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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 88/2002 
av 25. juni 2002 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt “avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg XV er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 6/2001 av 31. 

januar 2001(1). 
 
2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-

traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte(2) skal innlemmes i avtalen. 
 
3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 69/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-

traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte(3) skal innlemmes i avtalen. 
 
4) Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-

traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter(4) skal 
innlemmes i avtalen –  

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg XV gjøres følgende endringer: 
 
1. Etter nr. 1c (rådsforordning (EF) nr. 3094/95) skal nye overskrifter og nytt nr. 1d til 

1f lyde: 
 

                                                                 
(1) EFT L 66 av 8.3.2001, s. 48, og EØS-tillegget til EFT nr. 12 av 8.3.2001, s. 6. 
(2) EFT L 10 av 13.1.2001, s. 20. 
(3) EFT L 10 av 13.1.2001, s. 30. 
(4) EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33. 
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“Opplæringsstøtte 
 
1d. 32001 R 0068: Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001 av 12. januar 2001 om 

anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte (EFT L 10 av 
13.1.2001, s. 20). 
 
Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 
tilpasning: 
 
a) Med “EF-traktatens artikkel 87 og 88” skal forstås “EØS-avtalens artikkel 

61 og 62”. 
 

b) Med “medlemsstat” skal forstås “medlemsstat i EF eller EFTA-stat”. Med 
“medlemsstater” skal forstås “medlemsstater i EF eller EFTA-stater”. 

 
c) Artikkel 1 skal lyde: “Denne forordning får anvendelse på støtte i alle 

sektorer som omfattes av EØS-avtalens artikkel 61 til 64”. 
 

d) I artikkel 2 bokstav a) skal med “traktatens artikkel 87 nr. 1” forstås “EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 1”. 

 
e) I artikkel 2 bokstav e) får ordene “eller Fellesskapet” ikke anvendelse. 
 
f) I artikkel 3 skal med “forenlig med det felles marked” forstås “forenlig med 

EØS-avtalens virkemåte”. 
 
g) I artikkel 3 skal med “traktatens artikkel 87 nr. 3” forstås “EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 3”. Med “traktatens artikkel 88 nr. 3” skal forstås 
“overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3”. 

 
h) I artikkel 4 nr. 2 og 3 skal med “traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav c)” og 

“traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a)” forstås henholdsvis “EØS-avtalens 
artikkel 61 nr. 3 bokstav c)” og “EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav 
a)”. 

 
i) I artikkel 4 nr. 6 bokstav b) skal med “registrert i Fellesskapet” forstås 

“registrert innenfor det territorium som omfattes av EØS-avtalen”. 
 
j) I artikkel 6 nr. 2 skal med “statsstøtte som definert i traktatens artikkel 87 

nr. 1” forstås “statsstøtte som definert i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1”. 
 

Bagatellmessig støtte 
 
1e. 32001 R 0069: Kommisjonsforordning (EF) nr. 69/2001 av 12. januar 2001 om 

anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte (EFT L 10 
av 13.1.2001, s. 30). 
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Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 
tilpasning: 
 
a) Med “EF-traktatens artikkel 87 og 88” skal forstås “EØS-avtalens artikkel 

61 og 62”. 
 

b) Med “medlemsstat” skal forstås “medlemsstat i EF eller EFTA-stat”. Med 
“medlemsstater” skal forstås “medlemsstater i EF eller EFTA-stater”. 

 
c) I artikkel 1 første ledd skal med “alle sektorer” forstås “alle sektorer som 

omfattes av EØS-avtalens artikkel 61 til 64”. 
 

d) Artikkel 1 bokstav a) skal lyde: 
 

“transportsektoren og aktiviteter i tilknytning til produksjon, bearbeiding og 
markedsføring av produkter som er oppført i tillegget til dette vedlegg og 
omfattet av avtalens virkeområde”. 

 
e) I artikkel 2 nr. 1 skal med “traktatens artikkel 87 nr. 1” og “traktatens 

artikkel 88 nr. 3” forstås henholdsvis “EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1” og 
“overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3”. 

 
Støtte til små og mellomstore bedrifter 

 
1f. 32001 R 0070: Kommisjonsforordning (EF) nr. 70/2001 av 12. januar 2001 om 

anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore 
bedrifter (EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33). 
 
Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 
tilpasning: 
 
a) Med “EF-traktatens artikkel 87 og 88” skal forstås “EØS-avtalens artikkel 

61 og 62”. 
 

b) Med “medlemsstat” skal forstås “medlemsstat i EF eller EFTA-stat”. Med 
“medlemsstater” skal forstås “medlemsstater i EF eller EFTA-stater”. 

 
c) Med “Kommisjonen” skal forstås “det kompetente overvåkningsorgan som 

definert i EØS-avtalens artikkel 62”. 
 

d) Med “traktatens artikkel 87 nr. 1” skal forstås “EØS-avtalens artikkel 61 
nr. 1”. 

 
e) Med “traktatens artikkel 88 nr. 3” skal forstås “overvåknings- og 

domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3”. 
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f) I artikkel 1 nr. 1 skal med “ fellesskapsforordninger eller -direktiver som er 

vedtatt i henhold til EF-traktaten” forstås “regler i henhold til EØS-avtalen”. 
Med “alle sektorer” skal forstås “alle sektorer som omfattes av EØS-
avtalens artikkel 61 til 64”. 

 
g) Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) skal lyde: 
 

“aktiviteter i tilknytning til produksjon, bearbeiding og markedsføring av 
produkter som er oppført i tillegget til dette vedlegg og omfattet av avtalens 
virkeområde”. 

 
h) I artikkel 3 og 5 skal med “forenlig med det felles marked” forstås “forenlig 

med EØS-avtalens virkemåte”.  
 
i) I artikkel 4 nr. 3 skal med “artikkel 87 nr. 3 bokstav c) forstås “EØS-

avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c)”. Med “artikkel 87 nr. 3 bokstav a)” 
skal forstås “EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a)”.” 

 
2. På slutten av vedlegg XV tilføyes følgende: 

 
“TILLEGG 

 
Liste over produkter som nevnt i vedlegg XV nr. 1e tilpasning d) og nr. 1f tilpasning g) 

Nummer i Brussel- 
nomenklaturen 

 

Produktbeskrivelse 

Kapittel 1 Levende dyr 

Kapittel 2 Kjøtt og spiselig slakteavfall 

Kapittel 3 Fisk, krepsdyr og bløtdyr 

Kapittel 4 Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning 

Kapittel 5  
05.04 Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i stykker  

 
05.15 Animalske produkter som ikke er nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av 

arter som hører inn under kapittel 1 eller 3 og er uegnet til konsum 

Kapittel 6 Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og blad 
til pryd 

Kapittel 7 Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige  

Kapittel 8 Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner 

Kapittel 9 Kaffe, te og krydderier, unntatt maté (posisjon 09.03) 

Kapittel 10 Korn 

Kapittel 11 Mølleprodukter; malt og stivelse; gluten av hvete; inulin 

Kapittel 12 Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til industriell eller 
medisinsk bruk; halm og fôrplanter 
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Nummer i Brussel- 
nomenklaturen 

 

Produktbeskrivelse 

Kapittel 13  
ex 13.03 Pektin 
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Kapittel 15  

15.01 Svinefett (herunder smult) og fjørfefett 
 

15.02 Fett av storfe, sauer eller geiter; talg (herunder ’premier jus’) framstilt av slikt fett 
 

15.03 Solarstearin, isterolje, oleostearin (presstalg), oleomargarin og talgolje, ikke 
emulgert, oppblandet eller bearbeidd på annen måte 
 

15.04 Fett og oljer av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte 
 

15.07 Fete, vegetabilske oljer, flytende eller faste, rå, raffinerte eller rensede 
 

15.12 Animalske og vegetabilske hydrogeniserte fettstoffer og oljer, også raffinerte, men 
ikke tilberedt på annen måte 
 

15.13 Margarin, imitert fleskefett og annet tilberedt spisefett 
 

15.17 Reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks 

Kapittel 16 Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr eller bløtdyr  

Kapittel 17  
17.01 Rør- og betesukker i fast form 

 
17.02 Annet sukker; sirup; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell 

 
17.03 Melasse, også avfarget 

 
17.05  Sukker med tilsetning av smaks- eller fargestoffer, sirup og melasse, med unntak av 

fruktjuice som inneholder tilsatt sukker 

Kapittel 18  
18.01 Kakaobønner, hele eller knuste, rå eller brente 

 
18.02 Kakaoskall og annet kakaoavfall 

Kapittel 20 Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler 

Kapittel 22  
22.04 Druemost i gjæring samt druemost hvor gjæringen er stanset på annen måte enn 

ved tilsetning av alkohol 
 

22.05 Vin av friske druer; druemost hvor gjæringen er hindret eller avbrutt ved tilsetning 
av alkohol  
 

22.07 Andre gjærede drikkevarer (f.eks. eplevin (sider), pærevin og mjød) 
 

ex 22.08  
ex 22.09  

Etylalkohol eller nøytral sprit, også denaturert, uansett styrke, framstilt fra 
landbruksvarer oppført i dette vedlegg, unntatt likører og annet brennevin og 
alkoholpreparater ('konsentrerte ekstrakter') til framstilling av drikkevarer  
 

22.10  Eddik samt eddikerstatninger 
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Kapittel 23 Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr 

Kapittel 24  
24.01 Tobakk, ubearbeidd; avfall av tobakk 

Kapittel 45  
45.01 Naturlig kork, rå, knust, granulert eller malt; korkavfall 

Kapittel 54  
54.01 Lin, ubearbeidd eller bearbeidd, men ikke spunnet; stry og avfall av lin (herunder 

garnavfall og opprevne filler) 

Kapittel 57  
57.01 Hamp (Cannabis sativa L.), ubearbeidd eller bearbeidd, men ikke spunnet; stry og 

avfall av hamp (herunder garnavfall og opprevne filler) 
” 

 
Artikkel 2 

 
Teksten til forordning (EF) nr. 68/2001, 69/2001 og 70/2001 på islandsk og norsk, som vil 
bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. 

 
Artikkel 3 

 
Denne beslutning trer i kraft 26. juni 2002, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 
 

Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 25. juni 2002. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         P. Westerlund 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
      P.K. Mannes        M. Brinkmann 
 

                                                                 
(*) Forfatningsrettslige krav angitt. 
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