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EFTA-STOFNANIR
EFTIR lITS STOFN uN  EFTA

2009/EES/36/01TIlMÆlI EFTIRlITSSTOFNuNAR EFTA

frá 5. nóvem ber 2008

um við kom andi vöru- og þjón ustumarkaði á sviði fjar skipta sem ástæða kann að 
vera til að fella undir fyrirframkvaðir í sam ræmi við ákvæði gerðarinnar sem um 
getur í lið 5cl í XI. við auka við EES-samn ing inn (til skip unar Evrópu þingsins og ráðs
ins 2002/21/EB um sam eigin legan regluramma um rafræn fjar skipta net og þjón ustu), 
með áorðnum breyt ingum skv. að lögun ar ákvæðum í bókun 1 við EES-samn ing inn 
og að lögun ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í XI. við auka við samn ing inn

EFTIR LITS STOFN UN EFTA HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN 

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið (1),

með vísan til samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftir lits stofn un ar og dóm stóls, einkum staf liðar 
b) í 2. mgr. 5. gr.,

með vísan til gerðarinnar sem um getur í lið 5cl í XI. við auka við EES-samn ing inn (til skip unar Evrópu
þingsins og ráðs ins 2002/21/EB um sam eigin legan regluramma um rafræn fjar skipta net og þjón ustu) (2), 
með áorðnum breyt ingum skv. að lögun ar ákvæðum í bókun 1 við EES-samn ing inn og að lögun ar ákvæðum 
vegna einstakra atvinnu greina í XI. við auka við samn ing inn, einkum 15. gr.,

með vísan til ákvörð un ar Eftir lits stofn un ar EFTA 194/04/COL frá 14. júlí 2004 um samþykkt tilmæla um 
við kom andi markaði á sviði fjar skipta sem ástæða kann að vera til að fella undir fyrirframkvaðir og leið-
bein ing anna um markaðsgrein ingu og mat á verulegum mark aðs styrk

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Í rammatil skip uninni voru sett rammaákvæði um rafræn fjarskipti þar sem brugðist er við sívaxandi 
tæknisam runa með því að láta ákvæðin ná til allra netkerfa og allrar þjón ustu á sviði rafrænna 
fjar skipta . Mark miðið með rammaákvæðunum er að draga smám saman úr atvinnu greinabundnum 
fyrirframkvöðum eftir því sem samkeppni eykst á markaðnum.

2) Sam kvæmt 15. gr. rammatil skip unarinnar ber Eftir lits stofn un EFTA að gefa út tilmæli um við kom-
andi vöru- og þjón ustumarkaði í framhaldi af sam ráði við almenning og eftirlitsyfirvöld í EFTA-
ríkjunum.

3) Tilgangur þessara tilmæla er að afmarka þá vöru- og þjón ustumarkaði sem ástæða getur verið 
til að fella undir fyrirframkvaðir í sam ræmi við ákvæði 1. mgr. 15. gr. rammatil skip unarinnar. 
Fyrirframkvaðir eru jafn an lagðar á með það endanlega mark mið í huga að bæta hag notenda með 
því að koma á varan legri samkeppni á smásölumörkuðum. Skil grein ingin á við kom andi mörkuðum 
getur breyst með tímanum og gerir það í  reynd eftir því sem breyt ingar verða á eigindum vöru 
og þjón ustu og möguleikum á eftirspurnar- eða framboðsstaðgöngu. Þar eð tilmælin frá 14. júlí  
2004 (3) hafa verið í gildi um meira en fjögurra ára skeið telst á þessu stigi málsins rétt að endurskoða þau 
með hlið sjón af markaðsþróun á Evrópska efna hags svæðinu. Tilmælin, sem hér birt ast, koma þannig í  
stað tilmælanna frá 14. júlí 2004, í þeirri mynd sem þau voru samþykkt með ákvörð un 194/04/COL.

(1) „EES-samningurinn“ í því sem hér fer á eftir.
(2) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 33. Tilskipuninni var breytt með reglugerð (EB) nr. 717/2007, Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, 

bls. 32. „Rammatilskipunin“ í því sem hér fer á eftir.
(3) Tilmæli Eftirlitsstofnunar EFTA frá 14. júlí 2004 um viðkomandi vöru- og þjónustumarkaði á sviði fjarskipta sem ástæða kann að 

vera til að fella undir fyrirframkvaðir í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB um sameiginlegan regluramma 
um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu, í þeirri mynd sem hún var felld inn í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, Stjtíð. ESB  
L 113, 27.4.2006, bls. 18, og EES-viðbætir nr. 21, 27.4.2006, bls. 33. Samþykkt með ákvörðun nr. 194/04/COL.
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4) Sam kvæmt 1. mgr. 15. gr. rammatil skip unarinnar ber Eftir lits stofn un EFTA að skil greina 
markaði í sam ræmi við meginreglur gildandi sam keppn is réttar. Því er í þessum tilmælum byggt á 
meginreglum sam keppn is réttar þegar dregin eru mörk milli markaða á sviði rafrænna fjar skipta , 
en ákvörð un um að beita fyrirframkvöðum á skil greindum mörkuðum er háð því að við kom andi 
markaðir séu þess eðlis að réttlæta megi að þeir verði felldir undir fyrirframkvaðir. Hugtakanotkun 
í þessum tilmælum er í sam ræmi við hugtakanotkun í rammatil skip uninni og til skip un 2002/22/
EB (4). Sam kvæmt rammatil skip uninni er það hlutverk eftirlitsyfir valda í hverju ríki að skil greina 
við kom andi markaði í sam ræmi við aðstæður í landinu, og þá einkum landsvæðið sem við kom andi 
markaðir ná yfir í umdæmi þeirra.

5) Í tilmælunum er hafist handa við afmörkun á mörkuðum með því að skil greina smásölumarkaði 
með framtíðarþróun þeirra í huga, að teknu tilliti til eftirspurnar- og framboðsstaðgöngu. Þegar 
smásölumarkaðir hafa verið skil greindir er næsta skref að afmarka við kom andi heildsölumarkaði. 
Ef framboð á markaði á síðari stigum kemur að verulegu leyti frá einu eða fleiri lóðrétt samþættum 
fyrir tækjum getur það reynst fyrir tækjum, sem eru ekki samþætt, erfitt að nálgast nauð syn leg 
aðföng. Til þess að unnt sé að ákvarða hvort ástæða er til að fella markaðinn undir fyrirframkvaðir 
getur því verið nauð syn leg t að gera sér fræðilega mynd af heildsölumarkaði á fyrri stigum. 
Markaðir á sviði rafrænna fjar skipta eru oft tvíhliða í eðli sínu í þeim skiln ingi að þeir taka til þjón-
ustu sem er veitt á netum eða kerfum sem notendur á báðum hliðum markaðarins nýta sér, til dæmis 
notendur sem skiptast á símtölum eða sendendur og móttakendur upp lýs inga og útsend ingarefnis. 
Nauð syn leg t er að taka tilliti til þessara atriða þegar markaðir eru afmarkaðir og skil greindir þar eð 
þau geta bæði haft áhrif á það hvernig markaðirnir eru skil greindir og hvort þeir teljast þess eðlis 
að réttlæta megi beitingu fyrirframkvaða.

6) Við afmörkun markaða, sem ástæða kann að vera til að fella undir fyrirframkvaðir, er rétt að beita 
eftirtöldum ófrávíkjanlegum viðmiðum. Fyrsta viðmiðið er að um sé að ræða miklar og viðvarandi 
að gangs hindr anir. Slíkar hindranir geta átt sér skipu lagslegar, lagalegar eða stjórnsýslulegar orsakir. 
Við rann sókn á því hvaða markaði gæti verið ástæða til að fella undir fyrirframkvaðir í náinni 
framtíð ber þó einnig að horfa til þess hvort unnt sé að yfirvinna að gangs hindr anir á tímabilinu 
sem miðað er við, með hlið sjón af því hvað fjar skipta markaðir eru sveigjanlegir í eðli og fram-
kvæmd. Annað viðmiðið er því að aðeins má taka með mark aði sem eru þannig upp byggðir að á 
þeim er ekki að vænta virkrar sam keppni á tímabilinu sem miðað er við. Í tengslum við þetta þarf 
meðal annars að rannsaka hvaða sam keppn is skil yrði liggja að baki að gangs hindr ununum. Þriðja 
viðmiðið er að ekki myndi nægja að beita ákvæðum sam keppn is réttar til að vinna bug á við kom-
andi markaðsbresti/-brestum.

7) Helstu vísbend ingar, sem skoða ber við mat á fyrsta og öðru viðmiðinu, eru svipaðar þeim sem 
horft er til í tengslum við grein ingu á mörkuðum með framtíðarþróun þeirra í huga, einkum 
vísbend ingar um að gangs hindr anir þegar reglu gerð arkvöðum er ekki til að dreifa (meðal annars 
hversu mikið er um óaftur kræfan kostnað), uppbyggingu markaðarins, skilvirkni og sveigjanleika 
markaðarins, meðal annars vísbend ingar á borð við mark aðs hlut deild og þróun hennar og verð á 
markaði og þróun þess, og útbreiðslu neta eða grunnvirkja á vegum keppi naut a. Ástæða er til að 
fella undir fyrirframkvaðir hvern þann markað sem fullnægir öllum þremur viðmiðunum þegar 
engum fyrirframkvöðum er til að dreifa.

8) Á grundvelli sam keppn is sjónarmiða ber ekki að íþyngja nýjum mörkuðum með óviðeigandi 
kvöðum, jafn vel þótt hagræði fylgi því að vera fyrstur til að hefja starf semi á við kom andi markaði, 
í sam ræmi við ákvæði rammatil skip unarinnar. Til nýrra markaða teljast vöru- og þjón ustumarkaðir 
sem einkennast af því, vegna þess hversu stutt þeir hafa starfað, að afar torvelt er að segja fyrir um 
skil yrði sem ráða eftirspurn eða skil yrði sem ráða nýrri starf semi og framboði, og því erfitt að beita 
viðmiðunum þremur. Tilgangurinn með því að fella nýja markaði ekki undir reglu gerð arákvæði í 
nafn i samkeppni er að stuðla að nýsköpun eins og kveðið er á um í 8. gr. rammatil skip unarinnar. 
Jafn framt er æskilegt að koma í veg fyrir að markaðsleiðandi fyrir tæki hindri aðgang að slíkum 
mörkuðum, eins og einnig er bent á í leið bein ing um Eftir lits stofn un ar EFTA um markaðsgrein-
ingu og mat á verulegum mark aðs styrk sam kvæmt regluramma EB um rafræn fjar skipta net og 
-þjón ustu (5). Smávægi legar endur bætur á fjar skipta netum sem fyrir eru leiða sjaldan til þess að 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/22/EB frá 7. mars 2002 um alþjónustu og réttindi notenda að því er varðar rafræn 
fjarskiptanet og -þjónustu ( til skipun um alþjónustu), Stjtíð. ESB L 108, 24.4.2002, bls. 51, sem var felld inn í EES-samninginn sem 
liður 5cm í XI. viðauka samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 11/2004, Stjtíð. ESB nr. L 116, 22.4.2004, bls. 60, 
og EES-viðbætir nr. 20, 22.4.2004, bls. 14.

(5) Leiðbeiningar Eftirlitsstofnunar EFTA frá 14. júlí 2004 um markaðsgreiningu og mat á verulegum markaðsstyrk samkvæmt 
rammaákvæðum um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu sem um getur í XI. viðauka samningsins um Evrópskt efnahagssvæði, Stjtíð. 
ESB C 101, 27.4.2006, bls. 1, og EES-viðbætir nr. 21, 27.4.2006, bls. 1. 
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nýr markaður verði til. Áður en unnt er að draga þá ályktun að vara tilheyri ekki markaði sem 
þegar er til verður að ganga úr skugga um það, bæði frá eftirspurnarhlið og framboðshlið, að 
staðgönguvörum sé ekki til að dreifa. Þegar fram kemur ný smásöluþjón usta getur það leitt af sér 
nýjan afleiddan heildsölumarkað og valdið því að ókleift er að veita slíka smásöluþjón ustu með 
þeim heildsöluvörum sem fyrir eru.

9) Að því er þessi tilmæli varðar þarf að huga að tvenns konar að gangs hindr unum: skipu lagslegum 
hindrunum og lagalegum og stjórnsýslulegum hindrunum.

10) Skipu lagslegar að gangs hindr anir stafa af því að upphaflegar aðstæður að því er varðar kostnað 
eða eftirspurn leiða til ójafn vægis milli fyrir tækja sem fyrir eru og nýliða á markaði og tefja 
þannig eða stöðva markaðssókn hinna síðarnefndu. Dæmi um miklar skipu lagslegar hindranir 
eru þegar markaðurinn einkennist af ótvíræðu kostnaðarhagræði, umtalsverðri stærðarhagkvæmni 
og/eða samlegðaráhrifum, tak mörkunum á auknu framboði og miklum óaftur kræfum kostnaði. 
Enn er unnt að benda á hindranir af því tagi í tengslum við almenna útbreiðslu og framboð á 
staðaraðgangsnetum með fasttengingu. Skipu lagsleg hindrun af svipuðu tagi er þegar ekki er unnt 
að veita til tekna þjón ustu nema með netkerfisbúnaði sem keppi naut ar geta ekki líkt eftir af tækni-
legum ástæðum eða vegna kostnaðar.

11) Lagalegar og stjórnsýslulegar hindranir eru ekki til komnar vegna efnahagsskil yrða heldur 
ráðast þær af lögum, stjórnsýslureglum eða öðrum ráð stöfunum hins opin bera sem hafa bein 
áhrif á aðgangsskil yrði og/eða stöðu rekstrar aðila á við kom andi markaði. Dæmi um lagalegar 
eða stjórnsýslulegar hindranir, sem hindra markaðssókn, eru takmarkanir á fjölda þeirra fyrir-
tækja sem hafa leyfi til að nota tíðnirófið til að veita grunnþjón ustu. Önnur dæmi um lagalegar 
og stjórnsýslulegar hindranir eru verð lagseftirlit og aðrar verð lagsráð stafanir sem fyrir tækjum 
er skylt að hlíta og hafa ekki aðeins áhrif á markaðssókn fyrir tækja heldur einnig stöðu þeirra 
á markaðnum. Lagalegar og stjórnsýslulegar hindranir, sem unnt er að fella tímanlega gildi, ber 
að jafn aði ekki að telja til efnahagslegra að gangs hindr ana á þann hátt að fyrsta viðmiðinu teljist 
fullnægt.

12) Að gangs hindr anir geta jafn framt farið að skipta minna máli á mörkuðum sem einkennast af 
nýsköpun og stöðugum tækniframförum. Slíkir markaðir einkennast oft af sam keppn is aðhaldi 
sem myndast vegna tækninýjunga hugs an leg ra keppi naut a sem hafa ekki enn tekið til starfa 
á markaðnum. Á nýskapandi mörkuðum getur myndast virk samkeppni, eða samkeppni sem 
byggist upp á löngum tíma, milli fyrir tækja sem eru ekki nauð syn leg a keppi naut ar á starfandi 
„kyrrstæðum“ markaði. Í þessum tilmælum eru ekki tilgreindir markaðir sem talið er að muni 
ekki búa við varan legar að gangs hindr anir um fyrirsjáanlegan tíma. Við mat á því hvort líklegt 
sé að að gangs hindr anir verði áfram við lýði ef ekki kemur til reglusetningar er nauð syn leg t að 
skoða hvort algengt sé að ný fyrir tæki hefji starf semi í greininni með góðum árangri og hvort 
slík markaðssókn hafi átt sér stað nægi lega hratt og viðvarandi til að takmarka markaðsráðandi 
stöðu, eða líklegt sé að svo verði í framtíðinni. Vægi að gangs hindr ana mun meðal annars ráðast af 
minnsta hagkvæma fram leiðslumagni og kostnaði sem er óaftur kræfur.

13) Þó að markaður einkennist af miklum að gangs hindr unum geta aðrir skipu lagslegir þættir leitt til 
virkrar samkeppni á markaðnum á tímabilinu sem til athugunar er. Sveigjanleiki markaðarins getur 
til að mynda ráðist af tækniþróun eða af sam runa vörutegunda og markaða sem leiðir til þess að 
sam keppn is aðhald myndast milli fyrir tækja sem starfa á mis mun andi vörumörkuðum. Þetta getur 
einnig gerst á mörkuðum með fáum – en þó nægi lega mörgum – fyrir tækjum sem hafa ólíka 
kostn að ar upp bygg ing u og þurfa að mæta eftirspurn sem sveiflast með verði. Fram leiðslugeta á 
markaðnum getur einnig verið umfram eftirspurn og það gerir keppi naut um að jafn aði kleift að 
auka fram leiðslu sína mjög hratt þegar verð hækkar. Á slíkum mörkuðum má þegar fram í sækir 
búast við breyt ingum á mark aðs hlut deild og/eða verð lækkunum. Þegar hraðar breyt ingar verða á 
sveigjanleika á markaði er rétt að vanda afmörkun tímabilsins sem miðað er við til þess að það 
endurspegli þá markaðsþróun sem máli skiptir.

14) Ákvörð un þess efnis að ástæða geti verið til að fella til tekinn markað undir fyrirframkvaðir þarf 
einnig að taka mið af mati á því hvort nægi legt sé að beita ákvæðum sam keppn is réttar til að vinna 
bug á markaðsbrestum sem leiðir af því að fyrstu tveimur viðmiðunum er fullnægt. Ólíklegt er 
að nægi legt sé að beita sam keppn is rétti þegar ráð stöfun, sem gerð er í því skyni að ráða bót á 
markaðsbresti, felur í sér umfangsmiklar kröfur um úrbætur eða nauð syn leg t er að afskiptin séu 
tíð eða tafarlaus.
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15) Með því að beita viðmiðunum þremur ætti að vera unnt að fækka þeim mörkuðum á sviði 
rafrænna fjar skipta sem felldir eru undir fyrirframkvaðir og stuðla þannig að því mark miði með 
rammaákvæðunum að draga smám saman úr starfsgreinabundnum reglum eftir því sem samkeppni 
eflist á mörkuðunum. Viðmiðunum skal beitt sem einni heild þannig að sé einhverju einu þeirra 
ekki fullnægt sé það vísbend ing um að ekki sé ástæða til að fella við kom andi markað undir 
fyrirframkvaðir.

16) Aðeins skal setja stjórnsýsluákvæði um smásölustarf semi þegar eftirlitsyfirvöld við kom andi ríkis 
komast að þeirri niðurstöðu að ráð stafanir á heildsölustigi eða ráð stafanir, sem lúta að vali eða 
forvali þjón ustuveitanda, myndu ekki nægja til að ná því mark miði að tryggja virka samkeppni 
og að almannahags munir séu virtir. Með afskiptum á heildsölustigi, til að mynda aðgerðum sem 
geta haft áhrif á smásölumörkuðum, geta EES-ríkin tryggt að virð is auka keðj an sé opin samkeppni 
eftir því sem framast verður við komið, og skilað notendum þannig bestu hugs an leg u niðurstöðu. 
Í þessum tilmælum eru því fyrst og fremst afmarkaðir heildsölumarkaðir, en tilgangurinn með 
hæfilegri stýringu á þeim er að bæta úr augljósum skorti á virkri samkeppni á notendamörkuðum. 
Ef eftirlitsyfirvöld í EFTA-ríki sýna fram á að afskipti á heildsölustigi hafi ekki skilað árangri getur 
verið ástæða til að fella við kom andi smásölumarkað undir fyrirframkvaðir, að því tilskildu að ofan-
greindum þremur viðmiðum sé fullnægt.

16) Hinn 17. desem ber 2007 gaf fram kvæmda stjórn Evrópu banda laganna út ný tilmæli 2007/879/ 
EB (6) um við kom andi vöru- og þjón ustumarkaði á sviði rafrænna fjar skipta sem ástæða kann að 
vera til að fella undir fyrirframkvaðir í sam ræmi við rammatil skip unina.

17) Við endurskoðun á tilmælum Eftir lits stofn un ar EFTA um við kom andi markaði er byggt á hinum 
nýju tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar og sjónarmiðum sem koma fram í greinargerð fram-
kvæmda stjórn arinnar með tilmælum hennar. Eftir lits stofn un EFTA hefur tekið þá afstöðu í 
endurskoðuninni að samanburður á markaðsþróun skuli fara fram með hlið sjón af því sem gerist 
á Evrópska efna hags svæðinu en ekki aðeins með tilliti til markaðsaðstæðna í einstökum EFTA-
ríkjum.

19) Þegar litið er til markaðsþróunar í EFTA-ríkjunum og athuga semda sem bárust við kynningu 
meðal almennings, auk annarra tiltækra upp lýs inga, virðist ekki líklegt að markaðsstarf semi á 
sviði rafrænna fjar skipta í EFTA-ríkjunum þremur almennt víki meira frá því sem gerist að meðal-
tali á mörkuðum í Evrópu sam bandinu, eða á öllu Evrópska efna hags svæðinu, en samsvarandi 
markaðsstarf semi í einstökum aðild ar ríkjum Evrópu sam bandsins víkur frá því meðal tali.

20) EES-samn ing ur inn hefur það mark mið „að mynda öflugt og einsleitt Evrópskt efna hags svæði er 
grundvallist á sam eigin legum reglum og sömu sam keppn is skil yrðum“ (7). Með hlið sjón af þessu 
mark miði og af því sem rakið hefur verið hér á undan gefur Eftir lits stofn un EFTA út tilmæli 
sem miðuð eru við tilmæli fram kvæmda stjórn arinnar í því skyni að tryggja að hinu sam eigin lega 
regluverki sé beitt á einsleitan hátt og tryggja réttaröryggi þeirra sem eiga hags muna að gæta á sviði 
markaða fyrir rafræn fjarskipti á Evrópska efna hags svæðinu. Þetta leiðir til þess að mörkuðum, 
sem ástæða kann að vera til að fella undir fyrirframkvaðir, fækkar í þessum tilmælum úr 18 í 7.

21) Þó að mörkuðum, sem ástæða kann að vera til að fella undir fyrirframkvaðir, sé fækkað þarf 
það ekki að þýða að virk samkeppni sé í öllum EFTA-ríkjunum á mörkuðunum sem falla brott 
og að ekki sé lengur réttlætanlegt að fella þá undir fyrirframkvaðir. Við endurskoðunina bárust 
Eftir lits stofn un EFTA ábend ingar um að réttlætanlegt gæti verið að viðhalda stýringu á til teknum 
mörkuðum.

22) Markaðirnir, sem taldir eru upp í við aukanum, voru afmarkaðir á grundvelli ófrjávíkjanlegu 
viðmiðanna þriggja. Við athugun eftirlitsyfir valda í EFTA-ríkjunum á mörkuðum sem eru ekki taldir 
upp í þessum tilmælum er rétt að beita þriggja viðmiða prófinu. Að því er varðar markaði sem eru 
taldir upp í við aukanum við tilmæli 194/04/COL frá 14. júlí 2004, en ekki í við auka við tilmælin 
sem hér eru birt , er rétt að eftirlitsyfirvöld í EFTA-ríkjunum hafi vald til að beita þriggja viðmiða 
prófinu við mat á því hvort enn sé ástæða til að fella til tekinn markað undir fyrirframkvaðir með 
hlið sjón af aðstæðum í landinu. Að því er varðar markaði sem eru taldir upp í þessum tilmælum 
geta eftirlitsyfirvöld ákveðið að láta ekki fara fram markaðsgrein ingu ef það kemst að þeirri 

(6) Stjtíð. ESB L 344, 28.12.2007, bls. 65.
(7) Fjórða forsenda inngangsorða EES-samningsins.
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niðurstöðu að viðmiðunum þremur sé ekki fullnægt á við kom andi markaði. Eftirlitsyfirvöldum er 
heimilt að tilgreina aðra markaði en gert er í tilmælunum, að því tilskildu að farið sé að ákvæðum 
7. gr. rammatil skip unarinnar. Ef látið er hjá líða að tilkynna fyrir hug aða ráð stöfun sem hefur áhrif 
á viðskipti milli EFTA-ríkjanna á þann hátt sem lýst er í 38. forsendu rammatil skip unarinnar, getur 
það leitt til þess að hafin verði máls með ferð gegn hlut að eigandi ríki vegna brota á gildandi reglum. 
Markaðir, sem eru ekki taldir upp í þessum tilmælum, skulu skil greindir sam kvæmt meginreglum 
um sam keppn is mál sem mælt er fyrir um í til kynn ingu Eftir lits stofn un ar EFTA um skil grein ingu á 
hugtakinu við kom andi markaður að því er varðar sam keppn is lög á Evrópska efna hags svæðinu (8), 
sam ræmast leið bein ing um stofnunarinnar um markaðsgrein ingu og mat á verulegum mark aðs styrk 
og fullnægja viðmiðunum þremur sem lýst hefur verið.

23) Þó að í tilmælum þessum séu tilgreindir vöru- og þjón ustumarkaðir sem ástæða gæti verið til 
að fella undir fyrirframkvaðir merkir það ekki að ávallt sé ástæða til stýringar eða að á þessum 
mörkuðum verði lagðar á kvaðir sam kvæmt sértil skip ununum. Einkum gildir að forðast ber 
stýringu, eða afn ema stýringu sem komið hefur verið á, ef virk samkeppni er á þessum mörkuðum 
þegar engin stýring er fyrir hendi, þ.e. ef ekkert fyrir tæki hefur verulegan mark aðs styrk í skiln ingi 
14. gr. rammatil skip unarinnar. Áríðandi er að kvaðir séu viðeigandi og í sam ræmi við eðli vandans 
sem þær eiga að ráða bót á, ekki íþyngjandi um of og réttlætanlegar að teknu tilliti til mark miðanna 
sem sett eru í rammatil skip uninni, einkum í þeim skiln ingi að ávinningur notenda sé sem mestur, 
samkeppni sé ekki raskað eða hún tak mörkuð, ýtt sé undir skilvirkar fjár fest ingar í grunnvirkjum 
og stuðlað að nýsköpun og ýtt sé undir skilvirka notkun og stýringu á tíðnisviðum og númerum.

24) Markaðir eru skil greindir í tilmælum þessum með fyrirvara um markaðsskil grein ing ar í sértilvikum 
sam kvæmt ákvæðum sam keppn is réttar. Þá gilda fyrirframkvaðir með fyrirvara um það hvaða starf-
semi fellur undir grein ingu sam kvæmt sam keppn is rétti.

25) Tilmæli þessi hafa verið kynnt almenningi og borin undir eftirlitsyfirvöld og önnur stjórn völd í 
EFTA-ríkjunum.

26) Tilmæli þessi skal lesa með hlið sjón af greinargerð sem fylgir tilmælum fram kvæmda stjórn arinnar 
2007/879/EB um við kom andi vöru- og þjón ustumarkaði á sviði rafrænna fjar skipta sem ástæða 
kann að vera til að fella undir fyrirframkvaðir í sam ræmi við rammatil skip unina. Í greinargerðinni 
er meðal annars að finna lýsingu á tækni sem er í örri þróun og tengist mörkuðunum sem skil-
greindir eru í tilmælunum.

ÁKVÆÐI TILMÆLANNA ERU SEM HÉR SEGIR:

1. Við skil grein ingu á við kom andi mörkuðum sem eiga við í hverju landi, í sam ræmi við ákvæði 3. mgr. 
15. gr. gerðarinnar sem um getur í lið 5cl í XI. við auka við EES-samn ing inn, til skip unar Evrópu
þingsins og ráðs ins 2002/21/EB um sam eigin legan regluramma um rafræn fjar skipta net og þjón
ustu, með áorðnum breyt ingum skv. að lögun ar ákvæðum í bókun 1 við EES-samn ing inn og að lögun-
ar ákvæðum vegna einstakra atvinnu greina í XI. við auka við samn ing inn, skulu eftirlitsyfirvöld í 
EFTA-ríkjunum greina vöru- og þjón ustumarkaðina sem taldir eru upp í við auka við tilmæli þessi.

2. Við afmörkun annarra markaða en þeirra sem getið er í við aukanum skulu eftirlitsyfirvöld í EFTA-
ríkjunum sjá til þess að öllum eftir far andi viðmiðum sé fullnægt:

a) Um sé að ræða miklar og viðvarandi að gangs hindr anir. Slíkar hindranir geta verið skipu-
lagslegar, lagalegar eða stjórnsýslulegar.

b) Mark aðir séu þannig upp byggðir að á þeim sé ekki að vænta virkrar sam keppni á tímabilinu 
sem miðað er við. Í tengslum við þetta þarf meðal annars að rannsaka hvaða sam keppn is skil yrði 
liggja að baki að gangs hindr ununum.

c) Ekki myndi nægja að beita ákvæðum sam keppn is réttar til að vinna bug á við kom andi 
markaðsbresti/-brestum.

(8) Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 46/98/COL frá 4. mars 1998 um útgáfu tveggja tilkynninga á sviði samkeppnismála um 
skilgreiningu á hugtakinu viðkomandi markaður að því er varðar samkeppnislög á Evrópska efnahagssvæðinu (EES) og um 
minniháttarsamninga sem falla utan gildissviðs 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins, Stjtíð. EB L 200, 16.7.1998, bls. 46, og EES-
viðbætir nr. 28, 16.7.1998, bls. 1.
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1. Tilmæli þessi eru gefin út með fyrirvara um markaðsskil grein ing ar , niðurstöður markaðsgrein ing ar 
og kvaðir, sem eftirlitsyfirvöld einstakra ríkja hafa mælt fyrir um í sam ræmi við ákvæði 3. mgr.  
15. gr. og 16. gerðarinnar sem um getur í lið 5cl í XI. við auka við EES-samn ing inn, með áorðnum 
breyt ingum skv. að lögun ar ákvæðum í bókun 1 við þann samning og að lögun ar ákvæðum vegna 
einstakra atvinnu greina í XI. við auka við samn ing inn (til skip unar Evrópu þingsins og ráðs ins 
2002/21/EB um sam eigin legan regluramma um rafræn fjar skipta net og -þjón ustu), áður en þessi 
tilmæli öðluðust gildi.

2. Tilmælum þessum er beint til EFTA-ríkjanna.

Gjört í Brussel 5. nóvem ber 2008.

Fyrir hönd Eftir lits stofn un ar EFTA

 Per Sanderud Kurt Jaeger

 Forseti Stjórnarmaður
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VIÐAUKI

Smásala

1. Aðgangur heimila og annarra við skipta manna að almenna símkerfinu með fasttengingu.

Heildsala

2. Upphaf símtala í almenna símkerfinu gegnum fasttengingu.

 Í þessum tilmælum er miðað við að upphaf símtals taki einnig til símtalsflutnings, sem er afmarkaður innanlands 
í sam ræmi við skil greind mörk markaða fyrir símtalsflutning og lúkningu símtala í almenna símkerfinu gegnum 
fasttengingu.

3. Lúkning símtala í einstökum almennum símkerfum gegnum fasttengingu.

 Í þessum tilmælum er miðað við að lúkning símtals taki einnig til símtalsflutnings, sem er afmarkaður innanlands 
í sam ræmi við skil greind mörk markaða fyrir upphaf símtals og símtalsflutning í almenna símkerfinu gegnum 
fasttengingu.

4. Heildsöluaðgangur að (efnislegum) netvirkjum (meðal annars sam eigin legur eða fyllilega ósundurgreindur 
aðgangur) gegnum fasttengingu.

5. Breið bandsaðgangur í heildsölu.

 Þessi markaður tekur til aðgangs að óefnislegum netum eða sýndarnetum, meðal annars „bitastraumsaðgangs“ 
gegnum fasttengingu. Hér er um að ræða markað á síðara stigi en aðgangur að efnislegum netvirkjum sam kvæmt 
4. lið hér á undan, í þeim skiln ingi að unnt er að bjóða breið bandsaðgang í heildsölu með því að sam ein a þennan 
aðgang öðrum þáttum.

6. Heildsöluaðgangur að heimtaugarhlutum leigulína, óháð tækninni sem er notuð til að veita leiguaðgang eða 
sérhæfðan aðgang.

7. Svörun símtala í einstökum farsímakerfum.
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Heim ild til að veita ríkis að stoð sam kvæmt ákvæðum 61. gr. EES-samn ings ins og  
3. mgr. 1. gr. I. hluta bókunar 3 við samn ing inn um eftir lits stofn un og dóm stól

Eftir lits stofn un EFTA hreyfir ekki and mælum við eftirgreindri aðstoð ar ráð stöfun.

Dagsetning ákvörð un ar: 18. febrúar 2009

Málsnúmer: 64824

EFTA-ríki: Noregur

Hérað: –

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega): Áætlun um orkuvinnslu úr lífrænu efni

Lagaheim ild: Ákvæði 50. liðar 1150. kafla í fjárlögum norska ríkisins og árlegur land bún að arsamn ing ur 

Tegund aðstoð ar : Aðstoð ar áætlun

Mark mið: Um hverf is vernd 

Aðstoð ar form: Beinir styrkir

Fjárveiting: 35 milljónir norskra króna (um 3,9 milljónir evra) á ári. Árlegar fjárveitingar eru háðar 
samþykkt þingsins við afgreiðslu fjárlaga.

Aðstoð ar hlutfall: Í sam ræmi við leið bein ing ar

Gildis tími: Til 1. janúar 2014

Heiti og póst fang stofnunarinnar sem veitir aðstoð: Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007, 
0030 Oslo

Nánari upp lýs ingar: –

Fullgildan texta ákvörð un arinnar, að trúnaðarupp lýs ingum slepptum, er að finna á vefsetri Eftir lits stofn-
un ar EFTA:

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

2009/EES/36/02

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry
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Ráð stöfun ekki ríkis að stoð í skiln ingi 61. gr. EES-samn ings ins

Eftir lits stofn un EFTA hefur komist að þeirri niðurstöðu að eftirgreind ráð stöfun feli ekki í sér ríkis að stoð 
í skiln ingi 61. gr. EES-samn ings ins.

Dagsetning ákvörð un ar: 30. janúar 2009

Málsnúmer: 65833

EFTA-ríki: Noregur

Hérað: –

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega): Ríkisfjár mögn un á Eksportfinans

Lagaheim ild: Ákvæði 1. mgr. 61. gr. EES-samn ings ins

Tegund aðstoð ar : Lánsheim ild

Mark mið: Að sjá Eksportfinans fyrir langtímafjár mögn un

Aðstoð ar form: Beinar lánveitingar

Fjárveiting: 30 milljarðar norskra króna, um 3,1 milljarður evra

Aðstoð ar hlutfall: –

Gildis tími: Til 31. desem ber 2010

Atvinnu greinar: Eksportfinans sér öllum út flutn ingsgreinum í Noregi fyrir fjár mögn un

Heiti og póst fang stofnunarinnar sem veitir aðstoð: Nærings- og industridepartementet [fyrir hönd 
norska ríkisins], Einar Gerhardsens plass 1, 0030 Oslo

Nánari upp lýs ingar: – 

Fullgildan texta ákvörð un arinnar, að trúnaðarupp lýs ingum slepptum, er að finna á vefsetri Eftir lits stofn-
un ar EFTA:

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

2009/EES/36/03

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry
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Til kynn ing Eftir lits stofn un ar EFTA um endurkröfuvexti sem innheimta ber við 
endurheimtu ríkis að stoð ar og við mið un ar - og afreiknivexti í þremur EFTA-ríkjum; 

vextirnir gilda frá 1. mars 2009

Birt í sam ræmi við ákvæði 10. gr. ákvörð un ar Eftir lits stofn un ar EFTA 195/04/COL frá  
14. júlí 2004 (Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EESviðbætir nr. 26/2006, 

25.5.2006, bls. 1)

Grunnvextir eru reiknaðir í sam ræmi við ákvæði kaflans um aðferð við útreikning við mið un ar - og 
afreiknivaxta í leið bein ing um Eftir lits stofn un ar EFTA um ríkis að stoð, með áorðnum breyt ingum sam-
kvæmt ákvörð un stjórnar eftir lits stofn un arinnar 788/08/COL frá 17. desem ber 2008. Til þess að finna 
viðeigandi við mið un ar vexti verður að bæta við hæfilegu vaxtaálagi í sam ræmi við ákvæði ríkis að stoð-
ar leið bein ing anna. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina 
sem nemur viðeigandi vaxtaálagi, þ.e. 100 grunnpunktum. Endurkröfuvextirnir verða einnig að jafn-
aði reiknaðir með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina eins og kveðið er á um í ákvörð un 
Eftir lits stofn un ar EFTA 789/08/COL frá 17. desem ber 2008 um breyt ingu á ákvörð un Eftir lits stofn un ar 
EFTA 195/04/COL frá 14. júlí 2004 (er birt ist í Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbæti  
nr. 26/2006, 25.5.2006, bls. 1).

Ísland Liechtenstein Noregur

1.1.2009–31.1.2009 16,42 2,95 6,43

1.2.2009–28.2.2009 16,42 2,33 5,41

1.3.2009– 16,42 1,58 4,26
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Til kynn ing um fyrir hug aða sam fylk ingu fyrir tækja

(Mál COMP/M.5570 – Platinum/Delphi)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 30. júní 2009 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hug aða sam fylk ingu þar sem banda ríska fyrir tækið Platinum Equity LLC 
(„Platinum“) öðlast með hluta fjár - og eigna kaupum yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. 
fyrr nefndr ar reglu gerð ar, í til teknum hlutum banda ríska fyrir tæk isins Delphi Corporation („Delphi).

2. Starf semi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Platinum: fjár fest ingar í óskráðum félögum

– Delphi: fram leiðsla á farrafeindatækjum og flutningakerfum fyrir öku tækja iðnaðinn

3. Að lokinni frumathugun telur fram kvæmda stjórn in að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, geti 
fallið undir gild is svið reglu gerð ar (EB) nr. 139/2004. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un .

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi  
birt ist í Stjtíð. ESB (C 155, 8. júlí 2009). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01 og 
+32 (0)22 96 72 44) eða í pósti, með til vís un inni COMP/M.5570 – Platinum/Delphi, á eftir far andi 
póst fang:

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

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

EB-STOFNANIR
FRAMKvÆMDASTjóRNIN
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Ríkis að stoð – Bretland

Málsnúmer C 14/08 (áður NN 1/08) – Aðstoð til endurskipu lagningar í fyrir tækinu 
Northern Rock

Auglýst eftir athuga semdum í sam ræmi við 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans

Fram kvæmda stjórn in hefur ákveðið að hefja máls með ferð í sam ræmi við 2. mgr. 88. gr. EB-sáttmálans í 
tengslum við ofan greinda ríkis að stoð, sjá Stjtíð. ESB C 149, 1.7.2009.

Fram kvæmda stjórn in birt ir þessa auglýsingu til þess að gefa EES-ríkjunum og öðrum áhuga aðilum færi 
á að koma á framfæri athuga semdum sínum. Athuga semdafrestur er einn mánuður frá því að auglýsingin 
birt ist í Stjórn ar tíð ind um Evrópu sam bandsins og skal senda athuga semdirnar til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Bréfasími: +32-22 96 12 42

Athuga semdunum verður komið á framfæri við stjórn völd í Bretlandi. Þeim, sem leggja fram athuga-
semdir, er heimilt að óska nafn leyndar og skulu slíkar óskir vera skrif legar og rökstuddar.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:149:0016:0026:EN:PDF

