1989] ECR 803, nr. 39 og 40, 
sak United Brands mot Kommisjonen [1978] ECR 207, nr. 22 og 29; sak T-229/94, Deutsche Bahn mot Kommisjonen [1997] ECR 
II-1689, nr. 54. I Tetra Pak-saken bekreftet Domstolen det faktum at etterspørselen etter aseptiske og ikke-aseptiske kartonger til 
emballering av fruktjuice var marginal og stabil over tid i forhold til etterspørselen etter kartonger til emballering av melk, var bevis 
på svært lav substituerbarhet mellom sektoren for melkeemballasje og sektoren for annen emballasje, se dommens nr. 13 og 15.

(35) Ved en relativ prisøkning kan forbrukere av en tjeneste med lavere kvalitet og pris bytte til en tjeneste med høyere kvalitet/pris 
dersom kostnadene (ekstrautgiftene) oppveies av prisøkningen. Motsatt kan det hende at forbrukere av produkter med høyere 
kvalitet ikke lenger godtar en høyere ekstrakostnad, og bytter til en tjeneste med lavere kvalitet. I slike tilfeller synes produkter av 
lav og høy kvalitet for å være faktiske substitutter.
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48. Videre vil substituerbarheten mellom ulike tjenester for elektronisk kommunikasjon øke i takt 
med utviklingen av ulike teknologier. Bruken av digitale systemer fører til at nettjenester som 
bruker ulik teknologi blir stadig mer like med hensyn til ytelse og kjennetegn. Et pakkesvitsjet 
nettverk som Internett kan for eksempel brukes til å overføre digitaliserte talesignaler i 
konkurranse med tradisjonelle taletelefonitjenester(36).

49. For å fullføre markedsavgrensingsanalysen må en nasjonal reguleringsmyndighet derfor i tillegg 
til å vurdere produkter eller tjenester med objektive kjennetegn, priser og påtenkte bruk som 
gjør dem tilstrekkelig substituerbare, også om nødvendig undersøke de faktiske vilkårene for 
substituerbarhet på tilbud- og etterspørselsiden ved å anvende ”hypotetisk monopol-testen”. 

2.2.1.1. S u b s t i t u s j o n  p å  e t t e r s p ø r s e l s i d e n

50. Substitusjon på etterspørselsiden gjør det mulig for nasjonale reguleringsmyndigheter å 
utpeke substituerbare produkter eller produktspektre som forbrukere enkelt kan bytte til som 
følge av en relativ prisøkning. For å avgjøre om slik substituerbarhet finnes, bør nasjonale 
reguleringsmyndigheter benytte tidligere opplysninger om forbrukeratferd. Om mulig bør 
de nasjonale reguleringsmyndigheter undersøke historiske prissvingninger hos potensielt 
konkurrerende produkter, eventuelle opplysninger om prisbevegelser samt relevante takster. 
I slike tilfeller bør bevis på at forbrukere i senere tid raskt har byttet til andre produkter eller 
tjenester som svar på prisendringer, tillegges behørig vekt. I mangel av slike opplysninger bør 
nasjonale reguleringsmyndigheter om nødvendig forsøke å finne ut hvordan forbrukere og 
leverandører sannsynligvis vil reagere på en relativ økning i prisen for vedkommende tjeneste.

51. Mulighetene for forbrukere til å bytte ut enkelte produkter eller tjenester med andre som følge 
av en liten, men merkbar og varig prisøkning, kan imidlertid begrenses av betydelige kostnader 
forbundet med det å bytte. Forbrukere som har investert i teknologi eller gjort en annen 
nødvendig investering for å motta en tjeneste eller bruke et produkt, kan vegre seg mot å pådra 
seg tilleggskostnader ved et bytte til ellers substituerbare produkter eller tjenester. På samme 
måte kan forbrukere tilknyttet eksisterende leverandører også være bundet av langtidskontrakter 
eller av avskrekkende høye kostnader ved å bytte terminal. I en situasjon der sluttbrukere 
pålegges betydelige kostnader ved å bytte ut produkt A med produkt B, bør disse to produktene 
ikke regnes for å befinne seg i samme relevante marked(37).

52. Substituerbarhet på etterspørselsiden fokuserer på i hvilken grad produkter eller tjenester 
kan byttes ut med andre produkter eller tjenester sett fra kjøperens ståsted. En riktig 
markedsavgrensing kan imidlertid kreve nærmere evaluering av potensiell substituerbarhet sett 
fra tilbudsiden.

2.2.1.2. S u b s t i t u s j o n  p å  t i l b u d s i d e n

53. Ved vurdering av graden av substitusjon på tilbudsiden må nasjonale reguleringsmyndigheter 
også ta i betraktning sannsynligheten for at foretak som på det aktuelle tidspunkt ikke er aktive 
på det relevante produktmarked, beslutter å gå inn på markedet innen et rimelig tidsrom(38) som 
svar på en relativ prisøkning, dvs. en liten, men merkbar og varig prisøkning. Dersom de samlede 
kostnadene for å legge om produksjonen til vedkommende produkt er relativt ubetydelige, kan 
produktet innlemmes i produktmarkedsdefinisjonen. Det at et konkurrerende selskap har noen 
av de aktiva som kreves for å yte en bestemt tjeneste, er irrelevant dersom det er nødvendig med 
betydelige tilleggsinvesteringer for å markedsføre og lønnsomt tilby vedkommende tjeneste(39). 

(36) Kommisjonsmelding om status for overføring av talesignaler på Internett etter fellesskapsretten, særlig direktiv 90/388/EØF 
– Tillegg til Kommisjonens melding til Europaparlamentet og Rådet om status for og gjennomføring av direktiv 90/388/EØF om 
konkurranse på markedene for teletjenester, EFT C 369 av 22.12.2000, s. 3. På samme måte kan det ikke utelukkes at xDSL-
teknologi og flerpunkts videodistribusjonstjenester bygget på radiobaserte aksesslinjer i framtiden kan brukes til overføring av TV-
materiell i direkte konkurranse med andre eksisterende kabelbaserte TV-systemer, satellittoverføring direkte til bolig og jordbaserte 
analoge eller digitale overføringsplattformer.

(37) Substitueringskostnader som stammer fra foretaks strategiske valg og ikke fra ytre faktorer, bør sammen med andre typer 
etableringshindringer vurderes på det etterfølgende trinnet i en vurdering av sterk markedsstilling. Når et marked fremdeles er i 
vekst, er de samlede byttekostnadene for allerede ”kaprede” forbrukere kanskje ikke betydelige, og de vil dermed ikke begrense 
substitusjon på tilbudsiden.

(38) Tidsrammen for en vurdering av andre leverandørers reaksjon på en relativ prisøkning vil nødvendigvis avhenge av hvert markeds 
spesielle kjennetegn, og bør fastsettes for hvert enkelt tilfelle. 

(39) Se også tidligere nevnte sak C-333/94, Tetra Pak mot Kommisjonen, nr. 19. Som nevnt bør de nødvendige investeringene også 
foretas innen et rimelig tidsrom.
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Videre vil nasjonale reguleringsmyndigheter måtte finne ut om en bestemt leverandør faktisk 
ville bruke eller omstille produksjonsmidlene sine til å produsere det aktuelle produktet eller 
yte den relevante tjenesten (for eksempel kan kapasiteten deres være bundet opp av langsiktige 
leveringsavtaler, etc.). En hypotetisk substitusjon på tilbudsiden er i seg selv ikke tilstrekkelig 
for en markedsavgrensing.

54. Det bør også tas hensyn til eventuelle eksisterende rettslige eller administrative forpliktelser som 
kan hindre tilgang til det relevante marked innen rimelig tid og dermed begrense substitusjon 
på tilbudsiden. For eksempel vil forsinkelser og hindringer ved inngåelse av samtrafikk- 
eller samlokaliseringsavtaler, forhandling om andre typer nettilgang eller tilegning av 
tilgangsrettigheter til nettutvidelse(40), kunne gjøre det usannsynlig at potensielle konkurrenter 
på kort sikt vil kunne tilby nye tjenester og utvikle nye nett.

55. Som det framgår av betraktningene over kan substitusjon på tilbudsiden ikke bare brukes til å 
definere det relevante marked, men også til å fastslå antallet markedsdeltakere.

2.2.2. Geografisk marked

56. Når det relevante produktmarkedet er definert, er neste trinn å definere markedets geografiske 
grenser. Først når produktets eller tjenestens geografiske utbredelse er definert kan en nasjonal 
reguleringsmyndighet vurdere om det finnes markedsdeltakere med en sterk stilling på det 
relevante marked.

57. I henhold til rettspraksis omfatter det relevante geografiske markedet et område der de 
berørte foretakene er involvert i tilbud av og etterspørsel etter de aktuelle produkter eller 
tjenester – et område der konkurransevilkårene er lignende eller tilstrekkelig like og som 
kan skilles fra tilgrensende områder der gjeldende konkurransevilkår er klart annerledes(41). 
Konkurransevilkårene mellom produktforhandlere eller tjenesteytere må ikke være helt like for 
at det geografiske marked skal kunne defineres. Det holder at de er lignende eller tilstrekkelig 
like, og dermed kan bare de områder der konkurransevilkårene er ulike eller ”heterogene”, anses 
for ikke å utgjøre ett marked(42).

58. Prosessen med å trekke grensene for det geografiske marked følger de samme linjene som 
beskrevet over når det gjelder å vurdere virkningen av en relativ prisøkning på substitusjon på 
tilbud- og etterspørselsiden.

59. Derfor bør de nasjonale reguleringsmyndigheter når det gjelder substitusjon på etterspørselsiden 
hovedsakelig vurdere forbrukernes preferanser og deres faktiske geografiske kjøpsmønster. 
Særlig kan språklige faktorer forklare hvorfor enkelte tjenester ikke er tilgjengelige eller ikke 
markedsføres i andre språkområder. Når det gjelder substitusjon på tilbudsiden, der det kan 
fastslås at operatører som ikke faktisk er aktive eller til stede på det relevante marked vil 
etablere seg på markedet i løpet av kort tid ved en relativ prisøkning, bør markedet utvides til 
også å omfatte disse ”utenforstående” operatørene.

60. I sektoren for elektronisk telekommunikasjon har det relevante markeds geografiske grenser 
tradisjonelt vært trukket i henhold til to hovedkriterier(43):

a) det område som er dekket av et nettverk(44), og

b) lovgivning eller administrativ regulering(45).

(40) Se også sak COMP/M.2574 – Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, nr 58.
(41) United Brands, nevnt tidligere, nr. 44, Michelin, nevnt tidligere, nr. 26, sak 247/86, Alsatel mot Novasam [1988] ECR 5987, nr. 15; 

Tiercé Ladbroke mot Kommisjonen, nevnt tidligere, nr. 102.
(42) Deutsche Bahn mot Kommisjonen, nevnt tidligere, nr. 92. Sak T-139/98, AAMS mot Kommisjonen, [2001] ECR 0000-II, nr. 39.
(43) Se for eksempel sak IV/M.1025 – Mannesmann/Olivetti/Infostrada, nr. 17 og sak COMP/JV.23 – Telefónica Portugal Telecom/Médi 

Telecom.
(44) I praksis vil dette området tilsvare grensene for det område der en operatør har tillatelse til å drive virksomhet. I sak COMP/M.1650 

– ACEA/Telefónica understreket Kommisjonen at siden det meldte fellesforetaket ville ha en lisens som var begrenset til Roma-
området, kunne det geografiske marked defineres som lokalt. Se nr. 16.

(45) Det faktum at mobiloperatører kan yte tjenester bare i det området der de har tillatelse, og det at en nettverksarkitektur gjenspeiler 
mobillisensenes geografiske størrelser, forklarer hvorfor mobilmarkeder anses for å være nasjonale. De ekstra tilkoplings- og 
kommunikasjonskostnadene som forbrukerne pådrar seg når de bruker roamingtjenester, sammen med tapet av visse tilleggstjenester 
(for eksempel mangel på stemmepostkasse i utlandet), støtter denne definisjonen. Se sak IV/M.1439 – Telia/Telenor, nr. 124, sak 
IV/M.1430 – Vodafone/Airtouch, nr. 13-17, sak COMP/JV.17 – Mannesmann/Bell Atlantic/Omnitel, nr. 15.
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61. På grunnlag av disse to hovedkriteriene(46) kan geografiske markeder defineres som lokale, 
regionale eller nasjonale områder, eller områder med to eller flere land (for eksempel 
paneuropeiske markeder, EØS-markeder eller globale markeder).

2.2.3. Andre aspekter ved markedsdefinering

62. I forbindelse med forhåndsregulering kan det relevante marked i enkelte særlige tilfeller defineres 
på grunnlag av enkelte ruter. Særlig med tanke på størrelsen på markeder for internasjonal 
levering av elektroniske kommunikasjonstjenester til sluttbrukere og operatører, kan det være 
nyttig å behandle ruter mellom to land eller mellom to byer som atskilte markeder(47). Fra 
tilbudsiden er levering av et anrop til ett land selvfølgelig ikke et substitutt for levering av samme 
anrop til et annet land. På den annen side vil spørsmålet om indirekte overføringstjenester, dvs. 
omdirigering eller transittering av samme anrop via et tredjeland, utgjør et faktisk substitutt 
på tilbudsiden, være avhengig av markedets særtrekk. Dette spørsmålet må derfor avgjøres for 
hvert enkelt tilfelle(48). Et tjenestemarked på en bilateral rute vil imidlertid ha nasjonalt omfang, 
siden tilbuds- og etterspørselsmønstrene i begge ender av ruten sannsynligvis vil vise seg å ha 
ulike markedsstrukturer(49).

63. Overvåkningsorganet har i sin kunngjøring om markedsavgrensing pekt på enkelte tilfeller 
der det relevante markeds grenser kan utvides til også å omfatte produkter eller geografiske 
markeder som selv om de ikke er direkte substituerbare, bør inkluderes i markedsdefinisjonen 
på grunn av såkalte ”substitusjonskjeder”(50). Stort sett oppstår en substitusjonskjede når det kan 
påvises at selv om produkt A og C ikke er direkte substitutter, er B et substitutt for både produkt 
A og produkt C, som derfor kan være i samme produktmarked da prisen på disse produktene kan 
begrenses av substitusjon med produkt B. Det samme gjelder ved definering av det geografiske 
marked. På bakgrunn av den iboende faren for en uberettiget utvidelse av det relevante marked, 
skal påstander om substitusjonskjeder behørig begrunnes(51).

2.3 Kommisjonens praksis

64. Kommisjonen har gjort en rekke vedtak i henhold til forordning 17 og fusjonsforordningen 
rettet mot sektoren for elektronisk kommunikasjon. Disse vedtakene kan være særlig relevante 
for nasjonale reguleringsmyndigheter, som kan støtte seg på Kommisjonens framgangsmåte 
ved avgrensing av det relevante marked(52). Som nevnt over må man imidlertid være klar over 
at i en sektor som kjennetegnes av stadig nyskaping og raske teknologiske framskritt, risikerer 
enhver markedsdefinisjon foretatt på et gitt tidspunkt å bli unøyaktig eller foreldet i nær 

(46) Avtaler om fysisk samtrafikk kan også tas i betraktning ved definering av markedets geografiske grenser, sak IV/570 – TBT/BT/
TeleDanmark/Telenor, nr. 35.

(47) Sak IV/M.856 – British Telecom/MCI (II), nr. 19s., sak IV/JV.15 – BT/AT&T, nr. 84 og 92, sak COMP/M.2257 – France Telecom/
Equant, nr. 32. Det er svært usannsynlig at elektroniske telekommunikasjonstjenester vil kunne segmenteres på grunnlag av 
nasjonale (eller lokale) bilaterale ruter.

(48) For eksempel kan nevnes markedet for ”backhaul”-kapasitet på internasjonale ruter (dvs. kabelstasjoner som betjener land A til E), 
der det kan være mulighet for substitusjon mellom kabelstasjoner som betjener ulike land (dvs. kabelstasjoner som forbinder land 
A til B, A til C og A til D) dersom en leverandør av ”backhaul”-kapasitet i forbindelse med rute A til E risikerer at kundene bytter 
til en av de andre rutene som også kan overføre trafikk til eller fra land E.

(49) Når et marked defineres ut fra en bilateral rute, kan dets geografiske omfang være større enn det nasjonale dersom det i begge ender 
av markedet finnes leverandører som kan dekke etterspørselen som kommer fra begge ender av den relevante ruten. 

(50) Se kunngjøringen om markedsavgrensing, nr. 57 og 58. Substitusjonskjeder kan for eksempel forekomme når et foretak som yter 
tjenester på nasjonalt nivå begrenser prisene som forlanges av foretak som yter tjenester i atskilte geografiske markeder. Dette kan 
være tilfellet dersom prisene som forlanges av foretak som tilbyr kabelnett i spesielle områder, begrenses av et dominerende foretak 
som opererer nasjonalt. Se også sak COMP/M.1628 – TotalFina/Elf, EFT L 143 av 29.5.2001, s. 1, nr. 188.

(51) Det bør være klare tegn på prisuavhengighet i kjedens ender, og graden av substituerbarhet mellom de relevante produkter eller 
geografiske områder bør være tilstrekkelig stor.

(52) Kommisjonen har blant annet i sine vedtak henvist til at det finnes følgende markeder: internasjonale taletelefonitjenester (SAK IV/
M.856 – British Telecommunications /MCI (II), EFT L 335 av 8.12.1997), avanserte telekommunikasjonstjenester til bedriftskunder 
(sak IV/35.337 – Atlas, EFT L 239 av 19.9.1996, nr. 5-7, sak IV/35617 – Phoenix/Global/One, EFT L 239 av 19.9.1996, nr. 6, sak 
IV/34.857 – BT-MCI (I), EFT L 223 av 27.8.1994), standardiserte pakkesvitsjede datakommunikasjonstjenester med lav kapasitet, 
videresalg av internasjonal overføringskapasitet (sak IV/M.975 – Albacom/BT/ENI, nr. 24), telefonkonferanser (Albacom/BT/ENI, 
nr. 17), satellittjenester (sak IV/350518 – Iridium, EFT L 16 av 18.1.1997), forbedrede globale telekommunikasjonstjenester (sak 
IV/JV.15 – BT/AT & T, sak COMP/M.1741 – MCI WorldCom/Sprint, nr. 85, sak COMP/M.2257 – France Telecom/Equant, nr. 18), 
opplysningstjenester (sak IV/M.2468 – SEAT Pagine Gialle/ENIRO, nr. 19, sak COMP/M.1957 – VIAG Interkom/Telenor Media, 
nr. 8), levering av Internettilgang til sluttbrukere (sak IV/M.1439 – Telia/Telenor, sak COMP/JV.46 – Blackstone/CDPQ/Kabel 
Nordrhein/Westfalen, nr. 26, sak COMP/M.1838 – BT/Esat, nr. 7), universell Internettkonnektivitet/Internettkonnektivitet på 
toppnivå (sak COMP /M.1741 – MCI WorldCom/Sprint, nr. 52), integrerte paneuropeiske mobiltelefontjenester til internasjonalt 
mobile kunder (sak COMP/M.1975 – Vodafone Airtouch/Mannesmann, sak COMP/M.2016 – France Telecom/Orange, nr. 15), 
engroslevering av roamingtjenester (sak COMP/M.1863 – Vodafone/Airtel, nr. 17) og marked for tilknytning til det internasjonale 
signaliseringsnettverket (sak COMP/2598 – TDC/CMG/Migway JV, nr. 17-18).
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framtid(53). Videre er markedene definert i henhold til konkurranseretten i EØS uavhengig av 
markedene definert under de nye rammereglene, da omstendighetene rundt en markedsanalyse 
og tidspunktet for den kan være forskjellige(54).

65. Som fastslått i tilgangskunngjøringen finnes det minst to hovedtyper av relevante markeder som 
må vurderes i sektoren for elektronisk kommunikasjon, nemlig markedet for tjenester som ytes 
til sluttbrukere (tjenestemarkedet) og markedet for tilgang til fasiliteter som er nødvendige for å 
yte slike tjenester (tilgangsmarkedet)(55). Innenfor disse to brede markedsdefinisjonene kan det 
defineres flere markeder avhengig av tilbuds- og etterspørselsmønstrene.

66. Særlig vil Overvåkningsorganet og Kommisjonen i sin respektive beslutningspraksis vanligvis 
skille mellom levering at tjenester og levering av underliggende nettverksinfrastruktur. 
For eksempel har Kommisjonen med hensyn til levering av infrastruktur definert egne 
markeder for levering av infrastruktur til lokale aksessnett, fjerninfrastruktur og internasjonal 
infrastruktur(56). Med hensyn til faste tjenester har Kommisjonen skilt mellom abonnenttilgang 
(for sluttbrukere) til svitsjede taletelefonitjenester (lokale anrop, fjernanrop og internasjonale 
anrop), operatørtilgang (engros) til nettverk (lokalt, fjernbasert og internasjonalt) samt datakom
munikasjonstjenester til bedriftskunder(57). På markedet for fasttelefonitjenester til sluttbrukere 
har Kommisjonen også sondret mellom tilknytningsavgift og månedsleie(58). Tjenester til 
sluttbrukere tilbys to ulike forbrukergrupper, nemlig privatkunder og bedriftskunder, der 
sistnevnte gruppe sannsynligvis kan deles inn videre i et marked for profesjonelle små og 
mellomstore bedriftskunder og et marked for store foretak(59). Når det gjelder tjenester for 
fasttelefoni til privatkunder synes tilbuds- og etterspørselsmønstre å vise at det i dag tilbys 
to hovedtjenester, nemlig tradisjonelle fasttelefontjenester (taleoverføring og smalbåndet 
dataoverføring) på den ene siden, og høyhastighets kommunikasjonstjenester (i dag i form av 
xDSL-tjenester) på den andre siden(60).

67. Når det gjelder levering av mobile kommunikasjonstjenester har Kommisjonen fastslått 
at mobiltelefontjenester og fasttelefontjenester fra et etterspørselssynspunkt utgjør atskilte 
markeder(61). På mobilmarkedet har Kommisjonen innhentet bevis for at markedet for mobile 
kommunikasjonstjenester omfatter både GSM 900 og GSM 1800 og muligvis også analoge 
plattformer(62).

(53) Se også forente saker T-125/97 og T-127/97, The Coca-Cola Company m. fl. mot Kommisjonen [2000] ECR II-1733, nr. 81 og 82.
(54) Se også rammedirektivets artikkel 15.
(55) Se tilgangskunngjøringen, nr. 45.
(56) Se sak COMP/M.1439 – Telia/Telenor.
(57) Se Telia/Telenor, BT/AT&T, France Télécom/Equant, tidligere nevnt. Se også kommisjonsvedtak av 20. mai 1999, Cégétel + 4, 

EFT L 218 av 18.8.1999, nr. 22. Med hensyn til det nye markedet for GBDS, ”Global broadband data communication services”, 
har Kommisjonen fastslått at slike tjenester kan støttes av tre hovednettverksarkitekturer: (i) jordbaserte ledningsystemer, (ii) 
jordbaserte trådløse systemer og (iii) satellittbaserte systemer, og at satellittbasert GBDS fra et tilbudssynspunkt kan anses som et 
eget marked, sak COMP/M.1564 – Astrolink, nr. 20-23.

(58) Direktiv 96/19/EF, betraktning 20, EFT L 74 av 22.3.1996, s. 13. Se også Kommisjonens kunngjøring om atskilt tilgang til aksesslinjen: 
konkurranse om tilbud av et fullstendig spekter av elektroniske kommunikasjonstjenester, herunder bredbåndsmultimedia og rask 
Internettilgang, EFT C 272 av 23.9.2000, s. 55. I nr. 3.2 er følgende fastslått: ”Disse tjenestetypene må overvåkes tett, særlig på 
bakgrunn av den raske teknologiske utviklingen på området, og regelmessig vurderes på nytt tilfelle for tilfelle, men de er i dag 
vanligvis ikke innbyrdes substituerbare, og vil derfor anses for å utgjøre ulike relevante markeder.”

(59) Kommisjonen har definert egne markeder for tjenester til store multinasjonale foretak, på bakgrunn av de betydelige forskjellene i 
tilbud (og etterspørsel) av tjenester til denne kundegruppen sammenlignet med andre detaljkunder (bedriftskunder), se sak IV/JV.15 
– BT/AT&T, sak COMP/M.1741 – MCI WorldCom/Sprint, sak COMP/M.2257 – France Télécom/Equant.

(60) Se tidligere nevnte kunngjøring om atskilt tilgang til aksesslinjen, nr. 3.2. Markedet for høyhastighetskommunikasjonstjenester kan 
muligvis deles inn i flere markeder, avhengig av typen tjenester som tilbys (f.eks. Internettjenester, video på bestilling, osv.).

(61) Sak COMP/M.2574 – Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, nr. 33. Det kunne også hevdes at oppringingstilgang til Internett 
via eksisterende 2G mobiltelefoner er et eget marked, og ikke del av markedet for oppringingstilgang via det offentlige svitsjede 
telenettet. Ifølge Kommisjonen er det ikke sannsynlig at tilgang til Internett via en mobiltelefon kan være et substitutt for 
eksisterende måter å få tilgang til Internett på via en PC, på grunn av forskjeller i skjermstørrelse og formatet på det materiale som 
kan mottas med de ulike plattformene; se sak COMP/M.1982 – Telia/Oracle/Drutt, nr. 15 og sak COMP/JV.48 Vodafone/Vivendi/
Canal+.

(62) Sak COMP/M.2469 – Vodafone/Airtel, nr. 7, sak IV/M.1430 – Vodafone/Airtouch, sak IV/M.1669, Deutsche Telecom/One2One, 
nr. 7. Om dette markedet videre kan deles inn i et marked for nettoperatører og et tjenestemarked for senere omsetningsledd, bør 
avgjøres for hvert enkelt tilfelle; se sak IV/M.1760 – Mannesmann/Orange, nr. 8-10 og sak COMP/M.2053 – Telenor/BellSouth/
Sonofon, se nr. 9-10.
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68. Kommisjonen har fastslått at ”tilgangsmarkedet” består av alle typer infrastrukturer som kan 
brukes til å yte en bestemt tjeneste(63). Om markedet for nettverksinfrastruktur bør deles inn 
i like mange egne delmarkeder som det finnes typer nettverksinfrastruktur, avhenger helt 
klart av graden av substituerbarhet mellom slike (alternative) nett(64). Denne operasjonen bør 
foretas på grunnlag av hvilken type brukere som får tilgang til nettet. Det bør derfor sondres 
mellom levering av infrastruktur til andre operatører (engrosnivå) og levering til sluttbrukere 
(detaljnivå)(65). På detaljnivå kan det videre sondres mellom bedrifts- og privatkunder(66).

69. Når tjenesten som ytes bare angår sluttbrukere som abonnerer på et bestemt nettverk, kan tilgang 
til dette nettets termineringspunkter godt utgjøre det relevante produktmarked. Dette vil ikke 
være tilfellet dersom det kan slås fast at de samme tjenestene kan tilbys til samme kundegruppe 
via andre lett tilgjengelige konkurrerende nettverk. Kommisjonen slo for eksempel i sin melding 
om fri tilgang til aksessnettet(67) fast at selv om det finnes alternativer til offentlige svitsjede 
telenett for yting av høyhastighets kommunikasjonstjenester til privatkunder (fiberoptikknett, 
trådløse aksessnett eller oppgraderbare TV-nett), kan ingen av disse anses for å være et substitutt 
for det faste aksessnettet(68). Framtidige nyskapinger og teknologiske endringer kan imidlertid 
gjøre det berettiget å trekke andre slutninger(69).

70. Tilgang til mobile nett kan også defineres ved å henvise til to potensielt atskilte markeder, 
ett for start av anrop, og ett for avslutting av anrop. I denne forbindelse bør spørsmålet om 
markedet for tilgang til mobil infrastruktur tilsvarer tilgang til ett enkelt mobilt nettverk eller 
til alle mobile nettverk generelt, avgjøres på grunnlag av en analyse av markedets struktur og 
virkemåte(70).

3. VURDERING AV STERK (DOMINERENDE) MARKEDSSTILLING

71. I henhold til rammedirektivets artikkel 14 skal et foretak ”anses for å ha en sterk markedsstilling 
dersom det alene eller sammen med andre har det som svarer til en dominerende stilling, 
dvs. at foretaket har en økonomisk styrke som gir det mulighet til i betydelig grad å opptre 
uavhengig av konkurrenter, kunder og i siste instans forbrukerne”. Dette er definisjonen EF-
domstolen benytter i sin praksis for å beskrive begrepet dominerende stilling i traktatens artik-
kel 82(71). De nye rammereglene bringer definisjonen av sterk markedsstilling i samsvar med 
Domstolens definisjon av begrepet dominerende stilling i henhold til henholdsvis traktatens 
artikkel 82(72) og EØS-avtalens artikkel 54. Ved anvendelsen av den nye definisjonen av 

(63) I saken British Interactive Broadcasting/Open noterte Kommisjonen seg blant annet at for levering av grunnleggende taletjenester 
til forbrukere, omfattet det relevante infrastrukturmarkedet ikke bare BTs tradisjonelle koppernett, men også kabeloperatørenes 
kabelnett, som kunne brukes til å yte grunnleggende telefonitjenester, og muligvis også trådløse faste nett, sak IV/36.359, EFT L 
312 av 6.12.1999, nr. 33-38. I sak IV/M.1113 – Nortel/Norweb fastslo Kommisjonen at elektrisitetsnett som benytter ”Digital Power 
Line”-teknologi kunne utgjøre et alternativ til eksisterende tradisjonelle lokale aksessnett, se nr. 28-29.

(64) Ved en vurdering av vilkårene for nettkonkurranse på det irske markedet etter den fullstendige liberaliseringen, regnet Kommisjonen 
også med det som da ble ansett som potensielle leverandører av alternativ infrastruktur, nemlig kabel-TV og elektrisitetsnett, den 
tidligere nevnte Telecom Eireann-dommen, nr. 30. Kommisjonen lot spørsmålet om yting av overføringskapasitet via en undervanns 
nettverksinfrastruktur utgjør et annet marked enn jordbaserte eller satellittbaserte overføringsnett, stå åpent, sak COMP/M.1926 
– Telefonica/Tyco/JV, nr. 8.

(65) Sak COMP/M.1439 – Telia/Telenor, nr. 79. Kommisjonen identifiserte for eksempel et kommende alleuropeisk marked for 
engrostilgang (SMS) til mobil infrastruktur i sak COMP/2598 – TDC/CMG/Migway JV, nr. 28-29.

(66) Gjennom anvendelsen av disse kriteriene har Kommisjonen funnet ut at når det gjelder den faste infrastrukturen, foreligger det 
etterspørsel etter leie av overføringskapasitet og levering av tilknyttede tjenester til andre operatører på engrosnivå (markedet for 
operatørers tjenester til andre operatører); se sak IV/M.683 – GTS-HERMES Inc./HIT Rail BV, nr. 14, sak IV/M.1069 – WorldCom/
MCI, EFT L 116 av 4.5.1999, s. 1, Unisource, EFT L 318 av 20.11.1997, s. 1, Phoenix/Global One, EFT L 239 av 19.9.1996,  
s. 57, sak IV/JV.2 – Enel/FT/DT. I sak COMP/M.1439 – Telia/Telenor identifiserte Kommisjonen ulike etterspørselsmønstre for 
engros- og detaljtilgang til nettverksinfrastrukturen (levering eller tilgang til aksessnettet, og levering eller tilgang infrastruktur for 
fjernkommunikasjon eller internasjonal kommunikasjon), nr. 75 til 83.

(67) Se fotnote 58.
(68) Fiberoptikk er i dag bare konkurransedyktig på overføringsmarkeder i tidligere omsetningsledd, mens trådløse aksessnett som 

skal videreutvikles, hovedsakelig har profesjonelle og enkeltpersoner med særlige kommunikasjonsbehov som målgruppe. 
Med unntak av enkelte nasjonale markeder trenger eksisterende kabelfjernsynsnett kostbar oppgradering for å støtte toveis 
bredbåndkommunikasjon, og sammenlignet med xDSL-teknologier kan de ikke tilby garantert båndbredde, da kundene deler den 
samme kabelkanalen.

(69) Se også sak IV/JV.11 – @Home Benelux B.V.
(70) Dersom for eksempel en fast operatør ønsker å avslutte anrop til abonnenter i et bestemt nett, vil vedkommende i prinsippet ikke ha 

annet valg enn å ringe opp eller kople seg til nettverket den oppringte parten abonnerer på. Ut fra prinsippet om at ”anroper betaler”, 
har for eksempel mobiloperatører ingen grunn til å konkurrere om prisene for avslutting av anrop til egne nett. Se også OECD 
”Competition issues in Telecommunications – Background Note for the Secretariat”, DAFFE/CLP/WP2(2001)3 og Kommisjonens 
pressemelding IP/02/483.

(71) Sak 27/76, United Brands mot Kommisjonen [1978] ECR 207 og sak 55/76 Hoffmann-La Roche [1979] ECR 461, bekreftet ved 
senere dommer.

(72) Se også betraktning 25 i rammedirektivet.
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begrepet sterk markedsstilling må de nasjonale reguleringsmyndigheter derfor påse at deres 
vedtak er i samsvar med gjeldende rettspraksis i EFTA-domstolen og i EF-domstolen når det 
gjelder dominerende stilling(73), og også ta hensyn til Kommisjonens praksis. Imidlertid krever 
en forhåndsanvendelse av den nye definisjonen av sterk markedsstilling visse justeringer 
av framgangsmåten for vurdering av markedsmakt. Når nasjonale reguleringsmyndigheter 
foretar en forhåndsvurdering av om ett eller flere foretak har en dominerende stilling på det 
relevante marked, støtter de seg i prinsippet på andre prognoser og forventninger enn dem en 
konkurransemyndighet i ettertid benytter seg av ved anvendelsen av traktatens artikkel 82 og 
EØS-avtalens artikkel 54 i forbindelse med påstander om misbruk(74). Ofte vil manglende bevis 
eller opplysninger om tidligere oppførsel eller atferd gjøre at markedsanalysen hovedsakelig 
bygger på forventet framtidig utvikling. Hvor nøyaktig de nasjonale reguleringsmyndigheters 
markedsanalyse er, vil dermed avhenge av den informasjon og de data som faktisk foreligger 
når det aktuelle vedtak gjøres.

72. Det at en nasjonal reguleringsmyndighets opprinnelige antakelser om markedet viser seg å 
ikke holde stikk i et bestemt tilfelle, betyr ikke nødvendigvis at reguleringsmyndighetens 
vedtak ikke var i samsvar med rammedirektivet da det ble fattet. Ved en forhåndsvurdering 
av begrepet dominerende stilling må nasjonale reguleringsmyndigheter gis skjønnsmyndighet 
som står i forhold til kompleksiteten i de økonomiske, faktiske og juridiske forhold som skal 
vurderes. I henhold til rammedirektivet skal nasjonale reguleringsmyndigheter regelmessig 
foreta markedsvurderinger. De vil dermed ha mulighet til å tilpasse seg utviklingen i markedet 
med jevne mellomrom, og treffe de tiltak de anser for nødvendige.

3.1 Kriterier for vurdering av sterk markedsstilling

73. Som Domstolen for De europeiske fellesskap har understreket, betyr ikke konstatering av 
dominerende stilling nødvendigvis at det ikke finnes konkurranse på markedet. Det betyr bare at 
foretaket som har en slik stilling har mulighet til om ikke å bestemme, så i hvert fall ha betydelig 
innflytelse på forholdene som vil styre konkurranseutviklingen, og i alle tilfeller til å handle 
uten å ta hensyn til eventuelle konkurransebegrensninger, så lenge en slik atferd ikke skader 
foretaket(75).

74. Ved en analyse i ettertid kan en konkurransemyndighet avdekke flere ulike eksempler på 
markedsatferd som hver for seg er indikasjoner på markedsmakt i betydningen av EF-traktatens 
artikkel 82 og/eller EØS-avtalens artikkel 54. Ved en forhåndsanalyse vil markedsmakt 
imidlertid vurderes hovedsakelig ut fra det aktuelle foretakets makt til å øke prisene ved å 
begrense produksjonen, uten å pådra seg betydelig tap i salg eller inntekter.

75. Et foretaks markedsmakt kan begrenses av at det finnes potensielle konkurrenter(76). En 
nasjonal reguleringsmyndighet bør derfor ta hensyn til sannsynligheten for at foretak som ikke 
for øyeblikket er aktive på det relevante produktmarked, på mellomlang sikt beslutter å etablere 
seg på markedet som følge av en liten, men merkbar og varig prisøkning. Foretak som ved en 
slik prisøkning kan bytte eller endre produkt-/tjenestespekter og etablere seg på markedet, skal 
av de nasjonale reguleringsmyndigheter behandles som potensielle markedsdeltakere selv om 
de ikke for øyeblikket produserer det aktuelle produktet eller tilbyr den aktuelle tjenesten.

76. Som forklart nedenfor konstateres en dominerende stilling på bakgrunn av et antall kriterier, og 
vurderingen bygger som tidligere nevnt på en framtidsrettet markedsanalyse ut fra eksisterende 
markedsvilkår. Markedsandeler brukes ofte som et mål på markedsmakt. Selv om en høy 
markedsandel alene ikke er tilstrekkelig til å konstatere sterk (dominerende) markedsstilling, 
er det usannsynlig at et foretak som ikke har en stor andel av det relevante marked, har en 
dominerende stilling. Dermed vil et foretak med en markedsandel på inntil 25 % sannsynligvis 

(73) Se artikkel 14 nr. 2 og betraktning 28 i rammedirektivet
(74) Det bør understrekes at nasjonale reguleringsmyndigheter ikke må påvise misbruk av en dominerende stilling for å kunne fastslå at 

foretak har en sterk markedsstilling.
(75) Sak 85/76, Hoffmann-La Roche mot Kommisjonen [1979] ECR 461, nr. 39. I forbindelse med forhåndsregulering bør det 

understrekes at dersom et foretak allerede er pålagt lovgivningsmessige forpliktelser, vil det at konkurransen er gjenopprettet på det 
aktuelle markedet nettopp som følge av at foretaket er pålagt slike forpliktelser, ikke bety at foretaket ikke lenger er dominerende, 
og dermed ikke lenger skal anses for å ha en sterk markedsstilling.

(76) Det at det ikke finnes substituerbare tjenester eller produkter kan gjøre det berettiget å konstatere økonomisk avhengighet, som er 
karakteristisk for en dominerende stilling. Se også kommisjonsvedtakene om Decca Navigator System, EFT L 43 av 15.2.1987,  
s. 27, og Magill TV Guide: ITP, BBC, RTE, EFT L 78 av 21.3.1989, s. 43. Se også sak 22/78, Hugin mot Kommisjonen 1999 [ECR] 
1869, sak 226/84, British Leyland mot Kommisjonen 1986 [ECR] s. 3263.
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ikke ha en ensidig dominerende stilling på det aktuelle markedet(77). Kommisjonens vedtak 
viser at foretak vanligvis kun har en ensidig dominerende stilling dersom deres markedsandel 
overstiger 40 %, selv om Kommisjonen i enkelte tilfeller har hatt mistanke om dominerende 
stilling også ved mindre markedsandeler(78), ettersom dominans kan forekomme også uten at 
et foretak har en stor markedsandel. Ifølge etablert rettspraksis er svært store markedsandeler 
– andeler på over 50 % – i seg selv bevis på at et foretak har en dominerende stilling, unntatt 
i eksepsjonelle tilfeller(79). Et foretak med en stor markedsandel kan antas å ha en sterk, det 
vil si en dominerende, stilling, dersom dets markedsandel har vært uendret over tid(80). Det 
at et foretak med en sterk stilling på markedet gradvis taper markedsandeler, kan godt bety at 
konkurransen på markedet øker, men det utelukker ikke en konstatering av sterk markedsstilling. 
På den annen side vil markedsandeler som varierer over tid være tegn på manglende makt på det 
relevante marked.

77. Når det gjelder framgangsmåtene for måling av markedsstørrelse og markedsandeler, gir både 
salgsmengde og salgsverdi nyttig informasjon(81). Ved masseproduksjon legges det størst vekt 
på mengden, mens det ved differensierte produkter (dvs. merkevarer) ofte vil være salgsverdi 
og tilhørende markedsandel som anses for best å gjenspeile hver leverandørs relative stilling og 
styrke. På anbudsmarkeder kan antallet anbudskonkurranser et foretak har vunnet og tapt også 
gi en pekepinn om markedsandelen(82).

78. Hvilke kriterier som benyttes for måling av det/de berørte foretaks markedsandel, vil avhenge av 
det relevante markeds kjennetegn. De nasjonale reguleringsmyndigheter avgjør hvilke kriterier 
som er best egnet for måling av tilstedeværelse på markedet. For eksempel er inntekter fra 
leide samband, leid kapasitet eller antall termineringspunkter på leide samband mulige kriterier 
for å måle et foretaks relative styrke på markedet for leide samband. Som Kommisjonen har 
antydet tar ikke det blotte antall termineringspunkter på leide samband hensyn til de ulike 
typene leide samband som er tilgjengelige på markedet – fra analog talekvalitet til digitale 
høyhastighetssamband, og fra lokale til internasjonale leide samband. Av de to kriteriene kan 
inntekter fra leide samband være mest oversiktlig og enklest å måle. På samme måte kan 
inntekter fra salg til sluttbrukere, anropsminutter eller antall faste telefonlinjer eller abonnenter 
for offentlige teleoperatører, være mulige kriterier for måling av markedsandelene til foretak 
som opererer på disse markedene(83). Dersom markedet som defineres er markedet for 
samtrafikk, vil en mer realistisk måleparameter være inntekter fra avslutting av anrop til kunder 
på faste eller mobile nett. Dette fordi man ved å bruke inntekter i stedet for anropsminutter 
tar hensyn til at anropsminutter kan representere ulik verdi (dvs. lokale anrop, fjernanrop og 
internasjonale anrop), og gir et mål på tilstedeværelse på markedet som gjenspeiler både antall 
kunder og nettdekning(84). Av de samme grunner kan inntekter fra avslutting av anrop til kunder 
på mobile nett være den best egnede parameteren for å måle mobiloperatørers tilstedeværelse på 
markedet(85).

(77) Se også betraktning 15 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89.
(78) United Brands mot Kommisjonen nevnt tidligere. Jo større forskjell det er mellom det aktuelle foretaks markedsandel og 

konkurrentenes, jo mer sannsynlig er det at foretaket har en dominerende stilling. I sak COMP/M.1741 – MCI World Com/Sprint 
fant man for eksempel at den sammenslåtte enheten ville få en samlet markedsandel på mer enn [35-45] % av markedet for levering 
av maksimal Internettkonnektivitet, en andel som var flere ganger større enn andelen til enhetens nærmeste konkurrent, noe som 
ville gjøre den i stand til å handle uavhengig av konkurrenter og kunder (se nr. 114, 123, 126, 146, 155 og 196).

(79) Sak C-62/86, AKZO mot Kommisjonen, [1991] ECR I-3359, nr. 60; sak T-228/97, Irish Sugar mot Kommisjonen, [1999] ECR II-
2969, nr. 70, sak Hoffmann-La Roche mot Kommisjonen, nevnt tidligere, nr. 41, sak T-139/98, AAMS m.fl. mot Kommisjonen [2001] 
ECR II-0000, nr. 51. Store markedsandeler kan imidlertid tjene som nøyaktige mål bare i situasjoner der konkurrentene ikke kan 
øke produksjonen tilstrekkelig til å dekke den endrede etterspørselen som følger av at en rival øker prisene.

(80) Sak Hoffmann-La Roche mot Kommisjonen, nevnt tidligere, sak C-62/86, Akzo mot Kommisjonen, [1991] ECR I-3359, nr. 56 og 59. 
”Et foretak som har svært stor markedsandel og som beholder denne over en viss tid ved hjelp av sin produksjonsmengde og det 
tilbudet det representerer – uten at foretak med mye mindre markedsandeler raskt kan dekke etterspørselen fra dem som ønsker å 
forlate foretaket med størst markedsandel – er i kraft av sin andel i en sterk stilling som gjør det til en uunngåelig handelspartner, og 
som i seg selv, i det minste over relativt lange perioder, sikrer foretaket den handlingsfrihet som er karakteristisk for en dominerende 
stilling”, sak AAMS m.fl. mot Kommisjonen, nevnt tidligere, nr. 51.

(81) Meldingen om markedsavgrensing, nr. 5.
(82) Se sak COMP/M.1741 – MCI WorldCom/Sprint, nr. 239-240. På anbudsmarkeder er det imidlertid viktig å ikke bare støtte seg 

på markedsandeler, da disse i seg selv ikke kan være representative for foretakenes faktiske stilling, se også sak COMP/M.2201 
– MAN/Aüwarter.

(83) Se ”Determination of Organisations with Significant Market Power (SMP) for implementation of the ONP Directives”, DG XIII,  
1. mars 1999, på http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/SMPdeter.pdf, nr. 3.2.

(84) Se ”Determination of Organisations with Significant Market Power (SMP) for implementation of the ONP Directives”, DG XIII,  
1. mars 1999, på http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/SMPdeter.pdf, nr. 5.2.

(85) Med hensyn til samtrafikkmarkedet for faste og mobile nett, bør måling av avslutting av anrop omfatte egen nettrafikk og samtrafikk 
mottatt fra alle andre faste og mobile nett, nasjonale som internasjonale.

http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/SMPdeter.pdf
http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/SMPdeter.pdf
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79. Det er viktig å understreke at en dominerende stilling ikke kan konstateres utelukkende på 
grunnlag av store markedsandeler. Som nevnt over betyr store markedsandeler bare at den 
aktuelle operatøren kan ha en dominerende stilling. Derfor bør nasjonale reguleringsmyndigheter 
foreta en grundig og omfattende analyse av de økonomiske forholdene på det relevante marked, 
før de konkluderer med at det foreligger en sterk markedsstilling. I denne forbindelse kan 
følgende kriterier også benyttes for å måle et foretaks mulighet til i merkbar grad å opptre 
uavhengig av konkurrenter, kunder og forbrukere. Disse kriteriene omfatter blant annet:

– foretakets samlede størrelse,

– kontroll over infrastruktur som det ikke er lett å kopiere,

– teknologiske fordeler eller teknologisk overlegenhet,

– mangel på eller liten motvekt på kjøpersiden,

– enkel tilgang eller forrang til kapitalmarkedet/finansielle ressurser,

– produkt-/tjenestediversifisering (f.eks. produkt- eller tjenestepakker),

– stordriftsfordeler,

– breddefordeler,

– vertikal integrering,

– et velutviklet distribusjons- og salgsnettverk,

– mangel på potensiell konkurranse,

– hindringer for ekspansjon.

80. En dominerende stilling kan skyldes en kombinasjon av kriteriene over, som hver for seg ikke 
nødvendigvis er avgjørende.

81. Hvorvidt det foreligger en dominerende stilling, avhenger av hvor lett det er å etablere seg 
på markedet. Få etableringshindringer vil i prinsippet motvirke at et foretak med en betydelig 
markedsandel opptrer uavhengig og konkurransebegrensende. I sektoren for elektronisk 
kommunikasjon er etableringshindringene ofte store på grunn av eksisterende krav nedfelt i 
lov eller andre bestemmelser i henhold til lov som kan begrense antall tilgjengelige lisenser 
eller yting av visse tjenester (f.eks. GSM/DCS eller tredjegenerasjons mobile tjenester). 
Videre forekommer etableringshindringer der etablering på det relevante marked krever store 
investeringer og at kapasitet må bindes over lang tid for at virksomhet skal bli lønnsom(86). 
Store etableringshindringer kan imidlertid være mindre viktige på markeder som kjennetegnes 
av stadige teknologiske framskritt. På markedene for elektronisk kommunikasjon kan 
konkurransebegrensninger oppstå som følge av trusselen om nyskaping fra potensielle 
konkurrenter som ikke ennå er etablert på markedet. På slike markeder bør vurderingen av 
konkurransesituasjonen bygge på en framtidsrettet markedsanalyse.

82. Når det gjelder hvor relevant begrepet ”essensielle fasiliteter” er for anvendelsen av den nye 
definisjonen av sterk markedsstilling, foreligger det for øyeblikket ingen rettspraksis for sektoren 
for elektronisk kommunikasjon. Dette begrepet, som hovedsakelig er relevant i forbindelse med 
hvorvidt det foreligger misbruk av en dominerende stilling i henhold til EF-traktatens artikkel 82  
og/eller EØS-avtalens artikkel 54, er imidlertid mindre relevant ved forhåndsvurdering av sterk 
markedsstilling i betydningen av rammedirektivets artikkel 14. Prinsippet om ”essensielle 
fasiliteter” utfyller eksisterende generelle krav som dominerende foretak er pålagt, slik som 
forpliktelse til ikke å forskjellsbehandle kunder, som har vært anvendt i saker under EF-
traktatens artikkel 82 og EØS-avtalens artikkel 54 under særlige forhold, f.eks. der det å nekte 

(86) Hoffmann-La Roche mot Kommisjonen, nevnt tidligere, nr. 48. En av de viktigste etableringshindringene er irreversible kostnader. 
Slike kostnader er særlig relevante i sektoren for elektronisk kommunikasjon, da det er nødvendig med store investeringer for 
eksempel for å opprette et effektivt kommunikasjonsnettverk for levering av aksesstjenester, og det er sannsynlig at lite av dette 
kan dekkes inn dersom en nyetablerer beslutter å gå ut av markedet. Etableringshindringene forsterkes ytterligere av breddefordeler 
og den tetthet som vanligvis kjennetegner slike nettverk. Et stort nettverk vil derfor som regel ha lavere kostnader enn et mindre 
nettverk, noe som gjør at en etablerer må prise seg under de etablerte konkurrentene for å ta en stor andel av markedet og kunne 
konkurrere, hvilket igjen gjør det vanskelig å inntjene irreversible kostnader.
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å levere til tredjeparter eller å nekte disse tilgang ville hindre oppbygging av nye markeder eller 
nye produkter i strid med traktatens artikkel 82 bokstav b) og EØS-avtalens artikkel 54 bokstav 
b). Begrepet er dermed først og fremst brukt i forbindelse med tilgangsspørsmål og saker der det 
nektes levering eller handel i henhold til traktatens artikkel 82 og EØS-avtalens artikkel 54, uten 
at det foreligger forskjellsbehandling. I henhold til gjeldende rettspraksis kan et produkt eller en 
tjeneste anses som ”nødvendig” eller ”essensielt” bare dersom det ikke finnes noe faktisk eller 
potensielt substitutt. Selv om et foretak som besitter ”essensielle fasiliteter” per definisjon har en 
dominerende stilling på ethvert marked for disse fasilitetene, er dette ikke nødvendigvis tilfellet 
i motsatt fall. Det at bestemte fasiliteter i henhold til rettspraksis ikke er ”essensielle” eller 
”uunnværlige” for en økonomisk virksomhet på et marked(87), betyr ikke at den som besitter 
disse fasilitetene ikke kan ha en dominerende stilling. En nettoperatør kan for eksempel ha en 
dominerende stilling selv om det finnes andre konkurransedyktige nettverk, dersom operatørens 
nettverk er så stort eller kraftig at det gir operatøren mulighet til å opptre uavhengig av andre 
nettoperatører(88). Med andre ord er det viktig å fastslå om bestemte fasiliteter gir eieren en sterk 
stilling på markedet, uten at det dermed er nødvendig å fastslå at nevnte fasiliteter også kan 
anses som ”essensielle” eller ”uunnværlige” i henhold til gjeldende rettspraksis.

83. Det følger av ovennevnte at prinsippet om ”essensielle fasiliteter” er mindre relevant ved 
forhåndsanvendelse av rammedirektivets artikkel 14 enn ved etterfølgende anvendelse av EF-
traktatens artikkel 82 og EØS-avtalens artikkel 54.

3.1.1. Overføring av markedsmakt

84. Rammedirektivets artikkel 14 nr. 3 fastslår at ”Når et foretak har en sterk markedsstilling på et 
bestemt marked, kan det også anses for å ha en sterk markedsstilling på et nært tilknyttet marked 
når forbindelsene mellom de to markedene gjør det mulig å overføre markedsstillingen på det 
ene markedet til det andre markedet og på den måten styrke foretakets markedsstilling”.

85. Denne bestemmelsen er beregnet på markedssituasjoner som kan sammenlignes med situasjonen 
som dannet bakgrunn for Domstolens dom i Tetra Pak II-saken(89). Domstolen slo da fast at et 
foretak som hadde en dominerende stilling på ett marked og en ledende stilling på et annet, men 
nært beslektet marked, kom i en situasjon som kan betegnes som en dominerende stilling på de 
aktuelle markedene sett under ett. Et foretak kan takket være sin dominerende stilling på det 
første markedet og sin tilstedeværelse på det beslektede markedet, overføre markedsmakten det 
har på det første markedet og opptre uavhengig av sine kunder på det andre markedet(90). Selv 
om markedene som i Tetra Pak-saken sett under ett var horisontale markeder der Tetra Pak ble 
ansett for å ha en dominerende stilling, vil Domstolen som oftest konstatere nære forbindelser 
i vertikalt integrerte markeder. Dette er hyppig tilfellet i telekommunikasjonssektoren, der en 
operatør ofte har en dominerende stilling på infrastrukturmarkedet og betydelig tilstedeværelse 
på tjenestemarkedet på et senere ledd i omsetningskjeden(91). I slike tilfeller kan nasjonale 
reguleringsmyndigheter mene at operatøren har en sterk stilling på begge markeder sett under 
ett. I praksis vil nasjonale reguleringsmyndigheter dersom det er fastslått at et foretak har en 
sterk stilling på et engros- eller tilgangsmarked tidligere i omsetningskjeden, kunne forhindre 
eventuell ”spill-over”-effekt eller overføring av makt til markeder som befinner seg på et senere 
ledd i omsetningskjeden ved å pålegge foretaket noen av forpliktelsene i tilgangsdirektivet som 
kan være egnet til å unngå slike virkninger. Derfor er det bare der pålegg om forhåndsforpliktelser 
overfor et foretak som dominerer (tilgangs)markedet tidligere i omsetningskjeden ikke 
vil gi effektiv konkurranse på (detalj)markedet senere i omsetningskjeden, at nasjonale 
reguleringsmyndigheter bør undersøke om rammedirektivets artikkel 14 nr. 3 får anvendelse.

(87) Forente saker C-241/91 P og C-242/91 P, RTE og ITP mot Kommisjonen, [1995] ECR I-743, sak C-7/97, Oscar Bronner [1998] 
ECR I-7791, og forente saker T-374/94, T-375/94, T-384/94 og T-388/94, European Night Services m.fl. mot Kommisjonen [1998] 
ECR II-3141.

(88) Sak COMP/M.1741 – MCI WorldCom/Sprint, nr. 196.
(89) Sak C-333/94 P, Tetra Pak mot Kommisjonen [1996] ECR I-5951.
(90) Se også sak COMP/M.2146 – Tetra Laval/Sidel, nr. 325-389, under behandling, T-5/02.
(91) Se tilgangskunngjøringen, nr. 65.
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86. Betraktningene over er også relevante for horisontale markeder(92). Videre, og uavhengig av om 
markedene som vurderes er vertikale eller horisontale, bør begge være markeder for elektronisk 
kommunikasjon i henhold til rammedirektivets artikkel 2, og begge bør ha kjennetegn som 
berettiger at det forhåndspålegges lovgivningsmessige forpliktelser(93).

3.1.2. Kollektiv dominans

87. I henhold til EF-traktatens artikkel 82 og EØS-avtalens artikkel 54 kan en 
dominerende stilling innehas av et eller flere foretak (”kollektiv dominans”).  
Artikkel 14 nr. 2 i rammedirektivet slår også fast at et foretak kan ha en sterk markedsstilling, 
dvs. at det kan ha en dominerende stilling, enten alene eller sammen med andre.

88. I tilgangskunngjøringen slo Kommisjonen fast at selv om både dens egen praksis og Domstolens 
rettspraksis på det tidspunktet fremdeles var under utvikling, ville den anse to eller flere foretak 
for å ha kollektiv dominans når de samlet og i vesentlig grad framsto overfor sine kunder og 
konkurrenter på samme måte som et enkeltforetak i en dominerende stilling, forutsatt at det ikke 
fantes effektiv konkurranse mellom dem. Mangelen på konkurranse kunne i praksis skyldes at 
det fantes visse forbindelser mellom disse selskapene. Kommisjonen konkluderte imidlertid 
også med at slike forbindelser ikke var en forutsetning for at den skulle fastslå kollektiv 
dominans(94).

89. Siden tilgangskunngjøringen ble kunngjort, har begrepet kollektiv dominans blitt prøvet i et 
antall kommisjonsvedtak i henhold til forordning 17 og fusjonsforordningen. I tillegg har både 
Førsteinstansdomstolen og De europeiske fellesskaps domstol avsagt dommer som har bidratt 
til en tydeligere avgrensing av begrepet.

3.1.2.1 F ø r s t e i n s t a n s d o m s t o l e n  o g  D o m s t o l e n s  r e t t s p r a k s i s

90. Begrepet ”et eller flere foretak” i EF-traktatens artikkel 82 og EØS-avtalens artikkel 54 
innebærer at to eller flere økonomiske enheter som er juridisk og økonomisk uavhengige av 
hverandre, kan ha en dominerende stilling(95).

91. Før Domstolens dom i saken Compagnie maritime belge(96) og Førsteinstansdomstolens dom 
i Gencor-saken(97) (se under), kunne man hevde at kollektiv dominans kunne konstateres hvis 
det forelå økonomiske forbindelser i betydningen strukturelle forbindelser, eller andre faktorer 
som kunne skape en forbindelse mellom de aktuelle foretakene(98). Spørsmålet om kollektiv 
dominans også kunne forekomme i et oligopol, det vil si et marked med få selgere, i fravær av 
forbindelse mellom foretakene på et slikt marked, ble først reist i Gencor-saken. Saken omhandlet 
lovmessigheten av et vedtak Kommisjonen hadde gjort i henhold til fusjonsforordningen, som 
la ned forbud mot den meldte transaksjonen fordi den ville føre til at det oppsto et duopolistisk 
marked som ville gi oligopolistisk dominans(99). For Førsteinstansdomstolen anførte partene at 
Kommisjonen ikke hadde kunnet bevise at det fantes ”forbindelser” mellom medlemmene av 
duopolet slik dette var definert i gjeldende rettspraksis.

(92) For horisontale markeder bør markedsanalysen fokusere på å fastslå om det finnes nære forbindelser som vil gi et foretak som er 
dominerende på ett marked, mulighet til å opptre uavhengig av sine konkurrenter på et tilgrensende marked. Slike forbindelser 
kan konstateres ved å ta utgangspunkt i leverandørers og brukeres atferd i det aktuelle markedet (samme kunder og/eller 
leverandører i begge markeder, dvs. kunder som kjøper detaljtjenester både innen taleanrop og Internettilgang), eller i det faktum 
at inngangsproduktene eller -tjenestene i det vesentlige er de samme (dvs. der en fastnettoperatør leverer nettverksinfrastruktur til 
Internett-leverandører for engroslevering av starting og avslutting av anrop), se også sak T-83/91, Tetra Pak mot Kommisjonen, 
nevnt tidligere, nr. 120 og sak COMP/M.2416 – Tetra Laval/Sidel.

(93) Rammedirektivets artikkel 14 nr. 3 er ikke ment å få anvendelse på markedsmakt overført fra et ”regulert” marked til et nytt, 
”uregulert” marked. I slike tilfeller vil ethvert misbruk av en sterk stilling i det ”nye” markedet behandles i henhold til EF-traktatens 
artikkel 82.

(94) Se tilgangskunngjøringen, nr. 79.
(95) Se tilgangskunngjøringen, nr. 79.
(96) Forente saker C-395/96 P og C-396/96, Compagnie maritime belge m.fl. mot Kommisjonen [2000] ECR I-1365.
(97) Forente saker C-395/96 P og C-396/96, Compagnie maritime belge m.fl. mot Kommisjonen [2000] ECR I-1365, nr. 39.
(98) Sak T102/96, Gencor mot Kommisjonen [1999] ECR II-753.
(99) Sak IV/M.619 – Gencor Lonhro, EFT L 11 av 14.1.1997, s. 30.
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92. Førsteinstansdomstolen avviste påstanden ved blant annet å fastslå at det ikke forelå juridisk 
presedens for at begrepet ”økonomiske forbindelser” var begrenset til strukturelle forbindelser 
mellom de aktuelle foretakene: I henhold til Førsteinstansdomstolen var det ”ingen som helst 
grunn, verken juridisk eller økonomisk, til å utelukke fra begrepet økonomiske forbindelser 
det gjensidige avhengighetsforholdet mellom to parter i et tett oligopol der disse partene 
innenfor et marked med de riktige kjennetegnene, særlig med hensyn til markedskonsentrasjon, 
oversiktlighet og produkthomogenitet, er i stand til å forutsi hverandres atferd og dermed er 
sterkt motivert til å samordne sin markedsatferd, særlig på en slik måte at de maksimerer sine 
felles inntekter ved å begrense produksjonen for oppnå høyere priser. I en slik sammenheng 
er enhver forhandler klar over at et svært konkurransepreget tiltak fra dens side for å øke 
markedsandelen (for eksempel et priskutt), vil føre til at de øvrige forhandlerne handler på 
samme måte, slik at tiltaket ikke vil lønne seg. Alle forhandlerne vil dermed bli påvirket av 
prisreduksjonen(100). Som Domstolen påpekte, kan markedsvilkårene være slik at ”hvert foretak 
kan bli bevisst på felles interesser, og blant annet øke prisene uten å måtte inngå en avtale eller 
innlede samordnet praksis”(101).

93. Førsteinstansdomstolens dom i Gencor-saken ble bekreftet i Compagnie maritime belge-saken, 
der Domstolen ga ytterligere retningslinjer for tolkningen av begrepet ”kollektiv dominans” 
og for hvilke vilkår som må være oppfylt før det kan slås fast at det foreligger slik dominans. 
Ifølge Domstolen er det for å vise at to eller flere foretak sammen har en dominerende 
stilling nødvendig å vurdere om de berørte foretakene sammen utgjør en enhet vis-à-vis sine 
konkurrenter, handelspartnere og forbrukere på et bestemt marked(102). Dette vil være tilfellet 
når i) det ikke er effektiv konkurranse mellom de aktuelle foretakene, og ii) de berørte foretakene 
samordner sin atferd eller utvikler en felles politikk på det relevante marked(103). Bare når det 
kan svares bekreftende på dette, er det grunn til å vurdere om den kollektive enheten faktisk 
har en dominerende stilling(104). Det må særlig slås fast om det finnes økonomiske forbindelser 
mellom de berørte foretakene som gjør at de kan handle uavhengig av konkurrenter, kunder og 
forbrukere. Domstolen erkjente at en gjennomført avtale, beslutning eller samordnet praksis som 
er satt ut i livet (uansett om den kan unntas i henhold til EF-traktatens artikkel 81 nr. 3/EØS-
avtalens artikkel 53 nr. 3 eller ikke), utvilsomt kan føre til at de berørte foretakene blir forbundet 
med hverandre på en slik måte at deres atferd på et bestemt marked der de er aktive, kan føre 
til at de blir oppfattet som en kollektiv enhet vis-à-vis sine konkurrenter, handelspartnere og 
forbrukere(105).

94. Det at to eller flere foretak er forbundet gjennom en avtale, beslutning om en sammenslutning 
av foretak eller samordnet praksis i henhold til traktatens artikkel 81 nr. 1 eller EØS-avtalens 
artikkel 53 nr. 1, utgjør imidlertid ikke i seg selv det nødvendige grunnlaget for en slik påstand. 
Ifølge Domstolen kan ”en konstatering av kollektiv dominans også bygge på andre tilknyttede 
faktorer, og den vil avhenge av en økonomisk vurdering, særlig en vurdering av det aktuelle 
markedets struktur(106).

95. Det følger at Gencor- og Compagnie Maritime Belge-dommene at selv om man kan benytte 
påviste strukturelle forbindelser for å støtte opp om en konstatering av kollektiv dominans, 
kan en slik konstatering også gjøres i forbindelse med et oligopol eller et svært konsentrert 
marked med en struktur som alene er særlig egnet til å muliggjøre samordningsvirkninger på 
det relevante marked(107).

(100) Gencor mot Kommisjonen, tidligere nevnt, nr. 276. 
(101) Gencor mot Kommisjonen, tidligere nevnt, nr. 277.
(102) Compagnie maritime belge transports m.fl., tidligere nevnt, nr. 39. Se også sak T-342/99 Airtour mot Kommisjonen [2002] ECR 

II-0000, nr. 76.
(103) Se særlig Frankrike m.fl. mot Kommisjonen, tidligere nevnt, nr. 221.
(104) Compagnie maritime belge, nr. 39.
(105) Compagnie maritime belge, nr. 44.
(106) Compagnie maritime belge, nr. 45.
(107) Denne bruken av begrepet ”samordnet virkning” er den samme som termen ”parallell konkurransebegrensende atferd” som også 

benyttes i Kommisjonens vedtak om anvendelse av begrepet kollektiv (oligopolistisk) dominans.
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3.1.2.2 K o m m i s j o n e n s  b e s l u t n i n g s p r a k s i s  o g  v e d l e g g  I I  t i l  r a m m e d i r e k t i v e t

96. Kommisjonen har behandlet begrepet kollektiv dominans i en rekke vedtak under 
fusjonsforordningen. Den har da forsøkt å slå fast om det aktuelle oligopolets struktur har bidratt 
til å fremme samordnet virkning på disse markedene(108).

97. Ved en forhåndsvurdering av sannsynligheten for at det finnes eller oppstår et marked 
der forholdene er eller kan være egnet til å skape kollektiv dominans i form av stilltiende 
samordning, bør de nasjonale reguleringsmyndigheter analysere:

a) om markedets kjennetegn er egnet til å skape stilltiende samordning, og

b) om en slik samordning er bærekraftig, det vil si om i) noen av oligopolistene har mulighet 
og motivasjon til å avvike fra den samordnede praksisen, ut fra de ikke-avvikende 
foretakenes muligheter og motivasjon til å treffe mottiltak, og om ii) kjøpere/fjerne 
konkurrenter/potensielle etablerere har mulighet og motivasjon til å utfordre en eventuell 
konkurransebegrensende samordnet praksis(109).

98. Analysen blir enklere ved anvendelse av et visst antall kriterier som er oppført i vedlegg II til 
rammedirektivet, og som også Kommisjonen har benyttet ved anvendelsen av begrepet kollektiv 
dominans under fusjonsforordningen. Dette vedlegget slår fast følgende: ”To eller flere foretak 
kan sammen ha en dominerende stilling i henhold til artikkel 14, selv om det ikke finnes 
strukturelle eller andre bånd mellom foretakene, når de deltar på et marked med en struktur som 
anses for å være egnet til å skape samordningsvirkninger.”(110). Med forbehold for Domstolens 
rettspraksis på området felles dominans, vil dette trolig være tilfellet dersom markedet oppfyller 
et antall hensiktsmessige kriterier, særlig med hensyn til markedskonsentrasjon, oversiktlighet 
og andre kjennetegn nevnt under:

– velutviklet marked,

– stillstand eller moderat vekst i etterspørselen,

– lav etterspørselselastisitet,

– homogene produkter,

– liknende kostnadsstrukturer,

– liknende markedsandeler,

– manglende teknisk nyvinning, veletablert teknologi,

– fravær av overkapasitet,

– store adgangshindringer,

– manglende motvekt på kjøpersiden,

– manglende potensiell konkurranse,

– forskjellige uformelle forbindelser eller andre forbindelser mellom berørte foretak,

– gjengjeldelsesmekanismer,

– manglende eller redusert mulighet for priskonkurranse.

(108) Se særlig sak COMP/M.2498 – UPM-Kummene/Haindl, og COMP/M.2499 – Norske Skog/Parenco/Walsum, sak COMP/M.2201 
– MAN/Aüwarter, sak COMP/M.2097 – SCA/Matsä Tissue, sak COMP/M.1882 – Pirelli/BICC, sak COMP/M.1741 – MCI 
WorldCom/Sprint, under behandling, T-310/00, sak IV/M.1524 – Airtourst First Choice, EFT L 93 av 13-4-2000, s. 1, under 
behandling T-342/99, sak IV/M.1383 – Exxon Mobil, sak IV/M.1313 – Danish Crown/Vestjyske Slagterier, EFT L 20 av 25.1.2000, 
s. 1, sak IV/M.1225 – Enso/Stora, EFT L 254 av 29.9.1999, s. 9, sak IV/M.1016 – Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, EFT  
L 50 av 26.2.1999, s. 27, sak IV/M.619 – Gencor/Lonrho, nevnt tidligere, sak IV/M.308, Kali + Saltz/MdK/Treuhand, EFT L 186 
av 21.7.1994, s. 38 og sak IV/M.190 – Nestlé/Perrier EFT L 356 av 5.12.1992, s. 1.

(109) Dette er kjernen i en ny analyseform benyttet av Kommisjonen i de nyligste vedtakene om kollektiv dominans, se for eksempel sak 
IV/M.190 – Nestlé/Perrier, EFT L 356 av 5.12.1992, s. 1, Gencor/Lonrho, nevnt tidligere, sak IV/M.1383 – Exxon/Mobil, nr. 259, 
sak IV/M.1524 – Airtours/First Choice, EFT L 93 av 13.4.2000, s. 1 og sak COMP/M.2499 – Norske Skog/Parenco/Walsum, nr 76; 
se også Airtours mot Kommisjonen, nevnt tidligere, nr. 62.

(110) Se også rammedirektivets betraktning 26: ”To eller flere foretak kan sammen ha en dominerende stilling, ikke bare når det 
finnes strukturelle eller andre bånd mellom dem, men også når det relevante markedet har en struktur som er egnet til å skape 
samordningsvirkninger, dvs. at den fremmer en parallell eller tilpasset konkurransebegrensende markedsatferd.”
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99. Vedlegg II til rammedirektivet fastsetter uttrykkelig at listen over ikke er uttømmende, og at 
kriteriene ikke er kumulative. Listen skal snarere peke på typer av kjennetegn som kan brukes 
for å underbygge påstander om felles (oligopolistisk) dominerende stilling i form av stilltiende 
samordning(111). Som nevnt over viser listen også at strukturelle forbindelser mellom de berørte 
foretakene ikke er en forutsetning for å kunne konstatere kollektiv dominans. Det er imidlertid 
tydelig at der slike forbindelser eksisterer, kan de sammen med eventuelle andre kriterier nevnt 
over brukes til å fastsette hvorfor samordnede virkninger oppstår i et gitt oligopol. Dersom det 
ikke finnes slike forbindelser, må man vurdere et antall av markedets kjennetegn for å kunne 
fastslå om et marked er egnet til å skape dominans i form av stilltiende samordning. Ofte vil 
disse kjennetegnene være de samme som på listen over, men det er nødvendig å undersøke 
alle kjennetegnene og foreta en samlet vurdering i stedet for å bruke listen mekanisk som en 
kontrolliste. Avhengig av omstendighetene i hver enkelt sak er det at man ikke klart kan påvise 
at ett eller flere av de strukturelle elementer som vanligvis forbindes med kollektiv dominans 
foreligger, i seg selv ikke nok for å utelukke muligheten for samordnet opptreden(112).

100. I et oligopol der de fleste, om ikke alle, kriteriene over er oppfylt, bør det særlig undersøkes 
om markedsoperatørene har sterke incentiver til å samordne sin praksis på markedet og avstå 
fra å utvise konkurransemessig atferd. Dette vil være tilfellet der langsiktige inntekter fra en 
ikke-konkurransemessig atferd overstiger en eventuell kortsiktig gevinst ved å opprettholde 
konkurransen.

101. Det må understrekes at en konstatering av at markedet er konsentrert, ikke nødvendigvis gir 
belegg for å hevde at markedets struktur er egnet til å skape kollektiv dominans i form av 
stilltiende samordning(113).

102. Ved anvendelsen av begrepet kollektiv dominans i form av stilltiende samordning vil det 
legges størst vekt på de kriterier som avgjør om det foreligger samordnet opptreden på det 
bestemte markedet. I sak COMPM.2499 – Norske Skog/Parenco/Walsum fant Kommisjonen 
derfor at selv om markedene for avispapir og treholdig magasinpapir var konsentrerte, 
produktene var homogene, etterspørselen var svært statisk, kjøpekraften var begrenset og 
etableringshindringene var høye, var det likevel usannsynlig at det kunne forekomme lønnsom, 
stilltiende samordning mellom oligopolistene, på grunn av labile markedsandeler, mangel 
på symmetri i kostnadsstrukturene, mangel på oversiktlighet i investeringsbeslutningene og 
mangel på en troverdig gjengjeldelsesmekanisme(114).

3.1.2.3 K o l l e k t i v  d o m i n a n s  o g  t e l e k o m m u n i k a s j o n s s e k t o r e n

103. Når de anvender begrepet kollektiv dominans kan nasjonale reguleringsmyndigheter også trekke 
inn vedtak gjort under fusjonsforordningen innen elektronisk kommunikasjon der Kommisjonen 
har undersøkt om noen av de meldte transaksjonene hadde kunnet føre til kollektiv dominans.

(111) Se sak COMP/M.2498 – UPM-Kymmene/Haindl og sak COMP/M.2499 – Norske Skog/Prenco/Walsum, nr. 77.
(112) Se for eksempel sak COMP/M.2097 – SCA/Metsä Tissue.
(113) I sak COMP/M.2201 – MAN/Aüwarter fant Kommisjonen at det ikke var fare for felles dominans til tross for at to av 

deltakerne på det tyske bybussmarkedet, MAN/Aüwarter og EvoBus, hver ville dekke litt under halvparten av markedet. 
Kommisjonen fant særlig at stilltiende samordning mellom MAN/Aüwarter og EvoBus ikke var sannsynlig, da det ikke fantes 
noen realistisk samordningsmekanisme. For det annet ville betydelige forskjeller mellom EvoBus og MAN/Aüwarter, slik som 
ulike kostnadsstrukturer, gjøre det mer sannsynlig at selskapene heller ville konkurrere enn å samarbeide. På sammen måte 
fant Kommisjonen i saken Alcoa/British Aluminium at markedet, til tross for at de to partene sammen sto for 80 % av salget på 
markedet, ikke kunne anses for å være egnet til å skape oligopolistisk dominans, da i) markedsandelene var volatile og labile, og 
ii) etterspørselen var relativt uregelmessig, noe som gjorde det vanskelig for partene å reagere på hverandres tiltak for stilltiende 
å samordne sin atferd. Videre var ikke markedet oversiktlig med hensyn til priser, og innkjøperne hadde betydelig motvekt. 
Kommisjonens konklusjon ble ytterligere styrket ved det at det ikke fantes noen troverdig gjengjeldelsesmekanisme som kunne 
opprettholde en stilltiende samordning, og det at konkurransen på markedet ikke bare var prisbasert, men også i stor grad avhengig 
av teknologisk nyskaping og oppfølging etter salg, sak COMP/M.2111 – Alcoa/British Aluminium.

(114) På samme måte, i sak COMP/M.2348 – Outokumpu/Norzink, fant Kommisjonen at selv om sinkmarkedet besto av få aktører, 
etableringshindringene var høye og utsiktene til vekst var lave, var det usannsynlig at det oppsto en markedsstruktur som var egnet 
til å skape samordnet opptreden dersom det kunne påvises i) at partene kunne ikke påvirke prisfastsettelsen og ii) at produsentene 
hadde asymmetriske kostnader og at det ikke fantes noen troverdig gjengjeldelsesmekanisme.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 21/24 27.4.2006

104. I saken MCI WorldCom/Sprint undersøkte Kommisjonen om den nye sammenslutningen 
sammen med Concert Alliance kunne tenkes å få en kollektiv dominerende stilling på markedet 
for globale teletjenester (GTS). Siden operatører på dette markedet konkurrerte på grunnlag 
av anbud, der leverandørene i første fase av anbudsprosessen ble valgt ut fra deres evne til 
å tilby skreddersydde, avanserte løsninger av høy kvalitet, og ikke ut fra pris, konsentrerte 
Kommisjonen sin undersøkelse om det som kunne gi og hadde gitt markedsdeltakerne 
grunn til parallell atferd med hensyn til hvem som vant (og hadde vunnet) de ulike anbuds-
konkurransene(115). Etter å ha undersøkt markedsstrukturen grundig (homogent produkt, høye 
etableringshindringer, kundenes motvekt osv.), fant Kommisjonen at den ikke kunne påvise 
manglende konkurransebegrensninger fra faktiske konkurrenter – en nøkkelfaktor i vurderingen 
av om parallell atferd kan opprettholdes; Kommisjonen besluttet derfor å trekke sine innsigelser 
i forbindelse med dette markedet(116).

105. I saken BT&Esat(117) vurderte Kommisjonens blant annet om forholdene på det irske markedet 
for oppringingstilgang til Internett åpnet for et duopol bestående av den tradisjonelle operatøren 
Eircom og den nye sammenslutningen. Kommisjonen fant at dette ikke var tilfellet av følgende 
årsaker: For det første var markedsandelene ikke stabile, for det annet ble etterspørselen fordoblet 
hvert halvår, videre ble produktene for Internettilgang ikke ansett for å være homogene, og til 
slutt var teknologisk utvikling et av markedets viktigste kjennetegn(118).

106. I Vodafone/Airtouch-saken(119) konkluderte Kommisjonen med at den sammenslåtte enheten 
ville få felles kontroll over to av de fire mobiloperatørene på det tyske mobilmarkedet (D2 
og E-Plus, de øvrige var T-Mobil og VIAG Interkom). Fordi markedsetableringen var sterkt 
regulert, dvs. antall lisenser var begrenset til antall tilgjengelige radiofrekvenser, og fordi 
markedsforholdene var oversiktlige, kunne det ikke utelukkes at det oppsto et duopol der 
forholdene ville ligge til rette for samordning(120).

107. I saken France Télécom/Orange fant Kommisjonen at før Orange etablerte seg på det belgiske 
mobilmarkedet, var de to eksisterende aktørene Proximus og Mobistar i en posisjon der de 
kunne utøve felles dominans. Kommisjonen merket seg at de to operatørene før Orange 
etablerte seg på markedet hadde tilnærmet lik og transparent prisfastsetting, og nøyaktig samme 
prisutvikling(121). I samme vedtak avviste Kommisjonen videre påstander fra tredjeparter om 
fare for at Vodafone og France Telecom ville få en kollektiv dominerende stilling på markedet 
for levering av alleuropeiske mobiltjenester til internasjonalt mobile kunder. Til tross for 
vesentlig asymmetri mellom de to operatørenes markedsandeler, ble markedet karakterisert 
som et marked under oppbygging, med stigende etterspørsel og mange typer ulike tjenester og 
priser(122).

(115) Se sak COMP/M.1741 – MCI WorldCom/Sprint, nr. 263.
(116) Se sak COMP/M.1741 – MCI WorldCom/Sprint, nr. 257-302.
(117) Sak COMP/M.1838 – BT/Esat.
(118) Sak COMP/M.1838 – BT/Esat, nr. 10-14.
(119) Sak IV/M.1430 – Vodafone/Airtouch.
(120) Sak IV/M.1430 – Vodafone/Airtouch, nr. 28. Sannsynligheten for at det oppsto et duopolistisk marked berørte bare de tre største 

mobiloperatørene, dvs. D2 og E-Plus på den ene siden, og T-Mobil på den andre siden, idet VIAG Interkoms markedsandel var på 
under 5 %. Kommisjonens betenkeligheter ble først lagt bort da partene foreslo å selge alle Vodafones andeler i E-Plus.

(121) Sak COMP/M.2016 – France Telecom/Orange, nr. 26.
(122) Sak COMP/M.2016 – France Telecom/Orange, nr. 39-40. I arbeidsdokumentet ”On the initial findings of the sector inquiry into 

mobil roaming charges” henviste Kommisjonen til i) sannsynligheten for at det fantes et antall økonomiske forbindelser mellom 
mobiloperatører, dvs. gjennom deres samtrafikkavtaler, deres medlemskap i den internasjonale organisasjon av GSM-operatører 
GSM Association og foraene WAP og UMTS, og det faktum at vilkårene i roamingavtalene var nærmest standardisert samt ii) 
sannsynligheten for høye etableringshindringer. I sin forhåndsvurdering understreket Kommisjonen også at det at mobilmarkedet 
vanligvis er teknologistyrt, ikke så ut til å ha påvirket gjeldende konkurransevilkår på det internasjonale engrosmarkedet for 
roamingtjenester, se http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/roaming/, side 24 og 25.

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/roaming/
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4. PÅLEGG OM ELLER OPPRETTHOLDELSE, ENDRING ELLER OPPHEVING AV 
FORPLIKTELSER I HENHOLD TIL RAMMEREGLENE 

108. Retningslinjenes avsnitt 3 omhandler analysen av relevante markeder de nasjonale 
reguleringsmyndigheter i henhold til rammedirektivets artikkel 16 må foreta for å fastslå om et 
marked har effektiv konkurranse, dvs. om det finnes foretak på markedet som har en dominerende 
stilling. Dette avsnittet inneholder retningslinjer for nasjonale reguleringsmyndigheter om 
tiltakene de bør treffe etter en slik analyse, dvs. for pålegg eller opprettholdelse, endring 
eller oppheving av bestemte lovgivningsmessige forpliktelser overfor foretak med en sterk 
markedsstilling. Dette avsnittet beskriver også i hvilke tilfeller lignende forpliktelser som dem 
som kan pålegges foretak med en sterk markedsstilling, kan pålegges foretak som ikke har en 
slik sterk stilling.

109. De bestemte lovgivningsmessige forpliktelsene som kan pålegges foretak med en sterk 
markedsstilling, gjelder både for engros- og detaljmarkeder. I prinsippet er forpliktelsene som 
gjelder for engrosmarkedet nedfelt i tilgangsdirektivets artikkel 9 til 13. Forpliktelsene som 
gjelder for detaljmarkedet, er nedfelt i artikkel 17 til 19 i universaltjenestedirektivet.

110. Forpliktelsene nedfelt i tilgangsdirektivet omhandler: oversiktlighet (artikkel 9), likebehandling 
(artikkel 10), atskilte regnskaper (artikkel 11), forpliktelser om tilgang til og bruk av bestemte 
nettressurser (artikkel 12) og forpliktelser om priskontroll og kostnadsregnskap (artikkel 13). I 
tillegg fastsetter tilgangsdirektivets artikkel 8 at nasjonale reguleringsmyndigheter kan pålegge 
andre forpliktelser enn dem som er oppført. For å kunne gjøre dette, må de framlegge en 
anmodning om dette for Overvåkningsorganet, som etter å ha innhentet uttalelse fra EFTAs 
kommunikasjonskomité beslutter hvorvidt de nasjonale reguleringsmyndigheter kan tillates å 
iverksette dem.

111. Forpliktelsene nedfelt i universaltjenestedirektivet er: reguleringstiltak for tjenester til 
sluttbrukere (artikkel 17), opprettholdelse av et minimumssett av leide samband (artikkel 18 og 
vedlegg VII) og valg og forhåndsvalg av operatør (artikkel 19).

112. I henhold til rammereglene bør disse forpliktelsene bare pålegges foretak som er utpekt som 
foretak med en sterk stilling på et relevant marked, unntatt i enkelte definerte tilfeller oppført i 
avsnitt 4.3.

4.1. Pålegg om eller opprettholdelse, endring eller oppheving av forpliktelser overfor 
operatører med en sterk markedsstilling 

113. Som forklart i avsnitt 1 betyr begrepet effektiv konkurranse at det ikke finnes noe foretak 
med dominerende stilling (sterk markedsstilling) på det relevante marked. Med andre ord er 
en konstatering av effektiv konkurranse på et relevant marked egentlig det samme som å si 
at ingen foretak, verken alene eller sammen med andre, har en dominerende stilling på dette 
markedet. Motsatt vil en konstatering av fravær av effektiv konkurranse på et relevant marked 
være det samme som å si at det finnes foretak som enten alene eller sammen med andre har en 
dominerende stilling på dette markedet.

114. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet finner at det er effektiv konkurranse på et marked, kan 
den ikke pålegge noen operatør på dette markedet forpliktelser i henhold til artikkel 16. Dersom 
den nasjonale reguleringsmyndighet tidligere har pålagt lovgivningsmessige forpliktelser 
overfor foretak på dette markedet, må den oppheve slike forpliktelser og la være å pålegge 
foretaket/foretakene nye forpliktelser. Som fastsatt i artikkel 16 nr. 3 i rammedirektivet skal 
en nasjonal reguleringsmyndighet når den foreslår å oppheve eksisterende lovgivningsmessige 
forpliktelser, underrette partene om dette innen en rimelig frist.

115. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet konstaterer at konkurransen på det relevante marked 
ikke er effektiv fordi det finnes ett eller flere foretak som har en dominerende stilling, må 
den i samsvar med artikkel 16 nr. 4 i rammedirektivet identifisere det eller de berørte foretak 
som har en sterk markedsstilling, og pålegge dem hensiktsmessige lovgivningsmessige 
forpliktelser. Det å bare erklære at et foretak har en sterk stilling på et gitt marked uten å pålegge 
hensiktsmessige lovgivningsmessige forpliktelser, er imidlertid i strid med bestemmelsene i de 
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nye rammereglene, nærmere bestemt artikkel 16 nr. 4 i rammedirektivet. Med andre ord må 
de nasjonale reguleringsmyndigheter pålegge minst én lovgivningsmessig forpliktelse overfor 
et foretak som er identifisert som et foretak med sterk markedsstilling. Dersom en nasjonal 
reguleringsmyndighet utpeker flere enn ett foretak med dominerende stilling, dvs. at det 
foreligger felles dominans, bør den også avgjøre hvilke lovgivningsmessige forpliktelser som 
er mest egnet, på grunnlag av proporsjonalitetsprinsippet.

116. Dersom et foretak tidligere har vært pålagt forpliktelser i henhold til rammereglene av 1998, må 
den nasjonale reguleringsmyndighet avgjøre om lignende forpliktelser fortsatt er egnet under de 
nye rammereglene, ut fra en ny markedsanalyse utført i samsvar med rammedirektivets artikkel 
16 og disse retningslinjer. Dersom det konstateres at foretaket har en sterk stilling på et relevant 
marked i henhold til de nye rammereglene, kan lovgivningsmessige forpliktelser tilsvarende 
dem pålagt under 1998-rammereglene dermed opprettholdes. Alternativt kan slike forpliktelser 
endres, eller nye forpliktelser fastsatt i de nye rammereglene pålegges, ettersom den nasjonale 
reguleringsmyndighet finner det hensiktsmessig.

117. Bortsett fra der direktivene pålegger bestemte tiltak, slik som i universaltjenestedirektivets 
artikkel 18 og 19, må nasjonale reguleringsmyndigheter velge mellom de lovgivningsmessige 
forpliktelsene fastsatt i direktivene for å løse et bestemt problem på et marked som anses for 
ikke å ha effektiv konkurranse. Dersom nasjonale reguleringsmyndigheter ønsker å pålegge 
andre forpliktelser for tilgang og samtrafikk enn dem som er oppført i tilgangsdirektivet, må de 
anmode Overvåkningsorganet om å godkjenne tiltakene de foreslår. Overvåkningsorganet må 
innhente en uttalelse fra EFTAs kommunikasjonskomité før det gjør sitt vedtak.

118. I henhold til EØS-regelverket, og særlig rammedirektivets artikkel 8, skal nasjonale 
reguleringsmyndigheter påse at de tiltak de pålegger operatører med sterk markedsstilling i 
henhold til rammedirektivets artikkel 16, er berettiget i forhold til målene nedfelt i artikkel 8,  
og at de står i forhold til disse målene. Dette betyr at enhver forpliktelse som pålegges av 
nasjonale reguleringsmyndigheter må stå i forhold til det problem som skal løses. Artikkel 7  
i rammedirektivet krever at nasjonale reguleringsmyndigheter begrunner et planlagt tiltak 
når de framlegger utkastet til tiltak for andre nasjonale reguleringsmyndigheter og for 
Overvåkningsorganet. Derfor må de nasjonale reguleringsmyndigheter også, i tillegg til 
markedsanalysen som underbygger påstanden om en sterk markedsstilling, vedlegge sine 
vedtak en begrunnelse for det planlagte tiltaket sett i forhold til målene i artikkel 8 samt en 
redegjørelse for hvorfor deres vedtak bør anses som forholdsmessige.

119. Overholdelse av forholdsmessighetsprinsippet vil være et av Overvåkningsorganets hovedkriterier 
når det vurderer tiltak foreslått av nasjonale reguleringsmyndigheter etter framgangsmåten i 
rammedirektivets artikkel 7. Forholdsmessighetsprinsippet er et veletablert prinsipp i EØS-
regelverket(123). Dette prinsippet krever at midlene som benyttes for å nå et gitt mål, ikke må 
være mer omfattende enn det som er hensiktsmessig og nødvendig for å nå dette målet. For at 
det skal kunne slås fast at et foreslått tiltak er i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet, må 
tiltaket ha et legitimt mål, og midlene som benyttes for å nå målet må både være nødvendige og 
minst mulig byrdefulle, dvs. at de må være begrenset til det minimum som er nødvendig for å 
nå målet.

120. Særlig på de tidligere stadiene for implementering av det nye rammeverket, vil 
Overvåkningsorganet ikke forvente at nasjonale reguleringsmyndigheter opphever eksisterende 
lovgivningsmessige forpliktelser pålagt operatører med sterk markedsstilling for å dekke 
berettigede reguleringsbehov, uten at det framlegges klare bevis på at disse forpliktelsene 
har oppfylt sitt formål og derfor ikke lenger er påkrevd fordi konkurransen anses for å være 
effektiv på det relevante marked. De nye rammereglene inneholder ulike midler for å løse ulike 
identifiserte problemer, og midlene bør skreddersys for å løse hvert enkelt av dem.

121. Når Overvåkningsorganet anmodes om en uttalelse i henhold til rammedirektivets artikkel 7 
nr. 3, vil det også kontrollere at de tiltak de nasjonale reguleringsmyndigheter har foreslått er 
i samsvar med rammereglene i sin helhet, og vurdere virkningene av det foreslåtte tiltaket for 
EØS-avtalen.

(123) Se for eksempel sak E-3/00 EFTAs overvåkningsorgan mot kongeriket Norge [2001], EFTA-domstolens rapporter s. 73 fra  
avsnitt 27.
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122. Overvåkningsorganet skal bistå de nasjonale reguleringsmyndigheter for å sikre at de så langt 
det er mulig er konsekvente i sine valg av tiltak når det foreligger lignende situasjoner i ulike 
EØS-stater. Videre skal nasjonale reguleringsmyndigheter som fastsatt i rammedirektivets 
artikkel 7 nr. 2 arbeide for å bli enige om hvilke typer tiltak som er best egnet til å håndtere de 
enkelte typer markedssituasjoner.

4.2 Transnasjonale markeder: Nasjonale reguleringsmyndigheters vedtak og analyse

123. Artikkel 15 nr. 4 i rammedirektivet gir Overvåkningsorganet myndighet til etter å ha rådspurt 
de nasjonale reguleringsmyndigheter og EFTAs kommunikasjonskomité å gjøre et vedtak 
som angir tverrnasjonale markeder mellom to eller flere EFTA-stater. Videre fastsetter 
rammedirektivets artikkel 15 nr. 4, slik det er innlemmet i EØS-avtalen(124), at tverrnasjonale 
markeder som berører både en EFTA-stat og en EF-medlemsstat skal identifiseres. I slike 
tilfeller skal Overvåkningsorganet og Kommisjonen samarbeide for å bli enige om identiske 
vedtak som identifiserer slike tverrnasjonale markeder. De generelle reglene for samarbeid i 
EØS-avtalens artikkel 109 skal få tilsvarende anvendelse.

124. I henhold til rammedirektivets artikkel 16 nr. 5 skal de berørte nasjonale reguleringsmyndigheter 
gjennomføre markedsanalysen i fellesskap, og avgjøre om det skal pålegges forpliktelser. 
I praksis er det forventet at den europeiske gruppen av reguleringsmyndigheter (European 
Regulators Group, ERG) vil være et egnet forum for slike felles analyser, selv om andre 
multilaterale møter og samarbeidsformer også kan bli vurdert nødvendige.

125. Normalt vil felles analyser utført av nasjonale reguleringsmyndigheter følge tilnærmet 
samme framgangsmåter (f.eks. for offentlig høring) som dem som skal følges når én nasjonal 
reguleringsmyndighet foretar en markedsanalyse. Nærmere bestemmelser for felles analyse og 
beslutningstaking vil måtte fastlegges.

4.3 Pålegg av visse spesifikke lovgivningsmessige forpliktelser overfor operatører som ikke 
har en sterk markedsstilling

126. De foregående delene av dette avsnittet omhandler framgangsmåtene for pålegg av visse 
spesifikke forpliktelser overfor operatører med en sterk markedsstilling, under tilgangsdirektivets 
artikkel 7 og 8 og universaltjenestedirektivets artikkel 16 til 19. I særlige tilfeller kan lignende 
forpliktelser pålegges andre operatører enn dem som er utpekt som operatører med en sterk 
markedsstilling, i følgende situasjoner beskrevet i tilgangsdirektivets artikkel 8 nr. 3:

– forpliktelser om blant annet tilgang til tilgangskontrollsystemer, om å sammenkople nett 
for å sikre ende til ende-forbindelse, og tilgang til Application Program Interfaces (API) og 
elektroniske programoversikter for å sikre tilgang til bestemte digitale radio- og fjernsyns-
overføringstjenester (tilgangsdirektivets artikkel 5 nr. 1, artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6), 

– forpliktelser som nasjonale reguleringsmyndigheter kan pålegge for samlokalisering 
der regler om miljøvern, helsevern, vern av offentlig sikkerhet eller byplanlegging eller 
arealplanlegging, hindrer andre foretak i å opprette brukbare alternativer til samlokalisering 
(rammedirektivets artikkel 12),

– forpliktelser om atskilte regnskaper for foretak som yter elektroniske kommunikasjonstjenester 
og som har særrett eller enerett i andre sektorer (rammedirektivets artikkel 13),

– forpliktelser som foretaket som får brukerrettigheten til radiofrekvenser har påtatt seg etter 
en utvelgingsmetode basert på konkurranse eller sammenligning (vilkår B7 i vedlegget til 
tillatelsesdirektivet, anvendt via artikkel 6 nr. 1 i samme direktiv),

– forpliktelser til å håndtere anrop til abonnenter ved hjelp av bestemte nummerressurser og 
forpliktelser som er nødvendige for gjennomføringen av nummeroverføring (universal-
tjenestedirektivets artikkel 27, 28 og 30), og

– forpliktelser på grunnlag av de relevante bestemmelser i direktivet om personvern og 
elektronisk kommunikasjon.

(124) Artikkel 1 nr. 1 bokstav d) i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2004 av 6. februar 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjons-
tjenester).
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5. UNDERSØKELSESMYNDIGHET OG FRAMGANGSMÅTER FOR SAMARBEID I 
FORBINDELSE MED MARKEDSANALYSER

5.1 Oversikt

127. Denne delen av retningslinjene inneholder framgangsmåter i forbindelse med en nasjonal 
reguleringsmyndighets rett til å innhente de opplysninger som er nødvendige for å foreta en 
markedsanalyse.

128. Rammereglene inneholder bestemmelser som skal gi nasjonale reguleringsmyndigheter 
myndighet til å kreve at foretak som leverer elektroniske kommunikasjonsnettverk og  
-tjenester oversender de opplysninger, herunder fortrolige opplysninger, som er nødvendig 
for at de nasjonale reguleringsmyndigheter skal kunne vurdere konkurransesituasjonen i de 
relevante markeder og pålegge hensiktsmessige forhåndsforpliktelser, og på den måten sikre at 
rammereglene overholdes.

129. Denne delen inneholder også retningslinjer for tiltak som skal sikre et effektivt samarbeid mellom 
nasjonale reguleringsmyndigheter og nasjonale konkurransemyndigheter på nasjonalt plan, 
nasjonale reguleringsmyndigheter imellom, samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter 
og Overvåkningsorganet på EØS-plan og samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter 
i EFTA-statene og nasjonale reguleringsmyndigheter i EU-medlemsstatene gjennom 
Overvåkningsorganet og Kommisjonen. Den omhandler særlig utveksling av opplysninger 
mellom disse myndighetene.

130. Mange markeder for elektronisk kommunikasjon er preget av stadig utvikling, og deres 
struktur endres raskt. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør påse at vurderingen av effektiv 
konkurranse, den offentlige høringen og utpekingen av operatører med sterk markedsstilling 
foretas innenfor et rimelig tidsrom. Enhver unødig forsinkelse av beslutningen kan virke 
negativt på investeringsviljen i det relevante marked, og dermed skade forbrukernes interesser. 

5.2 Markedsanalyse og undersøkelsesmyndighet

131. I henhold til rammedirektivets artikkel 16 nr. 1 skal de nasjonale reguleringsmyndigheter 
gjennomføre en analyse av de relevante markeder identifisert i rekommandasjonen og i et 
eventuelt vedtak, snarest mulig etter vedtakelsen av rekommandasjonen eller etter en eventuell 
ny vurdering av disse. Slutningene fra analysen av hvert av de relevante markeder skal 
kunngjøres sammen med det foreslåtte tiltaket, og det skal igangsettes en offentlig høring som 
beskrevet i avsnitt 6 i disse retningslinjer. 

132. Før de kan foreta markedsanalysen må nasjonale reguleringsmyndigheter innhente alle 
opplysningene de anser for nødvendige for å vurdere makt på et gitt marked. I den grad slike 
opplysninger må innhentes direkte fra foretakene, fastsetter tillatelsesdirektivets artikkel 11  
at foretak i henhold til sin generelle tillatelse er forpliktet til å gi de opplysninger som er 
nødvendige for at nasjonale reguleringsmyndigheter skal kunne foreta markedsanalyser 
i henhold til rammedirektivets artikkel 16 nr. 2. Dette forsterkes av den mer generelle 
forpliktelsen i rammedirektivets artikkel 5 nr. 1, som fastsetter at EFTA-statene skal sørge for at 
foretak som tilbyr elektroniske kommunikasjonsnett og elektroniske kommunikasjonstjenester, 
oversender nødvendige opplysninger slik at de nasjonale reguleringsmyndigheter kan sikre at 
EØS-regelverket overholdes.

133. Når nasjonale reguleringsmyndigheter anmoder et foretak om opplysninger, skal de begrunne 
anmodningen og tidsfristen for oversending av opplysningene. Som fastsatt i tillatelsesdirektivets 
artikkel 10 nr. 4 kan nasjonale reguleringsmyndigheter bemyndiges til å iverksette økonomiske 
sanksjoner overfor foretak som ikke har gitt opplysninger.

134. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal i samsvar med rammedirektivets artikkel 5 nr. 4 
offentliggjøre alle opplysninger som kan bidra til å skape et åpent konkurransemarked, i samsvar 
med nasjonale regler om offentlig tilgang til opplysninger og i henhold til EØS-regelverket og 
nasjonale regler om forretningshemmeligheter.
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135. Med hensyn til fortrolige opplysninger krever bestemmelsene i rammedirektivets artikkel 5  
nr. 3 imidlertid at nasjonale reguleringsmyndigheter sikrer at slike opplysninger behandles 
fortrolig i samsvar med EØS-regelverket og nasjonale regler om forretningshemmeligheter.  
Denne forpliktelsen gjelder også opplysninger som er mottatt i fortrolighet fra en annen 
offentlig myndighet.

5.3 Samarbeid

 Mellom nasjonale reguleringsmyndigheter og nasjonale konkurransemyndigheter

136. I henhold til rammedirektivets artikkel 16 nr. 1 skal de nasjonale reguleringsmyndigheter trekke 
inn de nasjonale konkurransemyndigheter i markedsanalysen når dette er hensiktsmessig. 
EFTA-statene bør fastsette de framgangsmåtene som er nødvendige for at analysen i henhold til 
rammedirektivets artikkel 16 skal kunne foretas effektivt. Når nasjonale reguleringsmyndigheter 
foretar sine markedsanalyser etter framgangsmåtene i konkurranseretten i EØS, er nasjonale 
konkurransemyndigheters synspunkter med hensyn til vurdering av konkurransen svært relevante. 
Samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter og nasjonale konkurransemyndigheter vil 
være grunnleggende, men de nasjonale reguleringsmyndigheter forblir juridisk ansvarlige for 
å foreta de relevante analysene. Dersom oppgavene tildelt under rammedirektivets artikkel 16 
skal utføres av to eller flere atskilte reguleringsorganer i henhold til nasjonal lov, bør EFTA-
statene sikre en tydelig oppgavedeling, og definere framgangsmåter for samråd og samarbeid 
mellom reguleringsmyndigheter for å sikre en ensartet analyse av de relevante markeder.

137. I henhold til rammedirektivets artikkel 3 nr. 5 skal nasjonale reguleringsmyndigheter og 
nasjonale konkurransemyndigheter oversende hverandre de opplysninger som er nødvendige for 
anvendelsen av bestemmelsene i rammereglene, og mottakermyndigheten skal sikre den samme 
grad av fortrolighet som avsendermyndigheten. Nasjonale konkurransemyndigheter bør derfor 
oversende nasjonale reguleringsmyndigheter alle relevante opplysninger som er innhentet 
ved hjelp av konkurransemyndighetens undersøkelses- og håndhevingsmyndighet, herunder 
fortrolige opplysninger.

138. Opplysninger som en nasjonal konkurransemyndighet anser som fortrolige i henhold til EØS-
regelverket og nasjonalt regelverk om forretningshemmeligheter, bør oversendes nasjonale 
reguleringsmyndigheter bare dersom dette er nødvendig for anvendelsen av rammereglenes 
bestemmelser. Utvekslingen av opplysninger bør begrenses til det som er relevant og som står i 
forhold til formålet med en slik utveksling.

 Mellom Overvåkningsorganet og nasjonale reguleringsmyndigheter

139. For at rammereglene skal kunne fungere effektivt i praksis, er det avgjørende at 
Overvåkningsorganet og de nasjonale reguleringsmyndigheter samarbeider tett. Særlig er det 
viktig at et effektivt uformelt samarbeid finner sted. Et samarbeid vil sannsynligvis være til 
gjensidig nytte, da det vil minimere faren for at nasjonale reguleringsmyndigheter benytter ulike 
framgangsmåter, og da særlig bruk av forskjellige typer pålegg for å løse samme problem(125).

140. I henhold til rammedirektivets artikkel 5 nr. 2 skal nasjonale reguleringsmyndigheter framlegge 
for Overvåkningsorganet de opplysninger som er nødvendige for at det skal kunne ivareta 
sine oppgaver i henhold til EØS-avtalen. Dette omfatter opplysninger i forbindelse med 
rammereglene (som skal benyttes for å kontrollere at nasjonale reguleringsmyndigheters tiltak 
er i samsvar med lovgivningen).

141. Når nasjonale reguleringsmyndigheter oversender Overvåkningsorganet opplysninger som de 
har anmodet foretak om å framlegge, skal de underrette disse foretakene om at opplysningene 
er oversendt Overvåkningsorganet.

142. Overvåkningsorganet kan også gjøre slike opplysninger tilgjengelige for en annen nasjonal 
reguleringsmyndighet, med mindre den opprinnelige nasjonale reguleringsmyndighet har 
framsatt en uttrykkelig og begrunnet anmodning om det motsatte. Selv om det ikke foreligger noe 
lovgivningsmessig krav om dette, vil Overvåkningsorganet vanligvis underrette foretaket som 
opprinnelig framla opplysningene om at de er sendt videre til en annen reguleringsmyndighet. 

(125) EFTAs kommunikasjonskomité som nevnt i rammedirektivet skal også sikre et effektivt samarbeid mellom Overvåkningsorganet 
og EFTA-statene.
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Nasjonale reguleringsmyndigheter imellom: mellom nasjonale reguleringsmyndigheter i 
EFTA-statene samt samarbeid på tvers innenfor EØS

143. Det er ytterst viktig at nasjonale reguleringsmyndigheter utvikler et felles regelverk for hele 
EØS som kan bidra til utviklingen i EØS på området for elektronisk kommunikasjon. For dette 
formål er nasjonale reguleringsmyndigheter i henhold til rammedirektivets artikkel 7 nr. 2  
pålagt å samarbeide på en oversiktlig måte seg imellom og med Overvåkningsorganet for å 
sikre en ensartet anvendelse av de nye rammereglene i alle EFTA-stater. Overvåkningsorganet 
og Kommisjonen skal samarbeide tett for å sikre utveksling av opplysninger og en ensartet 
anvendelse av de nye rammereglene i hele EØS. Det er ventet at European Regulators Group 
blir et viktig samarbeidsforum.

144. Rammedirektivets artikkel 5 nr. 2 fastsetter også at nasjonale reguleringsmyndigheter skal 
utveksle informasjon direkte seg imellom, så lenge det foreligger en underbygget anmodning 
om dette. Dette vil særlig være nødvendig ved analyse av et tverrnasjonalt marked, men 
også påkrevd innenfor rammen av samarbeidet i European Regulators Group. Nasjonale 
reguleringsmyndigheter skal ved all utveksling av opplysninger overholde de mottatte 
opplysningenes fortrolighetsgrad.

6. FRAMGANGSMÅTER FOR SAMRÅD OG OFFENTLIGGJØRING AV NASJONALE 
REGULERINGSMYNDIGHETERS UTKAST TIL VEDTAK

6.1 Offentlig høringsmekanisme

145. Unntatt i hastetilfellene beskrevet under skal en nasjonal reguleringsmyndighet som har 
til hensikt å treffe et tiltak som vil ha betydelig virkning på det relevante marked, gi 
berørte parter mulighet til å kommentere utkastet til tiltak. For dette formål skal nasjonale 
reguleringsmyndigheter gjennomføre en offentlig høring om utkastet til tiltak. Dersom utkastet 
til tiltak omfatter et vedtak om at et foretak har eller ikke har en sterk markedsstilling, bør det 
inneholde følgende:

– markedsdefinisjonen som er benyttet og grunnene til dette, med unntak av opplysninger som 
er fortrolige i henhold til EØS-rett eller nasjonale regler om forretningshemmeligheter,

– bevis på at det foreligger dominerende stilling, med unntak av opplysninger som er 
fortrolige i henhold til EØS-rett eller nasjonal regler om forretningshemmeligheter, sammen 
med uttalelse om hvilke(t) foretak som eventuelt ifølge tilsynsmyndigheten har en sterk 
markedsstilling,

– fullstendige opplysninger om de sektorspesifikke forpliktelsene som de nasjonale 
reguleringsmyndigheter foreslår å pålegge, opprettholde, endre eller oppheve for ovennevnte 
foretak, sammen med en vurdering av om det foreslåtte tiltaket står i forhold til formålet.

146. Høringsfristen bør være rimelig. De nasjonale reguleringsmyndigheters vedtak bør imidlertid 
ikke forsinkes unødig, da dette vil kunne hindre markedsutviklingen. For vedtak som fastslår 
om foretak har en sterk markedsstilling og om utpeking av slike, mener Overvåkningsorganet 
at et tidsrom på to måneder for den offentlige høringen vil være rimelig. Differensierte frister 
kan benyttes i enkelte begrunnede tilfeller. Omvendt kan høringsfristen godt være kortere enn to 
måneder dersom et utkast til vedtak som påviser sterk markedsstilling er utarbeidet på grunnlag 
av resultatene fra en tidligere offentlig høring.

6.2 Mekanismer for å samordne EØS-markedet for elektronisk kommunikasjon

147. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet planlegger å vedta et tiltak som omfattes av 
framgangsmåtene for markedsdefinering eller markedsanalyse i rammedirektivets artikkel 15  
og 16, og når nasjonale reguleringsmyndigheter anvender visse andre særbestemmelser i 
rammereglene(126) og dersom tiltakene påvirker handelen mellom partene i EØS-avtalen, må de 

(126) Følgende artikler er omfattet: rammedirektivets artikkel 15 og 16 (sistnevnte henviser til universaltjenestedirektivets artikkel 16  
til 19 og tilgangsdirektivets artikkel 7 og 8), tilgangsdirektivets artikkel 5 og 8 (sistnevnte henviser til forpliktelsene fastsatt i  
artikkel 9 til 13 i tilgangsdirektivet) og universaltjenestedirektivets artikkel 16 (som henviser til universaltjenestedirektivets  
artikkel 17 til 19). I tillegg inneholder tilgangsdirektivets artikkel 6, selv om det ikke er uttrykkelig henvisning til artikkelen 
i rammedirektivets artikkel 7, en kryssreferanse til rammedirektivets artikkel 7, og er derfor omfattet av framgangsmåtene i 
rammedirektivet.
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oversende tiltakene sammen med begrunnelsen for dem til nasjonale reguleringsmyndigheter 
i andre EØS EFTA-stater og til Overvåkningsorganet i samsvar med rammedirektivets 
artikkel 7 nr. 3. Dette bør gjøres samtidig med at den offentlige høringen innledes. Den 
nasjonale reguleringsmyndighet må deretter gi øvrige nasjonale reguleringsmyndigheter 
og Overvåkningsorganet mulighet til å kommentere de foreslåtte tiltakene før et endelig 
vedtak gjøres. Fristen for andre nasjonale reguleringsmyndigheters og Overvåkningsorganets 
merknader bør være den samme som den nasjonale reguleringsmyndigheten har satt for den 
nasjonale offentlige høringen, med mindre denne er kortere enn minstefristen på én måned 
fastsatt i rammedirektivets artikkel 7 nr. 3.

148. Med tiltak som kan påvirke handelen mellom partene i EØS-avtalen menes tiltak som kan ha en 
direkte eller indirekte, faktisk eller potensiell innvirkning på handelsmønsteret mellom partene 
i EØS-avtalen på en måte som kan hindre EØS-avtalens virkemåte(127). Det er derfor sannsynlig 
at begrepet om påvirkning av handelen mellom partene i EØS-avtalen vil gjelde et bredt spekter 
av tiltak(128).

149. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal offentliggjøre resultatene av den offentlige høringen, 
unntatt ved opplysninger som er fortrolige i henhold til EØS-regelverket eller nasjonal rett om 
forretningshemmeligheter.

150. Med unntak av to bestemte tilfeller som beskrives i neste nummer, kan den berørte nasjonale 
reguleringsmyndighet treffe endelig tiltak etter å ha tatt hensyn til synspunkter uttrykt under 
den obligatoriske offentlige høringen. Det endelige tiltaket skal deretter straks oversendes 
Overvåkningsorganet.

6.3 Overvåkningsorganets myndighet til å kreve at en nasjonal reguleringsmyndighet trekker 
sitt utkast til tiltak tilbake

151. I henhold til artikkel 7 nr. 4 i rammedirektivet er det to bestemte situasjoner der 
Overvåkningsorganet har mulighet til å kreve at en nasjonal reguleringsmyndighet trekker 
tilbake et utkast til tiltak som faller under virkeområdet for rammedirektivets artikkel 7 nr. 3:

– når det planlagte tiltaket har til formål å definere et relevant marked som avviker fra 
markedene nevnt i rekommandasjonen, eller

– når det planlagte tiltaket har som mål å fastslå hvorvidt et foretak enten alene eller sammen 
med andre skal anses for å ha en sterk markedsstilling.

152. I de to situasjonene nevnt over, når Overvåkningsorganet i løpet av den offentlige høringen har 
meddelt de nasjonale reguleringsmyndigheter at det antar at det planlagte tiltaket vil utgjøre 
en hindring for EØS-avtalens virkemåte, eller når Overvåkningsorganet har alvorlig mistanke 
om at det planlagte tiltaket strider mot EØS-regelverket, skal vedtakelsen av utkastet til tiltak 
utsettes inntil to måneder.

153. I løpet av denne tomånedersperioden kan Overvåkningsorganet etter samråd med EFTAs 
kommunikasjonskomité og etter den respektive framgangsmåte beslutte å kreve at den 
nasjonale reguleringsmyndighet trekker tilbake sitt utkast til tiltak. Overvåkningsorganets 
vedtak skal følges av en detaljert og objektiv analyse av grunnene til at Overvåkningsorganet 
mener at utkastet til tiltak ikke bør vedtas samt konkrete forslag til endring av utkastet til tiltak. 
Dersom Overvåkningsorganet ikke gjør et vedtak innenfor dette tidsrommet, kan den nasjonale 
reguleringsmyndighet vedta utkastet til tiltak.

6.4 Hastesaker

154. I unntakstilfeller kan nasjonale reguleringsmyndigheter handle raskt for å sikre konkurransen 
og verne brukernes interesser. Derfor kan de i særlige tilfeller vedta forholdsmessige og 
midlertidige tiltak uten samråd med noen berørte parter, nasjonale reguleringsmyndigheter 
i andre EFTA-stater eller Overvåkningsorganet. Når en nasjonal reguleringsmyndighet 
har truffet slikt hastetiltak, skal den omgående oversende disse tiltakene sammen med en 

(127) EFTAs kommunikasjonskomité som beskrevet i rammedirektivet skal også sikre et effektivt samarbeid mellom Overvåkningsorganet 
og EFTA-statene.

(128) Se for eksempel sak E-7/01 Hegelstad [2002], EFTA-domstolens rapporter s. 322, nr. 40. 
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fullstendig begrunnelse til Overvåkningsorganet og de øvrige nasjonale reguleringsmyndigheter. 
Overvåkningsorganet skal kontrollere at tiltakene er i samsvar med EØS-regelverket, og særlig 
vurdere om de står i forhold til de politiske målene nedfelt i rammedirektivets artikkel 8.

155. Dersom de nasjonale reguleringsmyndigheter ønsker å gjøre de midlertidige tiltakene 
permanente eller forlenge deres anvendelsestidsrom, må de følge den vanlige framgangsmåten 
for offentlig høring beskrevet over. Det er vanskelig å forutse situasjoner som vil kunne berettige 
et hastetiltak om å definere et marked eller utpeke en operatør med sterk markedsstilling, da 
et slikt tiltak ikke vil kunne iverksettes umiddelbart. Overvåkningsorganet forventer derfor at 
nasjonale reguleringsmyndigheter ikke benytter framgangsmåten for unntakstilfeller i slike 
saker.

6.5 Endelig vedtak

156. Når en nasjonal reguleringsmyndighets vedtak er endelig, bør den underrette Overvåkningsorganet 
om navnene på de foretak som anses for å ha en sterk markedsstilling og om hvilke 
forpliktelser disse er pålagt, i samsvar med kravene i universaltjenestedirektivets artikkel 36 
nr. 2 og tilgangsdirektivets artikkel 15 nr. 2 og 16 nr. 2. Overvåkningsorganet skal deretter 
stille opplysningene til rådighet i en lett tilgjengelig form, og oversende dem til EFTAs 
kommunikasjonskomité når dette er relevant.

157. På samme måte skal nasjonale reguleringsmyndigheter offentliggjøre navnene på de foretak 
som anses for å ha en sterk markedsstilling samt hvilke forpliktelser disse er pålagt. De skal 
sike at oppdaterte opplysninger offentliggjøres på en måte som sikrer alle berørte parter enkel 
tilgang til dem.
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REKOMMANDASJON FRA EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 194/04/COL

av 14. juli 2004

om relevante produkt- og tjenestemarkeder innen sektoren for elektronisk 
kommunikasjon som kan pålegges forhåndsregulering i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om felles rammeregler for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester, som innlemmet i avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN –

som henviser til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1),

som henviser til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, 
særlig artikkel 5 nr. 2 bokstav b),

som henviser til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens XI nr. 5cl, tilpasset ved avtalens protokoll 1 og ved 
de sektorvise tilpasningene i vedlegg XI til avtalen, europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om 
felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(2), særlig artikkel 15 nr. 1, og

som tar følgende i betraktning:

1) Direktiv 2002/21/EF (heretter kalt rammedirektivet) fastsetter nye rammeregler for sektoren 
for elektronisk kommunikasjon som er ment å ta høyde for konvernstendenser ved å samle alle 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester innenfor direktivets virkeområde. Målet er å redusere 
antallet forhåndpålagte sektorspesifikke regler gradvis etter hvert som konkurransen på markedet 
utvikles.

2) Rammedirektivets artikkel 15 fastsetter at EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt 
Overvåkningsorganet) etter offentlig høring og samråd med de nasjonale reguleringsmyndigheter i 
EFTA-statene skal vedta en rekommandasjon om relevante produkt- og tjenestemarkeder. 

3) Kommisjonen for De europeiske fellesskap har utgitt rekommandasjon 2003/311/EF om relevante 
produkt- og tjenestemarkeder innen sektoren for elektronisk kommunikasjon som kan pålegges 
forhåndsregulering i henhold til direktiv 2002/21/EF(3).

4) For å sikre en ensartet anvendelse av EØS-retten i hele Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
har Overvåkningsorganet lagt denne rekommandasjon så tett opptil Kommisjonens rekommandasjon 
som mulig.

5) Formålet med denne rekommandasjon er å identifisere produkt- og tjenestemarkedene der 
forhåndsregulering kan være berettiget. Denne første rekommandasjon må imidlertid ta hensyn til 
overgangen fra rammereglene av 1998 til de nye rammereglene. Europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/19/EF om tilgang til og samtrafikk mellom kommunikasjonsnett og tilhørende ressurser(4), 
heretter kalt tilgangsdirektivet, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF om universell 
tjeneste og brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(5), 
heretter kalt universaltjenestedirektivet, har allerede identifisert særlige markedsområder som 
må analyseres av nasjonale reguleringsmyndigheter sammen med markedene oppført i denne 
rekommandasjon. I henhold til rammedirektivet påhviler det de nasjonale reguleringsmyndigheter å 
definere relevante geografiske markeder på sitt territorium.

2006/EØS/21/02

(1)  Heretter kalt EØS-avtalen.
(2)  EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.
(3) EUT L 114 av 8.5.2003, s. 45. 
(4) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7, som oppført i nr. 5cj i vedlegg XI til EØS-avtalen og tilpasset avtalen ved avtalens protokoll 1 og de 

sektorvise tilpasningene i vedlegg XI til avtalen.
(5) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51 som oppført i nr. 5cm i vedlegg XI til EØS-avtalen og tilpasset avtalen ved avtalens protokoll 1 og 

de sektorvise tilpasningene i vedlegg XI til avtalen.
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6) Rammereglene av 1998 fastsatte forhåndsregulering for flere områder innenfor telesektoren. 
Disse områdene er beskrevet i de gjeldende direktiver, men er ikke alltid ”markeder” i henhold til 
konkurranseretten i EØS og i praksis. Vedlegg I til rammedirektivet inneholder en liste over slike 
markedsområder som skal innlemmes i den første versjonen av rekommandasjonen.

7) Som tittelen til vedlegg I til rammedirektivet indikerer, skal alle markedene på listen omfattes av 
den første rekommandasjonen, slik at de nasjonale reguleringsmyndigheter skal kunne foreta en ny 
vurdering av eksisterende forpliktelser pålagt i henhold til rammereglene av 1998.

8) I henhold til rammedirektivets artikkel 15 nr. 1 skal Overvåkningsorganet definere markeder i 
samsvar med prinsippene i EØS-konkurranseretten. Overvåkningsorganet har derfor definert 
markeder (som tilsvarer markedsområdene oppført i vedlegg I til rammedirektivet) i samsvar med 
EØS-konkurranserettens prinsipper.

9) I sektoren for elektronisk kommunikasjon finnes det minst to hovedtyper relevante markeder som 
bør tas i betraktning: markeder for yting av tjenester eller levering av produkter til sluttbrukere 
(detaljmarkeder), og markeder for de innsatsvarer som operatører trenger for å kunne yte tjenester og 
levere produkter til sluttbrukere (engrosmarkeder). Innenfor disse to markedstypene kan det foretas 
ytterligere inndelinger, avhengig av kjennetegn på tilbud- og på etterspørselsiden.

10) Utgangspunktet for definering og identifisering av markeder er en beskrivelse av detaljmarkeder 
over en bestemt tid, der det tas hensyn til muligheten for substitusjon på tilbudsiden og på 
etterspørselsiden. Etter å ha beskrevet og definert detaljmarkeder, som er markeder for levering til 
og etterspørsel fra sluttbrukere, er det hensiktsmessig å identifisere relevante engrosmarkeder, som er 
markeder som omfatter etterspørselen etter produkter fra og leveringen av produkter til en tredjepart 
som ønsker å forsyne sluttbrukere.

11) Markedsdefinering i samsvar med prinsippene i EØS-konkurranseretten medfører at enkelte 
av markedsområdene i vedlegg I til rammedirektivet vil omfatte et antall atskilte, individuelle 
markeder definert på grunnlag av kjennetegn på etterspørselsiden. Dette er tilfellet med produkter 
for detaljtilgang til det offentlige telenettet på fast sted, og for telefontjenester som ytes på fast sted. 
Markedsområdet i vedlegg I som henviser til engroslevering av leide samband, er definert som 
atskilte markeder for engroslevering av termineringssegmenter og engroslevering av hovedkabler på 
grunnlag av kjennetegn både på etterspørselsiden og på tilbudsiden.

12) Identifisering av markeder i samsvar med EØS-konkurranserettens prinsipper bør skje i henhold 
til tre kriterier: For det første må det foreligge høye og varige etableringshindringer enten av 
strukturell, lovgivningsmessig eller regulerende art. Fordi markeder for elektronisk kommunikasjon 
er dynamiske, og på grunn av måten de fungerer på, må imidlertid mulighetene for at hindringer 
fjernes innenfor en relevant tidsramme også tas i betraktning når det foretas en framtidsrettet 
analyse for å identifisere relevante markeder for mulig forhåndsregulering. Det andre kriteriet 
forutsetter derfor at det bare identifiseres markeder som har en struktur som ikke beveger seg 
i retning av effektiv konkurranse innenfor det relevante tidsrommet. Anvendelsen av dette 
kriteriet medfører at konkurranseforholdene bak etableringshindringene må undersøkes. Det tredje 
kriteriet er at anvendelsen av EØS-konkurranserettens regler alene ikke kan bøte på det faktiske 
konkurranseunderskuddet i markedet.

13) Når det gjelder etableringshindringer er det særlig to typer hindringer som er relevante for denne 
rekommandasjons formål: strukturelle hindringer og lovgivningsmessige hindringer.

14) Strukturelle etableringshindringer stammer fra opprinnelige kostnads- eller etterspørselsforhold 
som skaper ulike forhold for etablerte og nye operatører , som igjen vanskeliggjør eller hindrer 
markedsetablering for nye operatører. For eksempel vil det kunne konstateres store strukturelle 
hindringer dersom markedet kjennetegnes av betydelige stordriftsfordeler og/eller breddefordeler 
og høye irreversible kostnader. I dag kan slike hindringer fremdeles identifiseres ut fra den utbredte 
bruken og/eller leveringen av lokale aksessnett til fast sted. En relatert strukturell hindring kan også 
forekomme når tjenesteytingen krever en nettverksdel som det teknisk sett ikke er mulig å kopiere, 
eller som kan kopieres bare til en pris som gjør etablering uøkonomisk for konkurrenter.
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15) Juridiske eller lovgivningsmessige hindringer bygger ikke på økonomiske forhold, men stammer 
fra lovgivningsmessige, administrative eller andre offentlige tiltak som har direkte innvirkning på 
vilkårene for operatørers etablering på og/eller posisjonering i det relevante marked. Eksempler er 
juridiske eller lovgivningsmessige hindringer som motvirker etablering på et marked der det er en 
grense for hvor mange foretak som kan ha tilgang til spektrum for yting av underliggende tjenester. 
Andre eksempler på juridiske eller lovgivningsmessige hindringer er priskontroll eller andre 
prisrelaterte tiltak foretakene er underlagt, som påvirker ikke bare markedsetablering, men også 
foretakenes posisjonering på markedet.

16) Etableringshindringer kan også bli mindre relevante når det gjelder innovasjonspregede 
markeder som kjennetegnes av kontinuerlige teknologiske framskritt. På slike markeder stammer 
konkurransebegrensninger ofte fra trusselen om nyskaping fra potensielle konkurrenter som ikke 
ennå er i markedet. I slike innovasjonspregede markeder kan det konstateres dynamisk eller 
langsiktig konkurranse mellom selskaper som ikke nødvendigvis er konkurrenter på et eksisterende 
”statisk” marked. Denne rekommandasjon identifiserer ikke markeder der etableringshindringer ikke 
forventes å vedvare i overskuelig tid.

17) Selv om et marked kjennetegnes av store etableringshindringer, kan andre strukturelle faktorer i 
markedet indikere at det utvikler seg mot en effektiv konkurranse innenfor det relevante tidsrommet. 
Dette kan for eksempel være tilfellet for markeder med et begrenset, men tilstrekkelig antall foretak 
som har ulike kostnadsstrukturer og som møter priselastisk markedsetterspørsel. Det kan også 
forekomme overkapasitet i et marked som tillater rivaliserende selskaper å øke produksjonen svært 
raskt som en reaksjon på enhver prisøkning. I slike markeder kan markedsandelene endres over tid 
og/eller man kan observere at prisene faller.

18) Beslutningen om at det er berettiget å forhåndregulere et marked, bør også bygge på en vurdering av 
hvorvidt konkurransereglene i EØS er tilstrekkelige til å redusere eller fjerne slike hindringer eller til 
å gjenopprette effektiv konkurranse. Videre bør nye og kommende markeder, der markedsmakt kan 
oppnås fordi man har fordelen av å være først ute, i prinsippet ikke pålegges forhåndsregulering.

19) De tre kriteriene bør benyttes ved regelmessige vurderinger av markedene identifisert i denne 
rekommandasjon. Kriteriene bør anvendes kumulativt slik at et marked som ikke oppfyller ett av 
kriteriene, ikke identifiseres i senere rekommandasjoner. På den måten vil avgjørelsen av om et marked 
for elektronisk kommunikasjon i henhold til senere versjoner av denne rekommandasjon fortsatt skal 
identifiseres som et marked som berettiger forhåndsregulering, avhenge av om det fortsatt foreligger 
store etableringshindringer, deretter av det andre kriteriet som måler konkurransens dynamikk, 
og til slutt av hvorvidt konkurransereglene i EØS er tilstrekkelige (uten forhåndsregulering) til 
å bøte på vedvarende mangler i markedet. Et marked kan også tas ut av en rekommandasjon så 
snart det foreligger bevis på varig og effektiv konkurranse på dette markedet innen Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, forutsatt at konkurranse på dette markedet ikke reduseres når man 
fjerner pålagte lovgivningsmessige forpliktelser.

20) Vedlegget til denne rekommandasjon angir hvordan hvert marked i rekommandasjonen er tilknyttet 
markedsområdene i vedlegg I til rammedirektivet. Ved en vurdering av om eksisterende forpliktelser 
pålagt under de tidligere rammereglene skal opprettholdes, endres eller oppheves, bør de nasjonale 
reguleringsmyndigheter foreta analysen grunnlag av markedene identifisert i denne rekommandasjon, 
for å oppfylle kravet om at markedsdefinering med henblikk på forhåndsregulering skal bygge på 
prinsippene i EØS-konkurranseretten. I påvente av de nasjonale reguleringsmyndigheters første 
analyse under de nye rammereglene skal eksisterende forpliktelser fortsatt gjelde.

21) Identifiseringen av markeder i denne rekommandasjon berører ikke markeder som i særlige tilfeller 
kan defineres i henhold til EØS-konkurranseretten.

22) De mange ulike nettverkstopologiene og -teknologiene i bruk i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde medfører at nasjonale reguleringsmyndigheter i enkelte tilfeller må definere 
de nøyaktige grensene mellom eller elementene innenfor bestemte markeder identifisert i 
rekommandasjonen, idet prinsippene i EØS-konkurranseretten overholdes. Nasjonale 
reguleringsmyndigheter kan identifisere andre markeder enn dem definert i rekommandasjonen, 
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forutsatt at de opptrer i samsvar med artikkel 7 i rammedirektivet. Fordi forhåndsregulering av 
et marked kan påvirke handelen mellom partene i EØS-avtalen som beskrevet i betraktning 38 i 
rammedirektivet, er Overvåkningsorganet av den oppfatning at identifisering av andre markeder 
enn dem som er definert i rekommandasjonen, sannsynligvis vil være underlagt den relevante 
framgangsmåten fastsatt i rammedirektivets artikkel 7. Unnlatelse av å melde et marked som 
påvirker handelen mellom partene i EØS-avtalen kan føre til at det reises søksmål for brudd på 
regelverket. Enhver markedsdefinering foretatt av nasjonale reguleringsmyndigheter skal bygge 
på EØS-konkurranseprinsipper nedfelt i EFTAs overvåkningsorgans kunngjøring om avgrensning 
av det relevante markedet med henblikk på konkurranseretten i EØS(6), og være i samsvar med 
Overvåkningsorganets retningslinjer for markedsanalyse og vurdering av betydelig markedsmakt, 
i tillegg til å oppfylle de tre ovennevnte kriterier. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet skulle 
finne at mønstrene i etterspørsel og tilbud kan berettige en annen avgrensning av et marked oppført 
i denne rekommandasjon, bør den følge den relevante framgangsmåten fastsatt i rammedirektivets 
artikkel 6 og 7.

23) Det at denne rekommandasjon identifiserer produkt- og tjenestemarkeder der forhåndsregulering 
kan være berettiget, betyr ikke at regulering alltid vil være berettiget, eller at disse markedene 
vil bli pålagt lovgivningsmessige forpliktelser fastsatt i særdirektivene. Regulering vil ikke være 
berettiget dersom det er effektiv konkurranse på disse markedene. Det understrekes særlig at de 
lovgivningsmessige forpliktelsene må være hensiktsmessige, og bygge på den konkrete typen 
problem som er definert, de må være forholdsmessige og de må begrunnes i lys av formålene 
fastsatt i rammedirektivet; særlig skal det påses at de gir maksimale fordeler for brukerne, sikrer at 
konkurransen ikke vris eller hindres, og fremmer effektiv investering i infrastruktur og nyskaping 
samt effektiv bruk og forvaltning av radiofrekvenser og nummerressurser.

24) Denne rekommandasjon har vært gjenstand for offentlig høring og samråd med nasjonale 
reguleringsmyndigheter og nasjonale konkurransemyndigheter –

RETTER DENNE REKOMMANDASJON TIL EFTA-STATENE: 

1. Ved definering av relevante markeder i samsvar med artikkel 15 nr. 3 i rettsakten nevnt i nr. 5cl i 
vedlegg XI til EØS-avtalen som tilpasset avtalen ved avtalens protokoll 1 og de sektorvise tilpasningene 
i vedlegg XI til avtalen, europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om felles rammeregler 
for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, anbefales de nasjonale reguleringsmarkeder å 
analysere produkt- og tjenestemarkedene identifisert i vedlegget.

2. Denne rekommandasjon er rettet til EFTA-statene.

Utferdiget i Brussel, 14. juli 2004.

For EFTAs overvåkningsorgan

Hannes Hafstein

President

(6) EFT L 200 av 16.7.1998, s. 48 og EØS-tillegget til EFT nr. 28 av 16.7.1998, s. 3.
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VEDLEGG

Detaljnivå

1. Tilgang til det offentlige telenett på fast sted for privatkunder.

2. Tilgang til det offentlige telenett på fast sted for bedriftskunder.

3. Offentlig tilgjengelige lokale og/eller nasjonale telefontjenester som ytes på fast sted til privatkunder.

4. Offentlig tilgjengelige internasjonale telefontjenester som ytes på fast sted til privatkunder.

5. Offentlig tilgjengelige lokale og/eller nasjonale telefontjenester som ytes på fast sted til bedriftskunder.

6. Offentlig tilgjengelige internasjonale telefontjenester som ytes på fast sted til bedriftskunder.

 Disse seks markedene er identifisert med henblikk på analyse i henhold til universaltjenestedirektivets  
artikkel 17.

 Sammen tilsvarer marked 1 til 6 ”levering av tilknytning til det offentlige telefonnett og bruk av dette 
nettet på faste steder” nevnt i rammedirektivets vedlegg I nr. 1. Dette kombinerte markedet er også nevnt i  
artikkel 19 i universaltjenestedirektivet (for mulig krav om mulighet for operatørvalg for hver enkelt samtale, 
eller fast operatørvalg).

7. Minimumssettet av leide samband (som omfatter de spesifiserte typene leide samband inntil og til og med 2Mb/s 
som nevnt i universaltjenestedirektivets artikkel 18 og vedlegg VII).

 Dette markedet er nevnt i rammedirektivets vedlegg I nr. 1 med hensyn til artikkel 16 i universaltjenestedirektivet 
(”levering av leide samband til sluttbrukere”).

 Det skal foretas en markedsanalyse innenfor rammen av universaltjenestedirektivets artikkel 18 som dekker 
reguleringstiltak med hensyn til levering av minimumssettet av leide samband.

Engrosnivå

8. Anrop som begynner i det offentlige faste telefonnettet. For denne rekommandasjons formål skal anrop 
omfatte lokal ruting av samtaler, og avgrenses i samsvar med de opptrukne grensene for markedene for transittering 
og avslutting av anrop i det offentlige faste telefonnettet.

 Dette markedet tilsvarer markedet nevnt i rammedirektivets vedlegg I nr. 2 med hensyn til direktiv 97/33/EF 
(”anrop som begynner i offentlig fasttelefonnett”).

9. Avslutting av anrop på individuelle offentlige telenett levert på fast sted.

 I denne rekommandasjon skal avslutting av anrop omfatte lokal ruting av samtaler, og avgrenses i samsvar med 
de opptrukne grensene for markeder for anrop og transittering av anrop på det offentlige telenettet levert på fast 
sted.

 Dette markedet tilsvarer markedet nevnt i rammedirektivets vedlegg I nr. 2 med hensyn til direktiv 97/33/EF 
(”anrop som avsluttes i offentlig fasttelefonnett”).

10. Transittjenester i det offentlige fasttelefonnett.

 For denne rekommandasjons formål skal transittjenester avgrenses i samsvar med de opptrukne grensene for 
markeder for anrop som begynner og anrop som avsluttes i det offentlige fasttelefonnettet.

 Dette markedet tilsvarer markedet nevnt i rammedirektivets vedlegg I nr. 2 med hensyn til direktiv 97/33/EF 
(”transittjenester via offentlig fasttelefonnett”).

11. Engroslevering av atskilt tilgang (herunder delt tilgang) til metalliske aksesslinjer og delaksesslinjer med 
tanke på levering av bredbånd- og taletjenester.

 Dette markedet tilsvarer markedet nevnt i rammedirektivets vedlegg I nr. 2 med hensyn til direktiv 97/33/EF og 
direktiv 98/10/EF (”tilgang til det offentlige fasttelefonnett, herunder atskilt tilgang til aksesslinjen”), og markedet 
nevnt i rammedirektivets vedlegg I nr. 3 med hensyn til forordning 2887/2000.

12. Engroslevering av bredbåndtilgang.

 Dette markedet omfatter ”bitstrøm”-tilgang som muliggjør toveisoverføring av bredbånddata og annen engroslevert 
tilgang over andre infrastrukturer, dersom og når de tilbyr tjenester tilsvarende ”bitstrøm”-tilgang. Det omfatter 
”tilgang til nettet og spesiell nettilknytning” som nevnt i rammedirektivets vedlegg I nr. 2, men omfatter ikke 
markedet i nr. 11 over eller markedet i nr. 18.
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13. Engroselevering av termineringssegmenter av leide samband.

14. Engroslevering av hovedkabelsegmenter av leide samband.

 Sammen tilsvarer engrosmarked 13 og 14 markedene nevnt i rammedirektivets vedlegg I nr. 2 med hensyn til 
direktiv 97/33/EF og direktiv 98/10/EF (”samtrafikk mellom leide samband”), og dem nevnt i rammedirektivets 
vedlegg I nr. 2 med hensyn til direktiv 92/44/EF (”engroslevering av leide samband til andre tilbydere av 
elektroniske kommunikasjonsnett eller elektroniske kommunikasjonstjenester”).

15. Tilgang til og anrop som begynner i offentlig mobiltelefonnett nevnt (hver for seg) i rammedirektivets 
vedlegg I nr. 2 med hensyn til direktiv 97/33/EF og 98/10/EF.

16. Taleanrop som avsluttes i individuelle mobiltelefonnett.

 Dette markedet tilsvarer markedet nevnt i rammedirektivets vedlegg I nr. 2 med hensyn til direktiv 97/33/EF 
(”anrop som avsluttes i offentlig mobiltelefonnett”).

17. Nasjonalt engrosmarked for tjeneste for internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett.

 Dette markedet tilsvarer markedet nevnt i rammedirektivets vedlegg I nr. 4.

18. Kringkastingsoverføringstjenester, levering av kringkastingsinnhold til sluttbrukere.

Merknad

Nasjonale reguleringsmyndigheter har fullmakt når det gjelder analysen av markedet  ”begrensede tilgangssystemer 

for digitale radio- og fjernsynsoverføringstjenester”, i samsvar med artikkel 6 nr. 3 i tilgangsdirektivet. Artikkel 6  

nr. 3 i tilgangsdirektivet fastsetter at EFTA-statene kan tillate sine nasjonale reguleringsmyndigheter å vurdere på nytt 

markedet for tilgangskontrollsystemer for digitalkringkastingstjenester for fjernsyn, uavhengig av overføringsmåte.
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REKOMMANDASJON FRA EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 193/04/COL

av 14. juli 2004

om meldinger, frister og høringer som fastsatt i artikkel 7 i europaparlaments- og rådsdirektiv 
2002/21/EF om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN –

som henviser til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1),

som henviser til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, 
særlig artikkel 5 nr. 2 bokstav b),

som henviser til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5cl, tilpasset ved avtalens protokoll 1 
og de sektorvise tilpasningene i vedlegg XI til avtalen (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om 
felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(1)), særlig artikkel 19 nr. 1, og

som tar følgende i betraktning:

1) I henhold til de nye rammereglene for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester skal nasjonale 
reguleringsmyndigheter bidra til utviklingen av det indre marked ved blant annet å samarbeide seg 
imellom og med Overvåkningsorganet på en oversiktlig måte, for å sikre utvikling av en ensartet 
reguleringspraksis og en ensartet anvendelse av bestemmelsene og av direktivene som utgjør de nye 
rammereglene.

2) De nasjonale reguleringsmyndigheter underrette EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt 
Overvåkningsorganet) og andre nasjonale reguleringsmyndigheter i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (EØS) om utkast til tiltak som omtalt i artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), for å sikre at beslutninger som treffes på nasjonalt plan ikke har en negativ 
virkning for EØS-avtalens virkemåte eller målene som søkes nådd med de nye rammereglene.

3) Som et tilleggskrav må de nasjonale reguleringsmyndigheter ha Overvåkningsorganets tillatelse 
før de kan pålegge forpliktelser som omhandlet i artikkel 8 nr. 3 annet ledd i europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet), omhandlet i EØS-avtalens kapittel XI nr. 5cj og 
tilpasset ved avtalens protokoll 1 og de sektorvise tilpasningene i vedlegg XI til avtalen, noe som 
utgjør en separat prosess.

4) Overvåkningsorganet skal gi de nasjonale reguleringsmyndigheter anledning til å diskutere ethvert 
utkast til tiltak dersom de ønsker dette, før tiltakene meldes formelt i henhold til artikkel 7 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) og artikkel 8 nr. 3 i direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet). Dersom 
Overvåkningsorganet i henhold til artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) har 
uttrykt overfor den nasjonale reguleringsmyndighet at det anser utkastet til tiltak som en mulig 
hindring for EØS-avtalens virkemåte, eller at det er i alvorlig tvil om tiltaket er forenlig med EØS-
retten, skal vedkommende nasjonale reguleringsmyndighet tidlig gis mulighet til å uttrykke sitt syn 
på spørsmålene Overvåkningsorganet reiser.

5) Direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) fastsetter visse bindende frister for vurdering av meldinger i 
henhold til artikkel 7.

6) For å lette og sikre en effektiv samarbeids- og høringsprosedyre som fastsatt i artikkel 7 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), samt av rettssikkerhetshensyn, bør det defineres klare regler for 
meldingsprosedyren og for Overvåkningsorganets vurdering av en melding samt for beregning av 
de rettslige fristene nevnt over.

2006/EØS/21/03

(1)  Heretter kalt EØS-avtalen.
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7) Det vil også være nyttig å redegjøre for saksbehandlingsreglene innenfor rammen av artikkel 8 nr. 3 
annet ledd i direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet).

8) For å forenkle og effektivisere vurderingen av et meldt utkast til tiltak, bør de nasjonale 
reguleringsmyndigheter benytte et standardskjema for meldinger (sammenfattende 
meldingsskjema).

9) Etter avtale mellom EFTA-statene skal engelsk brukes som arbeidsspråk for all kommunikasjon 
mellom EFTA-statene og Overvåkningsorganet. Dette berører ikke retten som private parter og 
foretak har til å sende inn dokumenter på ethvert EØS-språk, som fastsatt i EØS-avtalen.

10) For å nå målene fastsatt i artikkel 8 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), og særlig for å sikre at 
det utvikles en ensartet reguleringspraksis og anvendelse av direktivet, er det avgjørende at reglene 
for melding fastsatt i direktivets artikkel 7 overholdes fullstendig, og at de gjennomføres så effektivt 
som mulig.

11) For å sikre en ensartet anvendelse av de nye rammereglene i hele EØS og dra full nytte av fordelene 
ved samarbeidet mellom de nasjonale reguleringsmyndigheter, er det avgjørende at informasjonsflyten 
mellom EFTA- og EF-pilaren i EØS sikres. EØS-komitébeslutning nr. 11/2004 inneholder for dette 
formål en særlig tilpasning av artikkel 7 nr. 2 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), som fastsetter 
at ”[u]tvekslingen av opplysninger mellom EFTA-statenes nasjonale reguleringsmyndigheter på 
den ene siden og de nasjonale reguleringsmyndigheter i EFs medlemsstater på den annen, skal skje 
gjennom EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen.”

12) EFTAs kommunikasjonskomité har avgitt positiv uttalelse i samsvar med artikkel 22 nr. 2 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet) –

RETTER DENNE REKOMMANDASJON TIL EFTA-STATENE:

1. Begreper definert i 2002/21/EF (rammedirektivet) og i særdirektivene skal ha samme betydning når 
de brukes i denne rekommandasjon. I tillegg menes med:

– ”rekommandasjon om relevante markeder”, Overvåkningsorganets rekommandasjon  
194/04/COL om relevante produkt- og tjenestemarkeder innen sektoren for elektronisk 
kommunikasjon som kan pålegges forhåndsregulering i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/21/EF om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og  
-tjenester,

– ”melding”, melding til Overvåkningsorganet fra en nasjonal reguleringsmyndighet om et utkast 
til tiltak i henhold til artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), eller anmodning 
i henhold til artikkel 8 nr. 3 annet ledd i direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet), ledsaget av et 
sammenfattende meldingsskjema som fastsatt i denne rekommandasjon (vedlegg I).

2. Meldinger bør om mulig sendes elektronisk. 

 Overvåkningsorganet skal opprette og drive et elektronisk system for mottak av meldinger. Når dette 
er operativt, skal nasjonale reguleringsmyndigheter utelukkende bruke dette systemet.

 Dokumenter som er sendt elektronisk vil anses for å ha kommet fram til mottaker samme dag som 
de ble sendt til det elektroniske systemet.

 Dersom ikke annet følger av nr. 6 under, vil meldinger og underlagsdokumenter bli registrert i den 
rekkefølge de mottas.

3. Meldinger vil tre i kraft den dag Overvåkningsorganet registrerer dem (”registreringsdato”). 
Registreringsdato vil være den dag da Overvåkningsorganet mottar en fullstendig melding.

 Opplysninger om registreringsdato, hva meldingen gjelder og eventuelle underlagsdokumenter 
vil bli offentliggjort på Overvåkningsorganets nettsted og oversendt elektronisk til alle nasjonale 
reguleringsmyndigheter.
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4. Utkast til nasjonale tiltak, begrunnelsen for tiltakene samt det sammenfattende meldingsskjemaet, 
skal utarbeides på engelsk.

5. Utkast til tiltak som meldes av en nasjonal reguleringsmyndighet skal ledsages av de under-
lagsdokumenter som er nødvendige for at Overvåkningsorganet skal kunne utføre sine oppgaver. 
Utkast til tiltak skal være behørig begrunnet.

6. I den grad det er relevant, skal meldinger inneholde opplysninger om følgende:

a)  det relevante produkt- eller tjenestemarked,

b)  det relevante geografiske marked, 

c)  de største foretak som er aktive på det relevante marked,

d)  resultater av analysen av det relevante marked, særlig slutninger om forekomst eller fravær av 
effektiv konkurranse på markedet samt årsakene til dette,

e)  eventuelt hvilke(t) foretak som skal utpekes som foretak som alene eller sammen med andre har 
en sterk markedsstilling i betydningen av artikkel 14 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), 
og begrunnelsen for dette, bevis eller andre relevante fakta som støtter en slik konklusjon,

f)  resultatet av tidligere offentlige høringer utført av den nasjonale reguleringsmyndighet,

g)  eventuell uttalelse avgitt av den nasjonale konkurransemyndighet,

h)  informasjon som viser at det da melding ble gitt Overvåkningsorganet var iverksatt egnede tiltak 
for å sende melding om utkastet til tiltak til nasjonale reguleringsmyndigheter i alle øvrige EØS 
EFTA-stater, dersom Overvåkningsorganets elektroniske system ikke sikrer slik melding,

i)  for melding av utkast til tiltak som faller under virkeområdet for artikkel 5 eller 8 i direktiv 
2002/19/EF (tilgangsdirektivet) eller artikkel 16 i europaparlaments- eller rådsdirektiv 2002/22/EF 
(universaltjenestedirektivet)(2), en oversikt over de særlige lovgivningsmessige forpliktelser 
som foreslås for å bøte på mangel på effektiv konkurranse i det aktuelle relevante marked, eller, 
dersom det relevante marked anses for å ha effektiv konkurranse og slike forpliktelser allerede 
er pålagt for dette markedet, de tiltak som foreslås for å oppheve slike forpliktelser.

7. Dersom utkastet til tiltak med henblikk på en markedsanalyse definerer et relevant marked som 
avviker fra markedene definert i rekommandasjonen om relevante markeder, skal nasjonale 
reguleringsmyndigheter framlegge en behørig redegjørelse for de kriterier som ligger til grunn for 
en slik markedsdefinisjon.

8. Meldinger gitt i samsvar med artikkel 8 nr. 3 annet ledd i direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet), 
skal også inneholde en egnet redegjørelse for hvorfor andre forpliktelser enn dem oppført i direktivets 
artikkel 9-13 bør pålegges operatører med sterk markedsstilling.

9. Meldinger som omfattes av virkeområdet for artikkel 8 nr. 5 i direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet) 
skal også inneholde en egnet redegjørelse for hvorfor de planlagte tiltakene er nødvendige for at 
internasjonale forpliktelser skal overholdes.

10. Meldinger som inneholder de nødvendige opplysninger som nevnt i nr. 6 vil anses som 
fullstendige. Dersom opplysninger, herunder dokumenter, i meldinger er materielt ufullstendige, 
skal Overvåkningsorganet innen fem virkedager fra det mottok melding underrette den berørte 
nasjonale reguleringsmyndighet om dette, og oppgi i hvilken grad meldingen anses for å være 
ufullstendig. Meldingen vil ikke bli registrert før den nasjonale reguleringsmyndighet har framlagt 
de nødvendige opplysninger. I slike tilfeller vil melding i henhold til artikkel 7 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) gjelde fra den dag da Overvåkningsorganet mottar ufullstendige opplysninger.

11. Med forbehold for nr. 6 over kan Overvåkningsorganet etter at det har registrert en melding, i 
samsvar med artikkel 5 nr. 2 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), be om ytterligere opplysninger 
eller utdypning fra den berørte nasjonale reguleringsmyndighet. Nasjonale reguleringsmyndigheter 
bør bestrebe seg på å framlegge opplysningene det anmodes om innen tre virkedager, når slike 
opplysninger er lett tilgjengelige.

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om universell tjeneste og brukerrettigheter i forbindelse med 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (universaltjenestedirektivet), om handlet i EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5cm og 
tilpasset ved avtalens protokoll 1 og de sektorvise tilpasningene i vedlegg XI til avtalen.
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12. Dersom Overvåkningsorganet kommer med merknader i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktiv 
2002/21/EF (rammedirektivet), skal det underrette de berørte nasjonale reguleringsmyndigheter om 
dette elektronisk, og offentliggjøre merknadene på sitt nettsted.

13. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet kommer med merknader i samsvar med artikkel 7  
nr. 3 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), skal den underrette Overvåkningsorganet og de øvrige 
nasjonale reguleringsmyndigheter om dette elektronisk.

14. Dersom Overvåkningsorganet ved anvendelse av artikkel 7 nr. 4 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet) anser utkastet til tiltak som en mulig hindring for EØS-avtalens virkemåte eller 
er i alvorlig tvil om tiltaket er forenlig med EØS-retten, og særlig med målene nevnt i artikkel 8 i 
direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), eller senere

a)  trekker tilbake ovennevnte merknader, eller

b)  gjør vedtak om at en nasjonal reguleringsmyndighet skal trekke tilbake sitt utkast til tiltak, 

skal det underrette den berørte nasjonale reguleringsmyndighet elektronisk, og offentliggjøre en 
melding om dette på sitt nettsted.

15. Når det gjelder meldinger i henhold til artikkel 8 nr. 3 annet ledd i direktiv 2002/19/EF 
(tilgangsdirektivet), vil Overvåkningsorganet i samsvar med direktivets artikkel 14 nr. 2 vanligvis 
innen høyst tre måneder gjøre vedtak som gir den nasjonale reguleringsmyndighet tillatelse til eller 
forbud mot å vedta det foreslåtte utkastet til tiltak. Overvåkningsorganet kan vedta å forlenge denne 
fristen med ytterligere to måneder, avhengig av sakens kompleksitet.

16. En nasjonal reguleringsmyndighet kan når som helst vedta å trekke tilbake det meldte utkastet 
til tiltak, og det meldte tiltaket vil i så fall bli slettet fra registeret. Overvåkningsorganet skal 
offentliggjøre en egnet melding om slike tilfeller på sitt nettsted.

17. Når en nasjonal reguleringsmyndighet som har mottatt merknader fra Overvåkningsorganet eller 
en annen nasjonal reguleringsmyndighet i samsvar med artikkel 7 nr. 3 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet), vedtar utkastet til tiltak, skal den på anmodning fra Overvåkningsorganet 
framlegge opplysninger for Overvåkningsorganet og andre nasjonale reguleringsmyndigheter om på 
hvilken måte den har tatt størst mulig hensyn til merknadene som er framlagt.

18. Når en nasjonal reguleringsmyndighet ber om det, skal Overvåkningsorganet uformelt diskutere et 
utkast til tiltak før dette meldes.

19. Alle tidsfrister som er nevnt i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) eller i denne rekommandasjon 
skal beregnes på følgende måte:

a) når et tidsrom uttrykt i dager, uker eller måneder skal beregnes fra det øyeblikk en hendelse 
finner sted, skal dagen da hendelsen finner sted ikke regnes med i det aktuelle tidsrommet,

b) et tidsrom uttrykt i uker eller i måneder skal opphøre ved utgangen av den dag i den siste uken 
eller måneden som har samme navn eller tall som dagen da hendelsen som innledet tidsfristen 
fant sted. Dersom dagen som er avgjørende for en tidsfrist uttrykt i måneder faller på en dato som 
ikke finnes i tidsfristens siste måned, skal tidsfristen opphøre ved utgangen av denne månedens 
siste dag,

c) tidsfrister skal omfatte helligdager og fridager, lørdager og søndager, unntatt når disse er 
uttrykkelig utelukket eller dersom frister er oppgitt i virkedager, 

d) med helligdager og fridager menes alle dager definert som sådanne av den berørte EFTA-stat 
eller av Overvåkningsorganet,

e) med virkedager menes alle andre dager enn helligdager og fridager, lørdager og søndager.

 Dersom siste dag i en frist er en lørdag, søndag eller helligdag eller fridag, skal fristen forlenges til 
utløpet av første påfølgende virkedag. 
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 Overvåkningsorganet offentliggjør hvert år en liste over helligdager og fridager definert av EFTA-
statene og av Overvåkningsorganet, i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EFTA-statene 
skal på anmodning sende Overvåkningsorganet en liste over deres helligdager og fridager.

20. Overvåkningsorganet skal sammen med de nasjonale reguleringsmyndigheter vurdere om det er 
nødvendig å vurdere disse regler på nytt, i prinsippet tidligst 1. september 2005.

21. Denne rekommandasjon er rettet til EFTA-statene.

Utferdiget i Brussel, 14. juli 2004.

For EFTAs overvåkningsorgan

Hannes Hafstein

President



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 21/44 27.4.2006

VEDLEGG

Skjema for melding om utkast til tiltak i henhold til artikkel 7 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet)

(”Sammenfattende meldingsskjema”)

Innledning

Dette skjemaet oppgir hvilke opplysninger de nasjonale reguleringsmyndigheter skal oversende Overvåkningsorganet 
når de melder om utkast til tiltak i henhold til artikkel 7 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet).

Overvåkningsorganet vil drøfte spørsmål i forbindelse med gjennomføringen av artikkel 7 med de nasjonale 
reguleringsmyndigheter, særlig under møter i forkant av melding, såkalte ”pree-notification meetings”. Nasjonale 
reguleringsmyndigheter oppfordres derfor til å rådspørre Overvåkningsorganet om alle deler av dette skjemaet, og 
særlig om hvilken type opplysninger de anmodes om å gi, eller om muligheten for fritak for forpliktelsen til å gi visse 
opplysninger i forbindelse med markedsanalysen de skal utføre i henhold til artikkel 15 og 16 i direktiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet).

Korrekte og fullstendige opplysninger

Alle opplysninger som de nasjonale reguleringsmyndigheter gir skal være korrekte og fullstendige, og være gjengitt 
sammenfattet etter skjemaet beskrevet under. Skjemaet er ikke ment å erstatte melding om utkast til tiltak, men å 
sette Overvåkningsorganet og de nasjonale reguleringsmyndigheter i andre EØS-land i stand til å på grunnlag av 
opplysningene i skjemaet og innen fristen fastsatt i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet), kontrollere at det meldte 
utkastet til tiltak faktisk inneholder alle de opplysninger som er nødvendige for at Overvåkningsorganet skal kunne 
utføre sine oppgaver i henhold til artikkel 7 i rammedirektivet.

Opplysningene som kreves i skjemaet skal gis under de tilsvarende avsnitt og numre, med henvisning til hvor i selve 
utkastet til tiltak disse opplysningene finnes.

SAMMENFATTENDE MELDINGSSKJEMA

AVSNITT 1

Markedsdefinisjon

Vennligst oppgi der dette er relevant:

1.1 det berørte relevante produkt-/tjenestemarked. Er dette markedet nevnt i rekommandasjonen om relevante 
markeder?

1.2 det berørte relevante geografiske marked,

1.3 et kort sammendrag av en eventuell uttalelse fra den nasjonale konkurransemyndighet,

1.4 en kort oversikt over resultatene som hittil er innhentet fra den offentlige høringen om den foreslåtte 
markedsdefinisjonen (for eksempel hvor mange merknader som er mottatt, hvilke respondenter som samtykket 
til den foreslåtte markedsdefinisjonen, hvilke respondenter som var uenige i den),

1.5 når det definerte relevante marked avviker fra dem som er oppført i rekommandasjonen om relevante 
markeder, et sammendrag av hovedargumentene for den foreslåtte markedsdefinisjonen med henvisning til 
avsnitt 2 i Overvåkningsorganets retningslinjer for definering av det relevante marked og vurdering av sterk 
markedsstilling(1), og de tre kriteriene nevnt i betraktning 12-19 i rekommandasjonen om relevante markeder.

AVSNITT 2

Utpeking av foretak med sterk markedsstilling

Vennligst oppgi der dette er relevant:

2.1. navnet på det/de foretak som er utpekt som foretak som alene eller sammen med andre har en sterk 
markedsstilling.

 Eventuelt navnet på det/de foretak som ikke lenger anses for å ha betydelig markedsmakt,

2.2.  kriteriene som ligger til grunn for slutningen om at et foretak alene eller sammen med andre har eller ikke har en 
sterk markedsstilling,

2.3.  navn på de største foretakene (konkurrentene) som er til stede/aktive på det relevante marked,

2.4.  markedsandelene til foretakene nevnt over og grunnlaget for beregningen av disse (for eksempel omsetning, 
antall abonnenter).

(1) Overvåkningsorganets retningslinjer av 14. juli 2004 for markedsanalyse og vurdering av sterk markedsstilling under rammereglene 
for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester.
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Vennligst gi et kort sammendrag av:

2.5.  en eventuell uttalelse fra den nasjonale konkurransemyndighet,

2.6.  resultatene som hittil er innhentet fra den offentlige høringen om foreslått utpeking av foretak med sterk 
markedsstilling (for eksempel samlet antall merknader mottatt, antall enige/uenige respondenter).

AVSNITT 3

Lovgivningsmessige forpliktelser

Vennligst oppgi der dette er relevant:

3.1.  det rettslige grunnlaget for forpliktelsene som skal pålegges, opprettholdes, endres eller oppheves (artikkel 9-13 
i direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet)),

3.2.  begrunnelsen for at det i lys av målene fastsatt i artikkel 8 i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) er 
forholdsmessig og berettiget å pålegge, opprettholde, endre eller oppheve forpliktelsene. Oppgi alternativt under 
hvilket nummer/avsnitt eller på hvilken side i utkastet til tiltak slike opplysninger finnes,

3.3.  dersom de foreslåtte forpliktelsene avviker fra dem som er nevnt i artikkel 9-13 i direktiv 2002/19/EF 
(tilgangsdirektivet), vennligst angi hvilke ”unntakstilfeller” i betydningen av direktivets artikkel 8 nr. 3 som 
berettiger at slike forpliktelser pålegges. Oppgi alternativt under hvilket nummer/avsnitt eller på hvilken side i 
utkastet til tiltak slike opplysninger finnes.

AVSNITT 4

Overholdelse av internasjonale forpliktelser

I forbindelse med artikkel 8 nr. 3 første ledd tredje strekpunkt i direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet), vennligst oppgi 
der dette er relevant:

4.1.  om det foreslåtte utkastet til tiltak er ment å pålegge, endre eller oppheve forpliktelser overfor markedsdeltakere 
som fastsatt i artikkel 8 nr. 5 i direktiv 2002/19/EF (tilgangsdirektivet),

4.2.  navn på det/de berørte foretak,

4.3.  hvilke internasjonale forpliktelser inngått av EFTA-staten som må overholdes.
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Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan 

nr. 319/05/COL

av 14. desember 2005

om endring av kollegiets vedtak nr. 195/04/COL om gjennomføringsbestemmelsene  
omhandlet i protokoll 3 del II artikkel 27 i avtalen mellom EFTA-statene om opp-

rettelse av et overvåkningsorgan og en domstol

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR,

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61 til 
63 og protokoll 26,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en 
Domstol(2), særlig artikkel 5 nr. 2 bokstav a) og artikkel 24 samt protokoll 3 del II artikkel 27, og

ut fra følgende betraktninger:

EFTAs overvåkningsorgan gjorde 14. juli 2004 vedtak nr. 195/04/COL om gjennomføringsbestemmelsene 
omhandlet i protokoll 3 del II artikkel 27 i overvåknings- og domstolsavtalen.
 
I henhold til artikkel 3 nr. 1 i vedtak 195/04/COL skal EFTAs overvåkningsorgan innføre en ordning for 
elektronisk melding fra 1. januar 2006.

EFTA-statene har utpekt hver sin kontaktperson for mottak av elektroniske meldinger og tilknyttet 
dokumentasjon,

EFTAs overvåkningsorgan har ved brev av 30. november 2005 rådført seg med den rådgivende komité for 
statsstøtte i samsvar med overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 29 –

GJORT DETTE VEDTAK:

1a. Artikkel 3 nr. 1 i vedtak nr. 195/04/COL skal lyde:

 “Den berørte EFTA-statens delegasjon til Den europeiske union eller enhver annen kontaktperson 
utpekt av EFTA-staten skal oversende meldingen til Overvåkningsorganet. Meldingen rettes til 
Overvåkningsorganets direktorat for konkurranse og statsstøtte. Direktoratet for konkurranse og 
statsstøtte kan utpeke kontaktpersoner til å motta meldinger.”

1b. Artikkel 3 nr. 6 i vedtak nr. 195/04/COL skal lyde:

 “Etter samråd med EFTA-statene skal Overvåkningsorganet offentliggjøre i EØS-avdelingen av og i 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende de nærmere bestemmelser om elektronisk oversending 
av meldinger, herunder adresser og nødvendige tiltak for å verne fortrolige opplysninger.”

1c. Vedlegg I fjerde avsnitt annet punktum i vedtak nr. 195/04/COL skal lyde:

 ”Det utfylte skjemaet oversendes Overvåkningsorganet av den berørte EFTA-statens delegasjon til 
Den europeiske union eller av enhver annen kontaktperson utpekt av EFTA-staten.”

1d. I vedleggene til vedtak nr. 195/04/COL skal enhver henvisning til den berørte EFTA-statens 
delegasjon til Den europeiske union eller EFTA-statens avdeling for EØS-koordinering forstås som 
en henvisning til den berørte EFTA-statens delegasjon til Den europeiske union eller enhver annen 
kontaktperson utpekt av EFTA-staten.

 
2. Dette vedtak er rettet til Republikken Island, Fyrstedømmet Liechtenstein og Kongeriket Norge.

2006/EØS/21/04

(1)  Heretter kalt EØS-avtalen.
(2)  Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
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3. Dette vedtak trer i kraft dagen etter dets vedtakelse i Overvåkningsorganet.

4. Dette vedtak er gyldig i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 14. desember 2005.

For EFTAs overvåkningsorgan

  Einar M. Bull Kurt Jäger

  President Medlem av kollegiet 
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 og  
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å reise innsigelser

Vedtaksdato: 30. november 2005

EFTA-stat: Norge

Støttens nr.: Sak 57702

Tittel: Ordning for forskning innen og utvikling av miljøvennlig gassteknologi (“Gassnova”).

Formål: Ordningens hovedformål er å styrke forskning og utvikling i forbindelse med gasskraftverk med 
CO2-håndtering (oppsamling og lagring), for å redusere CO2-utslipp fra slike gasskraftverk.

Juridisk grunnlag: Stortingsvedtak nr. 352 (2002-2003), Stortingsvedtak nr. 69 (2003-2004), Innst. S. nr. 
250 (2003-2004) vedtak nr. 549, Budsj. innst. S. nr. 9 (2004-2005) fra energi- og miljøkomiteen, Kongelig 
resolusjon av 17.12.2004 om opprettelse og fastsettelse av vedtekter og fullmakter for forvaltningsorganet 
Gassnova samt forskrift om endringer i forskrift av 16. desember 1977 nr. 14 og forskrift av 16. desember 
1977 nr. 15.

Budsjett/varighet: Støtteordningen skal finansieres gjennom årlig avkastning fra et øremerket fond på 
NOK 2 milliarder (rundt EUR 253 millioner). Årlig avkastning fra fondet utgjør NOK 91,8 millioner 
(rundt EUR 12 millioner). Ordningen skal bestå i ti år.

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på http://www.eftasurv.int/
fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry

2006/EØS/21/05

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregister
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry


27.4.2006 Nr. 21/49EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

DOMSTOLENS DOM

av 17. januar 2005

i sak E-4/05

HOB-vín

og

Den islandske stat og Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (Det statlige alkohol- og tobakksselskap)

(Fri bevegelighet for varer – statsmonopoler av kommersiell karakter – krav om å levere varer på paller 
og inkludere palleprisen i prisen på varene – diskriminering av importører av alkoholholdige drikker 

– misbruk av dominerende stilling)

I sak E-4/05 mellom HOB-vín og Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins – ANMODNING til EFTA-domstolen 
fra Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjavík herredsrett) om fortolkningen av EØS-avtalens artikkel 11, 16, 
54 og 59 – har retten, sammensatt av Carl Baudenbacher, president og saksforberedende dommer, og 
dommerne Henrik Bull og Thorgeir Örlygsson, 17. januar 2006 avgitt følgende rådgivende uttalelse:

1. Artikkel 16 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde forhindrer ikke et statsselskap 
som har enerett til detaljsalg av alkoholholdige drikker, fra å kreve at selskapets leverandører leverer 
alkoholholdige drikker som er beregnet på detaljsalg, til selskapet på en bestemt type pall (EUR-
paller) samt at prisen for pallen skal regnes med i produktprisen, så sant ikke den nasjonale domstolen 
på grunnlag av sakens fakta finner at importører faktisk blir behandlet forskjellig fra innenlandske 
produsenter, som del av monopolets eller dets utsalgssteders politikk eller manglende håndhevelse av 
monopolets regler.

2. Artikkel 59 nr. 1 og artikkel 54 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde forhindrer 
ikke et statsselskap som har enerett til detaljsalg av alkoholholdige drikker, fra å kreve at selskapets 
leverandører leverer alkoholholdige drikker som er beregnet på detaljsalg, til selskapet på en bestemt 
type pall (EUR-paller) samt at prisen for pallen skal regnes med i produktprisen, så sant ikke den 
nasjonale domstolen finner at slike krav påvirker konkurransen negativt.

EFTA-DOMSTOLEN

2006/EØS/21/06
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EFTA-domstolens sammensetning

1. Domstolens sammensetning

 Etter å ha blitt nominert av den norske regjering er Henrik Bull oppnevnt som dommer i EFTA-
domstolen ved felles overenskomst mellom de tre partene i avtalen mellom EFTA-statene om 
opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (overvåknings- og domstolsavtalen). Han er 
utnevnt for perioden fra 1. januar 2006 til 31. desember 2011, og etterfølger Per Tresselt. Henrik 
Bull avla ed i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 5 artikkel 2 under et offentlig 
rettsmøte i EFTA-domstolen 12. januar 2006.

2. Valg av domstolens president

 Carl Baudenbacher ble 12. januar 2006, etter at den nye dommeren i EFTA-domstolen var oppnevnt, 
gjenvalgt som EFTA-domstolens president i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens 
artikkel 30 for perioden fra 12. januar 2006 til 31. desember 2008.

2006/EØS/21/07
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4071 – Apollo/Akzo Nobel IAR)

1. Kommisjonen mottok 18. april 2006 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold 
til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) der foretaket Hexion Speciality Chemicals 
(”Hexion”, USA), som tilhører foretaket Apollo Group (”Apollo”, USA) ved kjøp av aksjer og aktiva 
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Akzo Nobels 
virksomhet innen trykkfarge og limharpiks (”IAR”, Nederland).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Apollo Group: porteføljeinvestering,

– Hexion: varmeherdende harpiks og andre spesialkjemikalier,

– IAR: harpiks og tilknyttede kjemikalier for trykkfarge og andre produkter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 102 av 28.4.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4071 – Apollo/Akzo Nobel IAR, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

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

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2006/EØS/21/08
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4164 – Ferrovial/Québec/GIC/BAA)

1. Kommisjonen mottok 11. april 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) der foretakene Ferrovial Infraestructuras S.A. (”Ferrovial”, Spania), som er et heleid 
datterselskap av det spanske konsernet Grupo Ferrovial S.A., Caisse de dépôt et placement de 
Québec (”Québec”, Canada) og GIC Special Investments Pte Ltd. (”GIC”, Singapore), som tilhører 
konsernet GIC Group, i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over hele det britiske foretaket BAA plc (”BAA”) ved et offentlig overtakelsestilbud 
kunngjort 17. mars 2006.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Ferrovial: del av Grupo Ferrovial S.a., levering av tjenester for lufthavnforvaltning og  
-infrastruktur, herunder til Belfast City lufthavn og Bristol lufthavn i Det forente kongerike,

– Québec: offentlige og private pensjons- og forsikringsfond,

– GIC: aksje-, risikokapital- og infrastrukturfond samt direkte investeringer i private foretak.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 95 av 22.4.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4164 – Ferrovial/Québec/GIC/BAA, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

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

2006/EØS/21/09
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4177 – BASF/Degussa Construction Chemicals)

1. Kommisjonen mottok 18. april 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) der det tyske foretaket BASF Aktiengesellschaft (”BASF”) ved kjøp av aksjer 
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det tyske 
foretaket Degussa AGs byggekjemikalievirksomhet (”DCC”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– BASF: spesialprodukter som kjemikalier, plast, belegningsprodukter, løsninger, landbruks-
produkter, finkjemikalier samt råolje og naturgass,

– DCC: kjemikaliesystemer og løsninger for kunder i bygningsindustrien.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 98 av 26.4.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4177 – BASF/Degussa Construction 
Chemicals, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

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

2006/EØS/21/10
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2006/EØS/21/11Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4193 – L’Oréal/The Body Shop)

1. Kommisjonen mottok 20. april 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket L’Oréal S.A. 
(”L’Oréal”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over hele det britiske foretaket The Body Shop International plc (”The Body Shop”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– L’Oréal: forskning, utvikling, produksjon, markedsføring, distribusjon og salg av kosmetikk-
produkter.

– The Body Shop: markedsføring, distribusjon og salg av kosmetikkprodukter gjennom et 
nettverk av The Body Shop-utsalgssteder for produkter av dette merket.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 103 av 29.4.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4193 – L’Oréal/The Body Shop, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4198 – Bayer/Schering)

1. Kommisjonen mottok 12. april 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) der det tyske foretaket Bayer Aktiengesellschaft (”Bayer”) overtar kontroll som 
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det tyske foretaket Schering 
Aktiengesellschaft (”Schering”) ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 23. mars 2006 ved 
foretaket Dritte BV GmbH, et heleid datterforetak av Bayer.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Bayer: internasjonalt konsern med spredt virksomhet innen legemiddelindustrien,

– Schering: verdensomspennende forskningsbasert legemiddelforetak.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 95 av 22.4.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4198 – Bayer/Schering, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

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

2006/EØS/21/12
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4202 – Charterhouse/Elior)

1. Kommisjonen mottok 7. april 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) der foretakene Charterhouse Capital Limited (”Charterhouse”, Det forente kongerike) 
og Holding Bercy Investissement SAS (”HBI”, Frankrike), som kontrolleres av R. Zolade, fransk 
statsborger, i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over det franske foretaket Elior SCA (”Elior”) ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 27. mars 
2006.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Charterhouse: fondsforvaltning,

– HBI: holdingselskap som kontrollerer foretaket Elior,

– Elior: catering, anleggsforvaltning, drift av butikker og automater i persontransportområder.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 95 av 22.4.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4202 – Charterhouse/Elior, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

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

2006/EØS/21/13



27.4.2006 Nr. 21/57EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4208 – Petroplus/European Petroleum Holdings)

1. Kommisjonen mottok 18. april 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) der det nederlandske foretaket Petroplus International B.V. (”Petroplus”), som 
kontrolleres av Carlyle Group, ved kjøp av aksjer overtar kontroll over hele foretaket European 
Petroleum Holdings NV (”EPH”, De nederlandske antiller).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Petroplus: raffinering av råolje, engrossalg av raffinerte oljeprodukter, lagring av rå og 
raffinerte produkter samt andre flytende bulkprodukter, handel med petrokjemikalier,

– EPH: raffinering av råolje, engrossalg av raffinerte oljeprodukter, detaljsalg av brennstoff, 
handel med rå og raffinerte produkter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 98 av 26.4.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4208 – Petroplus/European Petroleum 
Holdings, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

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

2006/EØS/21/14
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2006/EØS/21/15Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4210 – Agravis/BayWa/Dr. Gräub)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 18. april 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de tyske foretakene Agravis Raiffeisen 
AG (”Agravis”) og BayWa AG (”BayWa”) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som 
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det sveitsiske foretaket Dr. E. Gräub AG 
(”Dr. Gräub”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Agravis: produksjon av og grossistvirksomhet for landbruksprodukter; byggevirksomhet; energi 
og tjenester,

– BayWa: distribusjon av landbruksprodukter, byggevarer, energi og tjenester,

– Dr. Gräub: produksjon og salg av veterinær-legemidler.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 103 av 29.4.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4210 – Agravis/BayWa/Dr. Gräub, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4218 – Investcorp/Orefi Participation)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 20. april 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Investcorp Group 
(”Investcorp”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over hele det franske foretaket Orefi Participation (”Orefi”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Investcorp: internasjonal finansinstitusjon som foretar internasjonale investeringstransaksjoner 
på egne og andres vegne,

– Orefi: kjøp og distribusjon av industrideler for mekanisk overføring, automatisering, montering, 
bearbeiding og andre sektorer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak 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 eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 102 av 28.4.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4218 – Investcorp/Orefi Participation, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2006/EØS/21/16
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Statsstøtte – Italia

Statsstøtte C 34/2005 (tidl. N 113/2005) – Legge Regionale n. 17/2004 Art. 60 – Regione Sicilia

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til ovennevnte støtte, se EUT C 82 av 5.4.2006.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende 
sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate State Aid I
B-1049 Brussel/Bruxelles

Faks: +32 (0)2 296 12 42

Merknadene vil bli oversendt til Italia. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan 
sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

Statsstøtte – Tyskland

Statsstøtte C 6/06 (ex N 417/05) – Volkswerft Stralsund

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til statsstøtte til Volkswert Stralsund, se EUT C 90 av 13.4.2006.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende 
sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til:

European Commission
Directorate-General Competition
State Aid Greffe
B-1049 Brussel/Bruxelles

Faks: +32 (0)2 296 12 42

Merknadene vil bli oversendt til Forbundsrepublikken Tyskland. En part som ønsker å få sine merknader 
behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

2006/EØS/21/17

2006/EØS/21/18

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_082/c_08220060405en00710076.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_090/c_09020060413en00360039.pdf
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Statsstøtte – Portugal

Statsstøtte C 4/2006 (tidl. N 180/2005) – støtte til Djebel, S.A.

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til statsstøtte til Djebel, S.A., se EUT C 91 av 19.4.2006.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende 
sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
B-1049 Brussel/Bruxelles

Faks: +32 (0)2 296 12 42

Merknadene vil bli oversendt til Portugal. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan 
sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

Statsstøtte – Frankrike

Statsstøtte C 9/2006 (tidl. NN 85/2005) – Risikoforebygging i fiskerisektoren

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til ovennevnte støtte, se EUT C 91 av 19.4.2006.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende 
sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til:

European Commission
Directorate General for Fisheries
DG FISH/D/3 ‘Legal Issues’
B-1049 Brussel/Bruxelles

Faks: +32 (0)2 296 12 42

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike. En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, 
kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

2006/EØS/21/19

2006/EØS/21/20

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_091/c_09120060419en00250029.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_091/c_09120060419en00300034.pdf
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Informasjon fra medlemsstatene om statsstøtte gitt i henhold til kommisjons- 
forordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelsen av EF-traktatens  
artikkel 87 og 88 for små og mellomstore bedrifter, endret ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 364/2004 av 25. februar 2004

Kommisjonen har publisert opplysninger om følgende statsstøttesaker:

Statsstøtte XS 71/04 gitt av Latvia for å fremme omstilling og utvikling i jordbruksområder, EUT C 270 
av 29.10.2005.

Statsstøtte XS 8/04 gitt av Østerrike til kommunen Kapfenberg, NUTS III-region Östliche Obersteiermark, 
se EUT C 316 av 13.12.2005.

Statsstøtte XS 84/04 gitt av Det forente kongerike til West Wales and the Valleys Objective 1 Area, se 
EUT C 316 av 13.12.2005.

Statsstøtte XS 88/04 gitt av Tyskland gjennom retningslinjer av 31. mars 2004 fra delstaten Brandenburgs 
økonomiministerium for å fremme effektiv energibruk og bruk av fornybare energikilder, se EUT C 316 
av 13.12.2005.

Statsstøtte XS 91/04 gitt av Det forente kongerike til Court Vale Development LTD., se EUT C 316 av 
13.12.2005.

Statsstøtte XS 95/04 gitt av Tyskland til støtte for nyskaping i SMB gjennom bedre tilgang til nye data 
innen nyskaping, teknologi og økonomi, se EUT C 316 av 13.12.2005.

Statsstøtte XS 96/04 gitt av Tyskland til støtte for mellomstore prosjekter som del av Økonomi- og 
arbeidsdepartementets initiativ FIT for kunnskapsbasert konkurranse, se EUT C 316 av 13.12.2005.

Statsstøtte XS 98/04 gitt av Det forente kongerike til Welsh Application Service Provider (WASP): fase 
II, se EUT C 316 av 13.12.2005.

Statsstøtte XS 101/04 gitt av Det forente kongerike til utviklingskreditter, se EUT C 316 av 13.12.2005.

Statsstøtte XS129/04 gitt av Polen til støtte utbetalt av distriktsutviklingsmyndighetene for konsulent-
tjenester for å hjelpe foretak med å innfri polske standarder eller EU-lovgivning innenfor området 
arbeidsmiljø og sikkerhet, se EUT C 316 av 13.12.2005.

Statsstøtte XS 131/04 gitt av Polen til finansiell støtte betalt av distriktsutviklingsmyndighetene for kjøp 
av konsulenttjenester, se EUT C 316 av 13.12.2006.

Statsstøtte XS 132/04 gitt av Polen til støtte til foretak i form av finansiell støtte til investeringer, se EUT 
C 316 av 13.12.2005.

Statsstøtte XS 22/05 gitt av Det forente kongerike til Taylor Patterson Associates Ltd., se EUT C 323 av 
20.12.2005.

Statsstøtte 31/04 gitt av Tyskland til regionalt utviklingsprogram for Nordrhein-Westfalen (statsstøtte  
N 438/D/2000), se EUT C 323 av 20.12.2005.

Statsstøtte XS 53/04 gitt av Det forente kongerike til Anvil Homes Limited, se EUT C 323 av 
20.12.2005.

Statsstøtte XS 62/04 gitt av Tyskland gjennom delstaten Sachsen-Anhalts retningslinjer for tildeling 
av midler for å fremme vern og utnyttelse av innovasjon (fremme av patenter), se EUT C 323 av 
20.12.2005.

2006/EØS/21/21
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Statsstøtte XS 121/03 gitt av Det forente kongerike til tilskudd til forbedringer i industrien, se EUT C 323 
av 20.12.2005.

Statsstøtte XS 114/04 gitt av Den tsjekkiske republikk til ordningen Grantóva agentura Ceske republiky 
– Den tsjekkiske vitenskapsstiftelsen for støtte til grunnforskning, se EUT C 3 av 6.1.2006.

Statsstøtte XS 128/04 gitt av Italia til regionalt støtteprogram for investeringer foretatt av SMB som er 
medlemmer av kooperativer eller konsortier og fremmer integrerte prosjekter for å styrke produksjonen i 
Umbria, se EUT C 3 av 6.1.2006.

Statsstøtte XS 60/05 gitt av Estland til garantier for investeringslån og leasing gitt til små og mellomstore 
bedrifter av KredExi, se EUT C 3 av 6.1.2006.

Statsstøtte XS 25/05 gitt av Det forente kongerike til David Mellor Design Ltd, se EUT C 3 av 6.1.2006.

Statsstøtte XS 130/04 gitt av Polen til 13 provinser (Dolnoslaski, Kuwasko-Pomorskie, Lubelskie, 
Lubuskie, Malopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Swietokrzyskie, Warminsko-
Mazurskie, Zachodniopomorskie), se EUT C 3 av 6.1.2006.

Statsstøtte XS 141/04 gitt av Irland til ByTel Limited, se EUT C 3 av 6.1.2006.

Statsstøtte XS 146/04 gitt av Det forente kongerike til ByTel Limited, se EUT C 3 av 6.1.2006. 

Statsstøtte XS 51/04 gitt av Hellas til forretningsplaner for mikroforetak og små foretak som definert i 
kommisjonsrekommandasjon av 3. april 1996, se EUT C 19 av 26.1.2006.

Statsstøtte XS 89/04 gitt av Det forente kongerike til Merthyr Tydfil Business Support Package – fase II, 
se EUT C 19 av 26.1.2006.

Statsstøtte XS 13/05 gitt av Det forente kongerike til investeringsstøtte, se EUT C 30 av 7.2.2006.

Statsstøtte XS 39/05 gitt av Det forente kongerike til Argon Cathedral Park LTD, se EUT C 30 av 
7.2.2006.

Statsstøtte XS 44/05 gitt av Det forente kongerike til North East of England Business & Innovation Centre 
Ltd., se EUT C 30 av 7.2.2006.

Statsstøtte XS 46/05 gitt av Østerrike til ordningen ”proVision” – vern om natur og samfunn,  1. utlysning, 
se EUT C 30 av 7.2.2006.

Statsstøtte XS 38/05 gitt av Estland til støtte for forsknings- og utviklingsprosjekter, se EUT C 35 av 
11.2.2006.

Statsstøtte XS 40/05 gitt av Det forente kongerike til City and Northern Projects Ltd, se EUT C 35 av 
11.2.2006.

Statsstøtte XS 41/05 gitt av Det forente kongerike til Ferguson (Blyth) Ltd, se EUT C 35 av 11.2.2006.

Statsstøtte XS 42/05 gitt av Det forente kongerike til Network Space Ltd – fase 1, se EUT C 35 av 
11.2.2006.

Statsstøtte XS 43/05 gitt av Det forente kongerike to Network Space Ltd – fase 2, se EUT C 35 av 
11.2.2006.

Statsstøtte XS 51/05 gitt av Nederland til provinsen Zuid-Holland, se EUT C 35 av 11.2.2006.

Statsstøtte XS 52/5 gitt av Italia til støtte for pilotprosjekter i forbindelse med strategiske allianser eller 
næringssamarbeid i lystbåtsektoren, se EUT C 35 av 11.2.2006.
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Statsstøtte XS 55/05 gitt av Spania gjennom regler for støtte gjennom anbudskonkurranser i forbindelse 
med investering i etablering og omstilling av strukturer i SMB i detaljhandelen, se EUT C 35 av 
11.2.2006.

Statsstøtte XS 57/05 gitt av Spania gjennom regler for støtte gjennom anbudskonkurranser i forbindelse 
med investering i SMB innen industri, engrossalg og tjenesteyting, se EUT C 35 av 11.2.2006.

Statsstøtte XS 148/04 gitt av Det forente kongerike til Jack Moody Ltd, se EUT C 35 av 11.2.2006.

Statsstøtte XS 149/04 gitt av Det forente kongerike til Alnwick Garden Trust, se EUT C 47 av 
25.2.2006.

Statsstøtte XS 6/05 gitt av Italia til SMB i turistnæringen (hoteller, leiligheter, campingplasser, historiske 
bygninger), tilknyttede aktiviteter innen kunsthåndverk og tradisjonelt håndverk, se EUT C 47 av 
25.2.2006.

Statsstøtte XS 58/02 gitt av Nederland til maskinfabrikken Kersten Beheer B.V., se EUT C 58 av 
10.3.2006.

Statsstøtte XS 4/05 gitt av Slovakia til tre distrikter (Malacky, Pezinok og Senec) i den autonome regionen 
Bratislava samt fem bydeler (Vajnory, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rosovce og Cunovo) i hovedstaden 
Bratislava. I henhold til det regionale støttekartet for Slovakia faller dette området inn under EF-traktatens 
artikkel 87 nr. 3, se EUT C 58 av 10.3.2006.

Statsstøtte XS 49/05 gitt av Kypros til et program for tilgang til forsknings-infrastruktur i utlandet, se EUT 
C 58 av 10.3.2006.

Statsstøtte XS 59/05 gitt av Italia til Meccano Aeronotica SpA, Via Nettuno n. 228, Cisterna di Latina 
(LT), Italia, se EUT C 58 av 10.3.2006. 

Informasjon fra medlemsstatene om statsstøtte gitt i henhold til kommisjons- 
forordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelsen av EF-traktatens 
artikkel 87 og 88 for støtte til små og mellomstore bedrifter, endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 364/2004 av 25. februar 2004 for å utvide dens 

virkeområde til å omfatte støtte til forskning og utvikling

Kommisjonen har publisert opplysninger om følgende statsstøttesaker:

Statsstøtte XS 72/2004 gitt av Spania (Catalonia) til forhåndsavtalt verdifastsettelse eller takserings-
rapporter i forbindelse med skattekreditter for F&U- og IT-prosjekter, se EUT C 336 av 31.12.2005.

Statsstøtte XS 82/04 gitt av Italia (Piemonte) til industrielle forskningsprosjekter og utvikling før 
markedslansering, se EUT C 336 av 31.12.2005.

Statsstøtte XS 85/04 gitt av Det forente kongerike til Welsh Highland Railway Ltd., se EUT C 336 av 
31.12.2005.

Statsstøtte XS 90/04 gitt av Det forente kongerike til Broadlands Industrial Park Ltd., se EUT C 336 av 
31.12.2005.

Statsstøtte XS 92/04 gitt av Det forente kongerike til prosjektet ”Recreating Pride in Cardigan”, se EUT 
C 336 av 31.12.2005.
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Statsstøtte XS 135/04 gitt av Polen i form av økonomisk støtte til konsulenttjenester, se EUT C 336 av 
31.12.2005.

Statsstøtte XS 150/04 gitt av Den tsjekkiske republikk for å styrke konkurransedyktigheten til SMB,  
se EUT C 336 av 31.12.2005.

Statsstøtte XS 151/04 gitt av Den tsjekkiske republikk for konsulenttjenester i form av design, se EUT  
C 336 av 31.12.2005.

Statsstøtte XS 152/04 gitt av Den tsjekkiske republikk til opplærings- og konsulenttjenester, se EUT  
C 336 av 31.12.2005.

Statsstøtte XS 153/04 gitt av Den tsjekkiske republikk til subsidierte lån, se EUT C 336 av 31.12.2005.

Statsstøtte XS 155/04 gitt av Den tsjekkiske republikk til garantier for banklån, egenkapitalinnskudd og 
utforming av offentlig anbudsprosess, se EUT C 336 av 31.12.2005.

Statsstøtte XS 118/04 gitt av Ungarn til et regionalt låneprogram for utvikling av privat næringsliv,  
se EUT C 3 av 6.1.2006.

Statsstøtte XS 36/05 gitt av Italia (Campania) til et nytt hjelpeprogram for håndverksbedrifter, se EUT  
C 19 av 26.1.2006.

Statsstøtte XS 50/05 gitt av Spania til et program for å fremme teknisk utvikling i tekstil- og klessektoren 
(2005–2007), se EUT C 19 av 26.1.2006.

Statsstøtte XS 63/05 gitt av Det forente kongerike (Nord-Irland) til Management Information Systems 
Support for SMB, se EUT C 19 av 26.1.2006.

Statsstøtte XS 67/05 gitt av Italia (Campania) til mikroforetak, små og mellomstore foretak til prosjekter 
som omfatter elektrisitetsframstilling fra fornybare kilder og energisparing, se EUT C 19 av 26.1.2006. 

Statsstøtte XS 68/04 gitt av Nederland til Marina Port Zélande BV under MAYA 2-prosjektet (Marine and 
Yachting 2 i sørlige del av Nordsjøen og i Irskesjøen), se EUT C 19 av 26.1.2006.

Statsstøtte XS 121/04 gitt av Tyskland (Bayern) til det bayerske låneprogrammet for miljøvern, se EUT 
C 19 av 26.1.2006.

Statsstøtte XS 154/04 gitt av Den tsjekkiske republikk til konsulentbistand, subsidierte lån til småbedrifter 
og rentefrie lån til bedrifter som starter opp i Praha, se EUT C 19 av 26.1.2006.
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Informasjon fra medlemsstatene om statsstøtte gitt i henhold til kommisjons- 
forordning (EF) nr. 2204/2002 av 12. desember 2002 om anvendelse av EF-traktatens 

art. 87 og 88 på støtte til sysselsetting

Kommisjonen har publisert opplysninger om følgende statsstøttesaker:

Statsstøtte XE 1/04 gitt av Tyskland til sysselsetting av yrkes- og funksjonshemmede arbeidstakere,  
se EUT C 3 av 6.1.2006.

Statsstøtte XE 9/2004 gitt av Hellas til en subsidieordning for firmaer i alle regioner som ansetter 
arbeidsledige, se EUT C 3 av 6.1.2006.

Statsstøtte XE 8/04 gitt av Hellas til et program i prefekturene Karditsa og Trikala for å subsidiere firmaer 
som ansetter arbeidsledige, se EUT C 19 av 26.1.2006.

Statsstøtte XE 2/04 (N616 A/B/2002) gitt av Nederland til sysselsettingsplanen for Friesland 2003,  
se EUT C 37 av 14.2.2006.

Statsstøtte XE 6/05 gitt av Spania til et strategisk program for utenrikshandel i Rioja, se EUT C 37 av 
14.2.2006.

Statsstøtte XE 3/04 gitt av Spania for å fremme opprettelse av landbrukskooperativer i Cantabria, se EUT 
C 71 av 23.3.2006.

Statsstøtte XE 19/04 gitt av Tyskland (Bayern) til rekruttering og intern opplæring av underkvalifiserte 
arbeidsledige til nye stillinger underlagt obligatorisk sosialforsikring, se EUT C 71 av 23.3.2006.

Statsstøtte XE 7/05 gitt av Polen i form av unntak for selskaper fra eiendomsskatt innenfor de horisontale 
støtterammene, se EUT C 71 av 23.3.2006.

Statsstøtte XE 14/05 gitt av Spania (Extremadura) til fremme for aktiviteter som skaper sysselsetting,  
se EUT C 71 av 23.3.2006.

Statsstøtte XE 16/05 gitt av Polen til sysselsettingstiltak for personer med bakgrunn fra landbruket og 
personer truet av omstruktureringsprosesser, se EUT C 71 av 23.3.2006.
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Informasjon fra medlemsstatene om statsstøtte gitt i henhold til kommisjons-
forordning (EF) nr. 68/2001 av 12. desember 2001 om anvendelse av EF-traktatens 

art. 87 og 88 på støtte til opplæring

Kommisjonen har publisert opplysninger om følgende statsstøttesaker:

Statsstøtte XT 10/03 gitt av Det forente kongerike og Irland for å gi opplæring til universitetsutdannede 
med gode kvalifikasjoner innen salg og markedsføring, for å gjøre dem egnet for lederstillinger, se EUT 
C 316 av 13.12.2005.

Statsstøtte XT 50/03 gitt av Italia (Basilicata) for å etablere programmer for kontinuerlig opplæring i 
foretak i Basilicata-regionen, se EUT C 321 av 16.12.2005.

Statsstøtte XT 30/02 gitt av Italia (Molise) til generell og spesifikk opplæring, se EUT C 323 av 
23.12.2005.

Statsstøtte XT 88/04 gitt av Nederland til Center Parcs Europe N.V. til generell opplæring av ansatte,  
se EUT C 323 av 23.12.2005.

Statsstøtte XT 04/04 gitt av Italia (Marche) til opplæring av unge etablerere i landbruket, se EUT C 323 
av 23.12.2005.

Statsstøtte XT 77/04 gitt av Italia (Veneto) til generell og spesifikk opplæring, se EUT C 329 av 
24.12.2005.

Statsstøtte XT 95/04 gitt av Estland til den nasjonale utviklingsplanen for gjennomføringen av EUs 
strukturfond, se EUT C 329 av 24.12.2005.

Statsstøtte XT 27/01 gitt av Italia (Marche) til yrkesopplæring, se EUT C 47 av 25.2.2006.
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Informasjonsprosedyre – Tekniske forskrifter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder 
og tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37, og 
EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).

Meldinger om forslag til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

Referanse(1) Tittel Stillstandsperioden på 
tre måneder utløper(2)

2006/0111/E Utkast til Statsministeriets kunngjøring om endring av referanser til 
UNE-standardene som er omfattet av bilaget til kongelig resolusjon 
1313/1988 av 28. oktober

26.5.2006

2006/0112/E Utkast til dekret om endring av dekret 332/2001 av 18. desember, 
delvis endret ved dekret 233/2004 av 2. november, om forskrifter for 
spilleautomater, spillehaller og spilleklubber

26.5.2006

2006/0113/S Lotteriinspeksjonens betingelser for teknisk utstyr som brukes til 
håndtering av innsats i forbindelse med og kontroll med egentlige 
lotterier; terminaler hos kommisjonærer

26.5.2006

2006/0114/MT Forskrifter om elektronisk handel (generelle) 2006 25.5.2006

2006/0115/IRL Utkast til forskrifter om avfallshåndtering (emballasje) (endring) 
2006

31.5.2006

2006/0116/GR Lovforslag om framstilling og salg av bakervarer og tilknyttede 
bestemmelser

29.5.2006

2006/0117/PL Utkast til forskrift fra samferdsels- og byggeministeren om kravene 
til teknisk inspeksjon av utstyr til lasting og lossing av containere

2.6.2006

2006/0118/S Forslag til lov om endring av lov (2001:1080) om rensing av utslipp 
fra motorkjøretøyer og om drivstoff

(4)

2006/0119/S Forslag til lov om endring av lov om veiavgift (2006:1000) (4)

2006/0120/S Forslag til lov om endring av lov (2006:000) med særlige bestemmelser 
om kjøretøyavgifter

(4)

2006/0121/A Lov om innføring av bestemmelser om bygging og drift av heiser 
(WAZG 2006)

6.6.2006

2006/0122/NL Forskrift om endring av byggeforskriftene av 2003 (endringer i 
forbindelse med gjennomføring av direktivet om tunnelsikkerhet)

6.6.2006

2006/0123/S Lov om endring av dyrebeskyttelsesloven (1988:534) 5.6.2006

2006/0124/P Elektronisk faktura – Utkast til lovdekret 5.6.2006

2006/0125/D Kunngjøring om elektronisk utveksling av rettsdokumenter ved 
domstolene og påtalemyndighetene i byen Frankfurt am Main samt 
ved byretten i Kassel og landsretten i Kassel, samt påtalemyndigheten 
ved landsretten i Kassel

6.6.2006

2006/0126/DK Teknisk forskrift om sikring av oljerør i visse skip 7.6.2006

2006/0127/F Utkast til dekret om bruk av begrepet ”produsert i landet” 7.6.2006

2006/0128/DK Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A av xx. juni 2006 om arbeidsmiljø 
på skip og kapittel X avsnitt A om anmeldelse av arbeidsulykker m.v. 
til Søfartsstyrelsen

7.6.2006

2006/0129/A RVS 01.01.11 Generelt, grunnlag, bestemmelser; bestemmelser i 
forbindelse med EØS og Tyrkia

7.6.2006

2006/0130/F Kunngjøring om innføring av diverse bestemmelser til endring og 
supplering av sikkerhetsforskriftene til forebygging av brann- og 
panikkrisiko i bygninger med tilgang for offentligheten (særlig 
angående automatiske sprinkleranlegg)

8.6.2006

2006/EØS/21/25



27.4.2006 Nr. 21/69EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Referanse(1) Tittel Stillstandsperioden på 
tre måneder utløper(2)

2006/0131/F Kunngjøring om innføring av diverse bestemmelser til endring og 
supplering av sikkerhetsforskriftene til forebygging av brann- og 
panikkrisiko i bygninger med tilgang for offentligheten (bestemmelser 
som gjelder små hoteller)

8.6.2006

2006/0132/I Interministerielt dekret om endring av grenseverdi for klor omhandlet 
i lovdekret nr. 31 av 2. februar 2001 om gjennomføring av direktiv 
98/83/EF om drikkevannets kvalitet

12.6.2006

2006/0133/D Kunngjøring om innføring av endring 1, 2 og 3 av revisjon 2 av 
ECE-bestemmelse nr. 52 om felles betingelser for godkjenning 
av småbusser i klasse M2 og M3 med hensyn til deres generelle 
konstruksjon

14.6.2006

2006/0134/CZ Utkast til regjeringsdekret om fastsettelse av geodetiske 
referansesystemer og statlige kart for hele landets territorium, samt 
bestemmelser om bruk av disse

15.6.2006

2006/0135/NL Kunngjøring om ny fastsettelse av paragraf 8 og 10 samt endring av 
paragraf 9 i kunngjøring om håndtering av emballasje samt papir og 
papp

16.6.2006

(1)  År – registreringsnummer – opprinnelsesmedlemsstat.
(2)  I denne perioden kan forslaget ikke vedtas.
(3)  Ingen stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.
(4)  Ingen stillstandsperiode ettersom tiltaket berører tekniske spesifikasjoner eller andre krav forbundet med skatte- eller finanstiltak; 

jf. artikkel 1 nr. 11 annet ledd tredje strekpunkt i direktiv 98/34/EF.
(5)  Informasjonsprosedyren avsluttet.

Kommisjonen viser til Domstolens dom av 30. april 1996 i CIA Security-saken (sak C-194/94, ECR 
I, s. 2201). Ifølge Domstolens utlegning skal artikkel 8 og 9 i direktiv 83/189/EØF tolkes slik at 
enkeltpersoner kan påberope seg disse artiklene overfor nasjonale domstoler, som plikter å avvise 
anvendelse av nasjonale tekniske forskrifter som ikke er meldt i samsvar med direktivet.

Dommen bekrefter Kommisjonens melding av 1. oktober 1986 (EFT C 245 av 1.10.1986, s. 4).

Manglende overholdelse av meldingsplikten medfører derfor at de berørte tekniske forskrifter ikke får 
anvendelse, og følgelig ikke kan gjøres gjeldende overfor enkeltpersoner.

Mer informasjon om meldingsprosedyren kan fås ved henvendelse til:

European Commission
DG Enterprise and Industry, Unit F1
B-1049 Bruxelles/Brussel
E-post: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Vevsted: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Ytterligere opplysninger om meldingene kan fås ved henvendelse til de nasjonale avdelinger som er 
oppført på følgende liste:

mailto:Dir83-189-Central@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/
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BELGIA

BELNotif
Qualité et Sécurité
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
NG III – 4ème étage
Boulevard du Roi Albert II/Koning Albert II-laan 16
B-1000 Bruxelles/Brussel

Melle Pascaline Descamps
Tlf.: (+32) 2 277 80 03
Faks: (+32) 2 277 54 01
E-post: pascaline.descamps@mineco.fgov.be
 paolo.caruso@mineco.fgov.be
Felles e-post: belnotif@mineco.fgov.be

Vevsted: http://www.mineco.fgov.be

TSJEKKIA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing
Gorazdova 24
P.O. BOX 49
CZ-128 01 Praha 2

Pan Miroslav Chloupek
Director of International Relations Department
Tlf.: (+420) 224 907 123
Faks: (+420) 224 914 990
E-post: chloupek@unmz.cz

Paní Lucie Růžičková
Tlf.: (420) 224 907 139
Faks: (420) 224 907 122
E-post: ruzickova@unmz.cz

Felles e-post: eu9834@unmz.cz

Vevsted: http://www.unmz.cz

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø (eller DK-2100 København OE)

Bjarne Bang Christensen
Legal adviser
Tlf. (+45) 35 46 63 66 (direkte)
E-post: bbc@ebst.dk

Birgit Jensen
Principal Executive Officer
Tlf. (+45) 35 46 62 87 (direkte)
Faks: (+45) 35 46 62 03
E-post: bij@ebst.dk

Felles adresse for meldinger: noti@ebst.dk

Vevsted: http://www.ebst.dk/Notifikationer

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat XA2
Scharnhorststr. 34-37
D-10115 Berlin

Frau Christina Jäckel
Tlf.: (+49) 30 2014 6353
Faks: (+49) 30 2014 5379
E-post: infonorm@bmwa.bund.de

Vevsted: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju str. 11
EE-15072 Tallinn

Mr Karl Stern
Executive Officer of Trade Policy Division
EU and International Co-operation Department
Tlf.: (+372) 6 256 405
Faks: (+372) 6 313 029
E-post: karl.stern@mkm.ee

Felles e-post: el.teavitamine@mkm.ee

Vevsted: http://www.mkm.ee

HELLAS

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Mesogeion 119
GR-101 92 Athen
Tlf.: (+30) 210 696 98 63
Faks: (+30) 210 696 91 06

LISTE OVER NASJONALE AVDELINGER MED ANSVAR FOR HÅNDTERINGEN AV  
DIREKTIV 98/34/EF
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ELOT
Acharnon 313
GR-111 45 Athen

Evangelia Alexandri
Tlf.: (+30) 210 212 03 01
Faks: (+30) 210 228 62 19
E-post: alex@elot.gr

Felles e-post: 83189in@elot.gr

Vevsted: http://www.elot.gr

SPANIA

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y 
Comunicaciones y de Medio Ambiente
D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Torres ”Ágora”
C/ Serrano Galvache, 26-4ª
E-20033 Madrid

Don Angel Silván Torregrosa
Tlf.: (+34) 91 379 83 32

Doña Esther Pérez Peláez
Technical Advisor
E-post: esther.perez@ue.mae.es
Tlf.: (+34) 91 379 84 64
Faks: (+34) 91 379 84 01

Felles e-post: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes
Direction générale de l’Industrie, des Technologies de 
l’Information et des Postes (DiGITIP)
Service des politiques d’innovation et de compétivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la 
propriété industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12

Melle Suzanne Piau
Tlf.: (+33) 1 53 44 97 04
Faks: (+33) 1 53 44 98 88
E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Melle Françoise Ouvrard
Tlf.: (+33) 1 53 44 97 05
Faks: (+33) 1 53 44 98 88
E-post: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Felles e-post: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRLAND

NSAI
Glasnevin
IRL-Dublin 9

Mr Tony Losty
Tlf.: (+353) 1 807 38 80
Faks: (+353) 1 807 38 38
E-post: tony.losty@nsai.ie

Vevsted: http://www.nsai.ie/

ITALIA

Ministero delle attività produttive
Dipartimento per le imprese
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la 
competitività
Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell’industria
Via Molise 2
I-00187 Roma

Sig. Vincenzo Correggia
Tlf.: (+39) 06 47 05 22 05
Faks: (+39) 06 47 88 78 05
E-post: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Sig. Enrico Castiglioni
Tlf.: (+39) 06 47 05 26 69
Faks: (+39) 06 47 88 77 48
E-post: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Felles e-post: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Vevsted: http://www.minindustria.it

KYPROS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
13–15, A. Araouzou street
CY-1421 Nicosia

Tlf.: (+357) 22 409310
Faks: (+357) 22 754103

Mr Antonis Ioannou
Tlf.: (+357) 22 409409
Faks: (+357) 22 754103
E-post: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Felles e-post: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Vevsted: http://www.cys.mcit.gov.cy 
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LATVIA

Ministry of Economics of the Republic of Latvia
Trade Normative and SOLVIT Notification Division
SOLVIT Coordination Centre 
55, Brīvības str.
LV-1519 Riga

Reinis Berzins
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification 
Division
Tlf.: (+371) 7013230
Faks: (+371) 7280882

Zanda Liekna
Senior Officer of Division of EU Internal Market 
Coordination
Tlf.: (+371) 7013236
Tlf.: (+371) 7013067
Faks: (+371) 7280882
E-post: zanda.liekna@em.gov.lv 

Felles e-post: notification@em.gov.lv

LITAUEN

Lithuanian Standards Board
T. Kosciuskos g. 30
LT-01100 Vilnius
 
P. Daiva Lesickiene
Tlf.: (+370) 5 2709347
Faks: (+370) 5 2709367
E-post: dir9834@lsd.lt

Vevsted: http://www.lsd.lt

LUXEMBOURG

SEE — Service de l’Énergie de l’État
34, avenue de la Porte-Neuve
B.P. 10
L-2010 Luxembourg

M. J.P. Hoffmann
Tlf.: (+352) 46 97 46 1
Faks: (+352) 22 25 24
E-post: see.direction@eg.etat.lu

Vevsted: http://www.see.lu

UNGARN

Hungarian Notification Centre – 
Ministry of Economy and Transport
Industrial Department
Budapest
Honvéd u. 13-15.
H-1880

Fazekas Zsolt
Leading Councillor
E-post: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu
Tlf.: (+36) 1 374 2873 
Faks: (+36) 1 473 1622
E-post: notification@gkm.gov.hu

Vevsted: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority
Level 2
Evans Building
Merchants Street
MT-Valletta

Tlf.:  (+356) 2124 2420
Tlf.:  (+356) 2124 3282
Faks: (+356) 2124 2406

Ms Lorna Cachia
E-post: lorna.cachia@msa.org.mt

Felles e-post: notification@msa.org.mt

Vevsted: http://www.msa.org.mt

NEDERLAND

Ministerie van Financiën
Belastingsdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In- en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
NL-9700 RD Groningen

Dhr. Ebel Van der Heide
Tlf.: (+31) 50 5 23 21 34

Mw. Hennie Boekema
Tlf.: (+31) 50 5 23 21 35

Mw. Tineke Elzer
Tlf.: (+31) 50 5 23 21 33
Faks: (+31) 50 5 23 21 59
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Felles e-post: Enquiry.Point@tiscali-business.nl
 Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ØSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien

Frau Brigitte Wikgolm
Tlf.: (+43) 1 711 00 58 96
Faks: (+43) 1 715 96 51 eller (+43) 1 712 06 80
E-post: not9834@tbt.bmwa.gv.at

Vevsted: http://www.bmwa.gv.at

POLEN

Ministry of Economy and Labour
Department for European and Multilateral Relations
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Pani Barbara Nieciak
Tlf.: (+48) 22 693 54 07
Faks: (48) 693 40 28
E-post: barnie@mg.gov.pl

Pani Agata Gągor
Tlf.: (+48) 22 693 56 90
Felles e-post: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Português da Qualidade
Rua Antonio Gião, 2
P-2829-513 Caparica

Ms Cândida Pires
Tlf.: (+351) 21 294 82 36 / 81 00
Faks: (+351) 21 294 82 23
E-post: c.pires@mail.ipq.pt

Felles e-post: not9834@mail.ipq.pt

Vevsted: http://www.ipq.pt

SLOVENIA

SIST – Slovenian Institute for Standardization
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point
Šmartinska 140
SLO-1000 Ljubljana

Ga. Vesna Stražišar
Tlf.: (+386) 1 478 3041
Faks: (+386) 1 478 3098
E-post: contact@sist.si

SLOVAKIA

Pani Kvetoslava Steinlova  
Director of the Department of European Integration,  
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak 
Republic  
Stefanovicova 3  
SK-814 39 Bratislava  

Tlf.: (+421) 2 5249 3521  
Faks: (+421) 2 5249 1050 
E-post: steinlova@normoff.gov.sk

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö
(Ministry of Trade and Industry)

Besøksadresse:
Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki
og
Katakatu 3
FIN-00120 Helsinki

Postadresse:
PO Box 32
FIN-00023 Government

Ms Leila Orava
Tlf.: (+358) 9 1606 46 86
Faks: (+358) 9 1606 46 22
E-post: leila.orava@ktm.fi

Ms Katri Amper
Tlf.: (+358) 9 1606 46 48

Felles e-post: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Vevsted: http://www.ktm.fi

SVERIGE

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
Drottninggatan 89
S-113 86 Stockholm
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Kerstin Carlsson
Tlf.: (+46) 86 90 48 82 eller (+46) 86 90 48 00
Faks: (+46) 86 90 48 40 eller (+46) 83 06 759
E-post: kerstin.carlsson@kommers.se

Felles e-post: 9834@kommers.se

Vevsted: http://www.kommers.se

DET FORENTE KONGERIKE

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
151 Buckingham Palace Road
GB-London SW1 W 9SS

Mr Philip Plumb
Tlf.: (+44) 2072151488 
Faks: (+44) 2072151529
E-post: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Felles e-post: 9834@dti.gsi.gov.uk

Vevsted: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA – ESA

EFTAs overvåkningsorgan 
Rue Belliard 35
B-1040 Brussel

Ms Adinda Batsleer
Tlf.: (+32) 2 286 18 61
Faks: (+32) 2 286 18 00
E-post: aba@eftasurv.int

Ms Tuija Ristiluoma
Tlf.: (+32) 2 286 18 71
Faks: (+32) 2 286 18 00
E-post: tri@eftasurv.int

Felles e-post: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Vevsted: http://www.eftasurv.int

EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat
Rue Joseph II 12-16
B-1000 Brussel

Ms Kathleen Byrne
Tlf.: (+32 2) 286 17 49
Faks: (+32 2) 286 17 42
E-post: kathleen.byrne@efta.int

Felles e-post: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Vevsted: http://www.efta.int

TYRKIA

Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Inönü Bulvari no 36
06510 Emek – Ankara

Mr Mehmet Comert
Tlf.: (+90) 312 212 58 98
Faks: (+90) 312 212 87 68
E-post: dtsabbil@dtm.gov.tr

Vevsted: http://www.dtm.gov.tr
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