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Særegne rettslige utfordringer 
knyttet til håndhevelsesdirektivet

Utfordringer for EFTA-statene, og for EU-
statene, i nasjonal gjennomføring av 

direktivet som del av EØS-avtalen



Først: litt om direktivet

Hva er poenget?



Artikkel 9

1. Member States shall ensure that an 
infringement of competition law found by a 
final decision of a national competition 
authority or by a review court is deemed to 
be irrefutably established for the purposes of 
an action for damages brought before their 
national courts under Article 101 or 102 TFEU 
or under national competition law.



Artikkel 9

2. Member States shall ensure that where a 
final decision referred to in paragraph 1 is 
taken in another Member State, that final 
decision may, in accordance with national 
law, be presented before their national 
courts as at least prima facie evidence that 
an infringement of competition law has 
occurred and, as appropriate, may be 
assessed along with any other evidence 
adduced by the parties.



Artikkel 9

3. This Article is without prejudice to the rights 
and obligations of national courts under 
Article 267 TFEU.



Status og neste skritt

I EU

• Direktivet vedtatt 26. 
november 2014

• I kraft siden 25. desember 
2014

• Gjennomføringsfrist 27. 
desember 2016

I EØS

• Direktivet merket ”EØS-
relevant” (av EU)

• Konsultasjon mellom EFTA-
statene, og med EU, om 
innlemmelse i EØS-avtalen 
ennå ikke sluttført

• Vil ta mer tid

• Ennå usikkert utfall: 
tilpasninger?



Flere særegenheter i EØS

Forordning 1/2003 er ikke gitt virkning på 
tvers av pilarene i EØS; kun innenfor hver pilar

Håndhevelsen av EØS-avtalen artikkel 53 og 
54 er ikke desentralisert i EU-pilaren

Bare Kommisjonen kan håndheve på EU-siden, jf. 
artikkel 56, ikke de nasjonale tilsynene

Desentraliseringen av håndhevelsen i EFTA-
pilaren mangler formell anerkjennelse fra EU



Særegenhetene i EØS gjør 
artikkel 9(2) utfordrende å 
gjennomføre i nasjonal rett

- Bestemmelsen er mer utfordrende 
enn forordning 1/2003 artikkel 16…



Forordning 1/2003 artikkel 16

Uniform application of [EU] competition law

1. When national courts rule on agreements, 
decisions or practices under Article [101] or 
Article [102] of the Treaty which are already 
the subject of a Commission decision, they 
cannot take decisions running counter to the 
decision adopted by the Commission. …



ODA protokoll 4 artikkel 16

Uniform application of EEA competition law

1. When national courts rule on agreements, 
decisions or practices under Article 53 or 
Article 54 of the EEA Agreement which are 
already the subject of a decision by the EFTA 
Surveillance Authority, they cannot take 
decisions running counter to the decision 
adopted by the EFTA Surveillance Authority. …



Kommisjonsvedtak/ESA-vedtak

• Nasjonale domstoler kan spørre Luxembourg

• For øvrig må de følge Kommisjonen/ESA

• Men må en norsk domstol følge Kommisjonen 
– og en svensk domstol ESA? 

• Har så langt ikke vært et aktuelt tema i praksis 
– og skulle det bli det, så kan det nok løses; 
EØS-avtalen artikkel 3 og 56, homogenitet, 
lojalitet, resiprositet, osv.

• Men foreleggelser kan bli utfordrende…



Nasjonale vedtak (direktivet)

• Direktivets artikkel 9(2): ikke like sterk 
bindingsvirkning som forordning 1 artikkel 16

• Likevel vanskelig å fravike konkurransevedtak 
fra en annen EU/EFTA/EØS-stat

• Kan vel gjøres gjennom foreleggelser, men 
angående svensk vedtak for EFTA-domstolen 
og norsk vedtak for EU-domstolen?

• Forutsetter at nasjonale tilsyn kan anvende –
og faktisk anvender – artikkel 53 og 54… (!?)
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