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EFTAS OYERAKNINGSORGANS VEDTAK

av 6. juni 2016

om fl innlede saksbehandling i henhold til Avtale mellom EFTA-statene om
opprettelse av et Overvikningsorgan og en Domstol protokoll4 kapittel III artikkel

2(r)

(Sak nr. 72434 - Wideroe)

EFTAS OVERVAKNINGSORGAN,

under henvisning til Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvikningsorgan
og en Domstol ("ODA"), srerlig artikkel 2(1) og (2) i kapittel III og artikkel 11(6) i kapittel
II i protokoll4,

UT FRA FOLGENDE BETRAKTNINGER:

(l) Fra 17. til 20. juni 2014 gjennomforte EFTAs overv&kningsorgan
("Overvikningsorganet") en uanmeldt kontroll hos WIDEROE'S
FLYVESELSKAP AS ("Widerce") i henhold til vedtak nr.223ll4lCOL vedrsrende
mulig misbruk av dominerende stilling under artikkel 54 i E0s-avtalen og/eller
avtaler eller samordnet opptreden i strid med anikkel 53 i E0S-avtalen. Fra 11. til
12. august 2014 fortsatte kontrollen i lokalene til Overvikningsorganet i nrervrer av
representanter fra Wideroe.

Overvikningsorganet har innhentet ytterligere informasjon fra Widerse og den

norske stat.

'En gjennomgang av informasjonen som Overvikningsorganet er i besittelse av, kan
indikere at Widerse kan ha overtrfldt artikkel 54 i E0S-artalen.

Overvikningsorganet har til hensikt 6 undersoke hvorvidt Wideroe har misbrukt en

dominerende stilling under artikkel 54 i E0s-avtalen ved i nekte tilgang til en

vesentlig komponent knyttet til det satellittbaserte innflygingssystemet Special
Category System 1 (SCAT-I), nrermere bestemt GLS-1250 enheten. Denne enheten

mi vrere installert ombord pt fly som benyttes til fl operere flyruter i Norge som er
gjenstand for forpliktelse til offentlig tjenesteytelser ("FOT-ruter"), ved innflyging
til flyplasser hvor slike prosedyrer er implementert.

At saksbehandling innledes innebrrer at Overv&kningsorganet vil prioritere
undersskelsen av saken. Dette betyr ikke at Overvflkningsorganet har funnet at

reglene er overtr&dt, og vedtaket har ingen betydning for om det foreligger en
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overtredelse eller for selve utfallet av saksbehandlingen. Hvis en slik opptreden som
nevnt finnes bevist, kan den utgjore en overtredelse av artikkel 54 i E0S-avtalen.

HAR FATTET FOLG.ENDE VEDTAK:

Artikkel l

Saksbehandling er herved innledet vedrsrende mulig overtredelse fra WIDEROE'S
FLYVESELSKAP AS' side av artikkel 54 i Ar,tale om Det europeiske skonomiske
samarbeidsomride ved 6:

- nekte tilgang til en vesentlig komponent knyttet til det satellittbaserte
innflygingssystemet SCAT-I som er pikrevet installert ombord pn fly som opererer
FOT-ruter i Norge pi flyplasser hvor SCAT-I prosedyrer er implementert.

Artikkel2

EOS/EFTA-statenes nasjonale konkurransemyndigheter fratas sin myndighet til 6 anvende
E0S-avtalens konkurranseregler for forholdene referert til i artikkel 1.

Artikkel3

1. Apningen av saksbehandlingen offentliggjores ved en notis pi hjemmesiden til
Overvikningsorganet og ved utstedelse av en pressemelding.

2. WIDEROE'S FLYVESELSKAP AS orienteres om vedtaket.

Brussel, 6. juni 2016
Pi vegne av EFTAs overvikningsorgan

President
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