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Faktaark:  Formell sak åpnet mot Widerøe 
 

 

Bakgrunn 

 

I juni 2014 gjennomførte EFTAs overvåkningsorgan ESA en uanmeldt kontroll hos 

WIDERØE’S FLYVESELSKAP AS. På grunn av den store mengden elektroniske data som 

ble innhentet, fortsatte bevissikringen i ESAs lokaler i Brussel og ble fullført i august 2014. 

 

Etter en foreløpig vurdering av opplysningene som ble innhentet, har ESA besluttet at det 

er tilstrekkelig med informasjon til å åpne formell sak mot Widerøe. En grundig 

etterforskning vil nå bli gjennomført for å avgjøre hvorvidt det har forekommet brudd på 

konkurransereglene i EØS-avtalen. 

 

Betydningen av dagens beslutning 

 

Beslutningen om å åpne sak er først og fremst et formelt steg i saksbehandlingen, noe som 

innebærer at ESA ønsker å gå videre med mer grundige undersøkelser. Beslutningen betyr 

ikke at ESA har konkludert med at Widerøe er skyldig i konkurransebegrensende atferd. 

Beslutningen har heller ingen betydning for utfallet av undersøkelsene og er ingen 

konstatering av at det har forekommet brudd på konkurransereglene. 

 

Den viktigste juridiske konsekvensen av at ESA åpner formell sak, er at de nasjonale 

konkurransetilsynene ikke kan anvende konkurransereglene i EØS-avtalen på de forholdene 

som er omtalt i ESAs beslutning. 

 

Beslutningen gir dessuten visse prosessuelle rettigheter til den involverte part. Mer 

informasjon om dette kan man lese i ESAs retningslinjer. 

 

Veien videre 

 

Etter beslutningen om å åpne formell sak vil ESA fortsette sine undersøkelser for å ta stilling 

til hvorvidt konkurransereglene i EØS-avtalen er overtrådt eller ikke. 

 

Det er ingen lovbestemt frist for å fullføre undersøkelser i saker som gjelder potensielt 

konkurransebegrensende atferd. Varigheten av undersøkelsene vil avhenge av ulike 

faktorer, som sakens kompleksitet, hvorvidt det aktuelle selskapet samarbeider med ESA 

og hvordan selskapet velger å utøve sine partsrettigheter. 

 

Dersom ESA i løpet av undersøkelsene kommer frem til at konkurransereglene er overtrådt, 

vil et varsel om vedtak (“meddelelse om innsigelser”) bli gitt til Widerøe. Varselet vil 

beskrive ESAs foreløpige syn, og Widerøe vil få anledning til å besvare varselet skriftlig og 

muntlig via en høring. 

 

 

http://www.eftasurv.int/
http://www.eftasurv.int/media/competition/Best-practice-guidelines.pdf


 

 

Page 2   

 

 

 

 

Hvis ESA etter dette opprettholder sin konklusjon, vil det fatte et vedtak om brudd på 

konkurransereglene i EØS-avtalen og eventuelt ilegge en bot. ESA har myndighet til å gi 

bøter på opptil 10 % av den globale omsetningen til foretak som bryter konkurransereglene 

i EØS-avtalen. 

 

Konkurransereglene i EØS-avtalen 

Konkurransereglene i EØS-avtalens artikkel 53 og 54 tilsvarer EUs regler. 

 

Artikkel 53 forbyr avtaler eller samordnet praksis som begrenser konkurransen mellom 

foretak, som for eksempel prissamarbeid og markedsdeling. 

 

Artikkel 54 forbyr foretak med en dominerende stilling i markedet å misbruke sin 

markedsmakt. Det kan for eksempel gjelde atferd som har til hensikt å presse konkurrenter 

ut av markedet.  

 

EFTAs overvåkningsorgan ESA 

 Ser til at Norge, Island og Liechtenstein respekterer EØS-avtalen. 

 Beskytter rettighetene til enkeltpersoner og markedsaktører. 

 Passer på at nytt EØS-regelverk innføres når det skal. 

 Forfølger brudd på EØS-reglene. 

 Håndhever statstøtte regelverket. 

 Griper inn ved brudd på EØS-avtalens konkurranseregler. 

 

Mer informasjon om konkurransereglene i EØS-avtalen og ESAs rolle finnes på ESAs 

hjemmeside: http://www.eftasurv.int/competition/.  
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