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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 113/99/COL

av 4. juni 1999

om innføring av retningslinjer for statsstøtte til opplæring og om attende
endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på

statsstøtteområdet

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61 til
63,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en
domstol(2), særlig protokoll 3 artikkel 1, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan håndheve
EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan
utferdige meldinger og retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen eller
overvåknings- og domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller dersom EFTAs overvåkningsorgan
anser det nødvendig.

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(3), vedtatt av EFTAs
overvåkningsorgan 19. januar 1994(4).

Kommisjonen for De europeiske fellesskap vedtok 22. juli 1998 rammebestemmelser for opplæringsstøtte
(EFT C 343 av 11.11.1998), herunder, i punkt 36 i nevnte bestemmelser, et forslag til formålstjenlige
tiltak i henhold til EF-traktatens artikkel 93 nr. 1.

I henhold til punkt II under overskriften �GENERELT� på slutten av EØS-avtalens vedlegg XV skal
EFTAs overvåkningsorgan etter samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap vedta rettsakter
som tilsvarer dem som vedtas av Kommisjonen, med sikte på å opprettholde like konkurransevilkår.

Det er holdt samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

EFTAs overvåkningsorgan har på et multilateralt møte om statsstøtte 19. november 1997 holdt samråd
med EFTA-statene om innføringen av de nye retningslinjene.

(1) Heretter kalt EØS-avtalen.

(2) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.

(3) Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.

(4) Først offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og i EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av samme dato, sist endret
(17. endring) ved vedtak nr. 112/99/COL av 4. juni 1999 EFT L 112 av 11.5.2000, s.13, og EØS-tillegget til EF-tidende nr.
21 av 11.5.2000, s. 173.

2000/EØS/26/01
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Avsnitt 18A.5. nr. 2 i de nye retningslinjene omfatter et forslag til formålstjenlige tiltak i henhold til
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 1 og krever samtykke fra de berørte EFTA-
stater -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Retningslinjene for statsstøtte endres ved at det innføres et nytt kapittel 18A om retningslinjer for
opplæringsstøtte, som fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

2. EFTA-statene skal underrettes om dette vedtak ved brev vedlagt en kopi av vedtaket, herunder
vedlegget, der de anmodes om å gi sitt samtykke til forslaget til formålstjenlige tiltak fastsatt i
avsnitt 18A.5. nr. 2 i retningslinjene innen to måneder.

3. Vedtaket, herunder vedlegget, skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

4. Dette vedtak er gyldig i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 4. juni 1999

For EFTAs overvåkningsorgan

Knut Almestad,
President

Bernd Hammermann
Medlem av kollegiet
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VEDLEGG

18A. Opplæringsstøtte(1)

18A.1. INNLEDNING

1) Selv om arbeidsledighetstallene i EFTA-statene i dag er forholdsvis lave, er en forbedring av
sysselsettingssituasjonen en av de største utfordringer som partene i EØS-avtalen står overfor. Det
framgår klart av preambelen til EØS-avtalen og senere politiske erklæringer( 2) at avtalepartene ser
det som noen av sine viktigste felles mål å fremme en harmonisk økonomisk utvikling, legge forholdene
til rette for høy sysselsetting og unngå økonomiske og sosiale ulikheter.

2) Betydningen av opplæring, både for å styrke konkurranseevnen til næringslivet i EØS og for å
opprette og bevare arbeidsplasser, er blitt framhevet ved flere anledninger. Partene i EØS-avtalen
har vært enige om betydningen av å fremme investering i opplæring som en vesentlig
konkurransefaktor og som en katalysator for fornyet vekst og gjenopprettelse av et samfunnsmessig
akseptabelt sysselsettingsnivå( 3). Innenfor rammen av samarbeidet som følger av EØS-avtalen, et
regelverk som riktignok er noe mindre omfattende enn det som i dag gjelder innenfor Den europeiske
union, har EFTA-statene satt seg tilsvarende felles mål som medlemsstatene i Den europeiske union
med hensyn til å fremme en kvalifisert, faglært og tilpasningsdyktig arbeidsstyrke og et arbeidsmarked
som raskt tilpasser seg endringer i de økonomiske forhold. Ved anvendelse av EØS-avtalens
konkurranseregler må det også tas hensyn til disse felles mål, som har som endelig siktemål å skape
et høyt sysselsettingsnivå.

3) En rekke undersøkelser har vist at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er en viktig faktor når foretak
velger etableringssted. Opplæring er derfor viktig ikke bare for arbeidstakeren, som forbedrer sin
stilling på arbeidsmarkedet og reduserer risikoen for å bli arbeidsledig, og for foretaket, som ser dette
som en mulighet til å bedre sine resultater, men også for næringsutviklingen i regionene, som med en
høyt kvalifisert arbeidsstyrke vinner en klar fordel med hensyn til å tiltrekke seg nye investeringer.

4) Den innsats som er nødvendig for å bedre måten arbeidsmarkedet fungerer på og redusere
opplæringsunderskuddet, krever et aktivt bidrag fra alle berørte parter: de aktuelle stater, foretak,
enkeltpersoner og partene i arbeidslivet. Det er iverksatt en rekke tiltak på opplæringsområdet,
både nasjonalt og i regi av Den europeiske union, i mange tilfeller med aktiv deltakelse fra EFTA-
statene etter reglene fastsatt i EØS-avtalens del VI. Overvåkningsorganet vil bestrebe seg på å sikre
at kontroll med statsstøtte ikke ubegrunnet hemmer sysselsettingspolitiske tiltak i EFTA-statene
som er forenlige med EØS-avtalen.

5) Det synes å være generell enighet om at de tiltak som treffes av EØS-statene, ikke kan begrenses til
å bedre grunnopplæring, yrkesrettet opplæring og opplæring av arbeidsledige. Foretakene kan ikke
tilpasse seg strukturelle og teknologiske endringer bare ved å gå til oppsigelser og ved å rekruttere
mer kvalifisert arbeidskraft utenfra. Det kreves også forebyggende tiltak for å oppmuntre arbeidstakere
til å øke sin kompetanse og tilpasningsevne, og for å stimulere foretak til å investere i opplæring av
sine ansatte. Formålet med slike tiltak er å hindre at de minst kvalifiserte glir over i arbeidsledighet,
og å sikre at de tvert om gis mulighet til omskolering og til å tilegne seg kvalifikasjoner med bred
anvendelse. Dette krever betydelige finansielle midler, og statlige tilskudd kan vise seg å utgjøre en
nødvendig stimulans i avtalepartenes felles interesse.

(1) Dette kapittel svarer til Fellesskapets rammebestemmelser for opplæringsstøtte (EFT C 343 av 11.11.1998).

(2) Det vises særlig til fellesmøtene mellom finans- og økonomiministrene i EU og EFTA, som har funnet sted hvert år siden
1993, og felleserklæringene fra disse møtene. På møtene drøftes generelle spørsmål omkring økonomisk politikk,
herunder vekst, konkurranseevne, sysselsetting, opplæring og fleksibilitet på arbeidsmarkedet. Se bl.a. fellesuttalelsen
og det felles EU/EFTA-dokument fra ministermøtet 12. oktober 1998.

(3) Se retningslinjene og anbefalingene i hvitboken om vekst, konkurranseevne og sysselsetting vedtatt på Det europeiske
råds møte i Essen i 1994, fellesuttalelsen fra møtet mellom finans- og økonomiministrene i EU og EFTA 18. september
1995 samt uttalelser fra senere slike møter.
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6)  Størstedelen av den offentlige finansiering på opplæringsområdet faller utenfor konkurransereglenes
virkeområde. Når EFTA-statene innfører finansielle og skattemessige virkemidler for å oppmuntre
foretak til å investere i opplæring av sine ansatte, må det imidlertid påses at disse virkemidlene ikke
er i strid med konkurransepolitikken, som har som mål å sikre næringslivets konkurranseevne.
Overvåkningsorganet har i henhold til statsstøttereglene i avtalens artikkel 61 og 62 til oppgave å
kontrollere at opplæringstiltak som kan utgjøre støtte som definert i avtalens artikkel 61 nr. 1, er
forenlige med avtalens virkemåte.

7) Foretak må i stadig større grad påregne kostnader til opplæring for å bevare sin konkurranseevne.
Den tekniske utvikling, innføringen av nye teknologier og den raske utviklingen på forsknings- og
teknologiområdet innebærer at foretakene stadig må etterutdanne sine ansatte. Opplæringsstøtte
gitt til visse foretak for å redusere kostnader som de, i egen interesse, normalt ville måtte dekke selv
for å bedre sine ansattes kvalifikasjoner, gir disse foretakene en fordel overfor konkurrentene og kan
derfor føre til konkurransevridning.

8) Når et tiltak utgjør statsstøtte som definert i artikkel 61 nr. 1, må det meldes til Overvåkningsorganet
i god tid og kan ikke iverksettes før Overvåkningsorganet har gitt sin godkjenning. Formålet med
denne ordningen er utelukkende å sikre at støtte undersøkes av Overvåkningsorganet på forhånd, og
dermed hindre at det iverksettes tiltak som forårsaker konkurransevridning i strid med felles interesser.
Ved vurdering av et tiltaks forenlighet med avtalens virkemåte vil Overvåkningsorganet ta hensyn til
eventuelle positive følger av støtten som kan forsvare en konkurransevridning.

9) Opplæring gir vanligvis positive ringvirkninger for samfunnet som helhet. Når et foretak bruker
midler til opplæring, er dette til fordel for arbeidstakerne som læres opp, samtidig som det bidrar til
å øke reservene av kvalifisert arbeidskraft som også andre foretak kan dra nytte av. Alt i alt bidrar
investering i opplæring til å øke konkurranseevnen til næringslivet i EØS og til å gjøre EØS mer
attraktivt som etableringssted. Ettersom foretakene selv ikke tar slike ringvirkninger i betraktning
når de beslutter å investere i opplæring, er det mulig at næringslivets samlede innsats på dette
området er lavere enn det samfunnsmessig optimale nivå, særlig fordi investering i opplæring fra et
foretaks synspunkt innebærer en risiko for at arbeidstakerne kan gå over til andre foretak så snart
opplæringen er avsluttet. Denne risikoen er som regel større jo mindre foretaket er, og dette er en av
grunnene til at små foretak er tilbakeholdne med å investere i opplæring. Risikoen er også større jo
bredere anvendelse de aktuelle kvalifikasjonene har. Det kan derfor gås ut fra at de fleste tilfeller av
opplæringsstøtte ikke er å anse som driftsstøtte, og Overvåkningsorganet stiller seg positiv til slik
støtte i den grad de konkurransevridninger den eventuelt medfører, kan forsvares ved eller oppveies
av støttens bidrag til felles mål som markedskreftene alene ikke ville gjøre det mulig å realisere. I sin
statsstøttepolitikk er Overvåkningsorganet derfor generelt positivt innstilt til opplæringsstøtte.

10) Disse retningslinjer, som gjør rede for hvordan Overvåkningsorganet vil vurdere forenligheten av
opplæringsstøtte med EØS-avtalens virkemåte, er utarbeidet for å gjøre kontrollen med slik støtte
klarere og sikre lik behandling. Kriteriene i disse retningslinjer skal sikre at det bare godkjennes
opplæringsstøtte som bidrar til å nå felles mål, at støtten ikke overskrider det som er nødvendig for
å ha stimulerende virkning, og at den ikke utgjør fordekt driftsstøtte.

11) Formålene med disse retningslinjer er dermed

- å klargjøre tolkningen av EØS-avtalens artikkel 61 og overvåknings- og domstolsavtalens
protokoll 3 artikkel 1 når det gjelder begrepet opplæringsstøtte, for å sikre større rettssikkerhet
og klarhet med hensyn til det tidligere meldingskravet i overvåknings- og domstolsavtalens
protokoll 3 artikkel 1 nr. 3,

- å sikre samsvar mellom reglene om opplæringsstøtte og reglene for andre typer støtte (særlig
i andre retningslinjer og rammebestemmelser),
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- å sikre større åpenhet om framgangsmåten som Overvåkningsorganet vil følge ved vurdering
av forenligheten av opplæringsstøtte.

12) I avsnitt 18A.2. beskrives de typer tiltak som kan utgjøre støtte som omfattes av EØS-avtalens
konkurranseregler. I avsnitt 18A.3. defineres retningslinjenes virkeområde. I avsnitt 18A.4. fastlegges
de prinsipper som Overvåkningsorganet vil legge til grunn ved vurdering av om tiltak som utgjør
støtte, er forenlige med konkurransereglene. På dette grunnlag, som gjør det mulig å forene målene
for en aktiv sysselsettingspolitikk med rettferdige og like konkurransevilkår for alle foretak, fastlegger
Overvåkningsorganet en rekke terskler for støtteintensitet. Støtte som er lavere enn disse tersklene,
kan anses som forenlig med avtalens virkemåte. De forskjellige terskelverdiene er et uttrykk for at
ikke all støtte gir de samme ringvirkninger og ikke er like nødvendig, alt etter hvor bred anvendelse
opplæringen har, foretakets størrelse og i hvilken region foretaket er etablert.

18A.2. VIRKEOMRÅDET FOR EØS-AVTALENS ARTIKKEL 61 NR. 1

1) Disse retningslinjer gjelder bare tiltak som faller inn under virkeområdet for EØS-avtalens artikkel
61 nr. 1, som fastsetter at �støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av
statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte
foretak eller produksjonen av enkelte varer, skal være uforenlig med denne avtales funksjon i den
utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene�. Retningslinjene får dermed
anvendelse på støtte som begunstiger visse foretak eller næringsgrener ved å redusere kostnader
som de normalt ville måtte dekke selv når de ønsker at deres ansatte skal tilegne seg nye kvalifikasjoner
eller gir dem muligheten til å tilegne seg slike kvalifikasjoner.

2) Mange opplæringstiltak kommer ikke inn under EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 fordi de er generelle
tiltak. De fleste former for opplæring hører inn under de oppgaver som tradisjonelt ivaretas av
staten, og generelt er rettet inn mot alle borgere og arbeidstakere. Statlig finansiering av denne type
opplæring begunstiger ikke enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer i betydningen av
artikkel 61 nr. 1. Det framgår av de kompetente overvåkningsorganers beslutningspraksis og de
kompetente domstolers rettspraksis under hvilke omstendigheter et tiltak er et �generelt tiltak� og
derfor faller utenfor virkeområdet for EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Dette er f.eks. tilfellet for:

- grunnutdanning og grunnopplæring (f.eks. lærlingeordninger og ordninger som kombinerer
teori og praksis),

- opplæring eller omskolering av arbeidsledige, herunder praktikantordninger i foretak,

- tiltak som er direkte rettet inn mot arbeidstakere generelt eller visse kategorier arbeidstakere,
og som gir dem mulighet til å få opplæring uavhengig av foretaket eller næringen de arbeider i
(f.eks. ordningen med �lærekonto�),

- generelle skattepolitiske virkemidler (f.eks. skattekreditt) som får automatisk anvendelse for
alle foretak som investerer i opplæring av arbeidstakere.

3) I denne forbindelse må det imidlertid understrekes at et tiltak som i teorien er generelt, men som i
praksis begunstiger visse foretak eller næringer, skal anses som et særtiltak. Dette er f.eks. tilfellet
når myndighetene ved anvendelse av et generelt tiltak kan utøve skjønn, og dermed har muligheten
til å avpasse den finansielle bistand etter omstendighetene i den enkelte sak( 1). Denne type tiltak
kan utgjøre støtte som definert i artikkel 61 nr. 1, og skal meldes etter overvåknings- og
domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3.

(1) Se dom avsagt av De europeiske fellesskaps domstol i sak C-241/94, Frankrike mot Kommisjonen (�Kimberly Clark�)
[1996], saml. I-4551.
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4) Støtte omfattes av virkeområdet for artikkel 61 nr. 1 bare i den utstrekning den påvirker samhandelen
mellom avtalepartene. Opplæringsstøtte gitt til foretak eller næringer hvis virksomhet ikke er og
sannsynligvis ikke vil bli gjenstand for handel mellom avtalepartene (f.eks. enkelte lokale tjenester),
kommer derfor ikke inn under artikkel 61 nr. 1. Støtte som oppfyller vilkårene for bagatellmessig
støtte fastsatt i kapittel 12 i disse retningslinjer, anses heller ikke å påvirke samhandelen innenfor
EØS. Slik støtte kommer derfor ikke inn under artikkel 61 nr. 1, og omfattes ikke av meldeplikt etter
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3.

18A.3. VIRKEOMRÅDET FOR DISSE RETNINGSLINJER

A. Prinsipper

1) Disse retningslinjer får anvendelse på all opplæringsstøtte som meldes eller iverksettes i løpet av
retningslinjenes gyldighetsperiode, med unntak av tiltak � f.eks. omskolering av arbeidstakere �
som er et ledd i krise- og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter, som vil bli vurdert i
samsvar med de relevante retningslinjer i kapittel 16. Med hensyn til små og mellomstore bedrifter
erstatter disse retningslinjer bestemmelsene om opplæringsstøtte i kapittel 10 om statsstøtte til
små og mellomstore bedrifter.

2) Disse retningslinjer får i prinsippet anvendelse på alle næringsgrener. Med hensyn til næringer som
anses som utsatte og som omfattes av særlige støtteregler( 1), får disse retningslinjer anvendelse bare
i den grad de ikke er i strid med nevnte regler. De får imidlertid full anvendelse på lufttransport-
næringen.

3) Disse retningslinjer får anvendelse på opplæringsstøtte uavhengig av om opplæringen gis av foretakene
selv eller av offentlige eller private læreanstalter.

B. Forholdet til sysselsettingsstøtte

4) Det må skilles mellom opplæringsstøtte som omhandlet i disse retningslinjer, og sysselsettingsstøtte,
hvis forenlighet med avtalens virkemåte må vurderes på grunnlag av de relevante retningslinjer( 2).
Enkelte former for sysselsettingsstøtte kan til en viss grad være berettiget fordi foretaket som
mottar støtte, må bære visse tilleggskostnader til opplæring når det ansetter visse typer arbeidstakere.
Dette er f.eks. tilfellet for støtte som har til formål å fremme ansettelse av visse grupper arbeidsledige
som har særlige vanskeligheter med å tre inn på arbeidsmarkedet. Når formålet med og den direkte
virkning av slik støtte er å fremme sysselsettingen, idet arbeidsgiveren ved finansielle midler
oppmuntres til å ansette personer som han ellers ikke ville ha ansatt, anses støtten som ren
sysselsettingsstøtte. Opplæring er her et underordnet mål som bare utgjør en del av det
sysselsettingsfremmende tiltak det gis støtte til. I et slikt tilfelle er det dessuten ofte umulig å skille
den del av støtten som er øremerket til opplæring, fra de øvrige støtteformål. Sysselsettingsstøtte
vil derfor bli behandlet som sådan selv om den inneholder et element av opplæring.

5) Retningslinjene for sysselsettingsstøtte får bare anvendelse på støtte som ikke er knyttet til
investeringer. Når sysselsettingsstøtte forbundet med investeringer inneholder et element av
opplæring, vil derfor opplæringsdelen bli behandlet særskilt på grunnlag av disse retningslinjer.

18A.4. KRITERIER FOR VURDERING AV OPPLÆRINGSSTØTTE

A. Generelle prinsipper

1) Opplæringsstøtte som er forbudt etter artikkel 61 nr. 1, kan under visse omstendigheter være
omfattet av en av unntaksbestemmelsene i artikkel 61 nr. 3.

2) Den viktigste av disse unntaksbestemmelsene er artikkel 61 nr. 3 bokstav c), som fastsetter at
Overvåkningsorganet kan godkjenne støtte som har til formål å lette utviklingen av enkelte

(1) I øyeblikket gjelder dette skipsbygging, syntetiske fibre, motorvognindustrien, jern- og stålindustrien og transport.

(2) Se kapittel 18: Sysselsettingsstøtte.
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næringsgrener eller på enkelte økonomiske områder, forutsatt at støtten ikke endrer vilkårene for
samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser. Tiltak som har til formål å heve
kompetansenivået blant de ansatte i et foretak, bidrar til å styrke dette foretakets konkurranseevne
og letter dermed utviklingen av en viss næringsvirksomhet. Opplæring spiller dessuten en viktig
rolle i forbindelse med innføring av ny teknologi og med hensyn til å fremme innovasjon og
investeringer, og kan bidra til å opprette og bevare arbeidsplasser. Opplæringsstøtte kan derfor
komme inn under unntaket i artikkel 61 nr. 3 bokstav c).

3) Det viktigste argumentet for opplæringsstøtte er at støtten bidrar til å rette opp visse skjevheter i
markedet. Dette er særlig tilfellet for yrkesrettet opplæring, som gir en rekke ringvirkninger.
Betydningen av disse ringvirkningene avhenger hovedsakelig av hvor bred anvendelse de tilegnede
kvalifikasjonene har. Overvåkningsorganet mener derfor det er berettiget å innta en mer positiv
holdning til løpende yrkesopplæringsordninger som i stor utstrekning gir arbeidstakerne faktiske
fordeler ut over det som er strengt nødvendig for arbeidet de utfører, og som ikke bare dekker
foretakets særlige behov.

4) I den forbindelse vil Overvåkningsorganet skille mellom særskilt og generell opplæring:

- Særskilt opplæring omfatter teoretisk og praktisk undervisning som direkte og hovedsakelig
er knyttet til arbeidstakerens aktuelle eller framtidige stilling i foretaket som mottar støtte.
Opplæringen gjelder en bestemt virksomhet i foretaket. En del av opplæringen gis vanligvis på
arbeidstakerens arbeidsplass. De tilegnede kvalifikasjoner kan bare i svært begrenset grad
benyttes i andre foretak eller på andre arbeidsområder.

- Generell opplæring omfatter undervisning som ikke utelukkende eller hovedsakelig er knyttet
til arbeidstakerens aktuelle eller framtidige stilling i foretaket som mottar støtte. Opplæringen
gjelder foretakets virksomhet generelt og gir kvalifikasjoner som i stor grad kan benyttes i
andre foretak eller på andre arbeidsområder.

Generell opplæring gir de berørte arbeidstakerne tilleggskvalifikasjoner som direkte kan overføres
til andre foretak. Ettersom slik opplæring faktisk forbedrer arbeidstakernes kvalifikasjonsnivå,
sysselsettingsevne og tilpasningsevne, bidrar den i større grad til å fremme sysselsettingen og
utviklingen av menneskelige ressurser.

5) Blant de kriterier som avgjør om kvalifikasjoner tilegnet gjennom opplæring, er bredt anvendelige,
kan følgende eksempler nevnes:

- hvorvidt de tilegnede kvalifikasjoner og ferdigheter anerkjennes, attesteres eller valideres av
offentlige myndigheter eller organer eller av andre organer eller institusjoner som av en EFTA-
stat er gitt de nødvendige fullmakter til dette. Opplæring som avsluttes med et diplom,
eksamensbevis eller annet kvalifikasjonsbevis anerkjent av en EFTA-stat eller innenfor rammen
av ordninger for attestering og validering av arbeidserfaring, antas å være av generell art,

- hvorvidt arbeidstakere i forskjellige foretak har tilgang til opplæringen, eller opplæringen
gjennomføres som et ledd i et samarbeid mellom flere selvstendige foretak.

I denne forbindelse bør det nevnes at bedriftsintern opplæring som direkte svarer til foretakets
aktuelle behov, kan være av generell art dersom den tilfører kvalifikasjoner som i stor grad kan
benyttes på andre områder.

6) For å kunne godkjenne støtte etter avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), må Overvåkningsorganet
forvisse seg om at støtten ikke endrer vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles
interesser. For at denne unntaksbestemmelsen skal få anvendelse, må derfor statsstøtten ha
stimulerende virkning og stå i rimelig forhold til de mål av felles interesse som den skal bidra til å
realisere. Sistnevnte vilkår anses å være oppfylt når støtteintensiteten ikke overskrider tersklene
fastsatt i avsnitt 18A.4. nr. 11 nedenfor.
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7) For å ta stilling til støttens stimulerende virkning, vil Overvåkningsorganet vurdere om støtten
oppmuntrer foretak til å gjøre en større innsats på opplæringsområdet eller til å bruke mer midler til
opplæring enn de ellers ville ha gjort. Støtte knyttet til et foretaks normale driftskostnader (f.eks.
standard innføringskurs for nyansatte), som utelukkende har til formål enten fast eller midlertidig å
redusere kostnader som foretaket normalt ville måtte dekke selv, utgjør ingen stimulans og kan
generelt ikke godkjennes. Den stimulerende virkning må godtgjøres når støtte til særskilt opplæring
tildeles store foretak utenfor støtteberettigede områder som definert i artikkel 61 nr. 3 bokstav a)
eller c). I alle andre tilfeller forutsettes det av grunnene angitt nedenfor at støtten har stimulerende
virkning.

8) Statistikken viser at det er en direkte sammenheng mellom et foretaks størrelse og sannsynligheten
for at dets ansatte får opplæring( 1). Generelt øker andelen av arbeidstakere som følger et
opplæringskurs, med foretakets størrelse. På grunn av det betydelige underskudd på investering i
opplæring innenfor små og mellomstore bedrifter( 2) mener Overvåkningsorganet at opplæringsstøtte
til slike foretak alltid har stimulerende virkning, og at høyere støtteintensitet kan tillates. I områder
der levestandarden er unormalt lav, eller der det er alvorlig underbeskjeftigelse (artikkel 61 nr. 3
bokstav a)), forutsettes det også at støtte har stimulerende virkning, selv for store foretak, ettersom
opplæring kan gi forholdsvis større ringvirkninger i disse områdene. Det er i slike områder at
foretakenes utgifter til opplæring og kvalifikasjonsnivået er lavest( 3), og at den felles interesse i å
heve dette nivået for å bedre sysselsettingssituasjonen og tiltrekke nye investeringer er størst. En
økning i den tillatte støtteintensitet er derfor også berettiget. Ettersom opplæring og omskolering av
arbeidstakere også spiller en viktig rolle i den industrielle omstilling, er samme holdning berettiget
også for områder som omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav c). Endelig kan en stimulerende virkning
alltid forutsettes med hensyn til generell opplæring, på grunn av de betydelige ringvirkninger slik
opplæring gir. I tilfeller der arbeidstakeren som gis opplæring, er bundet ved avtale til å betale
arbeidsgiveren en erstatning dersom vedkommende forlater foretaket innen en bestemt frist, er
derimot de positive ringvirkningene begrenset, og Overvåkningsorganet vil derfor i prinsippet anse
opplæringsstøtte som ikke berettiget.

B.  Støtteberettigede kostnader

9)  Det kan gis støtte til dekning av følgende kostnader i forbindelse med et opplæringsprosjekt:

1. personalkostnader for underviseren,

2. reiseutgifter for underviseren og deltakerne i opplæringsprosjektet,

3. andre løpende kostnader (materiell, forsyninger, osv.),

4. avskriving av verktøy og utstyr, i den grad de utelukkende benyttes i forbindelse med den
aktuelle opplæringen,

5. kostnader til rådgivningstjenester i forbindelse med opplæringsprosjektet,

6. personalkostnader for deltakerne i opplæringsprosjektet inntil en grense som tilsvarer summen
av de øvrige støtteberettigede kostnader nevnt i nr. 1 til 5.

De støtteberettigede kostnader må være dokumenterte, klart presenterte og fordelt på de enkelte
poster. I forbindelse med personalkostnader for deltakere i opplæringsprosjektet som nevnt i nr. 6,
skal bare de timer disse faktisk deltar i opplæringen medregnes, idet produktive timer eller tilsvarende
trekkes fra.

C. Tillatt støtteintensitet

10) Opplæringsstøtte kan godkjennes etter avtalens artikkel 61 nr. 3 med hensyn til støtteberettigede
kostnader som definert i det foregående avsnitt, dersom støtten ikke overskrider tillatt støtteintensitet
som angitt nedenfor.

(1) Eurostat, Statistics in Focus, Population and social conditions, 1996, nr. 7, tabell 2.

(2) Se kapittel 10.2 i retningslinjene for statsstøtte med hensyn til definisjonen av SMB.

(3) Eurostat, Statistics in Focus, Population and social conditions, 1996, nr. 7, figur 1.
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11) Den tillatte støtteintensitet er 50 % for generelle opplæringsprosjekter og 25 % for særskilte
opplæringsprosjekter. Den økes med henholdsvis 10 punkter (særskilt opplæring) og 20 punkter
(generell opplæring) for små og mellomstore bedrifter, og med henholdsvis 5 punkter for
støtteberettigede områder etter artikkel 61 nr. 3 bokstav c) og 10 punkter for støtteberettigede
områder etter artikkel 61 nr. 3 bokstav a). Dette gir følgende resultat:

Store foretak Særskilt opplæring Generell opplæring

utenfor støtteberettigede områder 25 50
i område omfattet av artikkel 61 nr. 3 bokstav c) 30 55
i område omfattet av artikkel 61 nr. 3 bokstav a) 35 60

 SMB Særskilt opplæring Generell opplæring

utenfor støtteberettigede områder 35 70
i område omfattet av artikkel 61 nr. 3 bokstav c) 40 75
i område omfattet av artikkel 61 nr. 3 bokstav a) 45 80

12) Støtteintensiteten angitt ovenfor kan økes med 10 punkter når opplæringen er rettet mot visse
vanskeligstilte arbeidstakergrupper (bl.a. lavt kvalifiserte arbeidstakere, funksjonshemmede, eldre
arbeidstakere, kvinner som vender tilbake til arbeidsmarkedet).

13) Opplæringsstøtte kan kumuleres bare innenfor intensitetsgrensene angitt i avsnitt 18A.4. nr. 11-12.

18A.5. MELDING OG EKSISTERENDE ORDNINGER

1) Tiltak som i henhold til disse retningslinjer ikke utgjør statsstøtte som definert i avtalens artikkel 61
nr. 1, må ikke meldes til Overvåkningsorganet. Alle støtteordninger for opplæringsformål og alle
enkelttildelinger av opplæringsstøtte som ikke omfattes av godkjente ordninger og ikke oppfyller
vilkårene for bagatellmessig støtte, skal imidlertid meldes til Overvåkningsorganet i henhold til
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3, i tilstrekkelig god til at
Overvåkningsorganet kan ta stilling til støttens forenlighet med avtalens virkemåte.

2) Disse retningslinjer berører ikke ordninger som allerede er godkjent av Overvåkningsorganet når
retningslinjene offentliggjøres. Overvåkningsorganet vil imidlertid i henhold til overvåknings- og
domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 1 undersøke slike ordninger på nytt. I den forbindelse
foreslår Overvåkningsorganet som et formålstjenlig tiltak etter overvåknings- og domstolsavtalens
protokoll 3 artikkel 1 nr. 1 at EFTA-statene

- fra 1. juli 1999 skal gi melding om enhver planlagt støtte innenfor rammen av en godkjent
ordning når støttebeløpet til ett enkelt foretak overskrider en brutto tilskuddsekvivalent på
euro 2,5 millioner over en periode på tre år,

- skal gi melding om alle eksisterende støtteordninger for opplæringsformål som ikke utløper
før 31. desember 1999.

3) Dersom en EFTA-stat ikke gir sitt samtykke til de foreslåtte formålstjenlige tiltak, vil
Overvåkningsorganet måtte innlede formell behandling etter overvåknings- og domstolsavtalens
protokoll 3 artikkel 1 nr. 2.

18A.6. GYLDIGHET OG NY VURDERING

1) Overvåkningsorganet vil ved vurdering av opplæringsstøtte rette seg etter disse retningslinjer i en
periode på inntil fem år fra den dag de offentliggjøres. Før utløpet av denne perioden vil bestemmelsene
i disse retningslinjer bli tatt opp til ny vurdering og om nødvendig endret.
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 149/99/COL

av 30. juni 1999

om innføring av retningslinjer for anvendelse av statsstøttereglene på
tiltak knyttet til direkte beskatning av foretak og om nittende endring av

saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61 til
63,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en
domstol(2), særlig protokoll 3 artikkel 1, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan håndheve
EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan
utferdige meldinger og retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen eller
overvåknings- og domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller dersom EFTAs overvåkningsorgan
anser det nødvendig.

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(3), vedtatt av EFTAs
overvåkningsorgan 19. januar 1994(4).

Kommisjonen for De europeiske fellesskap vedtok 11. november 1998 en kunngjøring om anvendelse av
statsstøttereglene på tiltak knyttet til direkte beskatning av foretak (EFT C 384 av 10.12.1998).

Det skal sikres ensartet anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler i hele Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.

I henhold til punkt II under overskriften �GENERELT� på slutten av EØS-avtalens vedlegg XV skal
EFTAs overvåkningsorgan etter samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap vedta rettsakter
som tilsvarer dem som vedtas av Kommisjonen, med sikte på å opprettholde like konkurransevilkår.

Det er holdt samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Nasjonale myndigheter må gis en viss rettledning med hensyn til de prinsipper og regler EFTAs
overvåkningsorgan vil følge ved anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler på tiltak knyttet til direkte
beskatning av foretak.

EFTAs overvåkningsorgan har både skriftlig og i multilaterale møter om statsstøtte 26. oktober 1998 og
23. februar 1999 holdt samråd med EFTA-statene om innføringen av de nye retningslinjene -

(1) Heretter kalt EØS-avtalen.

(2) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.

(3) Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.

(4) Først offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og i EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av samme dato, sist endret
(18. endring) ved vedtak nr. 113/99/COL av 4. juni 1999 EFT L 137 av 8.6.2000, s.11, og EØS-tillegget til EF-tidende
nr. 26 av 8.6.2000, s.1.

2000/EØS/26/02
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Retningslinjene for statsstøtte endres ved at det innføres et nytt kapittel 17B om anvendelse av
statsstøttereglene på tiltak knyttet til direkte beskatning av foretak, som fastsatt i vedlegget til dette
vedtak.

2. Vedtaket, herunder vedlegget, skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

3. EFTA-statene skal underrettes ved en kopi av vedtaket, herunder vedlegget.

4. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27
bokstav d) underrettes ved en kopi av vedtaket, herunder vedlegget.

5. Dette vedtak er gyldig i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 30. juni 1999

For EFTAs overvåkningsorgan

Knut Almestad
President

Bernd Hammermann
Medlem av kollegiet
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VEDLEGG

17B. Anvendelse av statsstøttereglene på tiltak knyttet
til direkte beskatning av foretak( 1)

17B.1. INNLEDNING

1) Retningslinjene i dette kapittel har som generelt siktemål å bidra til en avklaring og styrking av
statsstøttereglenes anvendelse for å begrense konkurransevridninger innenfor Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde. Grunnregelen om at støtte er uforenlig med EØS-avtalens virkemåte,
samt unntakene fra denne grunnregelen, gjelder �støtte i enhver form�, som også kan omfatte visse
skattetiltak. Spørsmålet om et bestemt skattetiltak skal betraktes som støtte etter EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 1, krever imidlertid en avklaring som disse retningslinjer tar sikte på å gi. Slik avklaring
er særlig viktig fordi betegnelsen støtte medfører visse saksbehandlingskrav og visse konsekvenser
for EFTA-statene dersom de ikke etterkommer disse kravene.

2) Etter fullføringen av det indre marked og dets utvidelse til Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, herunder liberaliseringen av kapitalbevegelser, har det dessuten vist seg nødvendig
å undersøke de særlige virkninger av støtte tildelt i form av skattetiltak, og å avklare konsekvensene
med hensyn til vurdering av støttens forenlighet med EØS-avtalens virkemåte.

3) EFTA-domstolen har fastslått(2) at et skattesystem i en EFTA-stat i EØS som en hovedregel ikke
omfattes av EØS-avtalen. Dette må forstås slik at hver enkelt stat kan utforme og anvende et
skattesystem i samsvar med egne valg av politiske virkemidler. EFTA-domstolen har videre fastslått
at et slikt skattesystem i visse tilfeller likevel kan ha virkninger som gjør at det kommer inn under
virkeområdet for EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Disse retningslinjer tar sikte på å avklare i hvilke
tilfeller det vil oppstå slike virkninger.

4) Formålet med disse retningslinjer er ikke bare å bidra til å gjøre vedtak i EFTAs overvåkningsorgan
klare og forutsigbare, men også å sikre konsekvent behandling av alle EØS-stater på like vilkår. På
grunnlag av saksbehandlingsreglene for ny og eksisterende støtte vil Overvåkningsorganet anvende
de nye retningslinjene fra sak til sak for å undersøke om nye skatteordninger i EFTA-statene er
forenlige med EØS-avtalens statsstøtteregler, samt støtte seg til dem i den løpende vurdering av
eksisterende statsstøtte.

17B.2. MYNDIGHET I HENHOLD TIL EØS-AVTALEN

1) EFTAs overvåkningsorgan har myndighet til å undersøke om støtte tildelt av EFTA-stater i EØS er
forenlig med avtalens statsstøtteregler. De grunnleggende statsstøttebestemmelser i EØS-avtalen er
innholdsmessig identiske med de tilsvarende bestemmelser i EF-traktaten(3). Ifølge fastlagt
rettspraksis ved De europeiske fellesskaps domstol er et tiltak ikke unntatt fra virkeområdet for
EF-traktatens artikkel 87 (tidl. artikkel 92) fordi det er av skattemessig art. Begrepet statsstøtte i
henhold til EØS-avtalen må tolkes på samme måte i hele EØS, også når støtten tar form av skattetiltak.

(1) Dette kapittel er basert på kommisjonskunngjøring om anvendelse av statsstøttereglene på tiltak knyttet til direkte
beskatning av foretak (EFT C 384 av 10.12.1998, s. 3), tilpasset EØS-avtalens særlige virkeområde og formål.

(2) EFTA-domstolen, sak E-6/98, dom av 20. mai 1999 EFT C 223, 5.8.1999, s.7, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 36 av
19.8.1999, s. 5.

(3) EØS-avtalens artikkel 61 og overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 er innholdsmessig identisk med
henholdsvis EF-traktatens artikkel 87 og 88 (tidl. artikkel 92 og 93). Det eneste unntaket er bestemmelsen i EF-traktatens
artikkel 87 nr. 3 bokstav d) (tidl. artikkel 92 nr. 3 bokstav d) om støtte til vern av kulturen og fremme av kulturarven, som
ble innført ved traktaten om Den europeiske union (Maastricht-traktaten) og ikke er tatt inn i EØS-avtalen. Dette har
imidlertid ingen betydning i denne forbindelse.
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2) Konkurransevridning som følge av ny statsstøtte av denne art omfattes dessuten av ordningen med
forhåndsgodkjenning ved det kompetente overvåkningsorgan som definert i EØS-avtalens artikkel
62, med forbehold for den kompetente domstols overprøving. EFTA-statene skal i henhold til
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 melde alle nye statsstøttetiltak til
EFTAs overvåkningsorgan. EFTA-statene kan ikke iverksette planlagte støttetiltak før
Overvåkningsorganet har godkjent dem. Overvåkningsorganet undersøker støttens forenlighet ikke
ut fra dens form, men ut fra dens virkninger. Det kan pålegge den berørte EFTA-staten å endre eller
oppheve støtte som Overvåkningsorganet anser å være uforenlig med EØS-avtalens virkemåte. Når
støttetiltak allerede er gjennomført i strid med saksbehandlingsreglene, og Overvåkningsorganet
finner at støtten ikke er forenlig med EØS-avtalen, skal EFTA-staten i prinsippet kreve støtten
tilbakebetalt fra støttemottakeren eller -mottakerne.

17B.3. ANVENDELSE AV EØS-AVTALENS ARTIKKEL 61 NR. 1 PÅ SKATTETILTAK

1) EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 fastsetter at �støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene
eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å
begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, skal være uforenlig med denne
avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene�. Ved
anvendelse av EØS-avtalens regler om statsstøtte har det ingen betydning om tiltaket er et skattetiltak,
ettersom artikkel 61 får anvendelse på støtte �i enhver form�. For at et tiltak skal kunne betegnes
som støtte som definert i artikkel 61, må det oppfylle samtlige kriterier fastsatt nedenfor.

2) For det første må mottakerforetakene oppnå en fordel gjennom tiltaket, ved at det reduserer kostnader
som de normalt må dekke gjennom egne budsjetter. En slik fordel kan bestå i en reduksjon av
foretakets skattebyrde på forskjellige måter, blant annet gjennom

- en reduksjon i skattegrunnlaget (f.eks. særfradrag, ekstraordinær eller framskyndet avskrivning
eller oppføring av reserver i balansen),

- en fullstendig eller delvis reduksjon av skattebeløpet (f.eks. fritak eller skattekreditt),

-  utsettelse, ettergivelse eller til og med ekstraordinær restrukturering av skattegjeld.

3) For det andre må fordelen gis av staten eller gjennom statsmidler. Tap av skatteinntekter tilsvarer
bruk av statsmidler i form av skatteutgifter. Dette kriteriet gjelder også for støtte gitt av regionale
eller lokale myndigheter i EFTA-statene( 1). Den statlige bistand kan også ta form av
skattebestemmelser fastsatt ved lov eller forskrift eller komme til uttrykk gjennom
skattemyndighetenes praksis.

4) For det tredje må tiltaket påvirke konkurransen og samhandelen mellom avtalepartene. Dette kriteriet
forutsetter at støttemottakeren utøver en økonomisk virksomhet, uavhengig av rettslig status eller
finansieringsform. Ifølge fastlagt rettspraksis med hensyn til denne bestemmelsen er kriteriet om
påvirkning av samhandelen oppfylt dersom mottakerforetaket utøver økonomisk virksomhet som
er gjenstand for samhandel mellom avtalepartene. Dersom støtten styrker foretakets stilling i
forhold til andre foretak det konkurrerer med i handelen innenfor EØS, er dette i seg selv tilstrekkelig
til at handelen innenfor EØS anses som påvirket. Denne konklusjonen står fast selv om støttebeløpet
er forholdsvis lavt( 2), om mottakerforetaket er av beskjeden størrelse eller har en svært liten andel
av EØS-markedet( 3), og om støttemottakeren ikke utøver eksportvirksomhet( 4) eller eksporterer
praktisk talt hele produksjonen utenfor EØS( 5).

(1) Jf. dom avsagt av De europeiske fellesskaps domstol i sak C-248/84, Tyskland mot Kommisjonen [1987] saml. 4013.

(2) Unntatt støtte som oppfyller vilkårene for bagatellmessig støtte. Se kapittel 12 i disse retningslinjer.

(3) Jf. forente saker C-278/92, C-279/92 og C-280/92, Spania mot Kommisjonen [1994] saml. I-4103.

(4) Jf. sak C-102/87, Frankrike mot Kommisjonen [1998] saml. 4067.

(5) Jf. sak C-142/87, Belgia mot Kommisjonen [1990] saml. I-959.
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5) Endelig må tiltaket være særskilt eller selektivt, ved at det begunstiger �enkelte foretak eller
produksjonen av enkelte varer�. En slik selektiv fordel kan følge av unntak fra skattebestemmelser
fastsatt ved lov eller forskrift eller av skjønnsmessig praksis fra skattemyndighetens side. Et tiltaks
selektive karakter kan imidlertid være berettiget ut fra �systemets art eller generelle oppbygging�( 1).
Dersom dette er tilfellet, anses tiltaket ikke å utgjøre støtte som definert i avtalens artikkel 61 nr. 1.
Disse ulike aspektene er nærmere forklart nedenfor.

17b.3.1. Skillet mellom statsstøtte og generelle tiltak

1) Skattetiltak som gjelder alle markedsdeltakere i en EFTA-stat, er i prinsippet generelle tiltak. De må
være faktisk tilgjengelige for alle foretak på like vilkår, og deres rekkevidde må ikke faktisk være
begrenset f.eks. ved at staten kan utøve skjønn ved tildelingen eller gjennom andre faktorer som
begrenser deres praktiske virkning. Dette vilkåret innskrenker imidlertid ikke EFTA-statenes
myndighet til å utøve den økonomiske politikk som de anser som mest hensiktsmessig, og særlig til
å fordele skattebyrden slik de ønsker det på de forskjellige produksjonsfaktorer. Forutsatt at de
anvendes likt på alle foretak og på produksjonen av alle varer, anses følgende tiltak ikke som
statsstøtte:

- rent skattetekniske tiltak (f.eks. fastsettelse av skattesatser, avskrivningsregler og regler for
overføring av tap samt bestemmelser for å hindre dobbeltbeskatning eller skatteomgåelse),

- tiltak som skal bidra til å realisere mål for den generelle økonomiske politikk, idet de reduserer
skattebyrden knyttet til visse produksjonskostnader (f.eks. forskning og utvikling, miljø,
opplæring, sysselsetting).

2)  Selv om enkelte slike skattetiltak gir visse foretak eller næringer større fordeler enn andre, betyr
ikke dette nødvendigvis at tiltakene omfattes av konkurransereglene vedrørende statsstøtte. Tiltak
som har til formål å redusere beskatningen av arbeidskraft for alle foretak, har f.eks. forholdsvis
større virkning i arbeidskraftintensive næringer enn i kapitalintensive næringer, uten at de nødvendigvis
av den grunn utgjør statsstøtte. På samme måte vil skattemessige virkemidler til fremme av investering
i miljø, forskning og utvikling eller opplæring gi fordeler bare for foretak som faktisk gjennomfører
slike investeringer, igjen uten at de nødvendigvis utgjør statsstøtte.

3) Ifølge en dom avsagt av De europeiske fellesskaps domstol i 1974( 2), skal ethvert tiltak som helt
eller delvis har til formål å unnta foretak i en bestemt næring fra avgifter som følger av den normale
anvendelse av det generelle skattesystem, �uten at dette unntaket er berettiget ut fra systemets art
eller generelle oppbygging�, anses å utgjøre statsstøtte. Dommen fastslår også at �artikkel 92 (etter
endringen artikkel 87; tekst tilføyd) ikke skiller mellom de aktuelle statlige tiltak under henvisning
til deres bakgrunn eller mål, men definerer dem ut fra deres virkning�. Videre påpekes det i dommen
at selv om det aktuelle tiltaket bringer avgiftene i den berørte næringen mer i samsvar med avgiftene
som gjelder for dens konkurrenter i andre medlemsstater, dreier det seg like fullt om støtte. Slike
forskjeller mellom skattesystemer kan ikke utlignes gjennom ensidige tiltak rettet mot de foretak
som er hardest rammet av forskjellene mellom ulike skattesystemer( 3).

4) Det viktigste kriteriet for om EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 får anvendelse på et skattetiltak, er
derfor om tiltaket innebærer et unntak fra det generelle skattesystem for visse foretak i EFTA-
staten. Det må derfor først fastslås hvordan det generelle skattesystemet er utformet. Deretter må
det undersøkes om unntaket eller forskjeller innenfor systemet er berettiget �ut fra skattesystemets
art eller generelle oppbygging�, dvs. om de er direkte avledet av de grunnleggende eller veiledende
prinsipper for den berørte statens skattesystem. Dersom dette ikke er tilfellet, dreier det seg om
statsstøtte.

(1) Jf. sak C-173/73, Italia mot Kommisjonen [1974] saml. 709.

(2) Jf. sak C-173/73, Italia mot Kommisjonen [1974] saml. 709.

(3) Mens EF-traktatens artikkel 94, 96 og 97 (tidl. artikkel 100 til 102) gir Fellesskapets organer myndighet til å treffe visse
tiltak med hensyn til forskjeller mellom medlemsstatenes skattesystemer, har EØS-avtalen ingen tilsvarende bestemmelser.
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17b.3.2. Kriteriet selektive eller særskilte tiltak

1) EF-kommisjonens og EFTAs overvåkningsorgans beslutningspraksis viser at det så langt bare er
tiltak som omfatter hele statens territorium, som ikke betraktes som særskilte tiltak etter EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 1. Tiltak av regional eller lokal rekkevidde kan nemlig begunstige enkelte
foretak, med forbehold for prinsippene nevnt i avsnitt 17b.3.1. nr. 4 ovenfor( 1). I selve EØS-
avtalen betegnes tiltak som har til formål å fremme den økonomiske utvikling i en region, som støtte.
I artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og c) er det for denne type støtte uttrykkelig fastsatt mulige unntak fra
grunnregelen om uforenlighet i artikkel 61 nr. 1.

2) Av EØS-avtalen framgår det klart at et tiltak som er avgrenset til en bestemt næringsgren, omfattes
av virkeområdet for artikkel 61 nr. 1. I nevnte bestemmelse er �produksjonen av enkelte varer�
uttrykkelig nevnt som ett av de kriterier som avgjør om det foreligger støtte underlagt
Overvåkningsorganets kontroll. Ifølge fastlagt beslutningspraksis og rettspraksis anses tiltak som
hovedsakelig har til virkning å fremme én eller flere næringsgrener, som støtte. Det samme gjelder for
tiltak som utelukkende fremmer innenlandske eksportvarer( 2). Videre er EF-kommisjonen og EFTAs
overvåkningsorgan av den oppfatning at tiltak rettet inn mot alle næringer som er utsatt for
internasjonal konkurranse, utgjør støtte( 3). Unntatt i visse særlige tilfeller( 4) dreier det seg derfor
om statsstøtte når det innføres unntak fra grunnsatsen for selskapsskatt for en hel næringsgren, slik
det framgår av Kommisjonens vedtak( 5) i forbindelse med et tiltak som gjaldt hele produksjons- og
prosessindustrien(6).

3) I flere EØS-stater er skattereglene forskjellige alt etter foretakenes rettslige status. Enkelte offentlige
foretak kan f.eks. være unntatt fra å betale lokale avgifter eller selskapsskatt. Slike regler, som
begunstiger foretak som har rettslig status som offentlige foretak og utøver økonomisk virksomhet,
kan utgjøre statsstøtte i henhold til avtalens artikkel 61.

4) Det hender at visse skattefordeler er begrenset til visse typer foretak, visse virksomhetsfunksjoner
(tjenester innenfor gruppen, formidling eller samordning) eller produksjonen av enkelte varer. I den
utstrekning de begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, kan de utgjøre
statsstøtte etter avtalens artikkel 61 nr. 1.

17b.3.3. Skjønnsmessig forvaltningspraksis

1) Enkelte skattemyndigheters skjønnsmessige forvaltningspraksis kan også medføre tiltak som omfattes
av virkeområdet for artikkel 61. De europeiske fellesskaps domstol har fastslått at skjønnsmessig
behandling av markedsdeltakere faktisk kan innebære at et generelt tiltak gjennom måten det anvendes
på i det enkelte tilfelle kan få preg av et selektivt tiltak, særlig når skjønnsutøvelsen går ut over den
normale forvaltning av skatteinntekter etter objektive kriterier(7).

2) Selv om skatteregler må fortolkes i den daglige praksis, kan reglene ikke gi rom for skjønnsmessig
behandling av foretak. Ethvert forvaltningsvedtak som avviker fra de generelle skatteregler til fordel
for enkelte foretak, fører i prinsippet til en antakelse om statsstøtte og må undersøkes nøye. I den
grad forvaltningsavgjørelser bare består i en tolkning av generelle regler, medfører de ingen antakelse
om støtte. Uklare beslutninger fra myndighetenes side og det spillerom disse av og til innrømmes,

(1) Med hensyn til differensiert arbeidsgiveravgift i Norge konkluderte Overvåkningsorganet med at regional differensiering
av avgiftssatsene utgjorde statsstøtte, ettersom dette begunstiget foretak i visse regioner (vedtak nr. 165/98/COL av 2.
juli 1998, EFT L 32 av 3.12.1998). Norge bestred vedtaket og anket det inn for EFTA-domstolen (sak E-6/98). I sin dom
av 20. mai 1999 ga EFTA-domstolen Overvåkningsorganet medhold i denne saken.

(2) Jf. forente saker 6/69 og 11/69, Kommisjonen mot Frankrike [1969] saml. 561.

(3) Jf. kommisjonsvedtak 97/239/EF av 4. desember 1996 i saken �Maribel bis/ter� (EFT L 95 av 10.4.1997, s. 25) (nå under
domstolsbehandling som sak C-75/97), og EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 16/96/COL av 7. februar 1996 om
forslag til formålstjenlige tiltak overfor Island med hensyn til statsstøtte i form av trygdeavgifter differensiert etter
næring.

(4) Se avsnitt 17b.3.4. nr. 5 nedenfor.

(5) Kommisjonsvedtak av 22. juli 1998 i saken �Irsk selskapsskatt�, (SG(98) D/7209), ennå ikke offentliggjort.

(6) EFTAs overvåkningsorgan har til nå anvendt statsstøttereglene på skattebehandling bl.a. i følgende saker: avgiftsfritak,
med hensyn til glassemballasje, for grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer (støttenr. 95-002, EFT C 212 av
17.8.1995 og EFT L 124 av 23.5.1996), skattetiltak til fordel for sjøtransportnæringen, Norge (støttenr. 97-001, EFT C
337 av 5.11.1998) og offentlig deltakelse i forbindelse med avtaler om oppføring og drift av et aluminiumssmelteverk
ved Grundartangi, Island (støttenr. 97-008, EFT C 337 av 5.11.1998).

(7) Jf. sak C-241/94, Frankrike mot Kommisjonen (Kimberly Clark Sopalin) [1996] saml. I-4551.
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underbygger derimot antakelsen om at de i alle fall i visse tilfeller kan ha en slik virkning. Dette er
ikke til hinder for at EFTA-statene kan sikre sine skattebetalere rettssikkerhet og forutsigbarhet i
forbindelse med anvendelsen av generelle skatteregler.

17b.3.4. Unntak berettiget ut fra �systemets art eller generelle oppbygging�

1) Enkelte tiltak kan være basert på en viss differensiering uten at de nødvendigvis må betraktes som
statsstøtte. Dette gjelder bl.a. for tiltak som av økonomiske årsaker er nødvendige for at
skattesystemet skal virke effektivt( 1). Det er imidlertid opp til EFTA-staten å godtgjøre at dette er
tilfellet.

2) Skattetabeller basert på progressiv beskatning av inntekt eller fortjeneste er berettiget ut fra en
skatteomfordelingslogikk. Forskjeller i de metoder som benyttes til å beregne avskrivning av aktiva
og til å verdsette lagerbeholdninger, kan være en naturlig del av skattesystemene de hører inn under.
Endelig kan visse forhold være berettiget ut fra objektive forskjeller mellom skattebetalerne. Dersom
skattemyndighetene kan fastsette forskjellige avskrivningsperioder eller verdsettingsmetoder for
det enkelte foretak eller den enkelte næring etter eget skjønn, er det imidlertid grunn til å anta at det
dreier seg om støtte. En slik antakelse foreligger også når skattemyndighetene behandler det enkelte
tilfelle av skattegjeld med et annet mål for øye enn å inndrive en størst mulig del av det berørte
foretakets skattegjeld.

3) Det sier seg selv at beskatning av fortjeneste ikke er mulig dersom ingen fortjeneste er inntjent. Det
kan derfor være berettiget ut fra skattesystemets art at ideell virksomhet som faktisk ikke kan ha
fortjeneste, f.eks. stiftelser eller foreninger, er uttrykkelig fritatt for slik skatt. Videre kan det også
være berettiget ut fra skattesystemets art at rettssubjekter som f.eks. samvirker, som fordeler all
fortjeneste på sine medlemmer, ikke beskattes direkte når det innkreves skatt fra medlemmene.

4) Det må skilles mellom på den ene side de mål som søkes nådd med et bestemt skattesystem og som
ligger utenfor selve systemet (f.eks. sosiale eller regionale siktemål), og på den annen side de mål
som er innebygd i skattesystemet. Selve begrunnelsen for et skattesystems eksistens er å skaffe
inntekter til å finansiere statens utgifter. Det forutsettes at hvert foretak betaler skatt bare én gang.
Det er derfor en iboende logikk i skattesystemet at det tas hensyn til skatter innbetalt i staten der
foretaket har sitt skattesete. Visse unntak fra skattereglene kan imidlertid vanskelig forsvares ut fra
skattesystemets logikk. Dette gjelder f.eks. når foretak med forretningskontorer i utlandet gis
gunstigere behandling enn foretak med forretningskontorer i den berørte staten, eller når det gis
skattefordeler til hovedkontorer eller foretak som yter visse tjenester (f.eks. finansielle tjenester)
innenfor en gruppe( 2).

5) Særbestemmelser som ikke inneholder noe element av skjønn, og som f.eks. gjør det mulig å beregne
skatt på fast grunnlag, kan være berettiget ut fra systemets art og generelle oppbygging, blant annet
når de er forbundet med visse regnskapsmessige krav eller tar hensyn til betydningen av fast
eiendom som et særegent aktiva innenfor visse næringer, og slike bestemmelser utgjør derfor ikke
statsstøtte. Endelig kan visse særbestemmelser om beskatning av små og mellomstore bedrifter
være basert på en tilsvarende logikk som progressiv beskatning.

17B.4. FORENLIGHET MED EØS-AVTALENS VIRKEMÅTE AV STATSSTØTTE I FORM AV
SKATTETILTAK

1) Et skattetiltak som utgjør støtte i henhold til artikkel 61 nr. 1 kan likevel, som andre former for
støtte, omfattes av et av unntakene fra grunnregelen om uforenlighet med avtalens virkemåte fastsatt
i artikkel 61 nr. 2 og 3. Når støttemottakeren, enten det er et privat eller et offentlig foretak, av staten
er tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning, kan støtten også omfattes av
bestemmelsene i avtalens artikkel 59(3).

(1) Dette kommer som regel til uttrykk ved at tiltakene ikke er begrenset til visse næringer, er basert på objektive og generelle
kriterier eller vilkår og ikke er tidsbegrenset, jf. kommisjonsvedtak 96/369/EF av 13. mars 1996 om skattestøtte til tyske
luftfartsselskaper i form av særlige avskrivningsregler (EFT L 146 av 20.6.1996, s. 42).

(2) Skatter eller avgifter på tjenester innkrevd etter forskjellige satser avhengig av hvilke tjenester eller andre fordeler
foretakene mottar, utgjør derimot ikke statsstøtte.

(3) Førsteinstansdomstolens dom i sak T-106/95, FFSA mfl mot Kommisjonen [1997] saml. II-229. Domstolens beslutning
i sak C-174/97 P [1998] I-1303.
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2) Overvåkningsorganet kan imidlertid ikke godkjenne støtte som viser seg å være i strid med avtalens
regler, særlig reglene som forbyr forskjellsbehandling og vilkårlig beskatning og reglene om
etableringsrett(1). Slike aspekter ved støtten kan parallelt tas opp til særskilt behandling etter
overvåknings- og domstolsavtalens artikkel 31. Det framgår imidlertid klart av rettspraksis at
aspekter ved støtten som er uløselig knyttet til støttens formål, og som er i strid med andre
bestemmelser i avtalen enn statsstøttereglene, må behandles etter overvåknings- og domstolsavtalens
protokoll 3 artikkel 1 som en del av en helhetlig undersøkelse for å ta stilling til om støtten er forenlig
eller uforenlig med EØS-avtalens virkemåte.

3) Skattestøtte som tildeles for å oppmuntre foretak til å satse på visse prosjekter (særlig
investeringsprosjekter), og som har lav støtteintensitet i forhold til prosjektets gjennomførings-
kostnader, atskiller seg ikke fra tilskudd og kan behandles på samme måte. Slik støtte må imidlertid
være basert på tilstrekkelig klare regler til at de fordeler som følger av støtten, kan måles.

4) Bestemmelser om skattelettelse er imidlertid i de fleste tilfeller generelle bestemmelser. De er ikke
knyttet til gjennomføringen av bestemte prosjekter, og reduserer et foretaks løpende kostnader uten
at det er mulig for Overvåkningsorganet å vurdere det nøyaktige omfang når det foretar sin
forhåndsundersøkelse. Slike tiltak utgjør driftsstøtte, som i prinsippet er forbudt. Overvåknings-
organet godkjenner slik støtte bare unntaksvis og på visse vilkår, bl.a. innen skipsbygging og visse
typer støtte til miljøvern(2) samt i regioner som omfattes av unntaksbestemmelsen i artikkel 61 nr.
3 bokstav a), forutsatt at støtten er behørig begrunnet og at støttenivået står i rimelig forhold til de
ulemper støtten skal veie opp for(3). Støtten må i prinsippet (med unntak av de to støttekategoriene
nevnt nedenfor) være gradvis avtakende og begrenset i tid. Driftsstøtte kan også godkjennes i form
av transportstøtte innenfor visse nordiske områder med lav befolkningstetthet som er svært vanskelig
tilgjengelige. Driftsstøtte kan ikke godkjennes når den utgjør støtte til eksport mellom avtalepartene.
Med hensyn til statsstøtte til sjøtransportnæringen kommer særlige sektorregler til anvendelse(4).

5) For at Overvåkningsorganet skal kunne anse statsstøtte som har til formål å fremme den økonomiske
utvikling av visse områder, som forenlig med EØS-avtalens virkemåte, må støtten stå i rimelig
forhold til og være direkte rettet mot de mål som søkes nådd. Når det innrømmes unntak på grunnlag
av regionale kriterier, må Overvåkningsorganet derfor særlig forvisse seg om at tiltakene det gjelder

- bidrar til den regionale utvikling og er knyttet til virksomhet med lokal virkning. Etablering av
offshorevirksomhet bidrar normalt ikke tilstrekkelig til den lokale økonomi ettersom de lokale
ringvirkninger er begrensede,

- er knyttet til faktiske regionale ulemper. Det er tvilsomt om det faktisk foreligger regionale
ulemper i forbindelse med virksomhet der merkostnadene er ubetydelige, f.eks. tilleggskostnader
til transport i forbindelse med finansieringsvirksomhet som oppmuntrer til skatteomgåelse,

- undersøkes i EØS-sammenheng(5). Overvåkningsorganet må i den forbindelse ta hensyn til
eventuelle negative virkninger av støttetiltakene på samhandelen mellom avtalepartene.

17B.5. SAKSBEHANDLING

1) I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 skal EFTA-statene gi
Overvåkningsorganet melding om alle �planer om å tildele eller endre støtte�, og planlagte tiltak kan
ikke iverksettes uten at Overvåkningsorganet har gitt sin godkjenning på forhånd. Dette gjelder alle
former for støtte, herunder skattestøtte.

(1) Sak C-74/76, Iannelli mot Meroni [1977] saml. 557. Se også sak C-73/79 �Sovraprezzo� [1980] saml. 1533, T-49/93 �SIDE�
[1995] saml. II-2501 og forente saker C-142 og C-143/80 �Salengo� [1981] saml. 1413. Se også EFTAs overvåkningsorgans
vedtak nr. 40/95/COL (EFT C 212 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 30 av 17.8.1995) og 106/95/COL (EFT L 124 og EØS-
tillegget nr. 23 av 23.5.1996): Avgiftsfritak, med hensyn til glassemballasje, for grunnavgift på engangsemballasje for
drikkevarer, Norge.

(2) Se kapittel 15 i disse retningslinjer.

(3) Se kapittel 25 i disse retningslinjer.

(4) Se kapittel 24A i disse retningslinjer.

(5) Jf. sak C-730/79, Philip Morris mot Kommisjonen [1980] saml. 2671.
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2) Dersom Overvåkningsorganet finner at statsstøtte som er iverksatt i strid med denne regelen, ikke
omfattes av noen av avtalens unntaksbestemmelser og derfor er uforenlig med avtalens virkemåte,
vil det pålegge EFTA-staten å kreve støtten tilbakebetalt, med mindre dette strider mot et
grunnleggende prinsipp i EØS-retten, særlig prinsippet om berettigede forventninger som følge av
Overvåkningsorganets handlemåte. Med hensyn til statsstøtte i form av skattetiltak, beregnes det
beløp som skal kreves tilbakebetalt, ved å sammenligne den skatt som faktisk er betalt, med den
skatt som skulle ha vært betalt etter den alminnelig gjeldende regel. Det skal betales rente på dette
grunnbeløpet. Rentesatsen som skal gjelde, tilsvarer referanserenten fastsatt på grunnlag av
bestemmelsene i avsnitt 33.2. i disse retningslinjer.

3) I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 1 skal Overvåkningsorganet
�sammen med EFTA-statene løpende undersøke alle eksisterende støtteordninger i disse stater�.
Dette gjelder også for statsstøtte i form av skattetiltak. For at en slik undersøkelse skal kunne
gjennomføres, skal EFTA-statene hvert år framlegge rapporter om eksisterende statsstøtteordninger
for Overvåkningsorganet. I tilfelle av skattelettelse eller helt eller delvist skattefritak skal det i
rapportene gis et overslag over tapte budsjettinntekter. På bakgrunn av denne undersøkelsen kan
Overvåkningsorganet, dersom det finner at en støtteordning ikke eller ikke lenger er forenlig med
avtalens virkemåte, oppfordre den berørte EFTA-staten til å endre eller oppheve ordningen.

17B.6. GJENNOMFØRING

1) Overvåkningsorganet vil på grunnlag av retningslinjene i dette kapittel og fra den dag retningslinjene
offentliggjøres, undersøke planlagt skattestøtte som det mottar melding om, og skattestøtte som er
ulovlig iverksatt i EFTA-statene. Det vil også løpende undersøke eksisterende ordninger. Disse
retningslinjer offentliggjøres for veiledningsformål og er ikke uttømmende. Overvåkningsorganet vil
ta hensyn til alle de særlige omstendigheter i den enkelte sak.

2) Overvåkningsorganet vil ta anvendelsen av retningslinjene i dette kapittel opp til ny vurdering to år
etter at de er offentliggjort.
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 275/99/COL

av 17. november 1999

om innføring av retningslinjer om elementer av statsstøtte i forbindelse
med offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger og om tjuende

endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på
statsstøtteområdet

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61 til
63,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en
domstol(2), særlig artikkel 24 og protokoll 3 artikkel 1, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan håndheve
EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan
utferdige meldinger og retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen eller
overvåknings- og domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller dersom EFTAs overvåkningsorgan
anser det nødvendig.

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(3), vedtatt av EFTAs
overvåkningsorgan 19. januar 1994(4).

Kommisjonen for De europeiske fellesskap har vedtatt en melding om elementer av statsstøtte i forbindelse
med offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger(5).

Det skal sikres ensartet anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler i hele Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.

I henhold til punkt II under overskriften �GENERELT� på slutten av EØS-avtalens vedlegg XV skal
EFTAs overvåkningsorgan etter samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap vedta rettsakter
som tilsvarer dem som vedtas av Kommisjonen, med sikte på å opprettholde like konkurransevilkår.

Det er holdt samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

EFTAs overvåkningsorgan har i et multilateralt møte om statsstøtte holdt samråd med EFTA-statene om
innføringen av de nye retningslinjene -

(1) Heretter kalt EØS-avtalen.

(2) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.

(3) Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.

(4) Først offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og i EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av samme dato, sist endret
(19. endring) ved vedtak nr. 149/99/COL av 30. juni 1999 (ennå ikke offentliggjort).

(5) Offentliggjort i EFT C 209 av 10.7.1997, s. 3.

2000/EØS/26/03
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Retningslinjene for statsstøtte endres ved at det innføres et nytt kapittel 18B om elementer av
statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger, som fastsatt i
vedlegget til dette vedtak.

2. EFTA-statene skal underrettes ved brev vedlagt en kopi av vedtaket, herunder vedlegget.

3. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27
bokstav d) underrettes ved en kopi av vedtaket, herunder vedlegget.

4. Dette vedtak, herunder vedlegget, skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

5. Dette vedtak er gyldig i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 17. november 1999

For EFTAs overvåkningsorgan

Knut Almestad
President

Hannes Hafstein
Medlem av kollegiet
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VEDLEGG

18B. Elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters
salg av grunn og bygninger(1)

18B.1. INNLEDNING

1) EFTAs overvåkningsorgan har ved flere anledninger vært involvert i undersøkelser i forbindelse
med salg av grunn og bygninger eid av det offentlige, for å ta stilling til om det forelå et element av
statsstøtte til fordel for kjøperne. EFTAs overvåkningsorgan har, slik EF-kommisjonen allerede har
gjort det overfor EFs medlemsstater, utarbeidet en generell rettledning overfor EFTA-statene der
det gjør rede for sin generelle tilnærmingsmåte til problemet med statsstøtte i forbindelse med
offentlige myndigheters salg av grunn og bygninger.

2) Denne rettledning overfor EFTA-statene

- beskriver en enkel framgangsmåte som gjør det mulig for EFTA-statene å behandle salg av
grunn og bygninger på en måte som automatisk utelukker statsstøtte,

- angir klart i hvilke tilfeller salg av grunn og bygninger skal meldes til EFTAs overvåkningsorgan,
slik at det kan vurdere om en gitt transaksjon inneholder støtte og, dersom dette er tilfellet, om
støtten er forenlig med EØS-avtalens virkemåte,

- gjør det mulig for EFTAs overvåkningsorgan raskt å behandle eventuelle klager eller uttalelser
fra tredjemann der det gjøres oppmerksom på tilfeller av påstått støtte i forbindelse med salg
av grunn og bygninger.

3) De anbefalinger som framsettes med hensyn til saksbehandlingen med sikte på å unngå at
statsstøttereglene kommer til anvendelse, er utformet på en slik måte at EFTA-statene normalt skal
kunne etterkomme rettledningen uten å endre sin nasjonale behandlingsmåte.

4) Denne rettledning gjelder bare salg av grunn og bygninger i offentlig eie. Den får ikke anvendelse på
offentlige myndigheters kjøp, utleie eller forpaktning av grunn og bygninger. Slike transaksjoner kan
også omfatte elementer av statsstøtte.

5) Rettledningen berører ikke særlige bestemmelser eller praksis i EFTA-statene som har til formål å
fremme kvaliteten på og tilgangen til private boliger.

18B.2. PRINSIPPER

18B.2.1. Salg utført ved en budrunde som det ikke er knyttet vilkår til

1) Salg av grunn og bygninger i en tilstrekkelig utlyst, åpen budrunde som det ikke er knyttet vilkår til
og der det høyeste eller eneste bud blir antatt, som kan sammenlignes med en auksjon, skjer per
definisjon til markedsverdi og omfatter derfor ikke statsstøtte. Det har i den forbindelse ingen
betydning om det før budrunden er utført en annen verdsetting av grunnen og bygningene, f.eks. for
regnskapsformål eller for å fastsette et minstebud som utgangspunkt for budrunden.

a) En budrunde er �tilstrekkelig utlyst� når den er kunngjort flere ganger i et tilstrekkelig langt
tidsrom (to måneder eller mer) i den nasjonale presse, lysningsblader for fast eiendom eller
andre egnede publikasjoner, og er gjort kjent gjennom eiendomsmeglere som henvender seg til
et stort antall potensielle kjøpere, slik at alle potensielle kjøpere er underrettet.

(1) Dette kapittel svarer til Fellesskapets retningslinjer (EFT C 209 av 10.7.1997, s. 3).
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Et planlagt salg av grunn og bygninger som på grunn av sin høye verdi eller andre kjennetegn
kan være av interesse for investorer som opererer på europeisk eller internasjonalt plan, bør
utlyses i publikasjoner som jevnlig distribueres internasjonalt. Slike budrunder bør også gjøres
kjent gjennom meglere som står i forbindelse med kunder på europeisk eller internasjonalt
plan.

b) En budrunde som det �ikke er knyttet vilkår til� foreligger når enhver kjøper, uavhengig av om
vedkommende utøver næringsvirksomhet og av denne virksomhetens art, kan kjøpe grunnen
og bygningene og benytte dem til egne formål. Det kan pålegges restriksjoner for å hindre
ulemper for offentligheten, av miljøvernhensyn eller for å unngå rent spekulative bud.
Bestemmelser i nasjonal lovgivning om arealplanlegging som pålegger kjøperen restriksjoner
med hensyn til bruken av grunnen og bygningene, innebærer ikke at det er knyttet vilkår til
budrunden.

c) Dersom det er et vilkår for salget at den framtidige eier skal påta seg særlige forpliktelser - ut
over forpliktelser som følger av alminnelig nasjonal lovgivning eller planleggingsmyndighetenes
beslutninger, er forbundet med alminnelig vern og bevaring av miljø og offentlig helse eller
tjener offentlige myndigheter eller den allmenne offentlige interesse -, skal det anses å foreligge
en budrunde �som det ikke er knyttet vilkår til� som definert ovenfor, bare dersom alle potensielle
kjøpere vil måtte og vil være i stand til å oppfylle disse forpliktelsene, uavhengig av om de
utøver næringsvirksomhet og av denne virksomhetens art.

18B.2.2. Salg utført på annen måte enn ved en budrunde som det ikke er knyttet vilkår til

a) Verdsetting ved en uavhengig takstmann

Dersom offentlige myndigheter har til hensikt ikke å følge framgangsmåten beskrevet i avsnitt
18B.2.1., bør det, før salgsforhandlingene finner sted, foretas en uavhengig verdsetting utført
av én eller flere uavhengige takstmenn for å fastsette markedsverdien på grunnlag av allment
aksepterte markedsindikatorer og verdsettingsstandarder. Den markedspris som dermed
fastsettes, er den minstekjøpspris som kan godkjennes uten at det antas å foreligge statsstøtte.

En �takstmann� er en person med godt omdømme som

- er i besittelse av det nødvendige diplom utstedt av en godkjent læreanstalt eller et bevis
på tilsvarende akademiske kvalifikasjoner,

- har den nødvendige erfaring og kompetanse til å verdsette grunn og bygninger, idet det
tas hensyn til den aktuelle beliggenhet og kategori aktiva.

Dersom det i en EFTA-stat ikke er fastlagt akademiske kvalifikasjoner på dette området, må
takstmannen tilhøre et anerkjent bransjeorgan innen verdsetting av grunn og bygninger, og
enten

- være utpekt av domstolene eller en myndighet med tilsvarende status, eller

- som et minimum kunne framlegge et anerkjent diplom fra avsluttet videregående utdanning
og dokumentere et tilstrekkelig opplærings- og kunnskapsnivå, med minst tre års praktisk
erfaring etter fullført utdanning innen verdsetting av grunn og bygninger på det aktuelle
stedet.

Takstmannen må ivareta sine oppgaver på uavhengig grunnlag, idet offentlige myndigheter
ikke må ha instruksrett med hensyn til utfallet av verdsettingen. Statlige verdsettingsbyråer og
offentlige tjenestemenn eller ansatte skal anses som uavhengige dersom det faktisk kan utelukkes
at deres konklusjoner kan være påvirket på utilbørlig vis.

Med �markedsverdi� menes den pris som grunnen og bygningene ville kunne selges til ved
privat avtale mellom en villig selger og en uavhengig kjøper på dagen for verdsettingen, idet det
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forutsettes at eiendommen har vært budt ut på markedet til offentlig salg, at salget kan skje på
vanlige markedsvilkår og at det foreligger en normal frist for salgsforhandlinger, idet det tas
hensyn til eiendommens art(1).

b) Margin

Dersom det etter rimelige anstrengelser for å selge grunnen og bygningene til markedsverdi, er
klart at verdien fastsatt av takstmannen ikke kan oppnås, kan et avvik på inntil 5 % fra denne
verdien anses å være i samsvar med markedsforholdene. Dersom det etter utløpet av en rimelig
frist er klart at grunnen og bygningene ikke kan selges til den verdi som er fastsatt av takstmannen
minus denne marginen på 5 %, kan det foretas en ny verdsetting, der det skal tas hensyn til de
erfaringer som er gjort og de bud som er mottatt.

c) Særlige forpliktelser

Salget kan i den offentlige interesse være forbundet med særlige forpliktelser knyttet til
grunnen og bygningene, og ikke til kjøperen eller vedkommendes næringsvirksomhet, forutsatt
at disse forpliktelsene kreves oppfylt, og i prinsippet kan oppfylles, av enhver potensiell
kjøper, uavhengig av om vedkommende utøver næringsvirksomhet og av denne virksomhetens
art. Den økonomiske ulempe som følge av slike forpliktelser bør verdsettes atskilt av uavhengige
takstmenn, og kan trekkes fra salgsprisen. Ved verdsetting av forpliktelser som det i det
minste delvis vil være i kjøperens egen interesse å oppfylle, bør det tas hensyn til eventuelle
fordeler, bl.a. med hensyn til annonsering, sponsing av idrett eller kunst, image, bedring av
kjøperens eget miljø eller fritidsanlegg for kjøperens egne ansatte.

Økonomiske byrder forbundet med forpliktelser som gjelder alle grunneiere i henhold til den
alminnelige lovgivning, skal ikke trekkes fra salgsprisen (det kan bl.a. dreie seg om vedlikehold
av grunn og bygninger som en del av en grunneiers alminnelige sosiale forpliktelser eller
betaling av avgifter og lignende).

d) Myndighetenes kostnader

Offentlige myndigheters opprinnelige kostnader ved kjøp av grunn og bygninger er en indikator
på markedsverdien, med mindre det er gått lang tid mellom kjøpet og salget av grunnen og
bygningene. Markedsverdien bør derfor i prinsippet ikke settes lavere enn de opprinnelige
kostnader i en periode på minst tre år etter kjøpet, med mindre den uavhengige takstmannen
uttrykkelig har konstatert en generell nedgang i markedsprisene for grunn og bygninger i det
aktuelle markedet.

18B.2.3. Melding

På denne bakgrunn bør EFTA-statene, med forbehold for regelen om bagatellmessig støtte(2), gi EFTAs
overvåkningsorgan melding om følgende transaksjoner, slik at det kan ta stilling til om det foreligger
statsstøtte og, dersom dette er tilfellet, vurdere støttens forenlighet med EØS-avtalens virkemåte:

a) ethvert salg som ikke utføres på grunnlag av en åpen budrunde som det ikke er knyttet vilkår til, der
det høyeste eller eneste bud blir antatt, og

b) ethvert salg som, i mangel av en slik budrunde, foretas til under markedsverdi som fastsatt av
uavhengige takstmenn.

18B.2.4. Klage

Når EFTAs overvåkningsorgan mottar en klage eller annen uttalelse fra tredjemann med påstand om at en
avtale om salg av grunn og bygninger inngått av offentlige myndigheter inneholder et element av statsstøtte,
vil det gå ut fra at det ikke foreligger statsstøtte dersom opplysningene framlagt av den berørte EFTA-
staten viser at prinsippene ovenfor er overholdt.

(1) Artikkel 49 nr. 2 i rådsdirektiv 91/674/EØF (EFT L 374 av 31.12.1991, s. 7), jf. EØS-avtalens vedlegg IX nr. 12b.

(2) Se kapittel 12 i EFTAs overvåkningsorgans saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet, som
svarer til Kommisjonens kunngjøring om regelen om bagatellmessig støtte, offentliggjort i EFT C 68 av 6.3.1996, s. 9.
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 276/99/COL

av 17. november 1999

om innføring av nye retningslinjer for statsstøtte til skipsbygging gitt som
utviklingsbistand til et utviklingsland og om tjueførste endring av
saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61 til
63,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en
domstol(2), særlig artikkel 24 og protokoll 3 artikkel 1, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan håndheve
EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan
utferdige meldinger og retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen eller
overvåknings- og domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller dersom EFTAs overvåkningsorgan
anser det nødvendig.

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(3), vedtatt av EFTAs
overvåkningsorgan 19. januar 1994(4).

Kommisjonen for De europeiske fellesskap oversendte 10. juni 1997 en ajourført liste over støtteberettigede
land til medlemsstatene (brev til medlemsstatene SG(97) D/4345 av 10. juni 1997).

Det skal sikres ensartet anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler i hele Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.

I henhold til punkt II under overskriften �GENERELT� på slutten av EØS-avtalens vedlegg XV skal
EFTAs overvåkningsorgan etter samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap vedta rettsakter
som tilsvarer dem som vedtas av Kommisjonen, med sikte på å opprettholde like konkurransevilkår.

Rådsforordning (EF) nr. 1540/98 av 29. juni 1998 om nye regler for støtte til skipsbyggingsindustrien,
som erstatter rådsdirektiv 90/684/EØF av 21. desember 1990 om støtte til skipsbyggingsindustrien, sist
endret ved rådsdirektiv 94/73/EF av 19.desember 1994, ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1b
ved EØS-komiteens beslutning nr. 12/99 av 29. januar 1999 -

(1) Heretter kalt EØS-avtalen.

(2) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.

(3) Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.

(4) Først offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og i EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av samme dato, sist endret (20.
endring) ved vedtak nr. 275/99/COL av 17. november 1999 EFT L 137 av 8.6.2000, s.28, og EØS-tillegget til EF-tidende
nr. 26 av 8.6.2000, s. 19.

2000/EØS/26/04
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Kapittel 31 i retningslinjene for statsstøtte erstattes med teksten i vedlegget til dette vedtak.

2. EFTA-statene skal underrettes om dette vedtak ved brev vedlagt en kopi av vedtaket, herunder
vedlegget.

3. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27
bokstav d) underrettes ved en kopi av vedtaket, herunder vedlegget.

4. Dette vedtak, herunder vedlegget, skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

5. Dette vedtak er gyldig i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 17. november 1999

For EFTAs overvåkningsorgan

Knut Almestad,
President

Hannes Hafstein
Medlem av kollegiet
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VEDLEGG

31. Støtte til skipsbygging gitt som utviklingsbistand til utviklingsland( 1)

1) I henhold til artikkel 3 nr. 5 i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1b om støtte til
skipsbyggingsindustrien( 2) skal støtte til bygging og ombygging av skip gitt som utviklingsbistand
til et utviklingsland, ikke omfattes av gjeldende øvre grense for produksjonsstøtte fastsatt i
skipsbyggingsforordningens artikkel 3 nr. 1.

2) Slik støtte kan erklæres forenlig med EØS-avtalens virkemåte, forutsatt at den er i samsvar med
vilkårene fastsatt for dette formål av OECD-arbeidsgruppe nr. 6 i dens avtale om tolking av artikkel
6 til 8 i OECD-rådets resolusjon av 3. august 1981 (Overenskomst om eksportkreditt for skip).

3) Ethvert forslag om slik støtte skal meldes på forhånd til EFTAs overvåkningsorgan.
Overvåkningsorganet skal på grunnlag av meldingen undersøke utviklingsdelen av den planlagte
støtten og forvisse seg om at den kommer inn under virkeområdet for overenskomsten om
eksportkreditt for skip.

4) Med hensyn til det foregående punkt skal EFTAs overvåkningsorgan påse at den planlagte støtten
er i samsvar med kriteriene fastsatt i OECD-dokument C/WP6(84)3 av 18. januar 1984 om tolking
av artikkel 6 i overenskomst om eksportkreditt for skip( 3).

5) I samsvar med dette må følgende kriterier overholdes av EFTA-stater som gir utviklingsbistand:

1. Det må ikke gis støtte til bygging av skip som kommer til å seile under bekvemmelighetsflagg.

2. Dersom støtten ikke kan klassifiseres som offentlig utviklingsbistand innenfor rammen av
OECD-reglene, må giveren dokumentere at støtten inngår i en mellomstatlig avtale.

3. Giveren må gi egnede forsikringer om at den faktiske eieren har bosted i mottakerlandet, og at
mottakerforetaket ikke er et ikke-operativt datterselskap av et utenlandsk foretak.

4. Mottakeren må forplikte seg til ikke å selge skipet uten forhåndstillatelse fra staten.

Videre må støtten inneholde et gaveelement på minst 25 % etter OECDs beregningsmetode, se
OECD-dokument C/WP6(85)62 av 21. oktober 1985.

6) Overenskomsten om eksportkreditt for skip fastsetter på den annen side ingen kriterier for
klassifisering av land som er berettiget til utviklingsbistand. På bakgrunn av EF-kommisjonens
praksis har EFTAs overvåkningsorgan besluttet å anse tildeling av utviklingsbistand til følgende
land som forenlig med EØS-avtalens virkemåte, på de vilkår som er fastsatt i skipsbyggings-
forordningens artikkel 3 nr. 5:

(1) Dette kapittel svarer til Kommisjonens brev til medlemsstatene SG(89) D/311 av 3. januar 1989, sist ajourført ved
Kommisjonens brev til medlemsstatene SG(97) D/4345 av 10. juni 1997. De ajourførte listene over støtteberettigede land
og bekvemmelighetsflagg er offentliggjort i kommisjonskunngjøringen om listen over land som er berettiget til
utviklingsbistand i henhold til artikkel 4 nr. 7 i sjuende rådsdirektiv 90/684/EØF, sist endret ved rådsforordning (EF) nr.
1904/96 om støtte til skipsbyggingsindustrien, EFT C 218 av 18.7.1997, s. 8.

(2) Rådsforordning (EF) nr. 1540/98 av 29. juni 1998 om nye regler for støtte til skipsbyggingsindustrien. Rådsforordningen,
tilpasset EØS-avtalens formål ved EØS-komiteens beslutning nr. 12/99 av 29. januar 1999, er heretter kalt
skipsbyggingsforordningen.

(3) OECD-rådets arbeidsgruppe nr. 6: Revisjon av definisjoner og saksbehandlingsrutiner med hensyn til overenskomst om
eksportkreditt for skip.
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a) ACP-stater( 1)

b) Oversjøiske land og territorier i EFs medlemsstater( 2)

c) Alle land som ikke omfattes av bokstav a) eller b) ovenfor, og som i OECDs DAC-liste er
klassifisert som minst utviklede land (LLDC), lavinntektsland (LIC) eller mellominntektsland
i nedre sjikt (LMIC). Disse landene er:

- Afghanistan (LLDC)
- Albania (LIC)
- Algerie (LMIC)
- Armenia (LIC)
- Aserbajdsjan (LIC)
- Bangladesh (LLDC)
- Bhutan (LLDC)
- Bolivia (LMIC)
- Bosnia-Hercegovina (LIC)
- Colombia (LMIC)
- Costa Rica (LMIC)
- Cuba (LMIC)
- Den føderale republikken Jugoslavia (LMIC)
- Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia (LMIC)
- Ecuador (LMIC)
- Egypt (LMIC)
- El Salvador (LMIC)
- Filippinene (LMIC)
- Georgia (LIC)
- Guatemala (LMIC)
- Honduras (LIC)
- India (LIC)
- Indonesia (LMIC)
- Iran (LMIC)
- Irak (LMIC)
- Jordan (LMIC)
- Kambodsja (LLDC)
- Kasakhstan (LMIC)
- Kina (LIC)
- Kirgisistan (LIC)
- Laos (LLDC)
- Libanon (LMIC)
- Maldivene (LLDC)
- Marokko (LMIC)
- Marshalløyene (LMIC)
- Mikronesiaføderasjonen (LMIC)
- Moldova (LMIC)
- Mongolia (LIC)
- Myanmar (LLDC)
- Nepal (LLDC)
- Nicaragua (LIC)
- Niue (LMIC)

(1) Se råds- og kommisjonsvedtak 91/400/EKSF, EØF av 24. mars 1986 om inngåelse av den fjerde ACP/EØF-konvensjon
(EFT L 229 av 17.8.1991, s. 1). Listen over ACP-stater er offentliggjort i kommisjonskunngjøringen om listen over
støtteberettigede land, EFT C 218 av 18.7.1997, s. 9/10.

(2) Se vedlegg I til rådsvedtak 91/482/EØF av 25. juli 1991 om de oversjøiske land og territoriers assosiering med Det
europeiske økonomiske fellesskap (EFT L 263 av 19.9.1991, s. 1). Listen over OCT-stater er offentliggjort i
kommisjonskunngjøringen om listen over støtteberettigede land, EFT C 218 av 18.7.1997, s. 10/11.
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- Nord-Korea (LMIC)
- Pakistan (LIC)
- Palau Islands (LMIC)
- Palestinske administrerte områder (LMIC)
- Panama (LMIC)
- Paraguay (LMIC)
- Peru (LMIC)
- Sri Lanka (LIC)
- Syria (LMIC)
- Tadsjikistan (LIC)
- Thailand (LMIC)
- Tokelau (LMIC)
- Tunisia (LMIC)
- Turkmenistan (LMIC)
- Tyrkia (LMIC)
- Usbekistan (LMIC)
- Venezuela (LMIC)
- Vietnam (LIC)
- Yemen (LLDC)
- Øst-Timor (LMIC)

7) Stater klassifisert i gruppen mellominntektsland i øvre sjikt (UMIC) anses ikke som støtteberettigede.

8) For å ivareta EFTA-statenes skipsbyggingsinteresser vil imidlertid EFTAs overvåkningsorgan tillate
at EFTA-statene gir utviklingsbistand til land som ikke omfattes av kategoriene ovenfor, dersom
EFTA-statene kan dokumentere at en tredjestat som er part i OECDs overenskomst, har til hensikt
å gi utviklingsbistand i tilknytning til en bestemt kontrakt. I dette tilfellet kan EFTAs
overvåkningsorgan anse som forenlig med EØS-avtalens virkemåte utviklingsbistand i forbindelse
med denne kontrakten på inntil det nivå som planlegges gitt av en tredjestat som er part i OECDs
overenskomst, i samsvar med OECD-reglene om gaveelement.

9) For å stramme inn anvendelsen av skipsbyggingsforordningens artikkel 3 nr. 5 og sikre at kriteriene
nevnt i nr. 5 ovenfor blir overholdt, kreves det at EFTA-statene i hver enkeltmelding om
utviklingsprosjekter etter skipsbyggingsforordningens artikkel 3 nr. 5 formelt forplikter seg til å
overholde nevnte kriterier. EFTA-statene må dessuten framlegge alle relevante opplysninger om
kontrakten, slik at kontraktprisen kan sammenlignes med markedsprisene for tilsvarende fartøyer.

10) Med hensyn til kriteriene for bekvemmelighetsflagg (se nr. 5 punkt 1 ovenfor) gjøres EFTA-statene
oppmerksomme på at EFTAs overvåkningsorgan anser følgende land å ha bekvemmelighetsflagg:

- Antigua og Barbuda
- Bahamas
- Bermuda
- Cayman Islands
- Honduras
- Kypros
- Libanon
- Liberia
- Malta
- Marshall Islands
- Mauritius
- Panama
- St. Vincent
- Vanuatu

11) Bestemmelsene i dette kapittel har gyldighet inntil gyldighetsperioden for rettsakten omhandlet i
EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1b utløper.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1972 � Granada/Compass)

1. Kommisjonen mottok 25. mai 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der de britiske foretakene Granada Group Plc og Compass Group Plc fusjonerer som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) på grunnlag av en rekke gjensidig betingede avtaler som
innebærer at det opprettes et nytt selskap, Granada Compass, som vil være overordnet både
Granada Group og Compass Group.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Compass Group plc: cateringvirksomhet,

� Granada Group plc: media, fjernsynsutleie, hotelldrift, catering samt restauranter og andre
servicetilbud langs motorveier og andre trafikkårer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 161 av 9.6.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1972 � Granada/Compass, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/26/05

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1877 � Boskalis/HBG)

1. Kommisjonen mottok 26. mai 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der det nederlandske foretaket Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) fusjonerer som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med Hollandsche Beton Groep N.V. (HBG),
gjennom stiftelse av et nytt selskap.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Boskalis: mudring og tilknyttet virksomhet,

� HBG: bygg og anlegg, byggteknisk rådgivning og mudringsvirksomhet.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
159 av 8.6.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1877 � Boskalis/HBG, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1900 � Solvay/Plastic Omnium)

1. Kommisjonen mottok 22. mai 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der det belgiske foretaket Solvay S.A. og det franske foretaket Plastic Omnium oppretter et
fellesforetak ved kjøp av aksjer.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Solvay S.A.: kjemikalier, plast, legemidler, bildeler mv.

� Plastic Omnium S.A.: bildeler, plast, miljøtjenester, medisinsk utstyr,

� fellesforetaket: systemer for drivstofftilførsel.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/26/06

2000/EØS/26/07
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4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 159 av 8.6.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1900 � Solvay/Plastic Omnium, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1887 � Credit Suisse First Boston/Gala Group)

Kommisjonen vedtok 13.4.2000 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 300M1887.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

2000/EØS/26/08



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.6.2000Nr. 26/32

Innledning av formell behandling
(Sak nr. COMP/M.1879 � Boeing/Hughes)

Kommisjonen besluttet 26. mai 2000 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha kommet
til at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er forenlig med
det felles marked. Dette innebærer at andre trinn i undersøkelsen av den meldte foretakssammenslutningen
innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-
sammenslutningen for Kommisjonen.

For at merknadene skal bli tatt fullt ut hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være Kommisjonen
i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C 157 av 7.6.2000. Merknadene kan sendes
Kommisjonen per faks (faksnr. 32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1879
� Boeing/Hughes, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1978 � Telecom Italia/News Television/Stream)

1. Kommisjonen mottok 25. mai 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/
89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning der
foretakene Telecom Italia S.p.A., Torino, Italia, og News Television Limited, London, Storbritannia,
som indirekte kontrolleres av The News Corporation Limited, ved kjøp av aksjer overtar felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Stream S.p.A.,
Roma, Italia.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Telecom Italia: alle typer telekommunikasjonstjenester,

� News Group: trykking og utgivelse av nasjonale aviser og tidsskrifter i Storbritannia,
produksjon og distribusjon av filmer og fjernsynsunderholdning, fjernsynskringkasting, lever-
ing av tilgangskontrollsystemer til operatører av digitalt betalingsfjernsyn samt utgivelse av
bøker,

� Stream: satellittoverført og digitalt betalingsfjernsyn.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/26/10

2000/EØS/26/09
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Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
155 av 6.6.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1978 � Telecom Italia/News Television/
Stream, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2006 � Enron/MG)

1. Kommisjonen mottok 26. mai 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Enron Corporation overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over hele MG plc, ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 22. mai 2000.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Enron Corporation: naturgass, elektrisitet, kull og andre derivater samt risikoforvaltning og
finansielle tjenester i tilknytning til dette, bygging og drift av kraftanlegg, rørledninger mv,
produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet, bredbåndstjenester,

� MG plc: internasjonal handel med metaller.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
157 av 7.6.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2006 � Enron/MG, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/26/11
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/JV.44 � Hitachi/NEC-DRAM/JV)

Kommisjonen vedtok 3.5.2000 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og
å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 300J0044.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Statsstøtte
Sak nr. C 12/2000

Nederland

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn
til utviklingsbistand til Kina (skipsbygging), se EFT C 148 av 27.5.2000.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende
sine merknader til det aktuelle tiltaket innen én måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende, til:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate H � State Aid II
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel

Faksnr.: (+32 2) 296 95 79

Merknadene vil bli oversendt til Nederland. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om
at hans identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.

2000/EØS/26/12

2000/EØS/26/13
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Statsstøtte
Sak nr. C 13/2000

Italia

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn
til miljøstøtte til EKSF-stålforetak, se EFT C 148 av 27.5.2000.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende
sine merknader til det aktuelle tiltaket innen én måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende, til:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate State Aid II
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel

Faksnr.: (+32 2) 296 95 79

Merknadene vil bli oversendt til Italia. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om at
hans identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.

2000/EØS/26/14
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Referanse( 1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Informasjonsprosedyre � tekniske forskrifter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder
og tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37, og
EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).

Meldinger om forslag til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

2000-0238-D

2000-0239-NL

2000-0240-DK

2000-0241-F

2000-0242-A

2000-0243-NL

2000-0244-NL

2000-0245-S

2000-0246-UK

2000-0247-UK

2000-0248-UK

2000-0249-UK

2000-0250-UK

2000-0251-UK

2000-0252-UK

Endringer i liste A, B og C i byggeforskriftene, utgave
2000/1, utferdiget 2000/2

Utkast til forskrift om nye regler for bestemmelse av
kadmiuminnholdet i produkter (lov om miljøskadelige
stoffer) 2000

Forskrift om varenumre for legemidler

Forskrift om endring av forskrift nr. 71-753 av
10. september 1971 om tillatelse til å produsere,
importere, selge og eksportere sprengstoffer og forskrift
nr. 81-972 av 21. oktober 1981 særlig med hensyn til
transport av sprengstoffer

Forskrift fra bystyret i Wien om midlertidig godkjenning
av armeringsstenger av kamstål �MMZ 550�

Endring III til forskrift fra markedsføringsrådet for
fôrvarer om standarder for god framstillingspraksis i
fôrvaresektoren 1999

Forskrift fra markedsføringsrådet for fôrvarer om
forebyggende tiltak med hensyn til forbud mot animalsk
protein i fôrvarer for drøvtyggere 1999

Utkast til forskrift om ikrafttredelse av § 25 i renovasjons-
forskriften (1998:902) og om endringer i samme paragraf

Krav til radiogrensesnitt 2020 for 9GHz-radarutstyr (som
ikke omfattes av SOLAS) i den maritime radio-
navigasjonstjeneste

Krav til radiogrensesnitt 2021 for VHF-sendere og
mottakere til bruk ved kyststasjoner i den maritime
mobiltjeneste

Krav til radiogrensesnitt 2023 for sendere og mottakere
som operer på MF/HF-bånd til bruk ved kyststasjoner i
den maritime mobiltjeneste

Krav til radiogrensesnitt 2024 for bærbart radiotelefon-
utstyr som operer på VHF-bånd i den maritime mobil-
tjeneste (ikke til bruk i GMDSS)

Krav til radiogrensesnitt 2025 for et universelt automatisk
identifikasjonssystem om bord på skip basert på tidsdelt
flertilgang (Time Division Multiple Access, TDMA) i
VHF-bånd i den maritime mobiltjeneste

Krav til radiogrensesnitt 2026 for VHF-radiotelefonutstyr
til alminnelig kommunikasjon og tilhørende utstyr til
digitalt selektiv oppkalling (Digital Selective Calling, DSC),
klasse D

Krav til radiogrensesnitt 2028 for amatørradiolisens (A),
(B) eller (A/B) og amatørradiolisens (begynner) (A) eller
(B)

9.8.2000

14.8.2000

14.8.2000

11.8.2000

14.8.2000

18.8.2000

16.8.2000

14.8.2000

14.8.2000

14.8.2000

14.8.2000

14.8.2000

14.8.2000

14.8.2000

14.8.2000

2000/EØS/26/15
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Referanse( 1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

2000-0253-UK

2000-0254-UK

2000-0255-UK

2000-0256-UK

2000-0257-UK

2000-0258-UK

2000-0259-S

Krav til radiogrensesnitt 2029 for nødradiopeilesendere
(EPIRB) til bruk i frekvens 121,5 MHz eller frekvensene
121,5 MHz og 243 MHz utelukkende til lokalisering

Krav til radiogrensesnitt 2031 for radarfyr (Racons) (3GHz
og 9 GHz) i den maritime radionavigasjonstjeneste

Krav til radiogrensesnitt 2032 for utsending av differensial-
korreksjonssignaler i verdensomspennende satellittnavi-
gasjonssystemer (DGNSS) fra maritime radiostasjoner i
frekvensbåndene 162,4375 � 162,4625 og 163,0125 �
163,03125 MHz

Krav til radiogrensesnitt 2033 for et universelt automatisk
identifikasjonssystem om bord på skip basert på tidsdelt
flertilgang (Time Division Multiple Access, TDMA) i VHF-
bånd i den maritime mobiltjeneste til bruk ved kyststasjoner

Krav til radiogrensesnitt 2034 for radiofyr i den maritime
radiopeiletjeneste i frekvensbånd 283,5 � 315 kHz

Krav til radiogrensesnitt 2035 for maritime UHF-
kommunikasjonssystemer og �utstyr om bord på skip

Forskrifter og retningslinjer fra boligdirektoratet
(Boverket) om tilskudd til investeringer i solenergianlegg

14.8.2000

14.8.2000

14.8.2000

14.8.2000

14.8.2000

14.8.2000

(4)

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) I denne perioden kan utkastet ikke vedtas.

(3) Ingen stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.

(4) Ingen stillstandsperiode ettersom tiltaket berører tekniske spesifikasjoner eller andre krav forbundet med  skatte- eller
finanstiltak; jf. artikkel 1 nr. 11 annet ledd tredje strekpunkt i direktiv 98/34/EF.

(5) Informasjonsprosedyren avsluttet.

Kommisjonen viser til Domstolens dom av 30. april 1996 i sak C-194/94 (CIA Security). Ifølge Domstolens
utlegning skal artikkel 8 og 9 i direktiv 83/189/EØF tolkes slik at enkeltpersoner kan påberope seg disse
artiklene overfor nasjonale domstoler, som plikter å avvise anvendelse av nasjonale tekniske forskrifter
som ikke er meldt i samsvar med direktivet.

Dommen bekrefter Kommisjonens melding av 1. oktober 1986 (EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4).

Manglende overholdelse av meldingsplikten medfører derfor at de berørte tekniske forskrifter ikke får
anvendelse, og følgelig ikke kan gjøres gjeldende overfor enkeltpersoner.

Ytterligere opplysninger om meldingene kan fås ved henvendelse til de nasjonale avdelinger som er
oppført på følgende liste:
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BELGIA

Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor
Normalisatie
Avenue de la Brabançonne/Brabançonnelaan 29
B-1040 Bruxelles/Brussel

Madame Hombert
Tlf.: (32-2) 738 01 10
Faks: (32-2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-
822=CIBELNOR(A)IBN.BE
E-post: cibelnor@ibn.be
Madame Descamps
Tlf.: (32 2) 206 46 89
Faks: (32 2) 206 57 45
E-post: normtech@pophost.eunet.be

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 København Ø

Keld Dybkjær
Tlf.: (45) 35 46 62 85
Faks: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
E-post: kd@efs.dk

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn

Herr Shirmer
Tlf.: (49 228) 615 43 98
Faks: (49 228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
E-post: Shirmer@BMWI.Bund400.de

HELLAS

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Tlf.: (30 1) 778 17 31
Faks: (30 1) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens

M. Melagrakis
Tlf.: (30 1) 212 03 00
Faks: (30 1) 228 62 19
E-post: 83189@elot.gr

SPANIA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de politica exterior y para la Unión
Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y
otras Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos,
transportes, comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2a, Despacho 6276
E-28006 Madrid

Sra. Nieves García Pérez
Tlf.: (34-91) 379 83 32

Sra. María Ángeles Martínez Álvarez
Tlf.: (34-91) 379 84 64
Faks: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
22, rue Monge
F-75005 Paris

Madame Piau
Tlf.: (33 1) 43 19 51 43
Faks: (33 1) 43 19 50 44
E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
X400:C=FR;A=ATLAS;O=TEDECO;S=IDMI-SQUAL

IRLAND

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Mr. Owen Byrne
Tlf.: (353 1) 807 38 66
Faks: (353 1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO
E-post: byrneo@nsai.ie

LISTE OVER NASJONALE AVDELINGER MED ANSVAR FOR HÅNDTERINGEN
AV DIREKTIV 98/34/EF
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ITALIA

Ministero dell�Industria, del commercio e dell�artigianato
via Molise 2
I-00100 Roma

Signor P. Cavanna
Tlf. (39 06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-
ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-
NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni
Tlf.: (39 06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Faks: (39 06) 47 88 77 48
E-post: Castiglioni@minindustria.it

LUXEMBOURG

SEE � Service de l�Énergie de l�État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10 L-2010 Luxembourg

Monsieur J.P. Hoffmann
Tlf.: (352) 46 97 46 1
Faks: (352) 22 25 24
E-post: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

NEDERLAND

Ministerie van Financiën � Belastingsdienst � Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Den heer J.G . van der Heide
Tlf.: (31 50) 523 91 78
Faks: (31 50) 523 92 19

Mevrouw H. Boekema
Tlf.: (31 50) 523 92 75
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

ØSTERRIKE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien

Frau Haslinger-Fenzl
Tlf.: (43 1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Faks: (43 1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;
A=GV;C=AT
E-post: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST

PORTUGAL

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três vales
P-2825 Monte da Caparica

Sra. Cândida Pires
Tlf.: (351 1) 294 81 00
Faks: (351 1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-
MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230
FIN-00171 Helsinki

Petri Kuurma
Tlf.: (358 9) 160 36 27
Faks: (358 9) 160 40 22
E-post: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Vevside: http://www.vn.fi/ktm/index.html
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;
G=MAARAYKSET

SVERIGE

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm

Kerstin Carlsson
Tlf.: (46) 86 90 48 00
Faks: (46) 86 90 48 40
E-post: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT
POINT
Vevside: http://www.kommers.se
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DET FORENTE KONGERIKE

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom

Mrs. Brenda O�Grady
Tlf.: (44) 17 12 15 14 88
Faks: (44) 17 12 15 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI,
A=Gold 400,
C=GB
E-post: uk98-34@gtnet.gov.uk
Vevside: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA-ESA

EFTAs overvåkningsorgan (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC822=Solveig.Georgsdottir
@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
E-post: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (femte kammer) av 9. mars 2000 i sak C-437/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Verwaltungsgerichtshof): Evangelischer Krankenhausverein Wien mot Abgabenberufungskommission
Wien, og Wein & Co. HandelsgesmbH, tidligere Ikera Warenhandelsgesellschaft mbH, mot
Oberösterreichische Landesregierung (indirekte beskatning � kommunal avgift på drikkevarer � sjette
direktiv om merverdiavgift � direktiv 92/12/EF).

Domstolens dom (annet kammer) av 9. mars 2000 i sak C-386/98: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Italia (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser � direktiv
93/104/EF � organisering av arbeidstid � manglende gjennomføring i nasjonal lovgivning).

Domstolens dom av 14. mars 2000 i forente saker C-102/98 og C-211/98 (anmodninger om en foreløpig
kjennelse fra Bundessozialgericht): Ibrahim Kocak mot Landesversicherungsanstalt Oberfranken und
Mittelfranken (C-102/98) og Ramazan Örs mot Bundesknappschaft (C-211/98) (assosieringsavtalen
mellom EØF og Tyrkia � beslutninger i Assosieringsrådet � trygd � prinsippet om forbud mot
forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet � direkte virkning � virkeområde � en medlemsstats lovgivning
om fastsettelse av fødselsdato med sikte på tildeling av trygdenummer og tilkjenning av pensjon ved
arbeidsopphør).

Domstolens dom av 14. mars 2000 i sak C-54/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Conseil
d�État, Frankrike): Association Église de Scientologie de Paris og Scientology International Reserves
Trust mot statsministeren (fri bevegelighet for kapital � direkte investering i utlandet � forhåndstillatelse
� offentlig politikk og offentlig sikkerhet).

Domstolens dom (femte kammer) av 16. mars 2000 i forente saker C-395/96 P og C-396/96 P: Compagnie
Maritime Belge Transports SA (C-395/96 P), Compagnie Maritime Belge SA (C-395/96 P) og Dafra-
Lines A/S (C-396/96 P) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse � internasjonal
sjøtransport � linjekonferanser � forordning (EØF) nr. 4056/86 � EF-traktatens artikkel 86 (nå artikkel
82) � samlet dominerende stilling � eksklusivavtale mellom nasjonale myndigheter og linjekonferanser �
linjekonferanse som insisterer på gjennomføring av avtalen � lojalitetsrabatt � forsvarets rettigheter �
bøter � vurderingskriterer).

Domstolens dom (sjette kammer) av 16. mars 2000 i sak C-329/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Bundesverwaltungsgericht): Sezgin Ergat mot Stadt Ulm (assosieringsavtalen mellom EØF og Tyrkia
� fri bevegelighet for arbeidstakere � artikkel 7 første ledd i Assosieringsrådets beslutning nr. 1/80 � en
tyrkisk arbeidstakers familiemedlem � forlengelse av oppholdstillatelse � definisjon av lovlig opphold �
søknad om forlengelse av en midlertidig oppholdstillatelse inngitt etter at tillatelsen er utløpt).

Domstolens dom (annet kammer) av 16. mars 2000 i sak C-284/98 P: Europaparlamentet mot Roland
Bieber (anke � tjenestemenn � permisjon av private årsaker � gjeninnsetting � Fellesskapets
erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold � fastsettelse av den periode som skal tas i betraktning ved
beregning av påført skade).

Domstolens dom (tredje kammer) av 16. mars 2000 i sak C-439/98: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Italia (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser � direktiv
95/30/EF � vern av arbeidstakere mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen).

DOMSTOLEN

(1) EFT C 149 av 27.5.2000.

2000/EØS/26/16
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Domstolens dom av 21. mars 2000 i forente saker C-110/98 til C-147/98 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña): Gabalfrisa SL mfl mot Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) (betydningen av nasjonal domstol i EF-traktatens artikkel
177 (nå artikkel 234) � vilkår for realitetsprøving � merverdiavgift � tolking av artikkel 17 i sjette direktiv
77/388/EØF � fradrag av merverdiavgiftsbelastning i tidligere ledd � virksomhet utøvd før jevnlig utføring
av økonomiske transaksjoner).

Domstolens dom (første kammer) av 21. mars 2000 i sak C-217/98 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas mot LFZ Nordfleisch AG (landbruk � felles
markedsordning � storfekjøtt � tilbakebetaling ved eksport � tilbakekalling av søknad om forskuddsbetaling
� følger for garantien).

Domstolens dom av 21. mars 2000 i sak C-6/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Conseil d�État,
Frankrike): Association Greenpeace France mfl mot Ministère de l�Agriculture et de la Pêche mfl (direktiv
90/220/EØF � bioteknologi � genmodifiserte organismer � vedtak 97/98/EF � maiskorn).

Domstolens dom (sjette kammer) av 23. mars 2000 i sak C-373/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Polilmeles Protodikio Athinon): Dionisios Diamantis mot Elliniko Dimosio (den greske stat) og
Organismos Ikonomikis Anasinkrotisis Epikhriseon AE (OAE) (selskapsrett � annet direktiv 77/91/EØF
� åpent aksjeselskap i finansielle vanskeligheter � kapitalforhøyelse ved administrativ beslutning �
misbruk av rett grunnet på en bestemmelse i fellesskapsretten).

Domstolens dom (femte kammer) av 23. mars 2000 i sak C-208/98 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Landgericht Potsdam): Berliner Kindl Brauerei AG mot Andreas Siepert (tilnærming av lovgivning �
forbrukerkreditt � direktiv 87/102/EØF � virkeområde � garantiavtale � ingen dekning).

Domstolens dom (tredje kammer) av 23. mars 2000 i sak C-246/98 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Arrondissementsrechtbank te Arnhem): straffesak mot Berendse-Koenen M.G. en Berendse H.D.
Maatschap (direktiv 83/189/EØF � forbud mot vekstfremmende stoffer � tiltak med tilsvarende virkning).

Domstolens dom (femte kammer) av 23. mars 2000 i forente saker C-310/98 og C-406/98 (anmodninger
om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Neubrandenburg mot Leszek Labis, som
driver handelsvirksomhet under navnet �Przedsiebiorstwo Transportowo-Handlowe �Met-Trans��
(C-310/98), og Sagpol SC Transport Miedzynarodowy i Spedycja (C-406/98) (fritt varebytte � transaksjon
for ekstern forsendelse � bevegelser under dekke av TIR-carnet � overtredelser eller uregelmessigheter �
bevis på hvor overtredelsen eller uregelmessighetene ble begått � frist for framlegging av bevis � lovlige
bevisformer � erstatningssak).

Domstolens dom (femte kammer) av 23. mars 2000 i sak C-327/98: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Frankrike (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser �
direktiv 93/15/EØF).

Domstolens dom av 28. mars 2000 i sak C-158/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Staatsgerichtshof des Landes Hessen): gyldighetsvurdering på anmodning fra Georg Badeck mfl (lik
behandling av kvinner og menn � ansettelse i offentlig forvaltning � tiltak for å fremme ansettelse av
kvinner).

Domstolens beslutning (annet kammer) av 28. januar 2000 i sak C-138/97 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunale di Genova): Vincenzo Farina mot Credito Italiano SpA (artikkel 104 nr. 3 i
rettergangsordningen � klart identisk spørsmål).

Domstolens beslutning (femte kammer) av 9. mars 2000 i sak C-291/98 P: Sarrió SA mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (begjæring om fornyet skriftlig behandling og innledning av muntlig behandling).
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Sak C-12/00: Søksmål anlagt 14. januar 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.

Sak C-24/00: Søksmål anlagt 27. januar 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Sak C-26/00: Søksmål anlagt 29. januar 2000 av Kongeriket Nederland mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-29/00: Søksmål anlagt 1. februar 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-36/00: Søksmål anlagt 10. februar 2000 av Kongeriket Spania mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-39/00 P: Anke inngitt 11. februar 2000 av Service pour le Groupement d�Acquisitions (SGA) mot
dom avsagt 13. desember 1999 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol, første kammer, i
forente saker T-189/95, T-39/96 og T-123/96 anlagt av Service pour le Groupement d�Acquisitions
(SGA) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-40/00: Søksmål anlagt 11. februar 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Sak C-41/00 P: Anke inngitt 11. februar 2000 av Interporc Im- und Export GmbH mot dom avsagt 7.
desember 1999 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol, første kammer med utvidet
sammensetning, i sak T-92/98 anlagt av Interporc Im- und Export GmbH mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-42/00: Søksmål anlagt 11. februar 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Sverige.

Sak C-44/00 P: Anke inngitt 14. februar 2000 av Société de Distribution de Mécaniques et d�Automobiles
(Sodima) mot dom avsagt 13. desember 1999 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol, første
kammer, i forente saker T-190/95 og T-45/96 mellom Société de Distribution de Mécaniques et
d�Automobiles (Sodima) og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-48/00: Søksmål anlagt 15. februar 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.

Sak C-66/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale di Parma � Ufficio del Giudice per le
Indagini Preliminari � ved nevnte domstols beslutning av 21. februar 2000 i straffesaken mot Dante Bigi.

Sak C-67/00: Søksmål anlagt 29. februar 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Sak C-69/00: Søksmål anlagt 29. februar 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Sak C-71/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Verwaltungsgerichtshof ved nevnte domstols
beslutning av 17. februar 2000 i saken DEVELOP Baudurchführungs- und Stadtentwicklungs GmbH mot
Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland.

Sak C-75/00 P: Anke inngitt 2. mars 2000 av Acciaierie di Bolzano SpA mot dom avsagt 16. desember
1999 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol, femte kammer med utvidet sammensetning, i
sak T-158/96 mellom Acciaierie di Bolzano SpA og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-78/00: Søksmål anlagt 2. mars 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Italia.
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Sak C-80/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesgerichtshof ved nevnte domstols beslutning
av 10. februar 2000 i saken Italian Leather SpA mot WECO Polstermöbel GmbH & Co.

Sak C-86/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Amtsgericht Heidelberg ved nevnte domstols
beslutning av 3. mars 2000 i handelsregistersaken HSB-Wohnbau GmbH.

Sak C-87/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Giudice di Pace di Genova ved nevnte domstols
beslutning av 28. februar 2000 i saken Roberto Nicoli mot Eridiana SpA.

Sak C-88/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Supremo Tribunal Administrativo, 1a Secção, 3a

Subsecção, ved nevnte domstols beslutning av 24. november 1999 i saken Directora-Geral do Departamento
para os Assuntos do Fundo Social Europeu mot Mobilcromo � Indústria de Mobiliário e Revestimentos
Metálicos, Lda.

Sak C-89/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Verwaltungsgericht Berlin ved nevnte domstols
beslutning av 3. desember 1999 i saken Bülent Recep Bicakci, Bedriye Bicakci, Hidajet Kemal Bicakci og
Burak Bicakci mot Land Berlin.

Sak C-92/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Vergabekontrollsenat (Østerrike) ved nevnte
domstols beslutning av 17. februar 2000 i saken HI Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik
PlanungsgesmbH mot Magistrat der Stadt Wien � Wiener Krankenanstaltenverbund.

Sak C-94/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour de Cassation (Frankrike) ved nevnte domstols
beslutning av 7. mars 2000 i saken Roquette Frères SA mot Directeur-Général de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes.

Sak C-95/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesgericht Korneuburg, Østerrike, ved nevnte
domstols beslutning av 21. januar 2000 i saken O�Neill Incorporated mot JOMO s.r.o.

Sak C-96/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberster Gerichtshof ved nevnte domstols
beslutning av 15. februar 2000 i saken Rudolf Gabriel mot Schlank & Schick GmbH.

Sak C-98/00: Søksmål anlagt 15. mars 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-99/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hovrätten för Västra Sverige ved nevnte domstols
beslutning av 10. mars 2000 i saken Kenny Roland Lyckeskog mot statsadvokatens kontor, Uddevalla.

Sak C-100/00: Søksmål anlagt 16. mars 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Italia.

Sak C-107/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal du Travail, Mons, tredje kammer, ved
nevnte domstols beslutning av 13. mars 2000 i saken Caterina Insalaca mot Office National des Pensions
(ONP).

Sak C-108/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Conseil d�État, rettsavdelingen, ved nevnte
domstols beslutning av 9. februar 2000 i saken Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI) mot økonomi-
, finans- og industriministeriet.

Sak C-109/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Højesterets Anke- og Kæremålsudvalg av 21.
mars 2000 i saken Tele Danmark A/S mot HK på vegne av Marianne Brandt-Nielsen.

Sak C-123/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Première Instance, Brussel (55.
kammer) av 28. mars 2000 i saken Christina Bellamy mot Procureur du Roi � sivilrettslig part: English
Shop Wholesale SA.

Avskriving i registeret av sak C-20/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Østerrike.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom (femte kammer med utvidet sammensetning) av 30. mars 2000 i sak
T-513/93: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap
(konkurranse � tollklarerere � betydningen av �foretak� og �sammenslutning av foretak� � beslutninger
truffet av sammenslutninger av foretak� � fastsettelse av tariffer � offentligrettslig enhet � anvendelse av
traktatens artikkel 85 nr. 1 (nå artikkel 81)).

Førsteinstansdomstolens dom av 30. mars 2000 i sak T-65/96: Kish Glass & Co. Ltd mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (konkurranse � floatglass � klagerens forsvars- og prosedyrerettigheter �
produkt marked og geografisk marked � EF-traktatens artikkel 86 (nå artikkel 82)).

Førsteinstansdomstolens dom av 30. mars 2000 i forente saker T-125/97 og T-127/97: The Coca-Cola
Company and Coca-Cola Enterprises Inc. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse
� forordning (EØF) nr. 4064/89 � vedtak som erklærer en foretakssammenslutning forenlig med det felles
marked � annulasjonssøksmål � formell begrunnelse � vilkår for realitetsprøving).

Førsteinstansdomstolens dom av 28. mars 2000 i sak T-251/97: T. Port GmbH & Co. mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (landbruk � felles markedsordning � bananer � søknad om ytterligere
importlisenser � artikkel 30 i forordning (EØF) nr. 404/93 � annulasjonssøksmål).

Førsteinstansdomstolens dom av 16. mars 2000 i sak T-72/98: Astilleros Zamacona SA mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (statsstøtte � skipsbygging � artikkel 4 nr. 3 i rådsdirektiv 90/684/EØF �
fastsettelse av øvre grense for produksjonsstøtte).

Førsteinstansdomstolens dom (fjerde kammer) av 30. mars 2000 i sak T-91/99: Ford Motor Company
mot Kontoret for harmonisering i det indre marked (varemerker, mønstre og modeller)
(fellesskapsvaremerke � ordet �opsjoner� � absolutt grunn til nektelse � mangel på karakteristiske kjennetegn
� artikkel 7 nr. 3 i forordning (EF) nr. 40/94 � oppnåelse gjennom bruk i en del av Fellesskapet).

Førsteinstansdomstolens beslutning i av 7. mars 2000 i sak T-2/95 (92): Industrie des Poudres Sphériques
mot Rådet for Den europeiske union (fastsettelse av saksomkostninger � omkostningene for en interveni-
ent � advokathonorar � reise- og oppholdsutgifter).

Førsteinstansdomstolens beslutning i av 24. februar 2000 i sak T-104/99: AS Bolderaja mfl mot Rådet for
Den europeiske union (annulasjonssøksmål � dumping � forordning (EF) nr. 194/1999 � frist � vilkår for
realitetsprøving).

Førsteinstansdomstolens beslutning i av 16. mars 2000 i sak T-262/99: Anthony Goldstein mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (erstatningssøksmål � klar avvisning � søksmål som klart
mangler juridisk grunnlag).

Sak T-5/00: Søksmål anlagt 17. januar 2000 av Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel
op Elektrotechnisch Gebied mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-6/00: Søksmål anlagt 17. januar 2000 av Technische Unie BV mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-7/00: Søksmål anlagt 18. januar 2000 av Hyper Srl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-49/00: Søksmål anlagt 8. mars 2000 av I.P.O.S.E.A. di Giusto Masiello & Figli mot mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

(1) EFT C 149 av 27.5.2000.

2000/EØS/26/17



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.6.2000Nr. 26/46

Sak T-50/00: Søksmål anlagt 8. mars 2000 av Dalmine SpA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-57/00: Søksmål anlagt 14. mars 2000 av AB Banan-Kompagniet og Skandinaviska Bananimporten
AB mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-58/00: Søksmål anlagt 12. mars 2000 av Bond van de Fegarbel-Beroepsverenigingen mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-59/00: Søksmål anlagt 17. mars 2000 av Compagnia Portuale Pietro Chiesa mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-64/00: Søksmål anlagt 16. mars 2000 av Continental and Overseas Investments NV mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-67/00: Søksmål anlagt 23. mars 2000 av NKK Corporation mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-71/00: Søksmål anlagt 24. mars 2000 av Kawasaki Steel Corporation mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-74/00: Søksmål anlagt 30. mars 2000 av Artegodan GmbH mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-76/00: Søksmål anlagt 3. april 2000 av Bruno Farmaceutici S.p.A. og sju andre selskaper mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-77/00: Søksmål anlagt 3. april 2000 av Esat Telecommunications Ltd. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-78/00: Søksmål anlagt 3. april 2000 av Sumitomo Metal Industries Limited mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-559/97: Swedish Match Advertising Products NV/SA mot Rådet for Den
europeiske union.


