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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 093/16/COL 

av 11. mai 2016 

REKOMMANDASJON FRA EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

om relevante produkt- og tjenestemarkeder innen sektoren for elektronisk kommunikasjon som 

kan pålegges forhåndsregulering i henhold til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XI  

nr. 5cl (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om felles rammeregler for elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester), tilpasset ved avtalens protokoll I og ved de sektormessige 

tilpasninger i vedlegg XI til avtalen 

EFTAS OVERVÅKINGSORGAN(1) – 

som henviser til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5cl (europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og 

-tjenester(2), (heretter kalt rammedirektivet), tilpasset ved avtalens protokoll I og ved de sektorvise 

tilpasninger i vedlegg XI til avtalen, særlig artikkel 15 nr. 1,  

som henviser til Overvåkingsorganets rekommandasjon av 5. november 2008 om relevante markeder 

innen sektoren for elektronisk kommunikasjon som kan pålegges forhåndsregulering(3) (heretter kalt 

Overvåkingsorganets rekommandasjon av 2008) og Overvåkingsorganets retningslinjer for 

markedsanalyser og vurdering av sterk markedsstilling(4), 

og som tar følgende i betraktning:  

1) Europakommisjonen (heretter kalt Kommisjonen) utstedte 9. oktober 2014 rekommandasjon 

2014/710/EU om relevante produkt- og tjenestemarkeder innen sektoren for elektronisk 

kommunikasjon som kan pålegges forhåndsregulering i henhold til rammedirektivet(5). 

2) Utgangspunktet for revisjonen av Overvåkingsorganets rekommandasjon om relevante markeder 

er Kommisjonens rekommandasjon 2014/710/EU. I revisjonsprosessen har Overvåkingsorganet 

tatt det standpunkt at sammenligningen av markedsutviklingen bør gjøres på bakgrunn av en 

EØS-standard og ikke bare ut fra markedssituasjonen i de enkelte EFTA-statene. 

3) På grunnlag av markedsutviklingen i EFTA-statene ser det i utgangspunktet ut til at måten 

markedene for elektronisk kommunikasjon virker på i de tre EFTA-statene, ikke kan antas å 

avvike i større grad enn markedene i de enkelte EU-medlemsstatene fra gjennomsnittsmarkedene i 

Den europeiske union eller EØS som helhet.  

  

(1) Heretter kalt Overvåkingsorganet. 

(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.  

(3) EFTAs overvåkingsorgans rekommandasjon av 5. november 2008 om relevante produkt- og tjenestemarkeder 

innen sektoren for elektronisk kommunikasjon som kan pålegges forhåndsregulering i henhold til rettsakten 

omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5cl (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om felles 

rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester), tilpasset ved avtalens protokoll 1 og ved de 

sektormessige tilpasninger i vedlegg XI til avtalen (EUT C 156 av 9.7.2009, s. 18, og EØS-tillegget nr. 36 av 

9.7.2009, s. 1). 

(4) EFTAs overvåkingsorgans 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 (EUT C 101 av 27.4.2006, s. 1, og 

EØS-tillegget nr. 21 av 27.4.2006, s. 1), heretter kalt Overvåkingsorganets retningslinjer for markedsanalyser og 

vurdering av sterk markedsstilling. 

(5) EUT L 295 av 11.10.2014, s. 79. 

2017/EØS/20/01 
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4) Formålet med EØS-avtalen er å opprette et dynamisk og ensartet europeisk økonomisk 

samarbeidsområde som er grunnlagt på felles regler og like konkurransevilkår(6). Sett i lys av 

dette formålet og betraktningene over vedtar Overvåkingsorganet en rekommandasjon som er 

tilpasset Kommisjonens rekommandasjon 2014/710/EU med henblikk på å sikre ensartet 

gjennomføring av det felles regelverket og rettssikkerhet for aktørene på markedene for 

elektronisk kommunikasjon i EØS.  

5) Rammedirektivet fastsetter rammeregler for sektoren for elektronisk kommunikasjon som blant 

annet er ment å imøtegå samvirkingstendenser ved å inkludere alle elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester innenfor direktivets virkeområde. Målet med rammereglene er 

blant annet å gradvis redusere forhåndspålagte sektorvise regler etter hvert som konkurransen på 

markedet utvikles, slik at elektronisk kommunikasjon til slutt utelukkende reguleres av 

konkurranserett. 

6) Rammedirektivets artikkel 15 fastsetter at Overvåkingsorganet etter offentlig høring og samråd 

med de nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene skal vedta en rekommandasjon om 

relevante produkt- og tjenestemarkeder. 

7) I tråd med dette er formålet med denne rekommandasjonen å identifisere produkt- og 

tjenestemarkeder der forhåndsregulering kan være berettiget i henhold til rammedirektivets 

artikkel 15 nr. 1. Formålet med enhver forhåndsregulering er i siste instans å gi fordeler til 

sluttbrukerne ved å gjøre detaljmarkedene konkurransedyktige på bærekraftig basis. Det er 

sannsynlig at nasjonale reguleringsmyndigheter gradvis vil kunne anse detaljmarkedene som 

konkurransedyktige, selv uten regulering av engrosmarkedet, særlig tatt i betraktning forventede 

forbedringer innen innovasjon og konkurranse.  

8) Definisjonen av relevante markeder kan endres over tid etter hvert som særtrekkene ved 

produktene og tjenestene utvikler seg, og mulighetene for substitusjon innen tilbud og etterspørsel 

endres. Ettersom Overvåkingsorganets rekommandasjon av 2008 har vært i kraft i mer enn sju år, 

bør den nå revideres på grunnlag av markedsutviklingen etter vedtakelsen. Denne 

rekommandasjonen erstatter følgelig Overvåkingsorganets rekommandasjon av 2008 og gir 

nasjonale reguleringsmyndigheter veiledning for kommende markedsanalyser. 

9) I henhold til rammedirektivets artikkel 15 nr. 1 skal Overvåkingsorganet angi markeder i sektoren 

for elektronisk kommunikasjon som har særtrekk som kan berettige innføring av 

lovgivningsmessige forpliktelser i samsvar med konkurranserettens prinsipper. Prinsippene i 

konkurranseretten benyttes derfor i denne rekommandasjon for å definere produktmarkeder 

innenfor sektoren for elektronisk kommunikasjon.  

10) I henhold til rammedirektivets artikkel 15 nr. 3 skal nasjonale reguleringsmyndigheter definere, i 

samsvar med konkurranseretten og idet det tas størst mulig hensyn til denne rekommandasjonen, 

relevante markeder tilpasset de nasjonale forhold, særlig relevante geografiske markeder på deres 

territorium.  

11) I henhold til rammedirektivets artikkel 16 nr. 3 pålegges bare forhåndsforpliktelser på markeder 

der det ikke er effektiv konkurranse. Som forklart i betraktning 27) i direktivet er dette markeder 

der det finnes ett eller flere foretak med sterk markedsstilling, og der nasjonale og EØS-

konkurranserettslige rettsmidler alene ikke er tilstrekkelig til å løse det identifiserte 

konkurranseproblemet. Videre bør en analyse av effektiv konkurranse omfatte en analyse av de 

konkurransemessige utsiktene på markedet for å fastslå om et eventuelt fravær av effektiv 

konkurranse er varig. 

12) Både for Overvåkingsorganet og nasjonale reguleringsmyndigheter er utgangspunktet for å 

identifisere engrosmarkeder som kan pålegges forhåndsregulering, å analysere de tilsvarende 

detaljmarkedene. Detaljmarkedsanalysen gjøres ved å se på muligheten for substitusjon på 

  

(6) Fjerde innledende betraktning i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 
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etterspørselssiden og eventuelt på tilbudssiden fra et framtidsrettet perspektiv for et bestemt 

tidsrom. Når nasjonale reguleringsmyndigheter definerer relevante markeder i samsvar med 

rammedirektivets artikkel 15 nr. 3, bør de identifisere et geografisk område der 

konkurransevilkårene er like eller tilstrekkelig ensartede. Det må være mulig å skille området fra 

tilgrensende områder der de rådende konkurransevilkårene er merkbart forskjellige. De nasjonale 

reguleringsmyndighetene må ta særlig hensyn til spørsmålet om hvorvidt den potensielle 

operatøren med sterk markedsstilling handler på en ensartet måte over hele sitt nettverksområde, 

eller om den står overfor merkbart forskjellige konkurransevilkår i en slik grad at aktiviteten er 

begrenset på enkelte områder, men ikke på andre. 

13) Det bør vurderes hvorvidt det er effektiv konkurranse på detaljmarkedene fra et framtidsrettet 

perspektiv uten regulering som er basert på funn av sterk markedsstilling. På den annen side bør 

analysen ta hensyn til virkningene av andre typer regulering som gjelder for relevante 

detaljmarkeder og tilknyttede engrosmarkeder i hele det aktuelle tidsrommet.  

14) Når det utføres en markedsanalyse i henhold til rammedirektivets artikkel 16, må markedet 

vurderes fra et framtidsrettet perspektiv som tar utgangspunkt i eksisterende markedsforhold. I 

analysen bør de konkurransemessige utsiktene på markedet vurderes, og det bør vurderes om et 

eventuelt fravær av konkurranse er varig, idet det tas hensyn til forventet eller forutsigbar 

markedsutvikling(7). 

15) Dersom det ikke er effektivt konkurranse på det berørte detaljmarkedet fra et framtidsrettet 

perspektiv uten forhåndsregulering, må man vurdere de tilsvarende engrosmarkedene som kan 

pålegges forhåndsregulering i henhold til rammedirektivets artikkel 16. Når grenser og 

markedsmakt innenfor ett eller flere relevante tilsvarende engrosmarkeder analyseres for å avgjøre 

om det finnes effektiv konkurranse, bør direkte og indirekte konkurransemessige begrensninger 

tas i betraktning, uavhengig av om disse begrensningene skyldes elektroniske 

kommunikasjonsnett, elektroniske kommunikasjonstjenester eller andre typer tjenester eller 

programmer som er sammenlignbare fra sluttbrukernes perspektiv(8). Dersom det på den annen 

side er effektiv konkurranse på det berørte detaljmarkedet fra et framtidsrettet perspektiv uten 

forhåndsregulering av de tilsvarende relevante engrosmarkedene, bør den nasjonale 

reguleringsmyndigheten konkludere med at reguleringen ikke lenger er nødvendig i engrosleddet. 

I slike tilfeller bør de relevante tilsvarende engrosmarkedene vurderes med tanke på å oppheve 

forhåndsreguleringen. Der engrosmarkedene er vertikalt forbundet i forsyningskjeden, må man 

først analysere det engrosmarkedet som er tettest forbundet med det aktuelle detaljmarkedet. 

16) Engrosmarkedene som står oppført i vedlegget, kan ha særtrekk som gjør at forhåndsregulering er 

berettiget fordi de samlet oppfyller følgende tre kumulative kriterier, som også i tidligere 

versjoner av rekommandasjonen har blitt brukt til å identifisere markeder som kan pålegges 

forhåndsregulering. Det første kriteriet er at det foreligger høye og varige hindringer for inntreden 

på markedet. På grunn av markedene for elektronisk kommunikasjons dynamiske karakter og 

måte å fungere på, må imidlertid mulighetene for at hindringer for inntreden på markedet 

overvinnes 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 

gjelder hvorvidt en markedsstruktur beveger seg i retning av effektiv konkurranse innenfor det 

relevante tidsrommet. Dette kriteriet innebærer at man må undersøke graden av infrastrukturbasert 

og annen konkurranse bak hindringene for inntreden på markedet. Det tredje kriteriet er at 

anvendelsen av konkurranseretten alene ikke kan bøte på den aktuelle markedssvikten. 

Hovedindikatorene som må tas i betraktning ved vurdering av det første og andre kriteriet, er like 

de som undersøkes ved en framtidsrettet markedsanalyse for å vurdere om det finnes foretak med 

  

(7) Punkt 20 i Overvåkingsorganets retningslinjer for markedsanalyser og vurdering av sterk markedsstilling. Se 

fotnote 4 over. 

(8) For eksempel tjenester som leveres over applikasjonslaget (”Over-The-Top”), som i dag kanskje ikke anses som 

direkte substitutter for tjenester fra leverandører av elektroniske kommunikasjonstjenester, men som på grunn av 

den teknologiske utviklingen sannsynligvis kommer til å utvides kontinuerlig de nærmeste årene. 
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sterk markedsstilling. Dette gjelder særlig indikatorer for hindringer for inntreden på markedet i 

fravær av regulering (herunder omfanget av irreversible kostnader), markedsstruktur, 

markedsutviklingen og markedsdynamikken, herunder indikatorer som markedsandeler og 

utviklingen av disse, markedspriser og utviklingen av disse samt omfanget av og dekningen til 

konkurrerende nettverk eller infrastrukturer.  

17) Når det gjelder det første kriteriet, er to typer hindringer for inntreden relevante for denne 

rekommandasjonens formål: strukturelle hindringer og rettslige eller lovgivningsmessige 

hindringer. Strukturelle hindringer for inntreden på markedet skyldes opprinnelige kostnads- eller 

etterspørselsforhold som skaper ubalanse i vilkårene for etablerte operatører og nye operatører, 

slik at det er vanskelig eller umulig for de sistnevnte å tre inn på markedet. For eksempel vil det 

kunne konstateres store strukturelle hindringer dersom markedet kjennetegnes av absolutte 

kostnadsfordeler, betydelige stordriftsfordeler og/eller breddefordeler, kapasitetsbegrensninger og 

høye irreversible kostnader. Det kan også finnes tilknyttede strukturelle hindringer dersom 

tjenesteytingen krever en nettverkskomponent som det teknisk sett ikke er mulig å kopiere, eller 

som bare kan kopieres til en pris som gjør det ulønnsomt for konkurrenter. 

18) Rettslige eller lovgivningsmessige hindringer bygger ikke på økonomiske forhold, men skyldes 

rettslige, administrative eller andre typer tiltak som har direkte innvirkning på vilkårene for 

operatørers inntreden i og/eller posisjonering på det relevante markedet. Et eksempel på en rettslig 

eller lovgivningsmessig hindring som utelukker eller forhindrer inntreden på et marked, er en 

grense for hvor mange foretak som kan ha tilgang til spektrum for yting av underliggende 

tjenester. Andre eksempler på rettslige eller lovgivningsmessige hindringer er priskontroll eller 

andre prisrelaterte tiltak som foretakene pålegges, og som ikke bare påvirker inntreden, men også 

foretakenes posisjonering på markedet. Rettslige eller lovgivningsmessige hindringer som 

sannsynligvis kommer til å fjernes innenfor den relevante tidsperioden, bør normalt ikke anses 

som hindringer for inntreden som oppfyller det første kriteriet. 

19) Hindringer for inntreden på markedet kan også bli mindre relevante når det gjelder 

innovasjonsbaserte markeder som kjennetegnes av kontinuerlige teknologiske framskritt. På slike 

markeder stammer konkurransemessige begrensninger ofte fra trusselen om nyskaping fra 

potensielle konkurrenter som ikke er i markedet for øyeblikket. På innovasjonsbaserte markeder 

kan dynamisk eller mer langsiktig konkurranse forekomme mellom selskaper som ikke 

nødvendigvis er konkurrenter på et eksisterende ”statisk” marked. Denne rekommandasjonen 

identifiserer markeder der hindringer for inntreden på markedet forventes å vedvare i overskuelig 

tid. Når man vurderer om det er sannsynlig at hindringer for inntreden på markedet vil vedvare i 

fravær av regulering, er det nødvendig å undersøke om mange andre aktører har lykkes med å tre 

inn på markedet, og om dette har skjedd eller kan ventes å skje i tilstrekkelig og vedvarende grad 

til at markedsmakten begrenses. Hindringenes relevans vil blant annet avhenge av minste 

effektive produksjonsskala og irreversible kostnader. 

20) Selv om et marked kjennetegnes av høye hindringer for inntreden på markedet, kan andre 

strukturelle faktorer på markedet innebære at det likevel beveger seg mot effektiv konkurranse 

innenfor det relevante tidsrommet. En utvikling i retning av effektiv konkurranse, under det andre 

kriteriet, innebærer at markedet enten når statusen effektiv konkurranse uten forhåndsregulering i 

løpet av analyseperioden, eller at det foreligger tydelige bevis på at markedet har en positiv 

dynamikk i analyseperioden og vil nå en slik status etter analyseperioden. Dynamikk i markedet 

kan for eksempel oppstå ved teknologisk utvikling eller ved konvergens av produkter og markeder 

som kan føre til konkurransemessige begrensninger mellom operatører i forskjellige 

produktmarkeder. Dette kan også være tilfellet for markeder med et begrenset – men tilstrekkelig 

– antall foretak som har ulike kostnadsstrukturer og som står overfor priselastisk 

markedsetterspørsel. Det kan også forekomme overkapasitet i et marked som normalt tillater 

rivaliserende selskaper å øke produksjonen svært raskt som en reaksjon på enhver prisøkning. På 

slike markeder kan markedsandelene endres over tid, og/eller lavere priser kan forekomme.  
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21) Det tredje kriteriet gjør det mulig å vurdere om det er hensiktsmessig med korrigerende tiltak som 

kan pålegges i henhold til konkurranseretten for å bøte på identifiserte vedvarende 

markedssvikter, særlig ettersom forhåndsforpliktelser effektivt kan forhindre brudd på 

konkurranseretten. Konkurranserettslige inngrep er sannsynligvis ikke tilstrekkelige der det for 

eksempel er nødvendig med omfattende inngrep for å motvirke vedvarende markedssvikt, eller 

der det er helt nødvendig med hyppige og/eller raske inngrep. Forhåndsregulering bør derfor 

anses som et hensiktsmessig supplement til konkurranseretten når konkurranseretten alene ikke 

kan bøte på den vedvarende markedssvikten som er identifisert. 

22) Anvendelsen av disse tre kumulative kriteriene bør begrense antallet markeder innenfor den 

elektroniske kommunikasjonssektoren der forhåndsforpliktelser blir pålagt, og dermed bidra til et 

av målene i rammereglene, nemlig at forhåndspålagte sektorvise regler skal reduseres gradvis 

etter hvert som konkurransen på markedet utvikler seg. Dersom ett av disse tre kriteriene ikke er 

oppfylt, bør markedet ikke identifiseres som et marked som kan pålegges forhåndsregulering. 

23) Forhåndsregulering pålagt i engrosleddet bør anses som tilstrekkelig til å håndtere potensielle 

konkurranseproblemer på tilknyttede nedstrømsmarkeder. Et nedstrømsmarked bør bare pålegges 

forhåndsregulering dersom markedskonkurransen viser at det finnes foretak med sterk 

markedsstilling til tross for forhåndsregulering på de tilknyttede oppstrømsmarkedene i 

engrosleddet. På grunn av de konkurransemessige framskrittene som er oppnådd takket være 

regulering, identifiserer denne rekommandasjonen bare relevante markeder på engrosnivå. Det 

antas at reguleringen av disse markedene kan bøte på manglende effektiv konkurranse i 

engrosleddet, som igjen er årsaken til identifisert markedssvikt i de tilknyttede detaljmarkedene. 

Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet likevel viser at inngrepene i engrosleddet har 

mislykkes, kan det relevante detaljmarkedet pålegges forhåndsregulering forutsatt at myndigheten 

har påvist at de tre kriteriene i denne rekommandasjonen er oppfylt. 

24) Markedene som står oppført i vedlegget, er identifisert på grunnlag av de tre ovennevnte 

kumulative kriteriene. De nasjonale reguleringsmyndighetene bør i utgangspunktet anta at de tre 

kriteriene er oppfylt i disse markedene. Dersom en nasjonal reguleringsmyndighet imidlertid 

konkluderer med at det finnes bærekraftig konkurranse på de definerte detaljmarkedene uten 

regulering på engrosnivå, bør den også konkludere med at det ikke lenger er nødvendig med 

forhåndsregulering på engrosnivå. 

25) For de markedene som står oppført i vedlegget, kan en nasjonal reguleringsmyndighet likevel 

anse det som hensiktsmessig å foreta sin egen vurdering av de tre kriteriene på grunnlag av 

særlige nasjonale forhold. En nasjonal reguleringsmyndighet kan konkludere med at de tre 

kriteriene er oppfylt eller ikke under de nasjonale forholdene. Dersom et av de tre kriteriene ikke 

er oppfylt for et bestemt marked oppført i rekommandasjonen, bør den nasjonale 

reguleringsmyndigheten ikke iverksette regulering på dette markedet. 

26) Nasjonale reguleringsmyndigheter kan identifisere andre markeder enn de som er oppført i denne 

rekommandasjonen, og anvende prøven med de tre kriteriene. Dersom nasjonale 

reguleringsmyndigheter, etter å ha konkludert med at det ikke er effektiv konkurranse på et 

detaljmarked som ikke er forhåndsregulert, har til hensikt å regulere de tilsvarende 

engrosmarkedene, og disse markedene ikke står oppført i rekommandasjonen, bør de alltid 

anvende prøven med de tre kriteriene. I et slikt tilfelle må de først analysere det engrosmarkedet 

som er tettest forbundet med det aktuelle detaljmarkedet i den vertikale forsyningskjeden. En 

nasjonal reguleringsmyndighet bør gjennomføre en trinnvis analyse av alle markedene som ligger 

nedstrøms fra det regulerte oppstrømsmarkedet helt til den når detaljmarkedene, for å vurdere om 

en regulering av de enkelte oppstrømsmarkedene ville ført til effektiv konkurranse på 

nedstrømsmarkedene. 
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27) Nasjonale reguleringsmyndigheter bør også anvende prøven med de tre kriteriene på markedene 

som står oppført i vedlegget til Overvåkingsorganets rekommandasjon av 14. juli 2004 om 

relevante markeder innen sektoren for elektronisk kommunikasjon som kan pålegges 

forhåndsregulering(9), og i vedlegget til Overvåkingsorganets rekommandasjon av 2008, men som 

ikke lenger står oppført i vedlegget til denne rekommandasjonen, dersom de i dag er regulerte i 

lys av nasjonale forhold, for å vurdere om disse markedene, på grunnlag av slike nasjonale 

forhold, likevel kan pålegges forhåndsregulering.  

28) I henhold til rammedirektivet bør nye markeder under oppbygging ikke pålegges urimelige 

forhåndsforpliktelser, selv om det foreligger en fordel ved å være først ute. Nye markeder under 

oppbygging regnes for å omfatte produkter og tjenester som er så nye at det er svært vanskelig å 

forutsi etterspørsel eller vilkår for etablering og tilførsel, og følgelig vanskelig å anvende prøven 

med de tre kriteriene. Formålet med å ikke pålegge nye markeder under oppbygging urimelige 

forhåndsforpliktelser, er å fremme innovasjon som fastsatt i rammedirektivets artikkel 8. Samtidig 

må man forhindre at det ledende foretaket stenger andre ute fra et slikt marked, slik det også 

framgår av Overvåkingsorganets retningslinjer for markedsanalyse og vurdering av sterk 

markedsstilling(10). Gradvis oppgradering av eksisterende nettverksinfrastruktur fører sjelden til et 

nytt eller kommende marked. Det at et produkt ikke kan substitueres, må fastslås både fra tilbuds- 

og etterspørselssidens perspektiv før det kan konkluderes med at produktet ikke er en del av et 

allerede eksisterende marked. Det at det oppstår nye detaljtjenester, kan føre til et nytt avledet 

engrosmarked, i den utstrekning detaljtjenestene ikke kan ytes med eksisterende engrosprodukter. 

29) Nasjonale reguleringsmyndigheter skal gi Overvåkingsorganet og nasjonale regulerings-

myndigheter i andre EØS-stater tilgang til resultatene fra prøven med de tre kriteriene som er 

gjennomført i samsvar med denne rekommandasjonen og omfattet av virkeområdet for 

rammedirektivets artikkel 7 nr. 3. Manglende melding av et utkast til tiltak som påvirker 

samhandelen mellom EFTA-statene som beskrevet i betraktning 38) i rammedirektivet, kan føre 

til at det innledes prosedyrer mot den aktuelle EFTA-staten.  

30) Markedene som står oppført i vedlegget til rekommandasjonen, omfatter ikke lenger to markeder 

som sto oppført i Overvåkingsorganets rekommandasjon av 2008 (1. og 2. marked), ettersom de 

ikke lenger oppfyller alle de tre kriteriene. Den forventede eller forutsigbare markedsutviklingen 

som ligger til grunn for denne konklusjonen på EØS-nivå, kan skje i et noe ulikt tempo i de 

forskjellige EFTA-statene. Særlige nasjonale forhold kan derfor rettferdiggjøre at en nasjonal 

reguleringsmyndighet fastslår at 1. marked i Overvåkingsorganets rekommandasjon av 2008 eller 

andre detaljmarkeder knyttet til 2. marked i Overvåkingsorganets rekommandasjon av 2008 

fremdeles mangler effektiv konkurranse fra et framtidsrettet perspektiv uten hensiktsmessige og 

forholdsmessige tiltak i engrosleddet. Nasjonale reguleringsmyndigheter kan dermed 

rettferdiggjøre å videreføre forhåndsreguleringen i engrosleddet forutsatt at de tre kriteriene er 

oppfylt under de nasjonale forholdene i den påfølgende perioden. Forhåndsregulering av de 

resterende markedene i Overvåkingsorganets rekommandasjon av 2008 er fortsatt berettiget, selv 

om grensene for 4., 5. og 6. marked i Overvåkingsorganets rekommandasjon av 2008 har blitt 

omdefinert. Nasjonale reguleringsmyndigheter tar hensyn til de nasjonale forholdene når de 

avgrenser disse markedene. 

  

(9) EFTAs overvåkingsorgans rekommandasjon av 14. juli 2004 om relevante produkt- og tjenestemarkeder innen 

sektoren for elektronisk kommunikasjon som kan pålegges forhåndsregulering i henhold til rettsakten omhandlet 

i EØS-avtalens vedlegg XI nr. 5cl (europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om felles rammeregler for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester), som innlemmet i avtalen om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde, vedtatt ved vedtak nr. 194/04/COL. 

(10) Se fotnote 4 over.  
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31) Denne rekommandasjonen har vært gjenstand for offentlig høring og samråd med nasjonale 

reguleringsmyndigheter og andre nasjonale myndigheter i EFTA-statene(11). 

RETTER DENNE REKOMMANDASJON TIL EFTA-STATENE:  

1. Når de nasjonale reguleringsmyndigheter definerer relevante markeder tilpasset nasjonale forhold i 

samsvar med rammedirektivets artikkel 15 nr. 3, bør de analysere produkt- og tjenestemarkedene 

angitt i vedlegget. 

2. Når de nasjonale reguleringsmyndigheter identifiserer andre markeder enn de som er oppgitt i 

vedlegget, bør de vise, og Overvåkingsorganet vil kontrollere, at følgende tre kumulative kriterier 

er oppfylt: 

a) at det finnes høye og varige hindringer for inntreden på markedet av strukturell, rettslig eller 

lovgivningsmessig art 

b) at markedsstrukturen ikke beveger seg i retning av effektiv konkurranse innenfor det relevante 

tidsrommet, idet det tas hensyn til graden av infrastrukturbasert og annen konkurranse bak 

hindringene for inntreden på markedet  

c) at konkurranserett alene er ikke er tilstrekkelig til å bøte på den identifiserte markedssvikten  

3. Når nasjonale reguleringsmyndigheter vurderer at et eller flere av markedene som er oppgitt i 

vedlegget, ikke kan pålegges forhåndsregulering under de særlige nasjonale forholdene, bør de vise, 

og Overvåkingsorganet vil kontrollere, at minst ett av de tre kriteriene i nr. 2 ikke er oppfylt. 

4. Nasjonale reguleringsmyndigheter bør vurdere alle relevante konkurransemessige begrensninger, 

uavhengig av hvorvidt kildene til disse begrensningene anses som elektroniske 

kommunikasjonsnett, elektroniske kommunikasjonstjenester eller andre typer tjenester eller 

anvendelser som er sammenlignbare fra sluttbrukerens perspektiv. 

5. Denne rekommandasjonen berører ikke markedsdefinisjoner, resultater av markedsanalyser og 

reguleringsmessige forpliktelser som nasjonale reguleringsmyndigheter har innført i henhold til 

rammedirektivets artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16 før datoen for vedtakelse av denne 

rekommandasjon.  

6. Denne rekommandasjon er rettet til EFTA-statene.  

Utferdiget i Brussel 11. mai 2016. 

For EFTAs overvåkingsorgan 

 Sven Erik Svedman Frank Büchel 

 President Medlem av kollegiet 

 

  

(11) Høringen fant sted mellom 4. februar og 18. mars 2016. 
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VEDLEGG 

1. marked:  Terminering av anrop i engrosleddet i individuelle offentlige telenett levert på fast sted.  

2. marked:  Taleanrop i engrosleddet som termineres i individuelle mobiltelefonnett.  

3. marked: a)  Lokal tilgang i engrosleddet levert på fast sted.  

b)  Sentral tilgang i engrosleddet levert på et fast sted for massemarkedsprodukter.  

4. marked:  Tilgang av høy kvalitet i engrosleddet levert på fast sted. 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8059 – Investindustrial / Black Diamond / Polynt / Reichhold) 

1. Europakommisjonen mottok 17. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der fond knyttet til Investindustrial gjennom 

Global Chemicals SARL (“Investindustrial”, Luxembourg) og fond knyttet til Black Diamond 

Capital Management L.L.C. (”Black Diamond”, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold 

til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Polynt-konsernet (“Polynt”, Italia) og 

Reichhold-konsernet (”Reichhold”, USA). Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til 

Kommisjonen 26. oktober 2016, men ble senere trukket tilbake 24. november 2016. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Polynt: utvikling, produksjon og distribusjon av spesialkjemikalier og funksjonskjemikalier. 

Polynt er særlig aktivt innen produksjon av UPR, kjemiske mellomprodukter (anhydrider), 

beslektede varer (myknere) og spesialprodukter (varmeherdende forbindelser). 

– Reichhold: produksjon og levering av harpiks brukt i komposittmaterialer og 

overflatebehandlingsmidler. 

– Investindustrial: holdingselskap som kjøper opp og forvalter eierandeler i andre selskaper. 

– Black Diamond: investeringsrådgivningsfirma med fokus på fire investeringsområder:  

i) ”control distressed”-fond / risikokapitalfond, ii) hedgefond, iii) mesaninfond og sikrede 

låneforpliktelser samt iv) andre strukturerte objekter. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.   

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 96 av 28.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8059 – Investindustrial / 

Black Diamond / Polynt / Reichhold, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/20/02 

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

(Sak M.8314 – Broadcom/Brocade) 

1. Kommisjonen mottok 17. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Broadcom Limited 

(”Broadcom”, Singapore) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Brocade Communications Systems, Inc. (”Brocade” 

USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Broadcom: utforming, utvikling og levering av en rekke halvledere til bruk innen fast og trådløs 

kommunikasjon, bedriftslagring og industri. 

– Brocade: levering av nettverksmaskinvare, programvare og tjenester til bruk innen 

kommunikasjon og datasenterinfrastrukturer og -installasjoner, herunder SAN-svitsjer for 

fiberkanal og nettverksprodukter til Internett-protokollen. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.   

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 94 av 25.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8314 – 

Broadcom/Brocade, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/20/03 

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

(Sak M.8362 – Lonza Group / Capsugel) 

1. Kommisjonen mottok 17. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Lonza Group AG (”Lonza”, 

Sveits) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) over hele foretaket Capsugel S.A. (”Capsugel”, Luxembourg).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lonza: leverer tjenester til legemiddel-, helse- og biovitenskapindustrien, herunder 

kontraktsutvikling og produksjonsorganisering for biologiske legemidler, finkjemikalier, 

avanserte mellomprodukter og aktive farmasøytiske substanser samt produksjon, utvikling og 

kommersialisering av virksomme stoffer til bruk innen forbrukerhelse, jordbruk, vannrensing, 

overflatebehandlingsmidler og komposittmaterialer.  

– Capsugel: utformer, utvikler og produserer ulike doseringsformer for biolegemiddelindustrien 

og helse- og næringsmiddelindustrien, herunder kapselprodukter for faste orale legemidler som 

gelatin, myk gelatin, væskefylte og alternative polymerkapsler. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.   

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 96 av 28.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8362 – Lonza Group / 

Capsugel, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) 

eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/20/04 

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

(Sak M.8389 – Groupe Crédit Mutuel / BNP Paribas / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 15. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Banque Fédérative du Crédit 

Mutuel (”Crédit Mutuel”, Frankrike) og BNP Paribas S.A. (”BNP Paribas”, Frankrike) i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretakene Fivory 

SA (”Fivory SA”), Fivory SAS (”Fivory SAS”, Frankrike) og Retail Mobile Wallet (”RMW”, 

Frankrike). Fivory SA, Fivory SAS og RMW er samlet kalt ”JV”.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Crédit Mutuel: levering av bank- og finanstjenester, hovedsakelig i Frankrike. 

– BNP Paribas: levering av bank- og finanstjenester over hele verden. 

– JV: levering av betalingstjenester for mobiltelefon i sluttkundeleddet som muliggjør betalinger, 

bruk av lojalitetsprogrammer og verdikuponger, annonseformidlingstjenester og 

salgsstøttetjenester samt levering av opplysninger om bruk av betalingstjenester for 

mobiltelefon i Frankrike 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004. 

 Kommisjonen innbyr berørte 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 94 av 25.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8389 – Groupe Crédit 

Mutuel / BNP Paribas / JV, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/20/05 

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

(Sak M.8413 – Engie / Omnes Capital / Prédica / Engie PV Besse / Engie PV Sanguinet) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 17. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Futures Energies 

Investissements Holdings (”FEIH”, Frankrike), som er kontrollert i fellesskap av Engie S.A. 

(”Engie”, Frankrike), Omnes Capital (Frankrike) og Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit 

Agricole (”Prédica”, Frankrike), sistnevnte eid av Groupe Crédit Agricole (”GCA”, Frankrike), ved 

kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Engie PV Besse (”Besse”, Frankrike) og Engie PV Sanguinet (”Sanguinet”, Frankrike).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Engie: virksom innen hele energiverdikjeden på områdene gass, elektrisitet og krafttjenester. 

– Omnes Capital: uavhengig kapitalforvaltningsselskap aktivt på flere områder innenfor 

risikokapital, særlig i sektoren for fornybar energi.  

– Prédica: aktiv innen forsikringssektoren. Prédica eies av GCA som tilbyr en rekke bank- og 

forsikringstjenester.  

– Besse: solcelleenergipark, aktiv innen produksjon av elektrisk kraft i Frankrike.  

– Sanguinet: solcelleenergiparker, aktiv innen produksjon av elektrisk kraft i Frankrike. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 94 av 25.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8413 – Engie / Omnes 

Capital / Prédica / Engie PV Besse / Engie PV Sanguinet, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post 

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

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/20/06 

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


Nr. 20/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.3.2017 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8417 – KKR/Travelopia) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 24. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket KKR & Co. L.P. (”KKR”, 

USA) alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

foretakene Travelopia Holdings Limited og Travelopia USA Inc. (samlet kalt ”Travelopia”, Det 

forente kongerike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr en rekke alternative kapitalforvaltningstjenester og 

leverer kapitalmarkedsløsninger. 

– Travelopia: global spesialreiseoperatør med virksomhet hovedsakelig i USA, Det forente 

kongerike og Australia. Traveltopia har spesialisert seg på seks ulike reiselivsområder:  

i) ekspedisjoner, ii) skreddersydde ferier, iii) ferier til sjøs, iv) utdanningsreiser,  

v) spesialtilpassede ferier i USA og vi) arrangementbaserte ferier. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.  Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 

av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 101 av 31.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8417 – 

KKR/Travelopia, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

Europakommisjonen 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/20/07 

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


30.3.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 20/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8428 – CVC / Żabka Polska) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 16. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket CVC Capital Partners SICAV-

FIS S.A. (”CVC”, Luxembourg) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Żabka Polska S.A. (”Żabka”, 

Polen).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: rådgivning til og forvaltning av investeringsfond og -plattformer. 

– Żabka: detaljhandel med næringsmidler gjennom drift av franschisenettverk av nærbutikker i 

Polen. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 94 av 25.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8428 – CVC / Żabka 

Polska, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) 

eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/20/08 

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


Nr. 20/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.3.2017 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8430 – AÜW/Siemens/egrid) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Europakommisjonen mottok 17. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Allgäuer Überlandwerk 

GmbH (”AÜW”, Tyskland) og Siemens AG (”Siemens”, Tyskland) ved kjøp av aksjer i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket egrid 

applications & consulting GmbH (”egrid”, Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Siemens: globalt foretak med virksomhet innen en rekke områder, særlig på områdene 

digitalisering, automatisering og elektrifisering.  

– AÜW: lokal energileverandør og forvalter av et distribusjonsnettverk i Allgäu (Tyskland).  

– egrid: rådgivningstjenester innen måling, analysering og optimalisering av distribusjons-

nettverk.  

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 96 av 28.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8430 – 

AÜW/Siemens/egrid, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/20/09 

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


30.3.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 20/17 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8438 – Bolloré Energy / Total Marketing France / DRPC) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 15. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Bolloré Energy (”BE”, 

Frankrike) og Total Marketing France (”TMF”, Frankrike), kontrollert av Total SA (”Total”, 

Frankrike) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over foretaket Dépôt Rouen Petit-Couronne (”DRPC”, 

Frankrike).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Total: virksomhet på internasjonalt nivå innen kartlegging, produksjon, transport, lagring og 

salg av olje og naturgass. Konsernet er også aktiv innen raffinering av petroleumsprodukter og 

detalj- og engrossalg av raffinerte produkter.  

– BE: virksomhet innen lagring av hydrokarboner og distribusjon av petroleumsprodukter. 

– DRPC: skal utvikle og forvalte lager for petroleumsprodukter i Petit-Couronne. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 94 av 25.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8438 – Bolloré Energy / 

Total Marketing France / DRPC, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/20/10 

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


Nr. 20/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.3.2017 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8442 – Ardian / Groupe Prosol) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 17. mars 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Ardian France (”Ardian”, 

Frankrike) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele foretaket Groupe Prosol (”Groupe Prosol”, Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ardian: investeringsfond. 

– Groupe Prosol: kjøp og detaljdistribusjon av frukt og grønnsaker, fisk og meieriprodukter. 

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

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 

framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 

visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004. 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 94 av 25.3.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8442 – Ardian / Groupe 

Prosol, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) 

eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/20/11 

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


30.3.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 20/19 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8087 – Smiths Group / Morpho Detection) 

Kommisjonen besluttet 18. januar 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle 

forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8087. EUR-Lex gir 

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

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8342 – Mitsubishi Chemical Group / PTT Public Company Group / JV) 

Kommisjonen besluttet 23. mars 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8342. EUR-Lex gir 

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

  

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

2017/EØS/20/12 

2017/EØS/20/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8373 – Europa Capital / Rezidor / PHD Polska) 

Kommisjonen besluttet 22. mars 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8373. EUR-Lex gir 

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

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8377 – SPIE/SAG) 

Kommisjonen besluttet 20. mars 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8377. EUR-Lex gir 

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

  

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

2017/EØS/20/14 

2017/EØS/20/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8383 – AMC / Nordic Cinema Group) 

Kommisjonen besluttet 21. mars 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8383. EUR-Lex gir 

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

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8395 – Bridgepoint/Zenith) 

Kommisjonen besluttet 22. mars 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8395. EUR-Lex gir 

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

  

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

2017/EØS/20/16 

2017/EØS/20/17 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8403 – Sumitomo / Musashi Semitsu Industry / Hay Holding) 

Kommisjonen besluttet 20. mars 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8403. EUR-Lex gir 

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

  

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

2017/EØS/20/18 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Sammendrag av kommisjonsbeslutning 

av 26. juli 2016 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 102 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og EØS-avtalens artikkel 54 

(Sak AT.39317 – E.ON Gas) 

Kommisjonen traff 26. juli 2016 en beslutning i sak om anvendelse av artikkel 102 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 54. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i 

rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og beslutningens 

hovedinnhold (EUT C 89 av 22.3.2017, s. 24), herunder enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. 

2017/EØS/20/19 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.484.01.0027.01.ENG&toc=OJ:C:2016:484:TOC#ntr1-C_2016484EN.01002701-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.089.01.0024.01.ENG
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Innbydelse til å sende inn søknader – 2017 

Unionens tredje handlingsprogram på området helse (2014–2020) 

Det er offentliggjort en søknadsinnbydelse, ”Helse – 2017”, innenfor rammen av Unionens tredje 

handlingsprogram på området helse (2014 –2020).(1) 

Søknadsinnbydelsen omfatter følgende deler: 

– innbydelse til å sende inn forslag til tilskudd til konkrete tiltak i form av prosjekter  

– innbydelse til å sende inn forslag til tilskudd til drift av frivillige organisasjoner (driftstilskudd) 

Fristen for elektronisk innsending av forslag er 15. juni 2017. 

Alle opplysninger, herunder kommisjonsbeslutning av 26. januar 2017 om vedtakelse av 

arbeidsprogrammet 2017 for gjennomføring av Unionens tredje handlingsprogram på området helse 

(2014–2020), og opplysninger om kriteriene for utvelgelse av og støtte til tiltak innenfor dette 

programmet, er tilgjengelige på nettstedet til forvaltningsorganet for forbruker-, helse- , landbruks- og 

næringsmiddelspørsmål (Chafea): 

http://ec.europa.eu/chafea 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 282/2014 av 11. mars 2014 om opprettelse av Unionens tredje 

rammeprogram på området helse (2014–2020) (EUT L 86 av 21.3.2014, s. 1). 

2017/EØS/20/20 

http://ec.europa.eu/chafea
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INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/07/2017 

innenfor rammen av Erasmus+-programmet 

Hovedtiltak 3: Støtte til politiske reformer 

Sosial inkludering gjennom utdanning, opplæring og ungdomsarbeid 

Formål og beskrivelse  

Denne innbydelsen til å sende inn forslag vil støtte overnasjonale samarbeidsprosjekter på områdene 

utdanning, opplæring og ungdomsarbeid. Innbydelsen omfatter to deler, en for utdanning og opplæring 

(del 1) og en for ungdomsarbeid (del 2). 

Generelle mål 

Prosjekter som sendes inn innenfor rammene av denne innbydelsen, bør for begge delene ha som mål: 

1. å spre og/eller trappe opp god praksis for inkluderende læring, særlig det som er satt i gang på lokalt 
plan. I forbindelse med denne innbydelsen betyr trappe opp å gjenskape god praksis på et bredere plan, 
å overføre den til en annen sammenheng eller å gjennomføre den på et høyere/systemisk nivå 

eller 

2. å utvikle og gjennomføre nyskapende metoder og praksiser for å fremme inkluderende læring og/eller 
ungdomsmiljøer i bestemte sammenhenger. 

Hver søknad må omfatte ett allment mål og ett av de konkrete målene, som er oppført for seg for del 1 og 

del 2. Listene med allmenne og konkrete mål i denne innbydelsen er uttømmende, forslag som ikke 

behandler disse målene, vil ikke bli tatt med i vurderingen. 

For opplysninger om de konkrete målene for de to delene, støtteberettigelse, tildelingskriterier og 

budsjett, se hele kunngjøringen i EUT C 80 av 15.3.2017, s. 3. 

Kriterier for støtteberettigelse 

Berettigede søkere er offentlige og private organisasjoner innen utdanning, yrkesopplæring og 

ungdomsarbeid eller organisasjoner innen andre sosioøkonomiske sektorer med aktiviteter som spenner 

over flere fagområder (f. eks. godkjenningssentre, handelskamre, bransjeorganisasjoner, det sivile 

samfunnet, sports- og kulturorganisasjoner osv.) innen de områder som omfattes av erklæringen om å 

fremme medborgerskap og de allmenne verdier frihet, toleranse og lik behandling gjennom utdanning 

(Paris-erklæringen). 

Søkere som anses berettiget til å svare på denne innbydelsen, kan være (ikke uttømmende): 

– utdanningsinstitusjoner og andre læringsleverandører, 

– offentlige myndigheter på nasjonalt/regionalt/lokalt nivå med ansvar for utdanning, opplæring og 

ungdomsarbeid, 

– ideelle organisasjoner (NGO-er), 

– forskningsinstitusjoner, 

– bransjeorganisasjoner og partene i arbeidslivet, 

– veilednings- og godkjenningssentre, 

2017/EØS/20/21 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.026.01.0008.01.ENG
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– internasjonale organisasjoner, 

– private foretak, 

– nettverk av ovennevnte organisasjoner kan også søke forutsatt at de har status som juridisk person. 

Søkere må være juridiske personer etablert i en av følgende programstater: 

– de 28 medlemsstatene i Den europeiske union, 

– EØS-EFTA-statene: Island, Liechtenstein og Norge, 

– EUs kandidatstater: Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia og Tyrkia. 

Minstekravet til sammensetning av partnerskap i forbindelse med denne innbydelsen er fire 

organisasjoner som representerer fire programstater. 

Dersom et nettverk er involvert i prosjektet, må konsortiet bestå av minst to organisasjoner som ikke er 

medlemmer av nettverket, og konsortiet bør samlet representere minst fire søkerberettigede stater. 

Frist for innsending av søknader  

Søknader må være sendt inn senest 22. mai 2017 kl. 12.00 (lokal tid i Brussel).  

Fullstendige opplysninger  

Alle opplysninger om innbydelsen til EACEA/07/2017 er tilgjengelig på følgende nettsted: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en 

E-postadresse: 

EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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