
EØS-tillegget 
til Den europeiske unions 
tidende

ISSN 1022-9310

Nr. 16
11. årgang

1.4.2004

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

 I  EØS-ORGANER

 1.  EØS-rådet

 2.  EØS-komiteen

 3.  Parlamentarikerkomiteen for EØS

 4.  Den rådgivende komité for EØS

 II  EFTA-ORGANER

 1.  EFTA-statenes faste komité

 2.  EFTAs overvåkningsorgan

2004/EØS/16/01  Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til overvåknings- og  
domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 med hensyn til statsstøtte –  
foreslått støtteordning til utnyttelse av energi fra sluttbehandlingsanlegg for  
avfall (Statsstøtte SAM nr. 030.03001)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

2004/EØS/16/02  Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 140/03/COL av 16. juli 2003 om en 
kompensasjonsordning for ekspressbussoperatører (NORGE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

2004/EØS/16/03  Kunngjøring fra Norge vedrørende europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF  
av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive  
leting etter og utvinning av hydrokarboner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

 
3.  EFTA-domstolen

 III  EF-ORGANER

 1.  Rådet

 2.  Kommisjonen

2004/EØS/16/04  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3381 – Alba/Beko/Grundig HIS JV)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

2004/EØS/16/05  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3384 – Aegon/CAM/JV Mediterraneo Vida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

2004/EØS/16/06  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3391 – Xchanging/Deutsche Bank/ETB/JV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 16/2 1.4.2004

2004/EØS/16/07  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3395 – Sampo/IF Skadeforsikring)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61

2004/EØS/16/08  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3407 – Saint Gobain/Dahl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

2004/EØS/16/09  Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger avgitt på  
komiteens 92. møte 6. mars 2001 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak  
i sak COMP/M.1915 – The Post Office/SPPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

2004/EØS/16/10  Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger avgitt  
på komiteens 101. møte  1. oktober 2001 med hensyn til et foreløpig utkast  
til vedtak i sak IV/M.2187 – CVC/Lenzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

2004/EØS/16/11  Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger avgitt  
på komiteens 116. møte 2. juni 2003 med hensyn til et utkast til vedtak i  
sak COMP/M.2947 – Verbund/Energie Allianz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

2004/EØS/16/12  Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger avgitt  
på komiteens 117. møte 18. juli 2003 med hensyn til et utkast til vedtak i  
sak COMP/M.2972 – DSM/Roche Vitamins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

2004/EØS/16/13  Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/M.2187 – CVC/Lenzing  
(i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av  
23. mai 2001 om høringslederens mandat i visse konkurransesaker  
(EFT L 162 av 19.6.2001, s. 21))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

2004/EØS/16/14  Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/M.2947 – Verbund/Energie Allianz  
(i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av  
23. mai 2001 om høringslederens mandat i visse konkurransesaker  
(EFT L 162 av 19.6.2001, s. 21))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

2004/EØS/16/15  Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/M.2972 – DSM/Roche Vitamins  
(i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001  
om høringslederens mandat i visse konkurransesaker  
(EFT L 162 av 19.6.2001, s. 21))  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

2004/EØS/16/16  MEDIA Plus (2001-2005) Gjennomføring av programmet for å fremme  
utvikling, distribusjon og markedsføring av europeiske audiovisuelle verk  . . . . . . . . . . .  65

2004/EØS/16/17  Leonardo da Vinci-programmet – Annen fase (2000-2006) – Innbydelse til å  
sende inn forslag EAC/12/04  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

2004/EØS/16/18  Informasjonsprosedyre – tekniske forskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

 3.  Domstolen



1.4.2004 Nr. 16/1EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til overvåknings- og  
domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 med hensyn til statsstøtte –  

foreslått støtteordning til utnyttelse av energi fra sluttbehandlingsanlegg for avfall  
(Statsstøtte SAM nr. 030.03001)

EFTAs overvåkningsorgan har ved vedtak 257/03/COL av 11. desember 2003, gjengitt på det opprinnelige 
språket etter dette sammendraget, innledet behandling i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 i 
avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (Overvåknings- og 
domstolsavtalen). Den norske regjering er underrettet ved en kopi av vedtaket.

EFTAs overvåkningsorgan innbyr herved EFTA-statene, EU-medlemsstatene og interesserte parter til å 
sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort, til:

EFTA Surveillance Authority
74, rue de Trèves
B-1040 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til den norske regjering. En part som ønsker å få sine merknader behandlet 
fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

*****

SAMMENDRAG

Saksbehandling

Ved brev av 29. januar 2003 (Dok. nr. 03-654-A) oversendte de norske myndigheter Overvåkningsorganet 
melding i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 i Overvåknings- og domstolsavtalen, om at de planla 
å innføre en ny støtteordning for å fremme energiproduksjon fra deponier og sluttbehandlingsanlegg for 
avfall fra 1. juli 2003.

Overvåkningsorganet anmodet i mars 2003 om ytterligere opplysninger, og særlig om opplysninger som 
var nødvendige for å vurdere ordningen opp mot alternativ 1 og 2 om driftsstøtte for fornybare energikilder 
i kapittel 15 – Støtte til miljøvern i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. 

De norske myndigheter oversendte tilleggsopplysninger i mai 2003. Da de hadde foreslått at ordningen ble 
vurdert opp mot alternativ 3 om driftsstøtte for fornybare energikilder i kapittel 15 i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for statsstøtte, oversendte de ikke alle opplysningene det var anmodet om i den delen 
av Overvåkningsorganets anmodning om opplysninger som omhandlet alternativ 1 i samme kapittel. 
Ytterligere opplysninger ble oversendt i oktober 2003. De norske myndigheter informerte om at enkelte av 
opplysningene og noe av dokumentasjonen Overvåkningsorganet hadde anmodet om ikke var tilgjengelige, 
og at Norge anså meldingen for å være fullstendig. Norge underrettet videre Overvåkningsorganet om at 
iverksettelsen av den foreslåtte støtteordningen var utsatt til 1. juli 2004.

Ved brev av 19. november 2003 (Dok. nr. 03-7885-D) underrettet Overvåkningsorganet den norske 
regjering om sin tvil med hensyn til om ordningen var forenlig med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3  
bokstav c).

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

2004/EØS/16/01



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 16/2 1.4.2004

Beskrivelse av støttetiltaket 

Meldingen omhandler støtteordningen “Tilskudd til utnyttelse av energi fra avgiftspliktige 
sluttbehandlingsanlegg for avfall”. 

Formålet med støtteordningen er å øke produksjonen av energi fra avfall, for å nå Norges avfalls- og 
klimapolitiske mål. Samtidig med at ordningen tar sikte på å øke produksjonen av energi fra avfall, er 
målet også å kompensere støttemottakerne for økte kostnader ved avfallsforbrenningsanleggene som følge 
av en planlagt omlegging av avfallsbehandlingsavgiften. 

Det finnes i dag en avgift for sluttavfall som betales av driftsansvarlige for deponier og avfalls-
forbrenningsanlegg, og som innkreves i.h.t. antall tonn innlevert avfall. Avgiften er differensiert på den 
måte at det innkreves redusert avgift fra avfallsforbrenningsanlegg som benytter seg av energien som 
produseres under avfallsforbrenningen, enten til oppvarming eller strøm. Den norske regjering underrettet 
Overvåkningsorganet om at den differensierte avgiften skal erstattes av en ny ordning for avgift på det 
faktiske utslippet av forurensende stoffer fra forbrenningen. Dagens ordning med avgiftsfradrag blir 
ikke ansett for å stimulere tilstrekkelig til avfallsbasert energiproduksjon, og det er foreslått å vedta en 
egen støtteordning ut fra hvor mye energi som faktisk produseres og leveres til forbruker, i stedet for 
redusert avgiftssats i forhold til prosentdelen energi som benyttes. Ordningen med avgiftsfradrag skal 
dermed avskaffes, hvilket fører til økte kostnader for avfallsforbrenningsanleggene. Ifølge de norske 
myndigheter vil avfallsforbrenningsanlegg uten statsstøtten ikke være i stand til å konkurrere med andre 
energiprodusenter som ikke må betale en tilsvarende avgift for utslipp av forurensende stoffer.   

Den endrede avfallsbehandlingsavgiften

I sitt budsjett for 2003 vedtok Stortinget å endre den eksisterende avfallsbehandlingsavgiften (se St.prp.  
nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts-, og tollvedtak). Omleggingen av avgiften medfører at forskrift nr. 1451 
av 11. desember 2001 om særavgifter må endres. Forskriftens kapittel 3-13 inneholder særbestemmelser 
for avgifter på sluttbehandling av avfall. Overvåkningsorganet forstår det slik at mens avgiften for 
deponier trådte i kraft allerede 1. juli 2003, er avgiften for avfallsforbrenning utsatt til 1. juli 2004.

Den største endringen i avgiftsordningen er en omlegging fra avgift per tonn avfall til avgift i forhold 
til faktiske utslipp, med en sats som bygger på de faktiske miljøkostnadene for forurensende utslipp fra 
forbrenningsanlegg. Avgiftsfradragene for bruk av avfallsenergi vil bli avskaffet, noe som ifølge norske 
myndigheter fører til høyere produksjonskostnader per enhet, og gir energiproduksjon fra avfall en 
konkurransemessig ulempe i forhold til energiproduksjon fra andre kilder. De økte kostnadene per enhet 
ved bruk av energi i forbrenningsanleggene er vurdert til å være ca. NOK 0,10 per kWh.

Den meldte støtteordningen

Den meldte støtteordningen er ment å kompensere for disse økte utgiftene, og også stimulere til å utnytte 
mulighetene ved energiproduksjon fra avfall.

Juridisk grunnlag

Det juridiske grunnlaget for støtteordningen vil være en særforskrift i henhold til kapittel 33 i lov av  
13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, dvs. ”utkast til forskrift … om 
tilskuddsordning til energiutnyttelse fra avgiftspliktige sluttbehandlingsanlegg for avfall”, heretter kalt 
utkastet til forskrift. 

Støttens form og støttemottakere

De potensielle støttemottakerne skal være avfallsforbrenningsanlegg eller deponier som omfattes av 
avfallsbehandlingsavgiften. Støtten gis i form av tilskudd.
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På grunnlag av de oversendte opplysningene, er Overvåkningsorganet imidlertid i tvil om støtteordningen 
er forenlig etter dette alternativet. Overvåkningsorganet har ikke mottatt informasjon om avfallsbasert 
energiproduksjon i deponier. 

Når det gjelder avfallsforbrenningsanleggenes produksjonskostnader, merker Overvåkningsorganet seg at 
det fremdeles ikke har mottatt noen detaljert og presis kostnadsberegningsmetode. Nærmere opplysninger 
om kostnadsbesparelser samt om avskrivningssats og -tid, er ennå ikke oversendt.

Videre kan Overvåkningsorganet ikke forsikre seg om at beregningen av produksjonskostnadene bare vil 
omfatte den delen som er direkte tilknyttet energiproduksjonen, og utelukke kostnader tilknyttet selve 
avfallsbehandlingen. Overvåkningsorganet merker seg at det er vanskelig å framskaffe slik informasjon, 
men må likevel forsikre seg om at tilskuddene ikke vil støtte virksomhet og redusere de tilknyttede 
kostnadene som foretak må bære i forbindelse med forpliktelser som følger av nasjonale bestemmelser 
eller europeisk rett. 

Konklusjon

Støtten som er foreslått for prosjektet utgjør støtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 
Overvåkningsorganet betviler at den meldte støtten kan anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte, 
og særlig med artikkel 61 nr. 3 bokstav c), da opplysningene som myndighetene har oversendt ikke viser 
at vilkårene fastsatt i kapittel 15 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte er oppfylt.

Overvåkningsorganet må derfor innlede den formelle behandlingen fastsatt i overvåknings- og 
domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 med hensyn til den foreslåtte støtteordningen til utnytting av 
energi fra sluttbehandlingsanlegg for avfall.
 

*****

I. FACTS

1.  Procedure

By letter of 29 January 2003 from the Mission of Norway to the European Union, forwarding 
letters from the Ministry of Trade and Industry and from the Ministry of Environment both dated  
24 January 2003, received and registered by the Authority on 31 January 2003 (Doc. No 03-654-A), the 
Norwegian authorities notified pursuant to Article 1 (3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and 
Court Agreement(1) an aid scheme to utilise energy from final waste treatment plants.

In this letter the Norwegian Government notified the Authority of the intention, as from 1 July 2003, to 
introduce a new aid scheme aimed at the promotion of energy production from landfills and final waste 
treatment plants.

By letter of 3 March 2003 (Doc. No 03-682-D) the Authority acknowledged receipt of the notification 
and requested additional information, in particular information necessary for assessing the scheme 
under option 1 and 3 on operating aid for renewable energy resources of Chapter 15 of the Authority’s 
Environmental Guidelines. 

By letter dated 5 May 2003 from the Mission of Norway to the European Union forwarding letters dated 
30 April 2003 from the Ministry of Trade and Industry and the Ministry of the Environment, received and 
registered by the Authority on 7 May 2003 (Doc. No 03-2862-A), additional information was submitted. 
Since the Norwegian authorities suggested assessing the scheme under option 3, they did not fully 
supply the information requested under the part of the Authority’s information request which dealt with  
option 1.

(1)  Article 1 (3) in Protocol 3, before the amendments to Protocol 3 of the Surveillance and Court Agreement, agreed upon by the EFTA 
States on 10 December 2001, entered into force. The amendments entered into force on 28 August 2003. The former Article 1 (3) is 
now laid down in Part I of Protocol 3.
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By letter dated 7 July 2003 (Doc. No 03-3716-D), the Authority acknowledged receipt of the additional 
information and requested further information. On request of the Norwegian authorities, the deadline to 
respond to this letter was extended by the Authority. 

By letter from the Norwegian Mission to the European Union dated 7 October 2003, forwarding letters 
from the Ministry of Trade and Industry and the Ministry of Environment of 6 October 2003, Norway 
provided further information. The letter was received and registered by the Authority on 9 October 2003 
(Doc. No 03-6911-A). In this letter the Norwegian authorities stated that some of the information and 
documentation the Authority requested, was not available and that Norway had no further information to 
give. It also stated, that while there would always be a further possibility of refining the information, the 
Norwegian authorities had supplied as complete information as possible related to the notification of the 
proposed aid scheme. Norway thus considered the notification to be complete. The Norwegian authorities 
indicated, however, as regards the implementation of the proposed aid scheme, which was originally 
foreseen for 1 July 2003, they would provide further information as requested at a later stage.   

By letter from the Norwegian Mission to the European Union dated 21 October 2003, forwarding 
letters from the Ministry of Trade and Industry and of the Ministry of the Environment both dated  
17 October 2003, the Norwegian authorities informed the Authority that the aid scheme would not 
be implemented before 1 July 2004. This letter was received and registered by the Authority on  
22 October 2003 (Doc. No 03-7281-A). The Authority acknowledged receipt by letter dated  
31 October 2003 (Doc. No 03-7468-D). 

By letter dated 19 November 2003 (Doc. No 03-7885-D), the Authority informed the Norwegian 
Government about its doubts regarding the compatibility of the scheme with Article 61 (3) (c) of the EEA 
Agreement.

The Norwegian authorities acknowledged receipt of this letter by letter from the Ministry of Trade and 
Industry dated 8 December 2003 (03-8647-A).

2.  Description of the proposed waste-to-energy aid scheme

2.1 Title and objective of the aid scheme

The notification concerns an aid scheme for the utilisation of energy from final waste treatment plants 
that are required to pay tax on final waste treatment (“Tilskudd til utnyttelse av energi fra avgiftspliktige 
sluttbehandlingsananlegg for avfall”). 

The objective of the aid scheme is to increase energy production from waste, thereby achieving Norway’s 
climate and waste policy goals.

2.2  Background

While the scheme aims at increasing energy production from waste, it also aims at compensating the aid 
beneficiaries for increased costs for waste incinerations plants, resulting from an intended change in the 
waste treatment tax. 

At the present time, there is a tax on final waste which is paid by landfill operators and waste incineration 
plants and is levied on the tonnage of waste delivered. The tax is differentiated in that tax deductions 
are available for waste incineration plants which utilise the energy produced by the waste incineration, 
either for heat or electricity. The Norwegian Government informed the Authority that the differentiated 
tax will be replaced by a new regime which levies taxes on the actual emissions of pollutants from the 
incineration. The present system of tax deductions was considered an inadequate stimulus to waste 
based energy production, and it was proposed to adopt a separate aid scheme related to the actual energy 
produced rather than having reduced rates according to the percentage of energy utilised. The system of 
tax deductions is thereby abolished, leading to increased costs for waste incineration plants. According to 
the Norwegian authorities, without state support, waste incineration plants would not be able to compete 
with other energy producers which do not have to pay a similar tax on the releases of pollutants.   
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Consequently, the Norwegian authorities propose an aid scheme of direct grants whose potential 
beneficiaries are those undertakings which are subject to the (amended) tax on final waste treatment. 

In order to understand this background, it is appropriate to 

- explain the present waste treatment tax (2.2.1),

- present the intended changes in the waste treatment tax about which Norway informed the Authority 
in the context of the notification of the aid scheme (2.2.2)

before the notified aid scheme is described in 2.3.

2.2.1 The current tax rules on final waste treatment

The current tax on final waste treatment was introduced 1 January 1999 as one of several measures 
designed to fulfil Norway’s obligations under the Kyoto Protocol. The purpose of the tax is to put a price 
on the emissions resulting from final treatment of waste and to provide an incentive to reduce the amount 
of waste, to recycle waste and to utilise waste for energy purposes. Norway considers the tax to be an 
environmental tax (2).

The tax is paid by waste incineration plants and landfill operators. It is levied on the deposit of waste to 
landfills and to incineration plants, based on the tonnage of waste delivered. General exemptions from 
the tax apply for:

– high-risk (hazardous) waste subject to special regulations and delivered to special receiving stations,  

– deposits for recycling, reuse or to be sorted out for recycling (not delivered to landfills or incinerations 
plants), 

– deposits of homogenous, inorganic material disposed of in separate storage (not leading to emission 
of greenhouse gases), 

– industrial plants that incinerate processed waste (avfallsbaserte brensler) and utilise the energy 
recovered for industrial production, are deemed as recovery plants and are not covered by the tax, 

– residual waste from utilization of recycled fibres in the pulp and paper industry and 

– deposits of waste consisting of polluted soil and waste banks. 

As stated by the Norwegian authorities, plants covered by the tax and the proposed scheme in general are 
plants that incinerate municipal waste or similar waste from business activities, or plants that incinerate 
“processed waste”(3) and use the energy for heating houses (i.e. not for “industrial use”).

The current tax rate for landfills is NOK 327(4) per tonne waste delivered. The tax rate for waste 
incineration plants consists of two elements, a basic rate applicable to all plants (at NOK 82) and an 
additional tax, depending on whether the plant makes use of the energy produced in the waste treatment 
process, either for electricity or heat (up to a maximum of NOK 245). The basic tax is therefore gradually 
increased according to the degree to which the waste incineration plant does not make use of the energy 
produced. A plant that does not use any of its incinerations to produce energy is levied with the same tax 
rates as landfills (NOK 82 plus NOK 245 = NOK 327). Thus, the tax rate is differentiated according to 
the degree of energy recovery and utilisation.

(2)  The current tax is based on the annual tax decisions by the Parliament with further regulations in Section 3-13 of the Regulation on 
Excise Duties of 11 December 2001 No. 1451.

(3)  Processed waste is defined by the Norwegian authorities as waste that consists of material suitable for incineration; waste that has 
been sorted and processed in some manner; waste that has a specification in real market and will compete with other energy carriers; 
waste which has a net caloric value of at least 15 MJ/kg; waste which is stable for storing. 

(4)  Figure for 2003 (first half). The tax remained largely unchanged over the past four years.
(5)  See “Budsjett 2004, 14 Resultatområde 6: Avfall og gjenvinning”.
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2.2.2 The amendments to the waste treatment tax

In its budget of 2003, the Norwegian Parliament decided to alter the existing final waste treatment tax. 
The amendments to the tax framework were proposed in St.prp. nr. 1 (2002-2003) Skatte-, avgifts-, og 
tollvedtak. The restructuring of the tax requires amending Regulation No 1451 of 11 December 2001 on 
special taxes. Section 3-13 of this Regulation concerns the special provisions on taxes on final waste 
disposal. The Authority understands that while the tax on landfills has already entered into force(5) on  
1 July 2003, the tax on waste incineration is postponed until 1 July 2004.

The main change of the tax scheme is the change of the tax from a tonnage rate to a tax on actual emissions, 
with a rate based on the actual environmental costs of the releases in incineration plants. According to the 
Norwegian Government, this reflects the true environmental costs in a more precise manner. The present 
tax differentiation system will be abolished and the tax deductions for the utilisations of waste energy will 
be repealed and be replaced by a grant scheme. 

The scope of the waste treatment tax

While the amendment of the waste treatment tax brings about a change in the levy of the tax from a tonnage 
based to an emission based tax, the general scope of the waste treatment tax has not been amended. The 
exemptions to the waste treatment tax as adopted in 1999 remain the same (see above, point I, 2.2.1).  

The tax rates

Waste incineration plants
The tax rates shall be levied on emissions of different pollutants measured, except for CO2, for which 
the tax rate is fixed at NOK 39 per tonne waste delivered. According to the Norwegian Government, 
the taxation based on weight is due to the fact that the Directive 2000/76/EC(6) has no requirements to 
measure emission of CO2 and that releases of CO2 cannot be rinsed at a reasonable cost. 

The tax rate is based on an average estimate of the contents of fossil material in waste for households. 
Incineration plants that do not burn fossil material are exempted from this tax.

Landfills
For landfills, no tax rates directly related to the environmental costs of releases have been established. 
However, there is an increase in the tax rate for landfills not fulfilling the requirements in the Landfill 
Directive 1999/31/EC (7).

Accordingly, two rates now apply, a rate of NOK 327 for landfills fulfilling the requirements of regulation 
dated 21 March 2002 (implementing the Landfill Directive), and NOK 427 for landfills not meeting these 
requirements.

2.3 The notified aid scheme

2.3.1 Introduction

The new tax regime, as described above, no longer provides for tax reductions depending on energy 
utilisation. According to the Norwegian authorities, this leads to higher unit production costs and creates 
a competitive disadvantage for energy production from waste in comparison to energy production from 
other sources. The increased unit costs of utilising energy in the incineration plants is assessed to be about 
NOK 0.10 pr. kWh (8).

(6)  Directive 2000/76/EC, OJ L 332, 28.12.2000, p. 9, incorporated into Annex XX, point 20 of the EEA Agreement by Joint Committee 
Decision 57/2003.

(7)  Directive 1999/31/EC, OJ L 182, 16.07.1999, p. 1, incorporated into Annex XX, point 32d of the EEA Agreement by Joint 
Committee Decision 56/2001.

(8)  Based on the value of the tax deductions divided by the amount of energy produced in 2001 (960GWH). 
(9)  The landfills and plants exempted from the tax will not be granted aid in order to avoid the unintended benefit of both avoiding the 

tax and in addition being eligible for grants.

(5)  See “Budsjett 2004, 14 Resultatområde 6: Avfall og gjenvinning”.



1.4.2004 Nr. 16/9EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

To stimulate the utilisation of unexploited potential (which according to the Norwegian Government 
involves an increase by 2 TWH by 2010 and an annual increase of 300 GWh), a grant scheme is proposed, 
which relates to the actual amount of energy produced, rather than having reduced tax rates according to 
the percentage of the energy utilised by the plants as under the current system. The Norwegian authorities 
argue that direct subsidies can be targeted more precisely towards energy utilisation than the former tax 
differentiations.

2.3.2 Legal Basis

The legal basis of the aid scheme will be a special regulation pursuant to Section 33 of Act of  
13 March 1981 No. 6 relating to Protection against Pollution and on Waste (“Lov om vern mot 
forurensninger og om avfall”), i.e. (draft) Regulation on aid for the utilisation of energy from final 
waste treatment plants that are required to pay tax on final waste treatment (“Utkast til forskrift …. om 
tilskudddsordning til energiutnyttelse fra avgiftspliktige sluttbehandlingsanlegg for avfall”), hereinafter 
the Draft Regulation. 

The Legal Basis for the State support is the annual budget decision by Parliament, St.prp.no 1 (2002-2003) 
Miljøverndepartementet and B.innst S.Nr.9 (2002-2003). 

2.3.3 Form of aid and aid beneficiaries

The potential aid recipients must be waste incineration plants or landfills covered by the waste treatment 
tax (9).

This implies that the waste incineration plants covered by the tax and the proposed scheme in general will 
be plants that incinerate municipal waste or similar waste from business activities, or plants that incinerate 
“processed waste” and use the energy for heating houses, i.e. not for “industrial use”. 

The Norwegian Government has identified 21 waste incineration plants as potential beneficiaries 
of the scheme, i.e. the undertakings being covered by the current tax on final waste treatment as of  
1 January 2002. 

As for the landfills, the aid will be given for the energy production from landfill gas. No further details 
on the expected aid beneficiaries were given, since very few landfills use energy recovered from landfill 
gas today.

The aid is given in the form of grants.

2.3.4 Eligible costs

The aid is granted on the basis of the energy produced and marketed. A distinction is made on energy used 
for heating purposes and energy converted to electricity.  

According to section 3-1 of the Draft Regulation, in the case of energy which is delivered as heat energy 
for district heating or collective heating, aid shall be given for the number of kWh for which delivery can 
be documented. Energy converted into electric power, can receive aid for the amount of energy measured 
in kWh that is delivered as actual electric power to a specific customer or to the power grid. The aid is 
conditional on invoices or other equivalent documentation confirming the actual energy delivered.  

The grant is connected to the energy production from the renewable part of the waste. The energy 
production that is related to the incineration of the fossil non-renewable part of the waste (plastic) is 
deducted from the grant. This leads to the creation of two different aid rates. 

a) A high rate will apply to incineration plants which can document that they only incinerate separated 
fractions of waste that do not contain plastic or other fossil materials. 

(9)  The landfills and plants exempted from the tax will not be granted aid in order to avoid the unintended benefit of both avoiding the 
tax and in addition being eligible for grants.
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It also applies to all landfills, which utilise methane gas as energy, because energy production from 
methane gas from land fillings is solely based on the biodegradable fraction in the waste. 

b) A low rate, which constitutes 60% of the high rate, will apply to those waste incineration plants, 
which incinerate waste that may contain fossil material.

The difference between the two rates is based on estimates showing that the average content of fossil 
materials in household or mixed municipal waste is 13%, which accounts for 40% of the energy potential 
contained in the waste. The firms that receive the low rate thus receive a grant corresponding to the 
estimated 60% of the energy potential which stems from renewable sources. The Norwegian Government 
states that the proportion of 13% of non-renewable energy sources in waste is an average estimate. The 
same is the case for energy potential (40%) as a result of using non-renewable material. According to the 
Norwegian Government, it would be very difficult and costly to get information on the exact fractions for 
each individual waste incineration plant. 

The rates are based on the yearly Parliamentary budget decisions. In the latter half of 2003, the rates 
are estimated to be respectively NOK 0.10 pr. kWh (high rate) and NOK 0.06 per kWh (low rate).  
These figures are derived from the following calculation, based on the budgetary allocation of  
NOK 80 million and on the estimated output from the two types of processes.

1 300 000 000 kWh × 0.60X+ 50 000 000 kWh × X = NOK 80 000 000, 

whereby X is the high rate, and 0.60X the low rate. 1 300 000 000 kWh are expected to be calcu- 
lated with the low rate (i.e. waste containing fossil material), whereas  
50 000 000 kWh are calculated according to the high rate. On that basis, the high rate is calculated and 
rounded off to NOK 0.10 and the low rate is consequently NOK 0.06 per kWh.

This level would – according to the Norwegian Government – imply a compensation level of the same 
magnitude as the value of the current tax differentiation.   

According to the Norwegian Government, the grant rate will be determined annually and be dependent 
on the general price of competing energy. The Norwegian Government has accepted that the rate should 
not exceed the maximum of EUR 0.05 (some 0.40 NOK) per kWh permissible under the Authority’s State 
Aid Guidelines, Chapter 15, paragraph 58, and has proposed to insert this maximum threshold into the 
Draft Regulation. 

2.3.5 Calculations submitted by the Norwegian authorities for analysis of the aid scheme under the 
Authority’s State Aid Guidelines

Information submitted for the assessment under option 1 on operating aid for renewable energy sources 
of Chapter 15 the Authority’s State Aid Guidelines

The Norwegian Government submitted that, due to waste-to-energy production requiring a considerable 
investment in production and cleansing technology, producers of energy from waste will have to bear 
environmental costs which they will not be able to get credit for in the energy market. The Norwegian 
authorities submitted a comparative table on estimated production costs in the notification:
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Table 1: Production costs of various energy sources

Energy source Energy production costs (Euro/kWh)
Energy production costs  

(NOK/kWh)(*)

Light oils 0.052 0.420

Heavy oils 0.038 0.310

Gas 0.040 0.326

Waste to energy (100% energy 
utilisation)

0.045 0.367

Waste to energy (75% energy 
utilisation)

0.060 0.489

(*) Exchange rate: 1 Euro= 8.16 NOK, calculated by the Authority

This information on the production costs is necessary for an assessment of the aid scheme under option 
1 in Chapter 15 regarding operating aid for renewable energy of the Authority’s State Aid Guidelines. 
However, the Norwegian Government had not submitted any market price for the energy concerned, as 
required under paragraph 54 of Chapter 15.

The Norwegian Government admits that the figures on production costs in table 1 contain elements 
of uncertainty, and that the numbers on waste-to-energy are based on a high technology plant. Firstly, 
as regards the waste-to-energy figures, the Norwegian Government submits that the production cost is 
connected to a certain size of such plants and that alternative costs related to other energy carriers may 
vary widely. Other crucial factors could be whether the alternative costs are connected to old or new 
installations and what prices each project achieves in the market. Secondly, the Norwegian Government 
states that the costs related to energy productions are difficult to separate from the costs related to waste 
treatment as a whole. 

The Norwegian authorities have later submitted data which compare production costs of heat energy based 
on waste with market prices for regular electricity for industry and households.

Table 2: Production costs of waste-based-energy compared with the  
market price for electricity

Production cost 
Waste based energy
(based on a medium 

sized plant, 75 % energy utilisation)

Market price electricity 

Industry Households
including tax on electricity

NOK 0.45 kWh(10)
(not containing negative treatment cost of waste)

NOK 0.176 kWh NOK 0.357 kWh

Information submitted for the assessment under option 3 on operating aid or renewable energy sources of 
Chapter 15 of the Authority’s State Aid Guidelines

In its notification, the Norwegian Government first submitted the following table, demonstrating the 
environmental costs associated with various energy carriers. A background calculation was submitted to 
the Authority upon request (11).

(10)  Table submitted by the Norwegian authorities. The small deviation compared to the production   costs for this type of plant as given 
in table 1, results from the conversion factor.

(11) That background table is not copied in the Decision, because - while explaining the details of the calculation of external costs for 
waste, heavy and light oil - it is only on heavy oils that the Norwegian Government also presents a calculation for external costs 
paid by the producer.
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Table 3: External costs of different energy carriers

Waste-to-energy plant Light oils Heavy oils

Euro/kWh 0.0025 0.0063 0.024

NOK/kWh(*) 0.020 0.051 0.196

(*)  Exchange rate: 1 Euro= NOK 8.16, calculated by the Authority

In order to provide a comparison with the environmental costs incurred and not paid by energy sources 
competing with waste, the Norwegian Government subsequently submitted the three tables below. 
It should be noted that the comparison provided by the Norwegian authorities only concerned heat 
production by heavy oil. There is no comparison given between waste-to-energy production and other 
energy sources as regards electricity production. Electricity production by waste is considered by the 
Norwegian authorities to be of insignificant amounts and therefore considered as not relevant, due to 
competition in the electricity market. 

As to the tables below, table 4 provides a review of the emissions caused by a waste-to-energy production 
plant and the environmental costs of such production. These costs are set equal to the payable taxes on 
emissions according to the tax rates of the new tax system. The table also provides figures on emissions 
from a plant of the same energy production capacity, but based on heavy oils. The table finally shows 
a calculation of theoretical environmental costs by energy production based on such heavy oil. The 
theoretical environmental costs of the energy production from heavy oil are calculated on the basis of 
how emissions from such production would be taxed if they were taxed as emissions from waste based 
production. Thus, the emissions caused by heavy oil energy production are multiplied with the tax rates 
which apply for waste-to-energy production. As to the parameters used for determining the emissions, the 
Norwegian authorities refer to the parameters used in Directive 2000/76/EC on the incineration of waste.

According to the Norwegian Government, the tax rates of environmental taxes is the most appropriate 
manner to measure external costs. The Norwegian Government submits that presently there are three main 
methods used in the determination of environmental costs:

– Damage costs, whereby the physical damage caused by the emissions is described, and then the value 
of the damages is estimated.

– Abatement costs, which present marginal costs on actions to reduce emissions as an indication of what 
the society is willing to pay to reduce the emissions. An environmental tax can be seen as a valuation 
of marginal reduction in emissions.

– Environmental indexes, which is a method connected to estimation of  external costs due to emission 
of hazardous chemicals. 

The Norwegian authorities base themselves on the abatement cost method. As stated by the Norwegian 
Government that is “due to that Norway, i.a. is bound by international environmental agreements, which 
lays down several goals on the complete emission of various substances. Through the negotiation processes 
that led to the agreements, the Norwegian Authorities have expressed its methods of evaluation of damages 
caused by the various emissions. Thus, this method also makes the basis of the development of tax rates in 
the new proposed tax scheme (Rapport 85/00, Miljøkostnader ved avfallbehandling, ECON)” (12).

(12)  Letter by the Norwegian authorities of 30.04.2003 (Doc. No. 03-2862-A).
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Table 4: Tax rates, emissions and environmental costs for energy plants producing  
85 GWh of energy based on waste and heavy oil(13)

High technology waste-to-energy 
plant

85 GWh

35 000 tons combustible waste

Heavy oil
85 GWh

8 900 tons heating oil

Parameter(14) Tax rates(15)
(NOK/kg)

Actual 
emissions(16)

Kg

Payable environ-
mental costs(17)

Actual 
emissions(18)

Kg

Theoretical 
environmental 

costs(19)

Dioxins    2 350 000 000             0.00        15 980.00    0.00 19  975.00

Dust (PM10)                  577          225.00      129 825.00       11 560.00 6 670 120.00

Hg (mercury)             27 600              1.80        49 680.00                0.00 0.00

Cd (cadmium)             53 100              0.01             477.90                0.20 10 620.00

Pb (lead)             63 400              0.02          1 426.50                2.40 152 160.00

Cr (chromium)           571 000              0.07        38 542.50                0.20 114 200.00

Cu (copper)                  307              0.07               20.72                0.70 214.90

Mn (manganese)             95 000              0.07          6 412.50                0.30 28 500.00

As (arsenic)               9 710              0.01             109.72                0.10 971.00

Ni (nickel)               9 300              0.07             627.75              42.50 395 250.00

HF (hydrogen 
fluoride)

            20 400              0.70        14 280.00                8.50 173 400.00

HCI (hydrogen 
chloride)

                 102        1 057.00      107 865.00             238.00 24 276.00

NOx (NO2) 
(nitrogen dioxide)

                   15      15 975.00      239 625.00        37 655.00 564 825.00

SOx (SO2) 
(sulphur dioxide)

                   17        2 295.00        39 015.00      110 330.00 1 875 610.00

CO2                   0.2 7 350 000.00 1 470 000.00 24 114 500.00 4 822 900.00

Environmental 
costs NOK

2 113 887.60 14 853 021.90

Environmental 
costs NOK per 
kWh

0.0249 0.1747

(13) The Authority assumes that some inaccuracies in the figures result from a round off effect. 
(14) In accordance with Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration 

of waste.
(15) The tax rates are in accordance with the legal act introducing the new tax scheme for the latter half of 2003, except the tax on CO2, 

which is based on an evaluation according to the Kyoto Protocol.
(16) Source: Energos miljønotat Nr. 5-June 2000.
(17) Actual payable environmental tax, according to the external costs produced = Tax rates x actual emissions.
(18) Source: Energos miljønotat Nr. 5-June 2000.
(19) Theoretical environmental costs due to the tax rates (external costs) on incineration of waste.
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The following calculations (table 5 and table 6) show how much of the estimated external costs are paid 
by the energy producers who base their production on heavy oil. Firstly the taxes paid by producers from 
heavy oil are calculated. For this purpose, the taxes on 

– heating oil, 

– CO2 and 

– sulphur 

are taken into account (table 5). 

However, since the Norwegian Government argues that the heating oil tax is not an environmental tax, it 
provides two calculations, one including, another excluding, that tax. 

Table 5: Taxes on energy plant using heating oil (20)

Tax rates 2003
NOK/litre

Tax on heating oil 
converted to NOK/kg

Payable tax Payable tax, except the tax 
on heating oil

Tax on heating oil = 0.398 0.410 3 649 000

Tax on CO2 = 0.50 0.520 4 583 500 4 583 500

Tax on sulphur = 0.21 0.216 1 922 400 1 922 400

Sum 8 873 300 5 224 300

NOK per kWh 0.119 0.077

Table 6 compares the theoretical external costs of energy production from heavy oil with the costs actually 
paid by the producers. Again, two calculations are presented, depending on whether the heating oil tax is 
considered to be relevant for the present assessment.

Table 6: Heat production from heavy oil: external costs not paid, with and without  
the tax on heating oil

Taxes included Total external 
costs (21)

External costs paid 
due to the taxes 

on oil

External costs not 
paid

NOK per kWh CO2, SO2, Heating 
oil

0.175 0.119 0.055

NOK per kWh CO2, SO2 0.175 0.077 0.098

Not taking the heating oil tax into account, the Norwegian Government argues that an amount of  
0,098 NOK per kWh of external costs is not paid by the non-renewable energy producers, whereas waste-
to-energy producers pay their full environmental costs via the tax scheme.

As to the energy production from methane from landfills, Norway stipulates that waste-to-energy 
producers pay their full tax. Contrary to the waste incineration tax, this tax is not emission based, but a 
differentiated tax at NOK 327 and 427 respectively. No calculation is given as to the external costs caused 
by landfills.

(20) Energy plant using 8 900 tons heating oil for producing 85 GWh of heat energy as stipulated in table 4. The table has been submitted 
by the Norwegian authorities. Some inaccuracies seem to result from a calculation error.

(21) Figure taken from table 4.
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2.3.6 Cumulation of aid

Final waste treatment plants might be eligible for investment aid through the Grant program for 
introduction of new energy technologies, which is a programme funded by the Norwegian Energy Fund 
and managed by the newly established administrative body Enova. The programme was notified to the 
EFTA Surveillance Authority on 10 June 2003 (Doc. No 03-3705-A). The Norwegian authorities state that 
the Norwegian Pollution Control Authority and Enova will coordinate the aid schemes in accordance with 
Chapter 15 of the Authority State Aid Guidelines and that the rules governing the Energy Fund and the 
activities of Enova will ensure that the cumulation rules of the State Aid Guidelines are respected.

2.3.7 Duration/budget

The notified aid scheme is envisaged to enter into force on 1 July 2004. The scheme is not limited in time, 
but the Norwegian Government has agreed to a re-notification within five years. 

The Norwegian Parliament will decide to continue the scheme through annual budget allocations. For 
2003 Parliament had originally foreseen NOK 40 million for the latter half of 2003. NOK 80 million are 
foreseen on an annual basis.

3.  General comment by Norway

In its notification, the Norwegian authorities argued that the aid scheme, which grants operating aid for 
renewable energy sources, falls within the scope of what should be permitted under the Authority’s State 
Aid Guidelines, in particular Chapter 15 on Environmental Aid. In view of the superior objectives of the 
Environmental Guidelines, the Norwegian Government argues that the Authority’s State Aid Guidelines 
should be interpreted broadly and that option 3 (Chapter 15, section D.3.3.3) and option 1 (Chapter 15, 
section D.3.3.1) may cover the aid scheme.

The Norwegian Government admits that although various proposals could fit different options under 
the Guidelines, the complete aid scheme did not completely fit any of the three options under the rules 
applicable to operating aid for renewable resources. In its correspondence with the Authority subsequent 
to the notification, Norway asked the Authority to assess the compatibility of the system primarily under 
option 3.  

II. APPRECIATION

1. Scope of the present decision

The present decision deals with the aid scheme for the utilisation of energy from final waste treatment 
plants that are required to pay tax on final waste treatment, as notified by the Norwegian authorities. 

2. Procedural requirements

Pursuant to Article 1 (3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, “the EFTA 
Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any 
plans to grant or alter aid (…). The State concerned shall not put its proposed measures into effect until 
the procedure has resulted in a final decision”.

By submitting the notification for the aid scheme for the utilisation of energy from final waste 
treatment plants that are required to pay tax on final waste treatment by letter dated 29 January 2003  
(Doc. No 03-654-A), the Norwegian authorities have complied with the notification requirement. The 
Authority can therefore conclude that the Norwegian Government has respected its obligations pursuant 
to Article 1 (3) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.
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3. State aid within the meaning of Article 61 (1) of the EEA Agreement

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

“Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States 
or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition 
by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade 
between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.”

In order for the notified aid scheme to be qualified as State aid within the meaning of Article 61 (1) of the 
EEA Agreement, the following criteria must be fulfilled:

3.1 Presence of State resources

The grants are based on State budgetary allocations and constitute state resources.

3.2 Favouring certain undertakings or the production of certain goods

The grants to waste incinerations plants and landfills, which are subject to the waste treatment tax, give 
these undertakings a financial advantage which they otherwise would have not enjoyed. The grants 
indirectly mitigate – at least in part – the charges resulting from the payment of the waste treatment tax.  

The support will only favour a limited group of waste incineration plants and landfills (an estimated 
number of 21 undertakings), namely those which are paying the final waste treatment tax and which 
provide waste based energy for collective/district heating and/or electricity to the power grid. 

The financial assistance provided to this selective group of waste-to-energy producers strengthens their 
position in the energy market (for heat and electricity). The undertakings receiving financial support under 
the aid scheme will also enjoy a financial advantage over those waste incineration plants and landfills 
which do not recover and utilise the waste for energy production.

3.3 Distortion of competition and effect on trade between Contracting Parties

The aid beneficiaries exercise an economic activity on energy and waste treatment markets where 
there is, or could be, trade between Contracting Parties. As can be seen from table 7 of this decision, 
energy production from waste competes with other energy sources, which could be provided by other 
undertakings in the EEA. The strengthening of the position of the relevant undertakings as compared 
with other undertakings competing with them within the EEA must therefore be regarded as distorting, or 
threatening to distort, competition and affecting trade between the Contracting Parties.   

3.4 Conclusion

The proposed aid scheme constitutes state aid within the meaning of Article 61 (1) of the EEA Agreement. 
In the following, it will be analysed whether the proposed aid scheme is compatible with Article 61 (3) 
of the EEA Agreement. 

4. Compatibility of the aid scheme with Article 61 (3) of the EEA Agreement in combination with 
Chapter 15 of the Authority’s State Aid Guidelines on Aid for Environmental Protection

Article 61(3)(c) of the EEA Agreement regards aid to facilitate the development of certain economic 
activities, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the interests 
of the Contracting Parties, as compatible with the functioning of the EEA Agreement. The Authority has 
undertaken an assessment of the compatibility of the notified aid scheme under Article 61(3)(c) of the 
EEA Agreement, in line with the Authority’ State Aid Guidelines on Aid for Environmental Protection. 
The Authority has doubts whether the proposed aid scheme fulfils the criteria set out in the relevant  
Chapter 15 of the Guidelines. 
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The aid granted by the Norwegian Government constitutes operating aid, which relieves waste incineration 
plants and landfills of the expenses which a company normally would have had to bear in its day-to-day 
management or its usual activities (22). Chapter 15 of the Authority’s State Aid Guidelines (hereinafter “the 
Guidelines”) sets out specific rules according to which operating aid for environmental purposes should 
be assessed.

Since the Norwegian Government argued that the proposed scheme should be assessed primarily under 
Chapter 15, D. 3.3.3 – option 3 – for assessing operating aid, the assessment below will commence with 
this option.

4.1 Compatibility of the aid scheme under Chapter 15, D.3.3.3 – Option 3 

Paragraph 58 of the Guidelines stipulate that “EFTA States may grant operating aid to new plants 
producing renewable energy that will be calculated on the basis of the external costs avoided”.

4.1.1 Renewable energy

According to paragraph 7 of Chapter 15 the Guidelines in conjunction with Article 2 (a) of Directive 
2001/77/EC(23) renewable energy sources shall mean renewable non-fossil energy sources, inter alia 
comprising biomass and landfill gas. Biomass means the biodegradable fraction of products, for waste 
the biodegradable fraction of industrial and municipal waste (Article 2 (b) of Directive 2001/77/EC). The 
Norwegian authorities have argued that the proposed aid scheme is limited to energy production based on 
biomass in the meaning of Directive 2001/77/EC. For landfill gas (methane) the Norwegian authorities 
confirmed that every utilisation of methane gas from land fillings is solely based on the biodegradable 
fraction and will therefore receive the high grant rate (see point 2.3.4).

For waste, two aid rates are established, depending on whether the application for support is made for 
waste which is free from fossil fractions or whether the waste is “mixed”. Incineration plants using fossil-
free waste get the full grant, stipulated presently at NOK 0.10 per kWh. The incineration plants which 
use mixed waste receive 60% of this grant, i.e. NOK 0.06 per kWh. For establishing this reduced rate, 
it is assumed that ordinary municipal waste contains 13% non-renewable fossil energy material, which 
constitutes 40% of the potential energy contained in the waste. Renewable materials, which are non-
fossil, are consequently supposed to account for 60% potential energy in mixed waste. The Norwegian 
authorities argue that while accepting that in an individual case aid might be given to companies whose 
waste contains a higher proportion of fossil material than the assumed average of 13% (which are assumed 
to result in 40% of potential energy contained), it would not be possible to calculate the exact amount for 
each individual firm. According to the Norwegian authorities, a company interested in receiving the high 
rate, would have all interest to establish mechanisms to demonstrate that its energy production is based on 
waste with a lesser fraction of fossils. 

While the Authority does not, in general, rule out that due to the difficulties in gathering company data, an 
average calculation might be acceptable, the Authority notes that it has not been given any information, on 
how the Norwegian Pollution Control Agency established the percentages 13% of fossil content and 40% 
in energy potential. Especially, since the Norwegian Government points out that it does not have access to 
individual company data, the Authority has no means of assessing on which basis the quoted percentages 
have been calculated and what any range of deviation from this apparent average figure might amount to. 
It would for example be of interest to know what the highest possible percentage of fossil material (i.e. 
the ‘worst case’ which – due to the proposed average calculation – would still profit from the 60% rate) a 
waste treatment undertaking would handle. 

Such information is important for the Authority’s assessment under the State Aid Guidelines, according 
to which aid should be given only to renewable energy sources, i.e. the biodegradable fraction of waste. 
Support under the Guidelines is not envisaged for fossil material. The information is further necessary in 
order to ensure that the Norwegian support scheme does not promote the incineration of non-separated 

(22) For the definition of operating aid, see Case T-459/93 Siemens SA v. Commission [1995] ECR II - p.1675.
(23) Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of electricity produced from renewable 

energy electricity market, OJ L 283, 27.10.2001, p. 33.
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municipal waste, if such promotion undermines the waste treatment hierarchy, as stipulated in recital 8 of 
Directive 2001/77/EC in combination with Articles 3 and 4 of Directive 75/442/EEC.(24) The Authority 
notes that there are no general restrictions concerning the amount of plastics in the waste in place, so that 
it must be ensured that the granting of aid does not lead to wrong incentives which provoke a lessening 
of recycling. While not excluding that the tax on waste incineration might favour recycling at the expense 
of incineration, and that the aid scheme favours the utilisation of waste at the expense of landfills in line 
with the waste hierarchy, the Authority is still concerned that, by allowing a possibly too generous rate 
of 60% for mixed wastes containing fossil elements, the general incentives for plants to separate waste 
for recycling purposes are reduced. Since it appears that waste incineration resulting in energy utilisation 
cannot automatically be regarded as a recovery operation rather than a disposal operation,(25) the Authority 
is concerned that a too generous low grant rate would support waste incineration to the detriment of 
separating and recycling waste. 

The Authority is not yet convinced that a lower grant rate (based e.g. on the worst case scenario) than the 
notified low grant rate, would jeopardize the efficiency of the aid system.  

4.1.2 The calculation of external costs avoided

According to paragraph 58 of Chapter 15 of the Guidelines, aid may be granted on the basis of external 
costs avoided. According to the Guidelines, 

“[external costs]… are the environmental costs that society would have to bear if the same amount of 
energy were produced by a production plant operating with conventional forms of energy. They will be 
calculated on the basis of the difference between, on the one hand, the external costs produced and not 
paid by renewable energy producers and, on the other hand, the external costs produced and not paid 
by non-renewable energy producers. To carry out these calculations, the EFTA State will have to use a 
method of calculation that is internationally recognised and has been communicated to the Authority. It 
will have to provide among other things a reasoned and quantified comparative cost analysis, together 
with an assessment of competing energy producers’ external costs, so as to demonstrate that the aid does 
genuinely compensate for external costs not covered. At any event, the amount of the aid thus granted to 
the renewable-energy producer must not exceed EUR 0.05 per kWh. …..”  

In their notification, the Norwegian authorities submitted a table which compared the external costs of 
waste-to-energy production with light oil and heavy oils (see Table 3 above). In further correspondence 
with the Authority, a more detailed comparison was only submitted with regard to heavy oils (see Table 
4, above point I, 2.3.5). 

The Authority has the following doubts as to whether the calculation of external costs on that basis can be 
considered sufficient under paragraph 58 of Chapter 15 of the Guidelines, and as to whether the calculation 
demonstrates that the aid is a genuine compensation for external costs not covered.

(1) The Norwegian authorities have not explained why the original comparison with light oils was 
omitted for the purpose of calculating the external costs avoided. The Norwegian authorities have 
simply stated that waste-to-energy plants will, to a large extent, substitute oil, but have not explained 
why their comparative cost analysis(26) does not extend to light oils. Furthermore, the Authority 
cannot exclude that there are other competing sources for heat production (district and collective 
heat), e.g. electricity, for which no comparative data have been supplied or explained why they are 
not relevant (see also below).

(2) For district heating – not for collective heating – the Norwegian authorities have submitted an 
overview of different energy carriers(27), which shows that also bio energy, heat pumps, oil, gas 
and in particular electricity are used for heat production. However, the Norwegian Government has 

(24) Directive 75/442/EEC, OJ L 194, 25.07.1975, p.39, incorporated into Annex XX, point 27 of the EEA Agreement.
(25) Judgement of the European Court of Justice of 13 February 2003, Case C-458/00 Commission v. Luxembourg [2003] ECR I-1553, 

paragraph 31 seq. See also COM (2003) 301 final, where it is expressed that while e.g. landfill taxes are an incentive to change 
waste management choices, these taxes must be complemented by other instruments so as to avoid diverting mixed waste in bulk 
towards incineration.

(26) Corresponds to Table III 3, Comparative cost analysis in the letter of the Norwegian authorities dated 30.4.2003  
(Doc. No 03-2862-A).

(27) Table 1 in the letter of the Norwegian Government of 6.10.2003. 
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not provided any comparative data for these other energy carriers, so that it is not possible for the 
Authority to make an assessment of the external costs avoided under the State Aid Guidelines. In 
particular it appears that, at least for district heating, the more relevant comparison would have been 
the production of heat by electricity which is the closest substitute according to the table below.

Table 7: Energy sources used for district heating

Coal 0.04 TWh

Waste 0.82 TWh

Waste heat (surplus heat) 0.16 TWh

Bio energy 0.16 TWh

Heat pump 0.16 TWh

Oil 0.16 TWh

Electricity 0.52 TWh 

Gas 0.04 TWh

(3) The Authority cannot exclude a risk of overcompensation for heat production. As stated above 
(see calculation under point I, 2.3.4), the Norwegian Government foresees an annual budget of  
NOK 80 million in support of waste incineration plants. 

 The Authority finds, that – following the comparison with heavy oils (see above Table 6 at point 
I, 2.3.5) – if the external costs avoided were to be quantified at NOK 0.55 per kWh, the budgetary 
allowance should not exceed NOK 45.65 million (28). This includes the payment of the heating oil 
tax by energy production based on heavy oil.

(4) The Norwegian Government argues, however, that the heating oil tax should not be taken into account 
for calculating the amount of external costs paid. The Authority is not convinced that the heating 
oil tax should not be regarded as an environmental tax and therefore not be taken into account when 
calculating the external costs paid by producers of heat using heavy oils as a source. The Norwegian 
Government has explained that the heating oil tax was introduced to avoid substitution of the use 
of electricity by the use of heating oil. However, since the introduction of the electricity tax aims 
at decreasing consumption for environmental purposes(29), the corresponding rise of the heating oil 
tax likewise follows an environmental purpose, namely preventing that the environmental aim of the 
electricity tax being jeopardized, due to a switch to heating oil. 

 Even if this was considered as an indirect environmental effect, in the Authority’s preliminary view, 
this is sufficient to classify the tax as “environmental” under the Guidelines (Paragraph 7), which 
stipulate that “one likely feature for a levy to be considered as environmental would be that the 
taxable base of the levy has a clear negative effect on the environment. However, a levy could also 
be regarded as environmental if it has a less clear, but nevertheless discernable, positive effect”. 
The Norwegian Government had itself argued that the heating oil tax was introduced to “prevent an 
environmental unfortunate increase in the use of oil for heating purposes” (30).

(5) The Authority further notes that the calculation of external costs and consequently the level of taxation 
is based on high technology waste-to-energy plants. However, as the Norwegian Government states, 
the existing waste incineration plants also cover low technology plants with presumably higher 
emission levels. While the Authority could possibly accept that due to stringent regulatory demands, 
in the future low technology plants will close down and should not be used as a reference factor for 
the future, the Authority also notes that the Norwegian Government has stressed that, for the time 
being, the scheme is aimed at existing (at the moment 21 identified) waste incineration plants, see 
also below 4.1.4.

(28) 1 300 000 000 kWh x 0.60x NOK 0,055 + 50  000 000kWh x 0,055= 45 650 000 NOK.
(29) See Str.prp.nr.1, 1999-2000, point 3.8 Avgift på elektrisk kraft.
(30) Letter by the Norwegian Government of 30.04.2003 (Doc. No 03-2862-A).
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 The Authority has not received information on how many of the existing plants are low technology 
plants. Consequently, the Authority cannot be sure that an external cost calculation based solely 
on high technology plants is the correct basis for approving aid under the Authority’s State Aid 
Guidelines. To the extent that waste incineration plants cause more pollution and consequently bring 
about higher environmental costs than they are charged in taxes, the external costs avoided through 
such plants will be reduced compared to conventional energy production. 

(6) The Authority also notes that as to waste-to-energy production for the purposes of electricity, the 
Norwegian Government has not submitted a calculation comparing the external costs produced 
and paid by renewable energy producers and producers producing energy from traditional energy 
sources. The Norwegian Government stated that in 2001, heat production from waste amounted 
to 0.9 TWh, while electricity production based on waste constituted 0.05 TWh implying that heat 
energy constituted about 95% of all the waste based energy production. However, while it is true that 
the envisaged aid scheme mainly concerns heat production, the fact cannot be neglected that, with 
regard to electricity production, the aid scheme has an effect on competition in the electricity market. 
In that respect, Norway has not submitted any data which would make it possible for the Authority to 
assess the external costs. Neither has it received sufficient information on the competitive situation 
in the electricity market.

(7) The Authority notes in particular, that no calculation has been presented for landfills. The Norwegian 
Government argues that the landfills pay their full external costs through the tax on landfills  
(NOK 327, respectively NOK 427). However, the Authority notes that the calculation of the tax is 
not based on emissions and that the low tax rate is the same as the one which was applied in 1999 
when the tax was first introduced. The Authority does not have sufficient information on whether 
the calculation of the landfill tax rate at the time was based on environmental impacts, which are 
still valid today.

4.1.3  Internationally recognised method

The Authority notes that only with regard to heavy oils has a more detailed and reasoned calculation been 
submitted (see Table 4 under point I, 2.3.5), whereas comparisons with other competing energy sources for 
heat production and figures regarding the use of waste for electricity production have not been submitted. 
It is therefore only for the comparison between waste-to-energy and heavy oils for heat production that 
the Authority is able to assess whether the calculation submitted by the Norwegian authorities is based on 
an internationally recognised method.

The Norwegian authorities have explained (see above point I, 2.3.5) that there are three methods regarding 
the calculation of external costs: damage costs, abatement costs and environmental indexes. The method 
primarily used for the calculation is the abatement cost method, which according to the Norwegian 
authorities and with references to international environmental agreements, calculate marginal costs on 
actions to reduce emissions as an indication of what the society is willing to pay to reduce the costs. 
The Norwegian authorities see environmental taxes as a valuation of marginal reduction in emissions. 
However, for the following reasons, the Authority has doubts as to whether the calculation can be accepted 
as being based on an internationally recognised method.

(1) Firstly, the Authority notes that the abatement method has not been used throughout the calculation. 
As the Norwegian Government stipulates, the valuations of various gases are “mostly” based on the 
abatement cost analysis. The Authority can therefore not assess, whether the method is deviated from 
for certain emissions. The estimate on dust is based on valuation of health damage and the valuations 
of hazardous substances are based on indexes that rank these substances according to damage 
potential. It therefore appears that the calculation of external costs is based rather on a combination of 
methods than the abatement costs method alone. The Authority does not have sufficient information 
to assess, and presently doubts, whether this combination is a correct basis for calculating external 
costs under the Guidelines.
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(2) Secondly, Norway has not yet substantiated that this method (or combination of methods as described 
above) is internationally accepted. Norway has stated that the figures presented in the evaluation of 
external costs are based on methods used within basic research in Norway which are not different 
from the internationally approved methods used in other countries. No proof has been given to show 
that the methods used by Norway are in line with international standards – the report 1999/32 by 
Norway Statistics has not been submitted to the Authority (Fremskrivning av avfallsmengder og 
miljøbelastninger til sluttbehandling av avfall). 

 Norway further has stated that it is bound to use the abatement method by international environmental 
agreements, and that through the negotiation process that led to the agreements, the Norwegian 
authorities have expressed its methods of evaluation of damages. However, from the “expression 
of methods” the Authority cannot conclude that the methods are indeed internationally accepted. 
The report 85/00 Miljøkostnader ved avfallsbehandling, ECON, has not been submitted to the 
Authority. 

 The Authority further notes that the 2001 external costs study undertaken by the European 
Commission “ExternE” concerning environmental costs of electricity production was based on the 
damage cost (bottom-up) method, which also included waste incineration. That research project 
was undertaken in 20 sub-research projects over 10 years and has developed a methodology – the 
impact pathway approach – which measures the emissions and dispersions and assesses the impact 
of these emissions (e.g. on health, marine life, etc.) (31). The ExternE cost method expresses some 
reservations as regards so-called cost control or abatement methods (32). 

In the absence of precedents in case practice, the Authority therefore cannot – without further 
investigation – assess whether for the purpose of calculating aid, the abatement cost method is 
appropriate.

4.1.4 New plants

According to paragraph 58 of the Authority’s State Aid Guidelines operating aid should only be given to 
new plants. Even if the notion of “new plants” could possibly be read to cover “new investments”, the 
Authority is not entirely certain whether and to what extent the simple continuation of support to waste 
incineration qualifies under that system. In this regard, the Authority notes that it is still unclear which 
objectives the scheme intends to follow and in which respect the aid scheme is a means to achieve them. 
Norway argues that the aid scheme should bring about an increase of waste-to-energy production of  
300 GWh annually and a total increase by 2 TWh by 2010. At the same time Norway is arguing that the 
support is necessary to avoid a decrease in production resulting from the repeal of the tax reductions. While 
the Authority takes note of Norway’s reasoning that there is still capacity for increased productions in the 
existing plants for accepting an incentive effect, it needs to understand how this increased production 
would be possible if the amount of support has the same magnitude as the advantage the undertakings 
enjoyed under the current tax differentiation scheme. Whether a support scheme which simply aims at 
avoiding a decrease in production due to a change in the tax system can qualify under paragraph 58 of 
Chapter 15 of the State Aid Guidelines needs to be assessed further. The Authority therefore still has 
doubts whether aid to existing plants under option 3 can be accepted.

4.1.5 Re-investment

According to paragraph 58 of the Authority’s State Aid Guidelines, the amount of aid granted to producers 
that exceeds the amount of aid resulting from option 1 must be reinvested by the firms in renewable 
sources of energy. This requirement applies to any operating aid below Euro 0.05 per kWh which is 
otherwise permissible. In this respect, it should be borne in mind that operating aid for renewable energy 
under option 1 is only allowed for plant depreciation. In order to avoid overcompensation, the Guidelines 
require a re-investment of that amount of aid authorised under option 3. 

(31) Press release 20 July 2001, IP/01/1047. The project is continued with a follow-up project, NewEXT, see  publication of 7.11.02 on 
europa.eu.int/comm/research/news-centre/en/env/02-10-env02.html.

(32) http://externe.jrc.es/Method+Approaches.htm. ExternE comments on the cost-control method as follows: “the method is entirely 
self-referencing - if the theory was correct, whatever level of pollution abatement is agreed would by definition equal the economic 
optimum. Although knowledge of control costs is an important element in formulating prescriptive regulations, presenting them as 
if they were damage costs is to be avoided”.
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The Authority takes into account the argument of Norway that the level of aid is well below the threshold 
of  Euro 0.05 per kWh, as stipulated in the Guidelines, and that the aid – as stipulated in the Norwegian 
draft regulation – will not exceed the permissible amount of aid under option 1. A reinvestment clause is 
therefore not considered to be necessary by the Norwegian authorities.

However, the Authority notes that the requirement not to exceed the threshold of Euro 0.05 per kWh 
is independent from the requirement to avoid overcompensation. According to the Guidelines, every 
payment which exceeds the amount of aid resulting from option 1 must be reinvested, regardless whether 
the threshold of Euro 0.05 per kWh is met, or whether the aid stays below that threshold. The Authority has 
not received sufficient information on the fulfilment of the criteria of option 1. The Authority has doubts 
as to the compatibility of the aid in this respect. 

In particular, if the Authority were to allow aid to existing plants under option 3, it needs to be certain that 
the plant depreciation, which should not be exceeded, takes into account that, for existing plants, some of 
the investment might already have been depreciated. In that regard, only the part which has not yet been 
depreciated should be taken into account.

Conclusion: The Authority presently has doubts – based on the given information – that the proposed aid 
scheme is compatible with option 3 on operating aid for renewable energy sources in Chapter 15, D. 3.3.3 
of the Guidelines

4.2 Compatibility of the aid scheme under Chapter 15, D.3.3.1 – Option 1

Because of the doubts regarding the compatibility with option 3 of Chapter 15, D.3.3.3. of the Guidelines, 
the Authority has also carried out an assessment of the compatibility of the scheme under option 1 on 
operating aid for renewable energies in Chapter 15, D.3.3.1 of the Guidelines.

According to paragraph 54 of Chapter 15 of the Guidelines, “EFTA States may grant aid to compensate 
for the difference between the production cost of renewable energy and the market price of the form of 
power concerned. Any operating aid may then be granted only for plant depreciation. Any further energy 
produced by the plant will not qualify for any assistance. However, the aid may also cover a fair return 
on capital if EFTA States can show that this is indispensable given the poor competitiveness of certain 
renewable energy sources. In determining the amount of operating aid, account should also be taken of 
any investment aid granted to the firm in question in respect of the new plant. When notifying aid schemes 
to the Authority, EFTA States must state the precise support mechanisms and in particular the methods 
of calculating the amount of aid. If the Authority authorises the scheme, the EFTA State must then apply 
those mechanisms and methods of calculation when it comes to granting aid to firms”.

According to paragraph 55 of the Guidelines, operating aid might be given to biomass if the State shows 
that the aggregate costs borne by firms after plant depreciation are still higher than the market price.

In its original notification, the Norwegian authorities submitted the above-mentioned Table 1 to show the 
different production costs of various energy sources. However, since no market price was delivered to 
the Authority, an assessment under option 1 in Chapter 15 was not possible. Despite detailed questions 
in the Authority’s letter of 3 March 2003 (Doc. No 03-682-D), the Norwegian authorities did not submit 
sufficient information – in particular not market prices – to make such an assessment possible (33). The 
Authority was therefore requested to assess the system under option 3 of the Guidelines. In its submission 
of 6.10.2003 (Doc.No 03-6911-A), the Norwegian authorities then confirmed that they would respect 
the requirements of option 1 (aid only given for plant depreciation, fair return on capital necessary 
because of the poor competitiveness etc.). The Norwegian authorities also submitted data on the price of 
regular electricity for households and industry in Table 2, referring to Commission Decision N 239/2001, 
arguing that this Decision demonstrates that this comparison is appropriate and sufficient to accept the 
compatibility of aid under option 1. However, the Authority notes that this information and argumentation 
is given in the context of assessing option 3. The Norwegian authorities did not confirm that they would 
calculate aid on the basis of the difference between market price and depreciation costs as required by 
option 1. The Norwegian Government has consequently only suggested amending the Draft Regulation in 
order to incorporate the necessity of not exceeding plant depreciation and including a fair return on capital. 
The very principle of option 1 is not integrated into the Draft Regulation.

(33) Letter by the Norwegian authorities dated 30.04.2003 (Doc No 03-2862-A). 
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(1) However, even with the figures presented in Table 2, the Authority has doubts as to the compatibility 
of the measure under option 1, in particular since it has not been provided with a cost calculation 
method as required by paragraph 54 of the Guidelines. Firstly, the Authority notes that the production 
costs of landfills are missing. As to the production costs of waste incineration plants, the Authority 
notes that it still has not received any detailed and precise cost calculation method. Details on cost 
savings, as well as on the depreciation rate and time have not yet been given. The Authority can 
further not assess how many of the potential 21 beneficiaries are medium-sized, large or small waste 
incineration plants and whether the production costs of medium-sized plants are representative. 
With regard to plant depreciation, the Authority would in particular have to assess to which extent 
investments already have been depreciated. This results from the fact that the aid is given to 21 
existing undertakings and that it is not clear to the Authority to which degree the envisaged aid 
mechanism is favouring an increase of renewable energy production or mainly aiming at maintaining 
the favourable conditions resulting from the existing system of tax differentiation. The Authority 
notes that in the Dutch case to which the Norwegian authorities have referred, this information was 
submitted to the European Commission (34). With regard to the quoted market price for energy, the 
Authority notes that it has not received any information from which source the market price stems 
and where future market prices will be taken from.

(2) The Norwegian Government further states that the production costs in paragraph 51 in Chapter 15 of 
the Guidelines must be interpreted as societal production costs. In line with Commission practice(35), 
the Authority does not agree with this view, which also makes the distinction between option 1 and 
option 3 of the Guidelines redundant. Based on that statement, the Authority presently has doubt that 
the Norwegian authorities would interpret the notion of production costs within the meaning of the 
State Aid Guidelines, when calculating aid.

(3) Furthermore, the Authority cannot be certain that the calculation of the production costs will only 
cover that part directly related to the production of energy and leave those costs which result from 
the treatment of waste aside. The Norwegian Government has stated that it is difficult to separate the 
costs related to energy production from the costs of waste treatment as a whole. In the Norwegian 
authorities’ view, if special costs related to waste collection, sorting and treatment are left out, there 
remains a question of how to adjust the price of waste-based fuel for the pre-processing that is 
inherent in most waste incineration processes. While the Authority takes note of these difficulties, 
it also points out that it must ensure that the aid does not support activities and mitigate the related 
costs which the undertakings have to bear according to obligations resulting from regulatory national 
and European law (i.e. Directive 2001/77/EC and Directive 75/442/EC). The Authority notes that 
in their latest submission the Norwegian authorities state that the production costs do not include 
“negative treatment of waste”. However, the Authority is not certain what this statement implies and 
would also – on the basis of former statements by the Norwegian authorities which argued that it was 
impossible to separate waste treatment costs from the costs of waste-to-energy production – require 
a detailed analysis and calculation of the cost items under the heading “production costs”.

Conclusion: The Authority presently has doubts – on the basis of the given information – that the 
proposed aid scheme is compatible with option 1 on operating aid for renewable energies in Chapter 15, 
D. 3.3.1 of the Guidelines.

4.3  Other provisions

The Norwegian authorities have questioned whether paragraph 63 of the Guidelines could serve as a legal 
basis for approving aid. Paragraph 63 of the Guidelines merely stipulates that “The Kyoto Protocol calls 
for a limitation or reduction in greenhouse gas emissions during the period 2008-12. The Authority takes 
the view that some of the means adopted to comply with the objectives of the Protocol could constitute State 
aid but it is still too early to lay down the conditions for authorising any such aid”, but does not contain 
a legal basis for authorising aid. In addition, paragraph 63 addresses flexible mechanisms under the Kyoto 
Protocol, such as emission quota trading, and does not cover grant schemes like the one notified.

(34) Also in other Commission cases, to which the Authority has drawn Norway’s attention in its information request of  
30 March 2003, detailed information has been submitted by the notifying EU Member State (N 651/2001, N 278/2001 and in 
particular N 707/2002).

(35) See e.g. cases referred to in footnote 37.

http://externe.jrc.es/Method+Approaches.htm
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The aid at issue is not degressive and therefore also not compatible according to paragaphs 37 and 40 of 
Chapter 15 of the Authority’s State Aid Guidelines. Paragraph 40 in conjunction with paragraph 37 of the 
Guidelines provides that operating aid for the promotion of waste management is “…subject to a limited 
duration of five years where the aid is `degressive’. Its intensity may amount to 100 % of the extra costs in 
the first year but must have fallen in a linear fashion to zero by the end of the fifth year”. The Authority 
does not have sufficient information to assess whether the aid would be compatible under paragraph 37 in 
combination with paragraph 41 of the State Aid Guidelines. The Authority does not have any information 
on the extra production costs, the aid being in line with the waste hierarchy and respecting the aid intensity 
of 50%.

HAS ADOPTED THIS DECISION:
 

1.  The Authority opens the formal investigation procedure pursuant to Article 1 (2) in Part I of 
Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement against the aid scheme to utilise energy 
from final waste treatment plants.

2.  The Norwegian Government is invited, pursuant to Article 6 (1) in Part II of Protocol 3 to 
the Surveillance and Court Agreement, to submit its comments to the present decision within 
six weeks from receipt of the present decision.

3.  The Norwegian Government is requested to submit all information necessary to enable 
the Authority to examine the compatibility of the proposed State aid under Article 61 
(3)(c) of the EEA Agreement, in combination with Chapter 15 of the Authority’s State Aid 
Guidelines on Aid for Environmental Protection, within six weeks from receipt of the present 
decision. Otherwise the Authority will adopt a decision on the basis of the information in its 
possession. 

4.  Other EFTA States, EC Member States and interested parties shall be informed by the 
publishing of this decision in the EEA Section of the Official Journal of the European Union 
and the EEA Supplement thereto, inviting them to submit comments within one month from 
the date of publication.

5.  The decision is authentic in the English language.

Done at Brussels, 11 December 2003

For the EFTA Surveillance Authority

 Einar M. Bull Hannes Hafstein
 President College Member

*****
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(1) However, even with the figures presented in Table 2, the Authority has doubts as to the compatibility 
of the measure under option 1, in particular since it has not been provided with a cost calculation 
method as required by paragraph 54 of the Guidelines. Firstly, the Authority notes that the production 
costs of landfills are missing. As to the production costs of waste incineration plants, the Authority 
notes that it still has not received any detailed and precise cost calculation method. Details on cost 
savings, as well as on the depreciation rate and time have not yet been given. The Authority can 
further not assess how many of the potential 21 beneficiaries are medium-sized, large or small waste 
incineration plants and whether the production costs of medium-sized plants are representative. 
With regard to plant depreciation, the Authority would in particular have to assess to which extent 
investments already have been depreciated. This results from the fact that the aid is given to 21 
existing undertakings and that it is not clear to the Authority to which degree the envisaged aid 
mechanism is favouring an increase of renewable energy production or mainly aiming at maintaining 
the favourable conditions resulting from the existing system of tax differentiation. The Authority 
notes that in the Dutch case to which the Norwegian authorities have referred, this information was 
submitted to the European Commission.(34) With regard to the quoted market price for energy, the 
Authority notes that it has not received any information from which source the market price stems 
and where future market prices will be taken from.

(2) The Norwegian Government further states that the production costs in paragraph 51 in Chapter 15 of 
the Guidelines must be interpreted as societal production costs. In line with Commission practice(35), 
the Authority does not agree with this view, which also makes the distinction between option 1 and 
option 3 of the Guidelines redundant. Based on that statement, the Authority presently has doubt that 
the Norwegian authorities would interpret the notion of production costs within the meaning of the 
State Aid Guidelines, when calculating aid.

(3) Furthermore, the Authority cannot be certain that the calculation of the production costs will only 
cover that part directly related to the production of energy and leave those costs which result from 
the treatment of waste aside. The Norwegian Government has stated that it is difficult to separate the 
costs related to energy production from the costs of waste treatment as a whole. In the Norwegian 
authorities’ view, if special costs related to waste collection, sorting and treatment are left out, 
there remains a question of how to adjust the price of waste-based fuel for the pre-processing that 
is inherent in most waste incineration process. While the Authority takes note of these difficulties, 
it also points out that it must ensure that the aid does not support activities and mitigate the related 
costs, which the undertakings have to bear according to obligations resulting from regulatory national 
and European law (i.e. Directive 2001/77/EC and Directive 75/442/EC). The Authority notes that 
in its latest submission the Norwegian authorities state that the production costs do not include 
“negative treatment of waste”. However, the Authority is not certain what this statement implies and 
would also – on the basis of former statements by the Norwegian authorities which argued that it was 
impossible to separate waste treatment costs from the costs of waste-to-energy production – require 
a detailed analysis and calculation of the cost items under the heading   “production costs”.

Conclusion: The Authority presently has doubts – on the basis of the given information – that the 
proposed aid scheme is compatible with option 1 on operating aid for renewable energies 
in Chapter 15, D. 3.3.1 of the Guidelines.

4.3  Other provisions

The Norwegian authorities have questioned whether paragraph 63 of the Guidelines could serve as a legal 
basis for approving aid. Paragraph 63 of the Guidelines merely stipulates that “The Kyoto Protocol calls 
for a limitation or reduction in greenhouse gas emissions during the period 2008-12. The Authority takes 
the view that some of the means adopted to comply with the objectives of the Protocol could constitute State 
aid but it is still too early to lay down the conditions for authorising any such aid”, but does not contain 
a legal basis for authorising aid. In addition, paragraph 63 addresses flexible mechanisms under the Kyoto 
Protocol, such as emission quota trading, and does not cover grant schemes like the one notified.

(34) Also in other Commission cases, to which the Authority has drawn Norway’s attention in its    information request of  
30 March 2003, detailed information has been submitted by the notifying EU Member State (N 651/2001, N 278/2001 and in 
particular N 707/2002).

(35) See e.g. cases referred to in footnote 37.
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The aid at issue is not degressive and therefore also not compatible according to paragaphs 37 and 40 of 
Chapter 15 of the Authority’s State Aid Guidelines. Paragraph 40 in conjunction with paragraph 37 of the 
Guidelines provides that operating aid for the promotion of waste management is “…subject to a limited 
duration of five years where the aid is `degressive’. Its intensity may amount to 100 % of the extra costs in 
the first year but must have fallen in a linear fashion to zero by the end of the fifth year”. The Authority 
does not have sufficient information to assess whether the aid would be compatible under paragraph 37 in 
combination with paragraph 41 of the State Aid Guidelines. The Authority does not have any information 
on the extra production costs, the aid being in line with the waste hierarchy and respecting the aid intensity 
of 50%.

HAS ADOPTED THIS DECISION:
 

1.  The Authority opens the formal investigation procedure pursuant to Article 1 (2) in Part I of 
Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement against the aid scheme to utilise energy 
from final waste treatment plants.

2.  The Norwegian Government is invited, pursuant to Article 6 (1) in Part II of Protocol 3 to 
the Surveillance and Court Agreement, to submit its comments to the present decision within 
six weeks from receipt of the present decision.

3.  The Norwegian Government is requested to submit all information necessary to enable 
the Authority to examine the compatibility of the proposed State aid under Article 61 
(3)(c) of the EEA Agreement, in combination with Chapter 15 of the Authority’s State Aid 
Guidelines on Aid for Environmental Protection, within six weeks from receipt of the present 
decision. Otherwise the Authority will adopt a decision on the basis of the information in its 
possession. 

4.  Other EFTA States, EC Member States and interested parties shall be informed by the 
publishing of this decision in the EEA Section of the Official Journal of the European Union 
and the EEA Supplement thereto, inviting them to submit comments within one month from 
the date of publication.

5.  The decision is authentic in the English language.

Done at Brussels, 11 December 2003

For the EFTA Surveillance Authority

 Einar M. Bull Hannes Hafstein
 President College Member

*****



1.4.2004 Nr. 16/25EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

2004/EØS/16/02VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN NR. 140/03/COL

av 16. juli 2003

om en kompensasjonsordning for ekspressbussoperatører

(NORGE)

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 49, 61 
til 63 og vedlegg XIII(2),

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

under henvisning til Overvåkningsorganets retningslinjer for anvendelse og tolking av EØS-avtalens 
artikkel 61 og 62 (4), særlig kapittel 5, 6 og 15,

under henvisning til Overvåkningsorganets vedtak om å innlede formell behandling(5),

etter å ha anmodet de interesserte parter om å framlegge sine merknader i henhold til kapittel 5 i 
Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte(6) og under henvisning til deres merknader, og

ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

A. Saksbehandling

1. Innledning av den formelle behandlingen

Overvåkningsorganet foretok på bakgrunn av en klage angående kompensasjonsordningen for 
ekspressbussoperatører en foreløpig undersøkelse av denne ordningen i henhold til EØS-avtalens 
statsstøtteregler. Undersøkelsen førte til at Overvåkningsorganet 18. desember 2000 vedtok å innlede 
formell behandling av kompensasjonsordningen for ekspressbussoperatører. Vedtaket ble meddelt den 
norske regjering ved brev av samme dag (dok. nr. 00-9192-D).

I dette brevet ble den norske regjering i henhold til kapittel 5 avsnitt 5.3.1. nr. 1 i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for statsstøtte oppfordret til å framlegge sine merknader til innledningen av formell 
behandling. De norske myndigheter ble videre anmodet om å framlegge alle opplysninger som var 
nødvendige for Overvåkningsorganets vurdering av om kompensasjonsordningen var forenlig med EØS-
avtalens statsstøttebestemmelser.

(1)  Heretter kalt ”EØS-avtalen”.
(2)  Særlig rettsaktene nevnt i nr. 4 i kapittel I ”Innlandstransport” i vedlegg XIII til EØS-avtalen (rådsforordning (EF) nr. 1191/69 av 

26. juni 1969 om medlemsstatenes tiltak i forbindelse med forpliktelser som har sammenheng med begrepet offentlig tjenesteytelse 
innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei (EFT L 156 av 28.6.1969, s. 1), endret særlig ved rådsforordning (EØF) 
nr. 1893/91 av 20. juni 1991 (EFT L 169 av 29.6.1991, s. 1); rettsakten nevnt i nr. 32 i kapittel II ”Veitransport” (dvs. rådsforordning 
(EØF) nr. 684/92 av 16. mars 1992 om innføring av felles regler for internasjonal persontransport med turvogn og buss (EFT L 74 
av 20.3.1992, s. 1), endret ved rådsforordning (EF) nr. 11/98 av 11. desember 1997 om endring av forordning (EØF) nr. 684/92 om 
innføring av felles regler for internasjonal persontransport med turvogn og buss (EFT L 4 av 8.1.1998, s. 1)) og rettsakten nevnt i nr. 
33a i kapittel II ”Veitransport” (dvs. rådsforordning (EØF) nr. 2454/92 av 23. juli 1992 om fastsettelse av vilkår for å gi transportører 
som ikke er hjemmehørende i en medlemsstat adgang til å utføre innenlands persontransport på vei i denne medlemsstat (EFT L 251 
av 29.8.1992, s. 1)), som er erstattet av rettsakten nevnt i nr. 33b i kapittel II ”Veitransport” (dvs. rådsforordning (EF) nr. 12/98 av 11. 
desember 1997 om fastsetjing av vilkåra for at transportørar skal kunne utføre innanlands persontransport på veg i ein medlemsstat 
der dei ikkje høyrer heime (EFT L 4 av 8.1.1998, s. 10).

(3)  Heretter kalt ”overvåknings- og domstolsavtalen”.
(4)  Retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 

artikkel 1, vedtatt og utferdiget av EFTAs overvåkningsorgan 19. januar 1994 og offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og i EØS-
tillegget til EFT nr. 32 av samme dato, sist endret ved Overvåkningsorganets vedtak nr. 264/02/COL av 18. desember 2002, ennå 
ikke offentliggjort, heretter kalt ”Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte”.

(5)  Vedtak nr. 381/00/COL av 18. desember 2000, offentliggjort i EFT C 125 av 26.4.2001 og EØS-tillegget til EFT nr. 22 av 
26.4.2001.

(6)  Særlig retningslinjenes avsnitt 5.3.2.
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Overvåkningsorganet minnet den norske regjering om at mottakere av ulovlig støtte, i henhold til  
kapittel 6 avsnitt 6.2.3 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte, kan bli pålagt å tilbakebetale 
støtten dersom Overvåkningsorganet finner at kompensasjonsordningen er uforenlig med EØS-avtalen. 
Den norske regjering ble derfor bedt om umiddelbart å sende en kopi av vedtaket til støttemottakerne.

Med hensyn til den foreslåtte videreføringen av kompensasjonsordningen for 2001, minnet 
Overvåkningsorganet den norske regjering om dens plikt til ikke å iverksette støtten.

2. Merknader og ytterligere opplysninger oversendt av den norske regjering

Den norske regjering oversendte sine merknader til innledningen av formell behandling ved brev av 
31. januar 2001, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 8. februar 2001 (dok. nr. 01-1029-A). 
Den hevdet at kompensasjonsordningen ikke utgjorde ”ny støtte”, og at den i alle tilfeller var unntatt 
fra meldingsplikten, da den var i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 1191/69(7). Den norske 
regjeringen underrettet Overvåkningsorganet om at den derfor ikke ville stanse utbetalingene i henhold til 
kompensasjonsordningen.

Overvåkningsorganet bekreftet ved brev av 12. april 2001 (dok. nr. 01-2781-D) å ha mottatt dette brevet, 
og anmodet om ytterligere opplysninger.

Den norske regjering oversendte opplysningene det ble anmodet om ved brev av 15. juni 2001, mottatt og 
registrert av Overvåkningsorganet 20. juni 2001 (dok. nr. 01-4686-A).

3. Merknader og ytterligere opplysninger oversendt av tredjeparter

Etter at den formelle behandlingen var innledet, men før vedtaket ble offentliggjort i Den europeiske 
unions tidende, oversendte det norske transportforbundet Transportbedriftenes Landsforening merknader 
til åpningsvedtaket ved brev av 21. februar 2001, registrert av Overvåkningsorganet 23. februar 2001  
(dok. nr. 01-1387-A).

Klageren ble underrettet om vedtaket om å innlede formell behandling ved brev av 18. desember 2000 
(dok. nr. 00-9193-D).

Etter å ha mottatt merknader fra den norske regjering til åpningsvedtaket, henvendte Overvåkningsorganet 
seg igjen til klageren, ved brev av 12. april 2001 (dok. nr. 01-2780-D). I dette brevet oppsummerte 
Overvåkningsorganet argumentene fremmet av den norske regjering med hensyn til innledningen 
av formell behandling, og oppfordret klageren til å oversende sine merknader til disse argumentene. 
Klageren ble videre oppfordret til å oversende ytterligere opplysninger, særlig om konkurransesituasjonen 
mellom transport utenfor rute og rutetransport (som drives av ekspressbussoperatører) i Norge. Klageren 
svarte på denne oppfordringen ved brev av 21. mai 2001, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet  
23. mai 2001 (dok. nr. 01-3911-A).

Ingen tredjeparter oversendte ytterligere merknader innen fristene fastsatt i avsnitt 5.3.2 nr. 1 i 
Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte(8), dvs. innen 26. mai 2001.

4. Ytterligere opplysninger oversendt av den norske regjering i forbindelse med tredjeparters 
merknader

Overvåkningsorganet oversendte tredjepartenes merknader til den norske regjering ved brev av  
30. oktober 2001 (dok. nr. 01-8453-D). Overvåkningsorganet underrettet også den norske regjering 
om at den ikke anså kompensasjonsordningen for ikke-tilskuddsberettigede bussoperatører for å 
falle under rådsforordning (EØF) nr. 1191/69. Med hensyn til en mulig rettferdiggjøring i henhold til 
miljøretningslinjene, understreket Overvåkningsorganet til slutt at kompensasjonsordningen særlig måtte 
være tidsbegrenset og i prinsippet være gradvis avtakende, at kompensasjonen til bussoperatører måtte 
være lavere enn kostnadene i forbindelse med det faktiske forbruket av autodiesel for rutebusser, og at 
graden av kompensasjon videre måtte begrenses for å oppmuntre bussoperatører til å redusere forbruket 

(7)  I henhold til artikkel 17 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 er kompensasjoner for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste som 
betales i henhold til forordningen, unntatt fra meldeplikten; dermed er de ikke underlagt stillstandsplikt.

(8)  I henhold til avsnitt 5.3.2 nr. 1 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte kan tredjepart oversende merknader til vedtaket 
om å innlede formell behandling innen en måned fra vedtaket ble kunngjort.
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av autodiesel. På bakgrunn av dette ble den norske regjering anmodet om å oversende ytterligere 
opplysninger.

Den norske regjering oversendte sine merknader til opplysningene innsendt av tredjepart ved brev 
fra Samferdselsdepartementet av 31. januar 2002, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet  
5. februar 2002 (dok. nr. 01-1006-A). Den framla også sitt syn på Overvåkningsorganets vurdering av 
anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69, og oversendte de opplysninger det var anmodet om. 
Ytterligere merknader ble oversendt av den norske regjering (brev fra Samferdselsdepartementet av 4. 
april 2002, mottatt og registret av Overvåkningsorganet 9. april 2002 (dok. nr. 02-2573-A)).

5. Tredjeparts merknader oversendt etter at fristen for å innsende merknader hadde utløpt

Etter at fristen for innsending av merknader fra tredjeparter (dvs. 26. mai 2001) hadde utløpt, 
mottok Overvåkningsorganet ytterligere merknader fra Transportbedriftenes Landsforening (jf. faks av  
7. februar 2002, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet samme dag (dok. nr. 02-1058-A), og brev 
av 9. april 2002, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 11. april 2002 (dok. nr. 02-2557-A)) 
samt fra klageren (jf. brev av 8. mai 2002, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 15. mai 2002  
(dok. nr. 02-3635-A)).

B. Beskrivelse av kompensasjonsordningen for ekspressbusser

1. Den norske autodieselavgiften: oppheving av unntaket for bussoperatører

Autodieselavgiften ble opprinnelig innført 1. oktober 1993 (da den erstattet kilometeravgiften innført i 
1978)(9). Avgiften innkreves for forbruk av autodiesel, og satsen per liter fastsettes årlig ved vedtak i 
Stortinget(10). Bussoperatører som tilbyr persontransport, ble fritatt for denne avgiften (på samme måte 
som de tidligere var fritatt for kilometeravgiften). I stortingsproposisjonen om grønne skatter (St.prp. nr. 
54 (1997-1998)) fastslo den norske regjering at det tidligere fritaket for busser ikke kunne forsvares av 
miljømessige årsaker, da det lettet de eksterne kostnadene forårsaket av disse operatørenes  bruk av veier 
og i forhold til ulykker og forurensning, og ikke ga dem noen økonomisk motivasjon for å redusere disse 
kostnadene. Den norske regjering foreslo derfor å avskaffe fritaket for autodieselavgift for bussoperatører, 
for å oppmuntre disse foretakene til å øke effektiviteten og ta miljøvennlige beslutninger.

Per 1. januar 1999 var alle bussoperatører som drev persontransport i prinsippet underlagt autodieselavgift 
(dvs. både rutetransporttjenester(11) og transporttjenester utenfor rute(12)).

2. Innføring av kompensasjonsordninger

For å unngå å svekke konkurranseevnen innen sektoren for offentlig transport (dvs. rutetransport), 
ble det foreslått å kompensere visse typer bussoperatører (såkalt ”tilskuddsberettiget bussdrift” eller 
”tilskuddsberettigede” bussoperatører, dvs. bussoperatører som oppfyller kravene til å motta direkte 
statsstøtte for drift av persontransporttjenester i rute(13)) for kostnader som følge av at unntaket ble 
avskaffet. For andre typer bussoperatører (såkalt ”ikke-tilskuddsberettiget bussdrift” eller ”ikke-
tilskuddsberettigede” bussoperatører, dvs. bussoperatører som yter persontransporttjenester i rute, men 
som ikke oppfyller kravene til å motta direkte statsstøtte for dette(14)), slo stortingsproposisjonen om 
grønne skatter fast at det ikke skulle gis kompensasjon, da slike bussoperatører ble ansett for å være i stand 
til å dekke de økte kostnadene enten ved å øke billettprisene eller ved å redusere overskuddet. Det ble 
videre hevdet at en avskaffelse av avgiftsfritaket ville oppmuntre bussoperatørene til å øke effektiviteten 
og gjøre tjenestene sine mer miljøvennlige.

(9)  Forskrift av 8. juni 1993 om avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn og om merking av mineralolje. 
(10)  Tabell 2 inneholder mer detaljerte opplysninger om satsene som har vært anvendt siden 1999. 
(11)  Begrepet “rutetransport” brukes i dette vedtak i henhold til definisjonen fastsatt i artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 12/98 

av 11. desember 1997, som fastsetter vilkår for at transportører skal kunne utføre innenlands persontransport på vei i en annen 
medlemsstat enn den der de hører hjemme.

(12)  Begrepet “transport utenfor rute” brukes i dette vedtak i henhold til definisjonen fastsatt i artikkel 2 nr. 3 i rådsforordning (EF)  
nr. 12/98 av 11. desember 1997, som fastsetter vilkår for at transportører skal kunne utføre innenlands persontransport på vei i en 
annen medlemsstat enn den der de hører hjemme.

(13)  Se vedtakets avsnitt C for en mer detaljert beskrivelse av denne typen bussoperatører.
(14)  Se vedtakets avsnitt C for en mer detaljert beskrivelse av denne typen bussoperatører.
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Som en følge av Regjeringens forslag vedtok Stortinget høsten 1998 å innføre en kompensasjonsordning 
for ”tilskuddsberettigede” bussoperatører. Selv om det opprinnelig ikke var en del av Regjeringens 
forslag i forbindelse med den grønne skattereformen, vedtok Stortinget en egen kompensasjonsordning 
for såkalte ”ikke-tilskuddsberettigede” bussoperatører i sitt vedtak om revidert statsbudsjett for 1999, 
vedtatt våren 1999 (St.prp. nr. 67 (1998-1999). Denne ordningen ligger under Samferdselsdepartementets 
ansvarsområde (jf. St.prp. nr. 1 (1999-2000), kapittel 1330, post 71 ”Tilskudd til ekspressbusser”).

Ved innføringen av kompensasjonsordninger både for ”tilskuddsberettigede” og ”ikke-tilskuddsberettigede” 
bussoperatører, ble bussoperatører innen persontransport i rute fra 1. januar 1999 dermed (delvis) 
kompensert for kostnadene som autodieselavgiften medførte. På den annen side måtte andre bussoperatører,  
blant annet operatører innen transport utenfor rute, bære de fulle kostnadene forbundet med 
autodieselavgiften.

Reglene for kompensasjon for ekspressbussoperatører ble fastsatt i to brev av 21. februar 2000, som ble 
oversendt de tilskuddsberettigede bussoperatørene(15).

Støttebeløpet per selskap beregnes i forhold til strekningene tilbakelagt i henhold til ruteplanen, med 
en fastsatt takst per kilometer. Denne satsen blir ikke fastsatt på forhånd, men blir bestemt når man har 
beregnet de samlede tilbakelagte strekningene for alle løyveinnehaverne(16). Ifølge den norske regjering 
var satsene for 1999 og 2000 på henholdsvis 1,37 og 1,41 NOK per kilometer, og beregningene for 2001 
og 2002 var på henholdsvis 1,07 og 0,62 NOK per kilometer.

I tillegg skal det kompenseres for såkalt ”posisjonskjøring”(17) og ”assistansekjøring”(18). Ifølge norske 
myndigheter skal kompensasjon i slike tilfeller bare gis der ”posisjonskjøring” og ”assistansekjøring” 
overstiger 10 % av kjøring i henhold til ruteplan. Videre kompenseres det også for ”godkjent fravikelse” 
fra ruteplanen(19).

Innenlands transporttjenester som drives i forbindelse med internasjonal transport (”kabotasjetjenester”), 
omfattes også av kompensasjonsordningen. Det antas at utenlandske operatører som driver slike 
kabotasjetjenester gjør dette i samarbeid med norske operatører. Det antas også at de norske operatørene 
opptrer på vegne av de utenlandske operatørene når de søker om kompensasjon.

3. Formålet med denne behandlingen

Overvåkningsorganet innledet ved sitt vedtak av 18. desember 2000 formell behandling av 
”kompensasjonsordningen for ekspressbussoperatører”(20). I sine merknader til åpningsvedtaket gjorde 
den norske regjering det klart at mottakerne under støtteordningen som behandles ikke er identiske med  
”ekspressbussoperatører”. Begrepet ”ekspressbussoperatører” brukes av operatørene i 
markedsføringsøyemed. Ifølge den norske regjering yter ”ekspressbussoperatører” egentlig både 
”tilskuddsberettigede” og ”ikke-tilskuddsberettigede” tjenester. I lys av denne forklaringen understreker 
Overvåkningsorganet at kompensasjonsordningen som behandles, er den som er iverksatt for ikke-
tilskuddsberettigede bussoperatører som driver persontransport i rute. Kompensasjonsordningen for 
”tilskuddsberettigede” bussoperatører er ikke gjenstand for formell behandling.

C. Beskrivelse av de juridiske rammebetingelsene for persontransport i rute i Norge

1. Juridiske rammebetingelser for persontransport i rute i Norge

Ifølge den norske regjering reguleres all persontransport i rute i Norge av lov om samferdsel [av 1976,  
nr. 63] og forskrift om persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy(21). Alle operatører 
som har løyve i samsvar med § 3 i samferdselsloven, kan drive persontransport i rute. På den annen 

(15)  Se Overvåkningsorganets åpningsvedtak for en mer detaljert beskrivelse av bestemmelsene for kompensasjonsordningen.
(16)  Denne satsen beregnes tydeligvis ved å dele det samlede beløpet øremerket for kompensasjonsordningen på det samlede antall 

kilometer det er søkt om kompensasjon for.
(17)  ”Posisjonskjøring” er nødvendig før og etter kjøring i henhold til ruteplanen, f.eks. kjøring til og fra garasje/oppstillingsplass.
(18)  ”Assistansekjøring” er nødvendig for at alle passasjerer som skal med en bestemt rute blir betjent til enhver tid i henhold til 

ruteplanen.
(19)  ”Godkjent fravikelse” er ment å være fravikelser som nevnt av den norske regjering i dens svar på Overvåkningsorganets anmodning 

om ytterligere opplysninger av 12. april 2001: ”... større fravikelser [fra den definerte ruten] har ikke forekommet utenom som del 
av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste som angitt i løyvet …”.

(20)  Dette begrepet ble brukt av Overvåkningsorganet i dets åpningsvedtak, på grunnlag av tittelen som ordningen som behandles 
omtales under i det norske statsbudsjettet.

(21)  Den norske regjering henviste i opplysningene de oversendte til ”utfyllende regelverk”. 
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side er alle operatører med løyve underlagt de samme vilkår for persontransport i rute, som fastsatt 
i samferdselsloven og i forskriften om innenlands persontransport. Bestemmelsene i forskriften om 
innenlands persontransport fastsetter blant annet at en løyveinnehaver har rett så vel som plikt til 
å yte den transporttjenesten som er beskrevet i løyvet. Ruteplanen og takstene skal godkjennes av 
vedkommende myndigheter(22). Dersom en operatør søker om at en transporttjeneste opphører (f.eks. 
dersom vedkommende ønsker å stanse transporttjenesten på en rute eller endre vilkårene for denne), kan 
vedkommende myndigheter kreve at operatøren opprettholder driften, og samtidig gi kompensasjon for 
eventuelle tap på den aktuelle ruten som ikke kan dekkes gjennom et overskudd fra andre ruter (jf § 19  
nr. 2 i forskriften om innenlands persontransport.)

2. Sondring mellom såkalte ”tilskuddsberettigede” og ”ikke-tilskuddsberettigede” operatører

Den norske regjering understreket at skillet mellom ”tilskuddsberettigede” og ”ikke-tilskuddsberettigede” 
operatører ikke bygger på samferdselsloven eller noen annen lov som regulerer persontransport i rute.

Overvåkningsorganet merker seg imidlertid at ”tilskuddsberettigede” og ”ikke-tilskuddsberettigede” 
operatører er underlagt ulike regler med hensyn til framgangsmåten forut for tildeling av løyve til å drive 
persontransport i rute på individuelle ruter, samt forskjeller med hensyn til om de har krav på direkte 
statsstøtte (eller ikke) for utførelsen av slike transporttjenester.

Det framgår av opplysninger Overvåkningsorganet besitter at såkalte ”tilskuddsberettigede” operatører 
velges ut gjennom en anbudsrunde for persontransport i rute. Disse tjenestene mottar kompensasjon under 
”rammeavtaler” inngått med hvert berørte fylke. Vilkårene for anbudsprosessen, for inngåelsen av slike 
avtaler og for tildeling av kompensasjon, er fastsatt i Forskrift om anbud i lokal rutetransport. På den 
annen side, på ruter der mulighetene for kommersielle transportmuligheter er gode, kan bussoperatører 
søke om løyve til å drive persontransport på den aktuelle ruten. Disse søknadene avgjøres av vedkommende 
myndigheter, som vurderer transportbehovet og konkurransen. Bussoperatører som driver persontransport 
i rute etter søknad, har ikke krav på direkte statsstøtte. De kalles derfor ”ikke-tilskuddsberettigede” 
bussoperatører.

D. Overvåkningsorganets vedtak om å innlede formell behandling, merknader  
fra Norge og tredjeparter oversendt i løpet av behandlingen

I desember 2000 vedtok Overvåkningsorganet å innlede formell behandling av kompensasjonsordningen 
for ekspressbussoperatører(23). I vedtaket uttrykte Overvåkningsorganet tvil om kompensasjonsordningen 
var forenlig med EØS-avtalens virkemåte. Overvåkningsorganet var av den oppfatning at 
kompensasjonsordningen for ekspressbussoperatører som ble innført i 1999 utgjorde ”ny støtte”. Da 
ordningen ikke var meldt til Overvåkningsorganet i samsvar med overvåknings- og domstolsavtalens 
protokoll 3 artikkel 1 nr. 3, var den å anse som ”ulovlig av saksbehandlingsgrunner” i henhold til avsnitt 
6.1 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. Overvåkningsorganet uttrykte videre tvil om 
kompensasjonsordningen var forenlig med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) sammenholdt med 
miljøretningslinjene.

1. Statsstøtte i betydning av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

a) Overvåkningsorganets syn som uttrykt i åpningsvedtaket

På grunnlag av opplysninger mottatt under den foreløpige undersøkelsen, kunne ikke Overvåkningsorganet 
utelukke at kompensasjonsordningen styrket den konkurransemessige stillingen til selskaper som yter 
persontransporttjenester både i og utenfor Norge, og at ordningen dermed vred konkurransen og påvirket 
samhandelen mellom avtalepartene.

Overvåkningsorganets foreløpige konklusjon bygget på følgende forhold:

Foretakene som omfattes av kompensasjonsordningen kan utføre både rutetransport og transport 
utenfor rute. Ifølge Overvåkningsorganet kunne det derfor ikke utelukkes at utbetalinger etter 
kompensasjonsordningen ble brukt til å støtte transporttjenester utenfor rute (en tjeneste som er fullstendig 
liberalisert).

(22)  En mer detaljert beskrivelse av reglene for persontransport i rute i Norge er gitt under. 
(23)  Se fotnote 5.
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Selv i tilfeller der busselskaper utelukkende utførte rutetransport, kunne konkurransevridning ikke 
utelukkes, ettersom ikke-tilskuddsberettigede busselskaper – om enn bare i en viss grad – konkurrerte 
med busstjenester utenfor rute.

Med hensyn til internasjonal rutetransport var Overvåkningsorganet ikke overbevist om at utenlandske 
operatører ville motta kompensasjon på et ikke-diskriminerende og gjennomsiktig grunnlag. Til slutt 
påpekte Overvåkningsorganet av selv om støtteordningen ble anvendt uten forskjellsbehandling av 
utenlandske operatører som yter transporttjenester i Norge, kunne det ikke utelukkes at samhandelen ble 
påvirket, ettersom norske busselskaper som mottar kompensasjonsutbetalinger ville kunne konkurrere 
utenfor Norge både innen transport utenfor rute og innen rutetransport.

b) Merknader fra den norske regjering til åpningsvedtaket

I sine merknader til åpningsvedtaket (brev av 31. januar 2001) bemerket den norske regjering at 
kompensasjonsordningen etter dens oppfatning ikke utgjorde støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 
61 nr. 1. Kompensasjon til rutetransport kunne ikke påvirke konkurransesituasjonen for transport utenfor 
rute, da markedene for transport i og utenfor rute var to atskilte markeder med svært få berøringspunkter. 
I tillegg hevdet den norske regjering at kompensasjonsordningen ikke påvirket samhandelen, ettersom 
kompensasjon ble gitt til alle (både norske og utenlandske) operatører som driver kabotasjerutetransport 
i Norge. Videre anførte den at kompensasjonen ble beregnet bare ut fra antall kilometer tilbakelagt i 
Norge.

c) Ytterligere opplysninger oversendt av den norske regjering

Opplysninger oversendt av den norske regjering viste at av de 100 operatørene innen busstransport i rute 
i Norge som mottok kompensasjon for autodieselavgiften under den gjeldende kompensasjonsordningen, 
fantes det 49 operatører (49 %) som også drev transport utenfor rute. Den norske regjering oversendte 
også tall som viste at ”non-scheduled services”(24) i den norske buss- og turvognnæringen vanligvis utgjør 
mindre enn 15 % av de samlede driftsutgiftene til de berørte selskapene.

Når det gjelder konkurransesituasjonen mellom rutetransport og transport utenfor rute, forklarte den norske 
regjering (i brev av 15. juni 2001) at disse tjenestene utgjorde to atskilte markeder, tatt i betraktning de 
ulike lovmessige forpliktelsene som gjaldt for de to transporttjenestene (krav om løyve for rutetransport, 
men ikke for transport utenfor rute; tilleggsforpliktelser ang. rutetabeller, hyppighet og ruteplaner for 
rutetransport, men ikke for transport utenfor rute) og tjenestenes natur, som ble påstått å være ulik fra 
kundens synspunkt.

Ifølge de norske myndigheter kan rutetransport være et godt alternativ til transport utenfor rute for en 
gruppe passasjerer bare dersom attraksjoner, hoteller osv. befinner seg langs den aktuelle ruten. Den 
norske regjering anførte også at en kunde under visse omstendigheter kan finne det økonomisk interessant 
å velge enten å reise med leid transport eller å reise med ”scheduled service”(25). Vanligvis vil en slik 
situasjon ifølge norske myndigheter ikke oppstå ofte, og operatører som driver rutetransport skal i svært 
begrenset grad ha betjent kundegrupper som vanligvis betjenes av operatører som driver transport utenfor 
rute.

Det ble videre anført at Samferdselsloven åpnet for muligheten for busser i rutetransport til å plukke opp 
grupper av passasjerer i rimelig avstand fra de fastsatte stoppestedene. Av det de norske myndigheter 
erfarer, hadde det ikke forekommet større avvik, unntatt som del av en forpliktelse til å yte offentlig 
tjeneste som angitt i løyvet. Slike forpliktelser kan omfatte transport til spesielle utfartssteder.

I tillegg, og med hensyn til uttalelsen i åpningsvedtaket om at operatører som yter rutetransport kan 
endre sine destinasjoner om vinteren og tilby transport til turiststeder, forklarte den norske regjering 
at søknader om omlegging av ruten fra ”ikke-tilskuddsberettigede” operatører måtte vurderes av 
Samferdselsdepartementet ut fra transportbehovet og den virkning slike endringer har på konkurransen. 
Videre hadde operatørene ifølge den norske regjering i prinsippet ikke lov til å legge om sine ruter fordi en 
gruppe passasjerer ønsket det (det ville imidlertid se ut til å være mulig å foreta en slik omlegging, forutsatt 
at det ikke ville påvirke transporttjenestenes rutetilbud, dvs. at rutetider og stoppesteder overholdes 
likevel).

(24)  Dette begrepet brukes på engelsk av den norske regjering. Overvåkningsorganet forstår begrepet slik at det omfatter andre 
transporttjenester enn ”rutetransport” i betydningen av artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 12/98. Se fotnote 2.

(25)  Dette begrepet brukes på engelsk av den norske regjering. Overvåkningsorganet forstår begrepet slik at det omfatter ”rutetransport” 
i betydningen av artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 12/98. Se fotnote 2.



1.4.2004 Nr. 16/31EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Med hensyn til utenlandske transportører omfattet av kompensasjonsordningen, underrettet den norske 
regjering Overvåkningsorganet om at det for tiden bare finnes én operatør, det svenske selskapet Swebus 
AB, som tilbyr internasjonal kabotasje i rute i Norge. Dette selskapet driver i samarbeid med den norske 
operatøren AS Østfold Bilruter.

Når det gjelder norske operatører som driver transporttjenester i utlandet, underrettet den norske regjering 
Overvåkningsorganet om at det for tiden er utstedt 330 fellesskapslisenser(26). Opplysninger om lisenser 
for rutetransport måtte innhentes fra de respektive landene.

d) Merknader til åpningsvedtaket fra Transportbedriftenes Landsforening

Transportbedriftenes Landsforening erkjente at ”scheduled services”(27) konkurrerte med transport 
utenfor rute, men hevdet likevel at slik konkurranse vil være en integrert del av den norske og 
europeiske transportpolitikken. Transportbedriftenes Landsforening hevdet at ruteendringer (på grunn 
av variasjoner i etterspørselen i løpet av året) samt muligheten til å plukke opp grupper i rimelig 
avstand til de fastsatte stoppestedene, hører med i slik tjenesteyting og omfattes av rådsforordning 
(EØF) nr. 684/92, endret ved rådsforordning (EF) nr. 11/98. I forbindelse med ”international scheduled 
services”(28) hevdet Transportbedriftenes Landsforening at utenlandske operatører ville bli behandlet 
på samme måte som nasjonale transportører. Med hensyn til om EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 får 
anvendelse på den aktuelle kompensasjonsordningen, hevder Transportbedriftenes Landsforening i sitt 
brev av 9. april 2002 at det bare er rutetransport innenfor Norges grenser som omfattes av den aktuelle 
kompensasjonsordningen; konkurransereglene vil derfor etter Transportbedriftenes Landsforenings syn 
ikke gjelde for kompensasjonsordningen.

e) Merknader fra klageren

Ifølge klageren konkurrerer ”ikke-tilskuddsberettigede” bussoperatører med turvognoperatører. I 
denne forbindelse henviser klageren til flere ruter som betjenes både av ”ikke-tilskuddsberettigede” 
bussoperatører og av turvognoperatører, og der begge operatørgrupper konkurrerer om samme kundegruppe  
(for eksempel ekspressbussruter til Oslo Lufthavn, der operatører som driver rutetransport konkurrerer 
med turvognoperatører).

I tillegg hevder klageren at rutebusser, i motsetning til det den norske regjering har fastholdt, kan legge 
om rutene og transportere grupper av personer til turiststeder, noe som er typisk turvognvirksomhet.  
(I denne forbindelse nevner klageren Valdresbussen, som betjener strekningen Oslo-Beitostølen, ”et typisk 
turistområde”. Andre av klagerens eksempler omfatter strekningene Oslo-Trysil, Oslo-Hemsedal og Oslo-
Geilo.) Slike fravikelser av ruteplanen vil resultere i overlappende tjenester.

Videre vil ”ikke-tilskuddsberettigede” bussoperatører motta kompensasjon for ”assistansekjøring” 
og ”posisjonskjøring”. Begge transporttyper vil bli benyttet av disse bussoperatørene for å yte 
transporttjenester i konkurranse med klageren (i denne forbindelse nevner klageren særlig ruten Valdres-
Oslo; på returreisen/under ”posisjonskjøring” vil bussoperatører yte turisttjenester overfor grupper av 
passasjerer).

Til slutt understreket klageren at ”ikke-tilskuddsberettigede” bussoperatører får kompensasjon for drift av 
rutetransport på ruter der bussoperatører med løyve samtidig tilbyr godstransport.

f) Merknader fra den norske regjering til tredjepartenes merknader

Klagerens påstander, særlig med hensyn til strekninger som betjenes både av bussoperatører som driver 
rutetransport og bussoperatører som driver transport utenfor rute samt rutebussoperatørers mulighet til å 
legge om ruter for å kunne transportere grupper til turiststeder, ble ikke bestridt av den norske regjering 
(jf. den norske regjerings brev av 31. januar 2002). Det ble imidlertid henvist til kontrollmekanismene 
opprettet under kompensasjonsordningen, som skulle sikre at kompensasjonsutbetalinger ikke ble 
misbrukt, dvs. være fordelaktige for en operatørs turistaktivitet, og at kompensasjon bare ble gitt for 

(26)  Den norske regjering har imidlertid ikke oppgitt hvor mange av disse lisensene som er tildelt bussoperatører som omfattes av denne 
undersøkelsen.

(27)  Dette begrepet brukes på engelsk av Transportbedriftenes Landsforening. Overvåkningsorganet forstår begrepet slik at det omfatter 
”rutetransport” i betydningen av artikkel 2 nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 12/98. Se fotnote 2.

(28)  Dette begrepet brukes på engelsk av Transportbedriftenes Landsforening. Overvåkningsorganet forstår begrepet slik at det omfatter 
”internasjonal rutetransport” i betydningen av artikkel 3 nr. 3 i rådsforordning (EF) nr. 12/98. Se fotnote 2.
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strekninger i henhold til de angitte rutene og tidtabellene. Med hensyn til godstransport informerte den 
norske regjering Overvåkningsorganet om data fra Transportbedriftenes Landsforening, som viser at 
godstransportens andel av omsetningen i forhold til rutetransportens ”sannsynligvis er mindre enn 1 %”.

Med hensyn til virkningene av kompensasjonsordningen i forhold til assistansekjøring, posisjonskjøring 
og godkjente fravikelser fra ruteplanene fastsatt i løyvet, hevdet den norske regjering at kompensert 
assistanse- og posisjonskjøring i 1999 tilsvarte mindre enn 4 % av kjøringen i henhold til ruteplan. På 
grunnlag av disse tallene var den norske regjering av den oppfatning at innlemmingen av posisjons- og 
assistansekjøring hadde ubetydelige virkninger på konkurransen. Den norske regjering bekreftet at det 
også ble kompensert for godkjente fravikelser(29).

2. Meldeplikt og stillstandsplikt

a) Overvåkningsorganets syn som uttrykt i åpningsvedtaket

I åpningsvedtaket fastslo Overvåkningsorganet at den aktuelle kompensasjonsordningen utgjorde 
”ny støtte”. Etter Overvåkningsorganets syn kunne ikke kompensasjonsordningen anses for å være 
”eksisterende støtte” i henhold til avsnitt 7.2. nr. 1 første strekpunkt i Overvåkningsorganets retningslinjer 
for statsstøtte, ettersom utbetalingene ikke var hjemlet i en lov som var i kraft på det tidspunkt EØS-avtalen 
trådte i kraft (kompensasjonsordningen for såkalte ”ikke-tilskuddsberettigede” bussoperatører ble innført 
etter at fritaket for dieselavgift for bussoperatører opphørte 1. januar 1999). Videre ble kompensasjonen 
fastsatt etter bestemte regler, og deler av disse ble meddelt de berørte busselskapene i to brev av  
21. februar 2000. Disse reglene utgjorde en ny juridisk ramme for tildeling av støtte til visse 
rutebusselskaper. Kompensasjonsordningen kunne derfor ikke anses for å være en videreføring av en 
avgiftslettelse som var fastsatt i en annen lov.

b) Merknader fra den norske regjering til åpningsvedtaket

Den norske regjering hevdet i sine merknader til åpningen av formell behandling at det var irrelevant om 
kompensasjonsordningen utgjorde en ny rettslig ramme. Avgjørende for om tiltaket utgjorde ”ny støtte” 
eller ”eksisterende støtte”, var om det var bevilget ytterligere midler og om nye støttemottakere var 
innlemmet i ordningen. I denne forbindelse hevdet den norske regjering at kompensasjonsordningen var 
mindre omfattende (både med hensyn til penger og med hensyn til støtteberettigede selskaper) enn det 
tidligere avgiftsfritaket. Ifølge den norske regjering ble det ved beregning av kompensasjonsbeløpet for 
1999 forutsatt en reduksjon i drivstofforbruket på 6 %. Videre var kompensasjonsordningen begrenset til å 
omfatte rutetransportselskaper, mens det tidligere avgiftsfritaket gjaldt alle bussoperatører, også operatører 
innen transport utenfor rute.

3. Vurdering av forenlighet i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 1191/69

a) Overvåkningsorganets syn som uttrykt i åpningsvedtaket

Selv om spørsmålet ikke ble reist av den norske regjering under den innledende behandlingen, vurderte 
Overvåkningsorganet om forordning nr. 1191/69 kunne få anvendelse. Overvåkningsorganet trakk 
følgende foreløpige konklusjon: ”Ut fra de opplysninger som er framlagt av norske myndigheter, synes 
kompensasjon til ikke-tilskuddsberettiget bussdrift ikke å falle inn under virkeområdet for forordning 
nr. 1191/69, ettersom de tilskuddsberettigede selskapene ikke synes å være undergitt forpliktelse til å 
yte offentlig tjeneste som definert i forordningens artikkel 2.” Videre uttrykte Overvåkningsorganet 
følgende syn: ”Ut fra reglene for kompensasjonsutbetalinger fastsatt i de to brevene av 21. februar 2000 
synes det videre klart at den kompensasjon som ytes til de berørte busselskapene, ikke er fastlagt etter 
framgangsmåten i forordning nr. 1191/69 (særlig artikkel 9 og flg.). …”.

b) Den norske regjerings merknader til åpningsvedtaket

I sine merknader til åpningsvedtaket hevdet den norske regjering at kompensasjonsordningen ville falle 
inn under rådsforordning (EØF) nr. 1191/69.

(29)  Med ”godkjente fravikelser” menes avvikene nevnt av Den norske regjering i dens svar på Overvåkningsorganets anmodning om 
ytterligere opplysninger av 12. april 2001: ”… større fravikelser [fra den definerte ruten] har kun forekommet som del av forpliktelse 
til å yte offentlig tjeneste som angitt i løyvet. Slike forpliktelser kan bestå i å betjene … særlige utfartssteder…”.
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Ifølge den norske regjering faller all persontransport i rute i Norge inn under virkeområdet for 
rådsforordning (EØF) nr. 1191/69. Den norske regjering framholdt at både ”tilskuddsberettigede” og 
”ikke-tilskuddsberettigede” bussoperatører er underlagt de samme juridiske rammebetingelsene. Det ble 
ikke skilt mellom disse to gruppene i samferdselsloven. Den norske regjering så derfor ingen grunn til å 
vurdere de to transporttypene ulikt. Antatt at Overvåkningsorganet fant at kompensasjonsordningen for 
såkalte ”tilskuddsberettigede” bussoperatører var forenlig med EØS-avtalen, hevdet den norske regjering 
at kompensasjon til såkalte ”ikke-tilskuddsberettigede” operatører også måtte anses som forenlig med 
EØS-avtalen.

Den norske regjering understreket at skillet mellom disse typene operatører på grunnlag av beregninger 
av hvilke ruter som var økonomisk lønnsomme, ble trukket før avgiftsfritaket ble avskaffet. Etter 
avskaffelsen av avgiftsfritaket endret den økonomiske situasjonen for såkalte ”ikke-tilskuddsberettigede” 
bussoperatører seg. Ifølge de norske myndigheter var det opplagt at de ”ikke-tilskuddsberettigede” 
bussoperatørene ikke nødvendigvis ville påta seg de forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som de hadde 
påtatt seg før 1. januar 1999 i samme grad eller på samme vilkår som tidligere, dersom det ikke hadde 
vært for fritaket for autodieselavgift.

Ifølge den norske regjering inneholder samferdselsloven (Lov om samferdsel av 1976, nr. 63) og 
forskrift om persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy et antall vilkår for drift av 
persontransport i rute som del av en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste(30):

– Operatøren har en absolutt plikt til å drive transport, unntatt i tilfeller av force majeure (§ 7)

– Operatøren skal sette inn det antall busser som er nødvendig for å tilfredsstille ordinært behov for 
transport, og så vidt mulig også ekstraordinært behov som forutses (§ 8)

– Ruteplan må være godkjent av vedkommende myndighet. Alle opplysninger om rutetider, utgangspunkt, 
mellomliggende stoppesteder og endepunkt skal være behørig angitt (§ 10)

– Takster og rabatter må være godkjent av vedkommende myndighet (§ 11)

– Operatøren skal bruke billetter, billettmaskiner og annet utstyr godkjent av vedkommende myndighet 
(§ 12)

– Vedkommende myndighet kan vedta at rutene skal bruke bestemte rutebilstasjoner, holdeplasser og 
veier (§ 13)

– Vedkommende myndighet kan vedta at passasjerene skal ha adgang til å forhåndsbestille og reservere 
plass (§ 15)

– Operatøren skal forsyne holdeplassene med opplysningstavler

I tillegg framholdes det at mange ruter som kjøres parallelt med jernbanetransporttjenester nektes å ta opp 
passasjerer i nærheten av jernbanestasjoner, hvilket utgjør en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste for de 
berørte operatørene.

Ifølge de norske myndigheter er det opplagt at forpliktelsene pålagt i samferdselsloven og i forskriften 
om innenlands persontransport øker kostnadene mer enn dersom tjenestene hadde blitt utført på et strengt 
kommersielt grunnlag, og at inntektene særlig reduseres pga. begrensningene som pålegges for å verne 
jernbanetransporten.

Med hensyn til Overvåkningsorganets spørsmål om kompensasjonsordningen for ekspressbusser var i 
samsvar med kravene i artikkel 10 til 13 i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69, da kompensasjonen ikke 
ble beregnet i samsvar med disse kravene, hevder de norske myndigheter at denne fravikelsen ikke ville 
være avgjørende for om kompensasjonsordningen var i samsvar med forordningen eller ikke, da tildelt 
kompensasjonsbeløp likevel ville være innenfor forordningens tillatte beløpsgrenser.

(30)  Det henvises til de aktuelle bestemmelsene i forskriften om innenlands persontransport.
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Den norske regjering henviser også til kompensasjonsordninger som anvendes i andre EU-medlemsstater, 
som ikke har vært gjenstand for innvendinger fra Kommisjonen (i denne forbindelse henvises det særlig 
til et dansk fritak for dieselavgift for rutebusstjenester). Det hevdes at Kommisjonen ikke har tolket 
rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 strengt, og at Kommisjonens praksis på dette området tilsier at alle 
kostnader tilknyttet forpliktelse til å yte offentlig tjeneste kan refunderes.

c) Ytterligere merknader fra den norske regjering

Som svar på Overvåkningsorganets brev av 30. oktober 2001, der Overvåkningsorganet uttrykte tvil 
med hensyn til anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69, gjentok den norske regjering at den 
mener vilkårene i samferdselsloven og i forskriften om innenlands persontransport utgjør forpliktelser 
til å yte offentlig tjeneste som er pålagt de berørte bussoperatørene. Som svar på Overvåkningsorganets 
argument om at disse vilkårene ikke nødvendigvis kan anses for å være pålagt den berørte bussoperatør, 
da operatøren selv har søkt om løyve til å yte en bestemt tjeneste på en gitt strekning, hevdet den norske 
regjering at operatører ikke ensidig kan endre kravene til kontinuitet, regelmessighet og kapasitet fastsatt 
i løyvene med henblikk på å tilpasse seg endrede økonomiske forhold (slik som avskaffelsen av fritaket 
for autodieselavgift). Søknader om å endre takster, ruteplaner og ruter ble ikke alltid innvilget. I tilfeller 
der søknader om å endre visse vilkår ikke ble innvilget, ville dette måtte anses som en forpliktelse til å 
yte offentlig tjeneste som er pålagt den berørte operatør. Den norske regjering hevdet også at enkelte 
rutetransportstrekninger sannsynligvis ikke lenger ville være lønnsomme etter at det tidligere fritaket for 
autodieselavgift ble avskaffet. Resultatet ville trolig være at enkelte operatører trakk sine tjenester fra 
markedet. Andre operatører ville bli tvunget til å øke satsene og/eller redusere antallet avganger for fortsatt 
å drive lønnsomt. Ifølge den norske regjering kan verken en nedlegging av linjer eller vesentlige økninger 
av satsene som følge av at fritaket for autodieselavgift ble avskaffet, godtas av norske myndigheter.

Den norske regjering hevdet at man ifølge Transportbedriftenes Landsforening trolig måtte nedlegge 
rundt 25 linjer dersom kompensasjonsordningen ble fjernet, og at en prisøkning på rundt 15 % ville måtte 
ventes for de resterende linjene. På anmodning fra Overvåkningsorganet om å framlegge verifiserbar 
dokumentasjon på dette, svarte den norske regjering at den på bakgrunn av det marginale overskuddet til 
enkelte av operatørene ikke fant grunn til å betvile at nedlegging av linjer og/eller prisøkning ville være 
et sannsynlig resultat dersom kompensasjonsordningen ble avskaffet. Først dersom ordningen faktisk ble 
fjernet ville man kunne fastslå nøyaktig hvilke tjenester som måtte nedlegges eller på hvilke ruter takstene 
måtte økes.

Videre, med hensyn til kostnadene forbundet med disse forpliktelsene, ble det henvist til merknadene 
fra Transportbedriftenes Landsforening, og særlig vedlegg II til de oversendte opplysningene. Dette 
vedlegget inneholder beregninger av de økonomiske konsekvensene av forpliktelsene til å yte offentlig 
tjeneste. Ifølge den norske regjering gir kompensasjonsordningen ikke anledning til overkompensasjon. 
Kompensasjonen ble ifølge den norske regjering generelt holdt på et nivå som ligger godt under den 
faktiske kostnaden av fritaket for autodieselavgift. Med hensyn til de faktiske kostnadene for forpliktelsen 
til å yte offentlig tjeneste, vedgikk den norske regjering imidlertid at det ikke forelå konkret, verifiserbar 
informasjon.

d) Merknader fra Transportbedriftenes Landsforening

Ifølge Transportbedriftenes Landsforening er alle operatører som yter innlands busstjenester i rute, om de 
kalles ”ikke-støtteberettigede” eller ”støtteberettigede”, underlagt forpliktelser til å yte offentlig tjeneste 
som fastsatt i samferdselsloven og i forskriften om innenlands persontransport, og de skulle derfor ha like 
muligheter til å motta kompensasjon.

Det var ingenting i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 som skulle tyde på at lønnsomme og ikke 
lønnsomme tjenester skulle behandles ulikt i forbindelse med forpliktelser til å yte offentlig tjeneste og 
kompensasjon.
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Ifølge Transportbedriftenes Landsforening har ingen EU-medlemsstat eller Kommisjonen selv noen gang 
satt spørsmålstegn ved lovligheten av avgiftsfritak som en praktisk form for kompensasjon for forpliktelser 
til å yte offentlig tjeneste. Tvert imot er ulike former for avgiftsfritak en vanlig måte å kompensere 
offentlig transport på i hele EU. Ifølge Transportbedriftenes Landsforening får rådsforordning (EØF)  
nr. 1191/69 anvendelse ikke bare for direkte kompensasjonsutbetalinger, men også for indirekte former for 
støtte, som mva-fritak, fritak for mineraloljeavgift osv. Transportbedriftenes Landsforening understreker 
at praktiske og administrative vurderinger ligger til grunn for valget av den aktuelle støtten i tillegg til 
et mer komplisert system for direkte kompensasjon gjennom driftsstøtte. Den indirekte støtten i form av 
kompensasjon for mineraloljeavgift ble ansett for å være forenlig med artikkel 3 nr. 1 i rådsforordning 
(EØF) nr. 1191/69, som fastsetter at vedkommende myndighet skal velge den løsning som medfører de 
laveste kostnader for samfunnet.

Transportbedriftenes Landsforening mener at den norske ordningen for tilbakebetaling av drivstoffavgift 
ikke var direkte knyttet til de faktiske kostnadene i forbindelse med de pålagte forpliktelsene til å yte 
offentlig tjeneste. Transportbedriftenes Landsforening mener imidlertid at spørsmålet om samsvar med 
artikkel 10 til 13 i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 vil være av rent teoretisk art så lenge det ikke 
forekommer overkompensasjon og forutsatt at det treffes egnede tiltak for å unngå dette.

Transportbedriftenes Landsforening oversendte en liste over forpliktelser nedfelt i de relevante lovtekstene 
så vel som flere løyver som inneholder driftsbegrensninger for visse deler av de ruter løyvene er utstedt 
for. Ifølge Transportbedriftenes Landsforening fører de ulike forpliktelsene til økte kostnader ut over det 
som ville påløpt dersom tjenestene hadde blitt ytt på et rent kommersielt grunnlag, og inntektene reduseres 
også som følge av at tjenesteytingen begrenses langs deler av rutene for å verne jernbanenæringen. 
Transportbedriftenes Landsforening mener at Overvåkningsorganets tvil om hvorvidt norske myndigheter 
har påvist at de berørte operatørene er pålagt tilleggsforpliktelser og -kostnader sammenlignet med 
tjenester som ytes på rent kommersielt grunnlag, er av rent teoretisk art. De berørte operatørene hadde 
aldri kunnet drive rutetransport uten å være pålagt forpliktelser til å yte offentlig tjeneste. Med hensyn 
til Overvåkningsorganets tvil om hvorvidt begrensningen ved det å ikke kunne betjene strekninger 
langs jernbanelinjer utgjør en forpliktelse til å utføre offentlig tjeneste, hevdet Transportbedriftenes 
Landsforening at det ville følge av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 at de reduserte inntektene som 
følge av pålegget utgjorde en slik forpliktelse. I denne forbindelse ble det hevdet at kompensasjon for 
slike forpliktelser var vanlig i Europa i forbindelse med økonomiske beregninger av forpliktelser til å yte 
offentlig tjeneste.

Transportbedriftenes Landsforening framla beregninger av de økonomiske følgene av forpliktelser til å 
yte offentlig tjeneste for rutebusstjenester i Norge (som faller under kompensasjonsordningen forvaltet av 
Samferdselsdepartementet). Etter Transportbedriftenes Landsforenings syn vil den negative verdien av de 
ulike forpliktelsene være høyere enn refusjonsbeløpet for drivstoff. Selv om det skulle forekomme en viss 
overkompensasjon, ville slike fordeler for kollektivtransporten være en naturlig del av kollektivtransport-
politikken i hele EØS.

På grunnlag av beregningene og vurderingene i vedlegg II til dokumentasjonen Transportbedriftenes 
Landsforening har oversendt, kan de økonomiske følgene av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 
oppsummeres på følgende måte(31):

(31)  Det bør bemerkes at Transportbedriftenes Landsforening har oversendt beregninger for ekstrautgifter bare for enkelte forpliktelser 
og enkelte selskaper. Overvåkningsorganet har tilføyd ”ikke tilgjengelig” der opplysninger manglet.
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Tabell 1:

Vilkår/Forpliktelser Beregnede tilleggskostnader

Absolutt plikt til å transportere Ikke tilgjengelig

Drift av tilstrekkelig antall busser Ikke tilgjengelig

Forsyning av busstopp med opplysningstavler og liknende 
utstyr

Ikke tilgjengelig

Forpliktelse til å oppgi økonomiske og statistiske 
opplysninger

Ikke tilgjengelig

Kunngjøring i ”Rutebok for Norge” NOK 0,1 millioner(32)

Særlige takster og rabatter NOK 30 millioner per år

Forpliktelse til å bruke bestemte rutebilstasjoner NOK 13 millioner per år(33)

Tilleggskostnader pga. bruk av obligatoriske ruter i visse 
områder

NOK 0,5 millioner per år(34)

Redusert effektivitet pga. pålagte tidtabeller, begrensninger 
i antall avganger og avgangs-tidspunkter, hovedsakelig 
for å beskytte jernbanetransportnæringen

Det er ikke oversendt noen generell beregning; 
Transportbedriftenes Landsforening henviste til ett 
eksempel der en operatør ikke ble gitt tillatelse til å tilby 
busstransport på dagtid (for dette bestemte tilfellet ble 
det oppgitt et kostnadsoverslag på NOK 0,5 millioner 
per år)

Tap av inntekter pga. begrensninger i driften, hovedsakelig 
for å beskytte jernbanetransportnæringen mot konkurranse 
på liknende ruter

Transportbedriftenes Landsforening har angitt at det 
ikke er mulig å foreta realistiske beregninger av de 
økonomiske konsekvensene. Det er imidlertid oppgitt at 
inntektstapet vil være større enn det beregnede tallet for 
tilleggskostnader nevnt ovenfor

I tillegg til disse beregningene har Transportbedriftenes Landsforening oppgitt eksempler på enkelte 
ekspressbussoperatørers situasjon og vilkårene for driften av enkelte ruter.

Transportbedriftenes Landsforening understreket de norske ekspressbussrutenes betydning for de 
fjerntliggende og tynt befolkede områdene i Norge der det ikke finnes alternativ offentlig transport.

Til slutt framholdt Transportbedriftenes Landsforening at et vedtak i Overvåkningsorganet om at 
kompensasjonsordningen for én gruppe bussoperatører med løyve er uforenlig med EØS-avtalen, vil være 
i strid med EØS-avtalens artikkel 61 og trolig også artikkel 59 samt artikkel 9 i rådsforordning (EØF) 
nr. 1017/68 om konkurranseregler innen transportsektoren(35). Videre understreker Transportbedriftenes 
Landsforening overfor Overvåkningsorganet at artikkel 1 i vedlegg I til det endrede forslaget til ny 
forordning om medlemsstatenes tiltak i forbindelse med krav til offentlige tjenesteytelser og tildeling 
av kontrakter om offentlige tjenesteytelser innen persontransport med jernbane, på vei og innenlands 
vannvei(36), tilsier at reglene for beregning av forpliktelser til å yte offentlig tjeneste ikke skal få 
anvendelse på unntak fra enkelte av eller alle de økonomiske virkningene av en særavgift på drivstoff. 
På denne måten ønsker Kommisjonen å fjerne drivstoffavgiftsspørsmålet fullstendig fra reglene om 
kompensasjon for forpliktelser til å yte offentlig tjeneste. Transportbedriftenes Landsforening anser dette 
for et viktig argument det bør tas hensyn til i den pågående behandlingen.

(32)  Ifølge kunngjøring av ruteplanene til NOR-WAY bussekspress.
(33)  Det ble henvist til obligatorisk bruk av bestemte rutebilstasjoner i Oslo, Trondheim, Kristiansand, Arendal, Stavanger, Haugesund, 

Bergen, Elverum, Fagernes og Otta. Imidlertid ble det bare oversendt beregninger av brukeravgifter ved rutebilstasjoner i Oslo og 
delvis i Trondheim.

(34)  Beregninger er angitt bare for langdistanseruter vestover og sørover fra Oslo. Beregninger av tilleggskostnadene er oversendt bare 
for disse rutene. Det er imidlertid oppgitt at lignende kostnader vil oppstå også i andre områder, særlig i større byområder. I den 
forbindelse ble det også henvist til inntektstap pga. forbud mot å drive transport i bysentra, uten at det er oversendt beregninger av 
disse.

(35)  Rådsforordning (EØF) nr. 1017/68 av 19. juli 1968 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og 
innlands vannvei (EFT L 175 av 23.07.1968, s. 1).

(36)  COM (2002) 107 endelig utkast, 21.2.2002.
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e) Merknader fra klageren

Ifølge klageren er ”ikke-tilskuddsberettigede” bussoperatører ikke pålagt forpliktelser til å yte offentlig 
tjeneste. Særlig med hensyn til ruter som også betjenes av jernbanen, vil det være den som yter 
transporttjenester i offentlighetens interesse. Det skulle ikke være noe ekstra behov for ekspressbusser på 
disse rutene.

4. Spørsmålet om kompensasjonsordningen er forenlig med miljøretningslinjene

a) Overvåkningsorganets syn som uttrykt i åpningsvedtaket

I åpningsvedtaket slo Overvåkningsorganet fast at de norske myndigheter ikke hadde vist at 
kompensasjonsordningen var i samsvar med miljøretningslinjene med hensyn til kompensasjonsnivået 
og kravet om at støtten måtte være midlertidig og gradvis avtakende samt veie opp for tapt 
konkurranseevne.

1) Mulig overkompensasjon

 I sitt åpningsvedtak erkjente Overvåkningsorganet ”at dersom den kompensasjon som gis, er lavere enn 
den avgiftslettelse som tidligere ble innrømmet gjennom fritaket for autodieselavgift, kan dette være et 
tegn på at kompensasjonen ligger på et lavere nivå enn kostnadene som følge av autodieselavgiften”. 
Overvåkningsorganet var imidlertid av den oppfatning at det ikke kunne utelukkes at operatører som 
mottok betaling under ordningen, kunne få kompensasjon som oversteg deres faktiske kostnader som 
følge av autodieselavgiften.

2) Stimulerende virkning: midlertidig og gradvis avtakende støtte

 Med hensyn til hvorvidt kompensasjonsordningen var midlertidig, anførte Overvåkningsorganet 
i sitt åpningsvedtak at kompensasjonsordningen ikke var tidsbegrenset. Når det gjelder 
kompensasjonsordningens stimulerende virkning, uttrykte Overvåkningsorganet at det ikke gis ”noe 
klart varsel om en framtidig reduksjon i statsstøtten som skulle anspore busselskapene til å redusere 
sitt drivstofforbruk”.

 Overvåkningsorganet bemerket også at de norske myndigheter ikke hadde framlagt ”opplysninger 
for Overvåkningsorganet som ville gjøre det mulig å vurdere om den kompensasjon som er gitt etter 
ordningen, har vært gradvis avtakende siden ordningen ble innført samt i forhold til situasjonen før 
avgiftsfritaket ble opphevet i 1999”.

 Til slutt uttrykte Overvåkningsorganet at det ”i mangel av informasjon om kompensasjonsnivået etter 
ordningen (er) vanskelig å fastslå om og i hvilken grad ordningen har en tilstrekkelig stimulerende 
virkning”.

3) Kravet om å veie opp for tapt konkurranseevne

 Når det gjelder kompensasjonsordningen for de såkalte ”ikke-tilskuddsberettigede” bussoperatørene i 
forhold til de såkalte ”tilskuddsberettigede” bussoperatørene, der begge grupper driver transport i rute, 
anførte Overvåkningsorganet i sitt åpningsvedtak at Regjeringen i sin stortingsproposisjon om grønne 
skatter slo fast at kompensasjon var unødvendig for ”ikke-tilskuddsberettigede” bussoperatører, da 
de ble ansett for å kunne dekke inn kostnadsøkningen enten gjennom høyere billettpriser eller ved 
redusert fortjeneste. Overvåkningsorganet var derfor sterkt i tvil om kompensasjonsordningen var 
nødvendig.
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b) Merknader fra den norske regjering

1) Mulig overkompensasjon

 Den norske regjering anførte at kompensasjonsordningen var begrenset til å dekke tilleggskostnadene 
forbundet med innføringen av autodieselavgift. Videre underrettet de norske myndigheter 
Overvåkningsorganet om at kompensasjonsbeløpet ble beregnet ut fra forbruket til de mest 
energieffektive kjøretøyene. Overkompensasjon kunne bare forekomme dersom en ekspressbuss-
operatør brukte mindre enn 0,31 liter per kilometer. Det ville ikke bli utbetalt beløp etter ordningen ut 
over beløpet som var nødvendig for å kompensere for forbruket beregnet ut fra de mest energieffektive 
kjøretøyene. I tillegg påpekte den norske regjering at bussoperatørene hadde utgifter det ikke ble 
kompensert fullt ut for, som for eksempel assistansekjøring og posisjonskjøring.

 Med hensyn til kompensasjonsbeløpene tildelt under den aktuelle kompensasjonsordningen, 
oversendte de norske myndigheter følgende tall:

Tabell 2:

1998 1999 2000 2001 2002

A Beløp tildelt under kapittel 1330,  
post 71 (NOK)

Ikke 
tilgjengelig

71 
millioner

75.4 
millioner

50 
millioner

29 
millioner

B Utbetalte beløp (NOK) Ikke 
tilgjengelig

64 
millioner

66 
millioner 
(anslag)

50 
millioner 
(anslag)

29 
millioner 
(anslag)

C Inntekter fra autodieselavgift som bare 
kan knyttes til persontransport i rute 
utført av ikke-tilskuddsberettigede 
bussoperatører (NOK) (inkl. mva)

Ikke 
tilgjengelig

Mer enn
64 

millioner

Mer enn
66 

millioner

Mer enn
53 

millioner

Mer enn
51 

millioner

D=B/C Kompensasjon utbetalt uttrykt som  
prosentdel av inntektene fra auto-
dieselavgiften 

Ikke 
tilgjengelig

Mindre 
enn 100 %

Mindre 
enn 100 %

Mindre 
enn 100 %

Mindre 
enn 100 %

E Autodieselforbruk (liter per km)(37) 0,315 
(anslag)

0,315 
(anslag)

0,315 
(anslag)

0,315 
(anslag)

0,315 
(anslag)

F Autodieselavgift (NOK per liter) eks. 
mva

3,43 3,54 3,74  
(fra 1. juli: 

3,54)

3,04  
(fra 1. juli: 

2,72)

2,77

Autodieselavgift (NOK per liter) inkl. 
mva

4,22 4,35 4,6  
(fra 1. juli: 

4,35)

3,77  
(fra 1. juli: 

3,37)

3,43

G Kompensasjon (NOK per km) Ikke 
tilgjengelig

1,37 1,41 1,07 
(anslag)

0,62 
(anslag)

2) Kravet om å veie opp for tapt konkurranseevne

 Den norske regjering hevdet at kompensasjonsordningen var nødvendig for å opprettholde 
konkurranseevnen til bussoperatører som driver persontransport i rute. Ifølge de norske myndigheter 
viser erfaringer som er gjort de senere år at offentlig transport i en skala som er tilstrekkelig til å 
konkurrere effektivt med privatbilen, ikke kan opprettholdes uten vesentlige tilskudd av offentlige 
midler. Det ble ansett som viktig ikke å svekke offentlig transports konkurranseevne i forhold til 
privatbilismen.

 Den norske regjering hevdet at disse operatørenes inntekter, i strid med det som ble fastslått i det 
opprinnelige forslaget(38), ikke var tilstrekkelige til å dekke økte kostnader. Med henvisning til 
Stortingets vedtak var det forventet at avskaffelsen av det tidligere fritaket for autodieselavgift ville 
endre lønnsomheten på mange faste ruter, med den følge at såkalte ”ikke-tilskuddsberettigede” ruter 

(37)  Ifølge den norske regjering viser disse tallene forbruket til de mest energieffektive kjøretøyene.
(38)  Jf. den norske regjerings forslag til statsbudsjett 1999 (St.prp. nr. 1 (1998-1999)), som følger opp forslagene framsatt i 

stortingsproposisjonen om grønne skatter (St.prp. nr. 54 (1997-1998)).



1.4.2004 Nr. 16/39EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

som tidligere ble drevet med et lite overskudd, ville måtte nedlegges. For de øvrige rutene ville det 
bli nødvendig å øke billettprisene, med den fare at kundene gikk over til privat transport. Det ble også 
understreket at en økning i billettprisene var uakseptabelt sett i forhold til målet om å tilby offentlig 
transport til overkommelig pris.

 I denne forbindelse henviste den norske regjering til en rapport som evaluerer ekspressbussenes 
konkurransemessige situasjon(39). For fire utvalgte ruter (Haukeliekspressen, Møre-ekspressen, 
Nordfjordekspressen og TIMEkspressen) registrerte den norske regjering ut fra rapporten at 
prosentdelen av reisende som alternativt ville bruke privatbil, enten som fører eller passasjer, 
gjennomsnittlig ville være rundt 47 %.

Den norske regjering hevdet at kostnadene tilknyttet bruk av privatbil i dag ikke gjenspeiler de 
eksterne kostnadene forårsaket av dette transportmiddelet.

Når det gjelder kostnadsøkningene som følge av at avgiftsfritaket ble fjernet, oversendte den norske 
regjering opplysninger som gjorde det mulig å sammenligne kostnader under de tidligere juridiske 
rammereglene, dvs. med fritaket for autodieselavgiften i 1998, med kostnadene under de nye juridiske 
rammereglene, dvs. etter at fritaket ble avskaffet 1. januar 1999. Ifølge de norske myndigheter 
var gjennomsnittprisen på autodiesel i detaljhandelen NOK 4,38 (inkl. mva) per liter i 1998, mens 
gjennomsnittprisen i 1999 var NOK 8,27 (inkl. mva og autodieselavgift). Kostnaden per kilometer 
var NOK 1,38 i 1998 og NOK 2,61 i 1999 (kostnad per kilometer er beregnet på grunnlag av et antatt 
forbruk på 0, 315 liter per kilometer).

c) Merknader fra klageren

Klageren hevdet at kompensasjonsordningen ville føre til at operatørene ble kompensert for 0,45 liter per 
kilometer, hvilket vedkommende hevdet oversteg det faktiske forbruket.

d) Merknader fra Transportbedriftenes Landsforening

Ifølge opplysninger fra Transportbedriftenes Landsforening, som den norske regjering henviste til, kunne 
de samlede kostnader per kilometer anslås til NOK 12,00 (inkl. mva og autodieselavgift). Dette innebar 
at drivstoffkostnadene i 1998 (inkl. mva men uten autodieselavgift) kunne anslås til rundt 12 % av de 
samlede kostnadene, mens drivstoffkostnadene i 1999 (inkl. mva og autodieselavgift) kunne anslås til 
rundt 20 % av de samlede kostnadene.

e) Merknader med hensyn til like konkurransevilkår i EØS

Den norske regjering og Transportbedriftenes Landsforening hevdet at kompensasjonsordningen i Norge 
ville likne fritakene for mineraloljeavgift for lokal offentlig persontransport i EU. Disse unntakene er 
nedfelt i EFs mineraloljedirektiv(40) og Rådets vedtak av 12. mars 2001(41). I tillegg hevdet den norske 
regjering at de spesielle geografiske forholdene i Norge samt det at landets befolkning lever spredt i 
forhold til i andre europeiske land, krever særordninger i sektoren for offentlig transport. I fjerntliggende 
områder ville det derfor være vanskelig å opprettholde offentlig transport på et kommersielt grunnlag.

Klageren hevdet i sitt brev av 8. mai 2002 at den norske kompensasjonsordningen ikke kunne anses 
som et gyldig fritak omfattet av rådsdirektiv 92/81/EØF(42). I den forbindelse hevder vedkommende 
at kompensasjonen ikke beregnes ut fra den drivstoffmengde som faktisk er brukt, men på grunnlag 
av antall kilometer tilbakelagt på ruten; denne beregningsmåten tar ikke hensyn til at drivstofforbruket 
varierer betraktelig alt etter hastighet, årstid, veikvalitet osv. Klageren påpeker også at unntak i henhold til 
direktivet bare kan gis dersom de ikke fører til konkurransevridninger.

(39)  “Evaluering av konkurranseflater for ekspressbussruter”, Hjellnes COWI AS, Juli 1999.
(40)  Det finnes to ”mineraloljedirektiver” i Det europeiske fellesskap: Rådsdirektiv 92/81/EØF av 19. oktober 1992 om harmonisering 

av særavgiftene for mineralolje (EFT L 316 av 31.10.1992, s. 12), og rådsdirektiv 92/82/EØF av 19. oktober 1991 om tilnærming 
av satsene for særavgifter for mineralolje (EFT L 316 av 31.10.1992, s. 19).

(41)  Rådsvedtak av 12. mars 2001 om reduserte satser for særavgifter og fritak for slike avgifter for visse mineraloljer når disse brukes 
til bestemte formål (EFT L 84 av 23.3.2001, s.  23).

(42)  Rådsdirektiv 92/81/EØF av 19. oktober 1992 om harmonisering av særavgiftene for mineralolje (EFT L 316 av 31.10.1992,  
s. 12).
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II. VURDERING

A. Statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 fastsetter: ”Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal 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, være uforenlig 
med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.”

Støttetiltak etter kompensasjonsordningen finansieres over statsbudsjettet (jf. Statsbudsjettet,  
kapittel 1330, post 71: ”Tilskudd til ekspressbusser”). Det følger av rettspraksis at tiltak som oppveier 
kostnader som vanlig inngår i et foretaks budsjett, utgjør statsstøtte(43). Bussoperatører som har krav 
på støtte under kompensasjonsordningen, mottar et økonomisk tilskudd som reduserer deres vanlige 
utgifter (dvs. kostnader forbundet med autodieselavgiften), hvilket gir dem et fortrinn i forhold til 
konkurrentene.

Etter Overvåkningsorganets syn endres ikke denne vurderingen av EF-domstolens slutninger i ”Ferring”-
dommen(44). I denne dommen fastslo Domstolen at avgiftstiltak som har som virkning å frita visse 
operatører for den aktuelle avgiften, og som kompenserer for tilleggskostnadene disse operatørene 
faktisk pådrar seg som følge av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, kan anses som en tjeneste disse 
operatørene yter og er dermed ikke statsstøtte i betydningen av EF-traktatens artikkel 92 (nå artikkel 87). 
Domstolen slo også fast at forutsatt at fritaket og tilleggskostnadene i tilstrekkelig grad står i forhold til 
hverandre, vil ikke de aktuelle operatørene få noen reell fordel som beskrevet i EF-traktatens artikkel 
92 nr. 1 (nå artikkel 87), fordi den eneste virkningen av det aktuelle avgiftstiltaket er å opprette like 
konkurransevilkår for operatører som er aktive i samme marked.

På bakgrunn av de sektorspesifikke reglene i transportsektoren (særlig EØS-avtalens artikkel 49 og 
rådsforordning (EØF) nr. 1191/69), er det ikke opplagt at slutningene i denne dommen får anvendelse for 
transportsektoren. Spørsmålet om offentlig støtte til persontransport i rute kvalifiserer statsstøtte, er på det 
nåværende tidspunkt oppe til behandling i EF-domstolen(45).

Som vil bli utdypet ytterligere under, er Overvåkningsorganet videre av den oppfatning at den norske 
regjering ikke har påvist at og i hvor stor grad bussoperatørene som omfattes av kompensasjonsordningen, 
er pålagt forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som gir dem en konkurransemessig ulempe sammenlignet 
med andre (kommersielle) bussoperatører. I tillegg er Overvåkningsorganet ikke tilfreds med at 
kompensasjonen til ekspressbussoperatører vil være begrenset til tilleggskostnadene som følge av 
de påståtte forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste. Kompensasjonsordningen som sådan fastsetter 
ingen eksplisitt forbindelse mellom mulige forpliktelser til å yte offentlig tjeneste og kompensasjonen. 
Overvåkningsorganet kan derfor ikke fastslå at økonomisk støtte gitt under kompensasjonsordningen vil 
kunne gi de støtteberettigede operatørene en reell økonomisk fordel som faller under statsstøttereglene i 
EØS-avtalen.

Støtteordningen er også spesiell i den betydning at den bare tilgodeser foretak i transportsektoren.

For at et tiltak skal omfattes av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, må det også vri konkurransen og påvirke 
samhandelen mellom EØS-stater. Når statlig økonomisk støtte styrker ett foretaks stilling i forhold til 
andre foretak som er konkurrenter på markedet i Fellesskapet, må sistnevnte foretak anses for å være 
påvirket av støtten(46). Ifølge nylig rettspraksis fastslått av EF-domstolen, er det ”i saker som omhandler 
statsstøtte tilstrekkelig at det aktuelle markedet åpnes for konkurranse, om enn bare delvis, for at støtte 
skal kunne påvirke handelen mellom medlemsstater(47)”.

(43)  EF-domstolens dom i sak C-387/92 Banco Exterior de España [1994] ECR I-877, avsnitt 13, og sak C-75/97 Belgia mot 
Kommisjonen [1999] ECR I-3671, avsnitt 23.

(44)  EF-domstolens dom av 22. november 2001, Sak C-53/00, Ferring SA mot ACCOSS [2001] ECR I-9067, avsnitt 27 og 29.
(45)  Sak C-280/00, “Altmark Trans GmbH”; anmodning om en prejudisiell avgjørelse i verserende sak for EF-domstolen: EFT C 273 

av 23.9.2000, s. 8. 
(46)  Sak 730/79, Philip Morris mot Kommisjonen [1980] ECR s. 2671, avsnitt 11.
(47)  Dom av 4. april 2001, Sak T-288/91, Regione Friuli Venezia Giulia mot Kommisjonen, [2001] ECR II-1169, avsnitt 95.
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Med hensyn til den mulige konkurransevridende virkningen av statsstøtten gitt under kompensasjons-
ordningen, minner Overvåkningsorganet om regelverket for persontransport. Rådsforordning (EØF)  
nr. 684/92 av 16. mars 1992 om innføring av felles regler for internasjonal persontransport med turvogn 
og buss(48) åpnet det internasjonale markedet for persontransport. Kabotasjerettigheter ble innført ved 
rådsforordning (EØF) nr. 2454/92 av 23. juli 1992 om fastsettelse av vilkår for å gi transportører som 
ikke er hjemmehørende i en medlemsstat adgang til å utføre innenlands persontransport på vei i denne 
medlemsstat(49), senere erstattet av rådsforordning (EØF) nr. 12/98 av 11. desember 1997 om samme 
emne(50).

Kabotasje på vei, med unntak av innenlands rutetransport, ble liberalisert fra 1. januar 1996 ved 
rådsforordning (EØF) nr. 12/98. Disse bestemmelsene har åpnet markedet for transport utenfor rute, 
spesiell rutetransport og rutetransport innenfor rammen av internasjonal rutetransport.

Ifølge en analyse av persontransportmarkedet utført av Kommisjonen, åpnes markedet for offentlig 
transport innenfor EF gradvis for konkurranse. Kommisjonen fastslår at det i 11 av de 15 medlemsstatene 
er innført lovgivning og administrative ordninger som sikrer konkurranse i det minste i deler av markedene 
for urban, regional og interregional busstransport(51).

Videre henviser Kommisjonens analyse til reglene for offentlig innkjøp, og særlig nasjonal lovgivning i 
EF-medlemsstatene, som vil bedre markedstilgangen i hele EF/EØS. Kommisjonen bemerket til slutt at 
transportforetak viser økt interesse i å etablere seg på andre lands hjemmemarkeder, og til en viss grad 
allerede har skaffet seg andeler i nasjonale busselskaper eller driver offentlig transport utenfor sine egne 
hjemmemarkeder(52).

Som Overvåkningsorganet allerede påpekte i åpningsvedtaket, driver ekspressbussoperatører 
persontransport både i og utenfor rute. Det er derfor fare for at ekspressbussoperatører bruker statsstøtten 
under kompensasjonsordningen til å drive transport utenfor rute. Videre kan det tenkes at statsstøtte 
gitt under kompensasjonsordningen brukes av de støtteberettigede operatørene til å yte liknende 
tjenester i utlandet, selv når det gjelder rutetransport, i land som har åpnet dette markedssegmentet for 
konkurranse.

Disse forholdene alene gjør at kompensasjonsordningen som gir støtte til foretak som driver persontransport 
i rute på lokalt, regionalt og interregionalt nivå, må anses for å kunne vri konkurransen og påvirke 
samhandelen i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

Denne konklusjonen er også i tråd med Kommisjonens praksis på dette området(53).

I tillegg merker Overvåkningsorganet seg at både opplysningene oversendt av den norske regjering og 
opplysninger og merknader innsendt av tredjeparter i løpet av den formelle behandlingen, peker mot 
at kompensasjonen til ”ikke-støtteberettigede” bussoperatører faktisk vrir konkurransen og påvirker 
samhandelen.

For det første viser opplysninger innsendt under den formelle behandlingen at nesten 50 % av operatørene 
som mottok støtte under kompensasjonsordningen, drev transport både i og utenfor rute. Enhver 
økonomisk støtte gitt til ekspressbussoperatører for drift av persontransport i rute ville dermed kunne 
kanaliseres inn på andre forretningsområder, slik som transport utenfor rute.

(48)  EFT L 74 av 20.3.1992, s. 1; innlemmet i EØS-avtalen i vedlegg XIII nr. 32.
(49)  EFT L 251 av 29.8.1992, s. 1; innlemmet i EØS-avtalen i vedlegg XIII nr. 33a.
(50)  EFT L 4 av 8.1.1998, s. 10; innlemmet i EØS-avtalen i vedlegg XIII nr. 33b.
(51)  Se Kommisjonens første forslag til forordning om medlemsstatenes tiltak i forbindelse med krav til offentlig tjeneste og tildeling 

av løyve til å yte offentlig tjeneste innen persontransport med jernbane, på vei og på innenlands vannvei, COM (2000) 7 endelig 
versjon av 26.7.2000, særlig side 4 i ”explanatory memorandum”: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2000/en_500PC0007.pdf. 
Ifølge opplysningene i dette dokumentet har særlig Danmark, Finland og Sverige allerede åpnet sine transportmarkeder.

(52)  Overvåkningsorganet merker seg at de norske foretakene som er involvert i bussdrift har tilegnet seg utenlandske foretak som 
yter busstransporttjenester, se for eksempel kommisjonens vedtak av 10. desember 1999 (Sak nr. COMP/M.1768-SCHÖYEN/
GOLDMAN SACHS/SWEBUS) som erklærer en foretakssammenslutning mellom blant annet det norske selskapet Schöyen, som 
i hovedsak driver bussdrift, og det svenske foretaket Swebus, som er involvert i busstjenester, forenlig med det indre marked, 
offentliggjort i EFT C 11 av 14.1.2000, s. 6.

(53)  Se Kommisjonens vedtak om videreføringen av den økologiske skattereformen, statsstøttesak N 575/A/99 – Tyskland, og det nyere 
kommisjonsvedtaket om videreføringen av disse tiltakene etter mars 2001, statsstøttesak N 449/2001 – Tyskland og det nyere 
kommisjonsvedtaket i statsstøttesak N 588/2002 – Storbritannia, om en tilskuddsordning for langdistansetransport med turvogn.

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2000/en_500PC0007.pdf
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For det annet kan Overvåkningsorganet ikke utelukke at transport i og utenfor rute konkurrerer med 
hverandre, i det minste på enkelte strekninger. Når det gjelder konkurransesituasjonen mellom transport 
i og utenfor rute, hevdet den norske regjering at persontransport i og utenfor rute utgjorde to atskilte 
markeder, på grunn av ulikhetene i de juridiske vilkårene for de to tjenestetypene. Overvåkningsorganet 
bemerker imidlertid at det faktiske omfanget av konkurransen mellom persontransport i og utenfor rute 
ikke kan avgjøres på et teoretisk grunnlag. Om de to tjenestetypene konkurrerer eller ikke, kan bare 
avgjøres på grunnlag av hver enkelt rute og de individuelle forhold som strekninger, sted, osv.

På grunnlag av opplysningene oversendt av den norske regjering og dens merknader til klagerens 
påstander i forbindelse med dette, merker Overvåkningsorganet seg at det ser ut til å finnes et antall ruter 
der det drives persontransport både i og utenfor rute. Dette vil særlig være tilfellet når endestasjonen 
er et turiststed/skianlegg eller når det finnes turistattraksjoner langs en bestemt rute. I tillegg viser de 
oversendte opplysningene at operatører som driver transport i rute har tillatelse til å frakte grupper av 
passasjerer til bestemte utfartssteder.

Markedet for transport utenfor rute (så vel som markedet for gods-/pakketransport) er et fullstendig 
liberalisert marked. Statsstøtte som kan vri konkurransen på dette markedet, vil derfor også kunne påvirke 
samhandelen. Videre kan statsstøtten også påvirke handelen på markedet for persontransport i rute. 
Det at utenlandske operatører som driver persontransport i rute i Norge også kan motta tilskudd under 
kompensasjonsordningen, utelukker ikke at samhandelen påvirkes, da operatører som kommer under 
kompensasjonsordningen kan dra fordel av at markeder åpnes i andre EØS-stater og yte transport i rute 
utenfor Norge.

Overvåkningsorganet trekker derfor den slutning at den aktuelle kompensasjonsordningen vil kunne vri 
konkurransen og påvirke samhandelen mellom partene i EØS-avtalen.

På grunnlag av betraktningene overfor anser Overvåkningsorganet den aktuelle kompensasjonsordningen 
for å utgjøre statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

B. Meldeplikt og stillstandsplikt

I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 skal EFTAs overvåkningsorgan 
”underrettes i tide til å kunne uttale seg om planer som går ut på å innføre eller endre støtteordninger (…) 
Vedkommende stat kan ikke sette i verk de planlagte tiltak før prosedyren har ført til et endelig vedtak”.

Denne meldeplikten og stillstandsplikten gjelder for ”ny støtte”. På den annen side kan ”eksisterende 
støtte” gis inntil Overvåkningsorganet fastslår at vedkommende støtte er uforenlig med EØS-avtalens 
virkemåte. I kapittel 7 avsnitt 7.2 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte er ”eksisterende 
støtte” definert som ”støtte før EØS” (dvs. ”gjeldende støtteordninger på tidspunktet for EØS-avtalens 
ikrafttredelse”) samt godkjent støtte.

Når Overvåkningsorganet skal avgjøre om en støtteordning skal anses som ”ny støtte” eller ”eksisterende 
støtte”, gransker det de relevante lovbestemmelsene om den aktuelle støtten, og særlig når disse 
bestemmelsene trådte i kraft. Overvåkningsorganet er ikke forpliktet til å foreta noen økonomisk analyse 
av det aktuelle tiltaket sammenlignet med støtteordningene som eksisterte før de nye lovbestemmelsene 
trådte i kraft.

Dette standpunktet bekreftes av EF-domstolens praksis.

Ifølge EF-domstolens uttalelse i saken ”Namur-Les Assurances” kan ”spørsmålet om ny støtte innføres 
eller eksisterende støtte endres, ikke avgjøres ut fra støttens omfang eller støttebeløpet tildelt på et gitt 
tidspunkt i foretakets levetid, dersom støtten er vedtatt i henhold til tidligere lovbestemmelser som forblir 
uendret. Om støtten skal anses som ny støtte eller en endret eksisterende støtte, må avgjøres ut fra 
bestemmelsene som fastsetter støtten”(54). (fet tekst her)

(54)  Domstolens dom av 9. august 1994, Sak C-44/93 Namur – Les Assurances du Crédit SA, [1994] ECR I-3829, avsnitt. 28.
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Det at det tidligere avgiftsfritaket, som bygget på vedtak gjort i henhold til den norske loven om særavgifter, 
ble avskaffet og en ny kompensasjonsordning ble innført, er tilstrekkelig til at kompensasjonsordningen 
må anses som ”ny støtte” i betydningen av overvåknings- og domstolsavtalen protokoll 3 artikkel 1  
nr. 3.

I tillegg er Overvåkningsorganet av den oppfatning at kompensasjonsordningen som ble innført i 
1999 inneholder bestemmelser om omfanget av den støtteberettigede virksomheten, og særlig om 
beregningen av kompensasjonen, som er vesentlig forskjellige fra de tidligere bestemmelsene som 
regulerte avgiftsfritaket. I denne forbindelse merker Overvåkningsorganet seg særlig at mens det 
tidligere fritaket for autodieselavgift sikret at fordelene av dette avgiftsfritaket per definisjon tilsvarte 
kostnadene som fulgte av autodieselavgiften, sikrer ikke den nylig innførte kompensasjonsordningen at 
operatører ikke mottar mer enn det som tilsvarer de faktiske kostnadene forbundet med autodieselavgiften. 
Kompensasjonsordningen innebærer en fare for overkompensasjon, da kompensasjonsbeløpet ikke er 
knyttet til de faktiske autodieselutgiftene de berørte operatørene pådrar seg, men avgjøres på grunnlag av 
antall kilometer tilbakelagt av operatørene som søker om statsstøtte under ordningen(55).

Etter Overvåkningsorganets syn var kompensasjonen ikke fritatt for meldingskravet i henhold til artikkel 
17 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69, da vilkårene fastsatt i forordningen ikke var oppfylt(56).

Overvåkningsorganet anser derfor kompensasjonsordningen innført i 1999 for å utgjøre ”ny støtte”, 
som i henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen skulle ha vært meldt 
Overvåkningsorganet på forhånd(57).

Da Overvåkningsorganet ikke mottok forhåndsmelding om den aktuelle kompensasjonsordningen, 
anses den som ”støtte som er ulovlig av saksbehandlingsgrunner”, i samsvar med kapittel 6 i 
Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte.

C. Kompensasjonsordningens forenlighet

I lys av de formål den norske regjering har angitt, har Overvåkningsorganet vurdert kompensasjons-
ordningen for ”ikke-tilskuddsberettigede” bussoperatører i forhold til rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 
(og EØS-avtalens artikkel 49) og EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) sammenholdt med 
miljøretningslinjene.

1. Rådsforordning (EØF) nr. 1191/69

a) Juridiske rammevilkår

I henhold til EØS-avtalens artikkel 49 vil ”støtte som motsvarer behovet for en samordning av 
transportvirksomheten eller utgjør godtgjøring for visse forpliktelser som har sammenheng med begrepet 
offentlig tjeneste, […] være forenlig med denne avtale”.

Rådsforordning (EØF) 1191/69 av 26. juni 1969 om medlemsstatenes tiltak i forbindelse 
med forpliktelser som har sammenheng med begrepet offentlig tjenesteytelse innen  
transport med jernbane, på vei og innlands vannvei(58), endret ved rådsforordning (EØF) nr. 1893/91 av 
20. juni 1991(59) og innlemmet i EØS-avtalen, fastsetter regler for når kompensasjon for forpliktelser til å 
yte offentlig tjeneste kan anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte.

Rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 fastsetter at kompensasjon for forpliktelser til å yte offentlig 
tjeneste er forenlig og fritatt fra kravet om forhåndsmelding når slike forpliktelser er pålagt og når 
kompensasjonsbeløpet beregnes i samsvar med forordningens bestemmelser.

(55)  Dette spørsmålet vil bli behandlet nærmere under.
(56)  Se under for en detaljert vurdering av kompensasjonsordningen i forhold til rådsforordning (EØF) nr. 1191/69.
(57)  Overvåkningsorganets konklusjoner er i tråd med Kommisjonens praksis, for eksempel i statsstøttesak N 1999/99 – Nederland om 

skattefritak for kommunale transportforetak. 
(58)  EFT L 156 av 28.6.1969, s. 1; innlemmet EØS-avtalens vedlegg XIII kapittel I – ”Innlandstransport”, nr. 4.
(59)  EFT L 169 av 29.6.1991, s. 1; innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XIII kapittel I – ”Innlandstransport”, nr. 4. 
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Forpliktelser til å yte offentlig tjeneste i forordningens betydning er definert og listet opp i artikkel 2 i 
rådsforordning (EØF) nr. 1191/69. Det følger av forordningens artikkel 2 at det skal kompenseres for 
slike forpliktelser bare dersom det kan slås fast at de er pålagt de berørte operatørene i strid med disses 
økonomiske interesser.

Videre kan EFTA-statene i henhold til artikkel 3 i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 opprettholde 
forpliktelser til å yte offentlig tjeneste for å sikre et tilstrekkelig transporttilbud, sett ut fra den offentlige 
interesse og muligheten for å ty til andre transportmåter. Transportforetak kan søke vedkommende 
myndigheter om å få opphevet disse forpliktelsene dersom de medfører økonomiske ulemper for 
dem. Forordningens artikkel 6 nr. 2 fastsetter at vedtak om å opprettholde en forpliktelse til offentlig 
tjenesteytelse skal inneholde en bestemmelse om at det skal gis kompensasjon, beregnet etter forordningens 
bestemmelser (jf. forordningens artikkel 10 til 13).

b) Definering av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste

I utgangspunktet bemerker Overvåkningsorganet at det ikke utelukker at vilkårene fastsatt i den norske 
forskriften om innenlands persontransport i prinsippet kan anses som forpliktelser til å yte offentlig 
tjeneste som nevnt i artikkel 2 nr. 2 til 5 i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69.

c)  Spørsmålet om hvorvidt ”ikke-tilskuddsberettigede” bussoperatører er pålagt visse forpliktelser til å 
yte offentlig tjeneste

På bakgrunn av de oversendte opplysninger er Overvåkningsorganet av den oppfatning at vilkårene fastsatt 
i den norske forskriften om innenlands persontransport ikke kan anses for å være pålagt bussoperatørene 
som omfattes av kompensasjonsordningen for ekspressbusser.

Overvåkningsorganet mener at det er en markert forskjell mellom ”tilskuddsberettigede” og ”ikke-
tilskuddsberettigede” bussoperatører, som krever ulik vurdering under rådsforordning (EØF) nr. 1191/69. 
Denne forskjellen følger de juridiske rammebetingelsene fastsatt i norsk lov. De ”tilskuddsberettigede” 
operatørene er valgt til å drive persontransport i rute etter en anbudsrunde der vedkommende myndigheter 
har fastsatt særlige vilkår som operatørene må oppfylle for å kunne yte transporttjenester. De utvalgte 
operatørene mottar direkte statsstøtte i form av kompensasjon for kostnadene som følger av det å drive 
transporttjenestene på nivået fastsatt gjennom anbudsprosessen. Inngåelse av kontrakter med operatører 
utvalgt gjennom en anbudsprosess og tildeling av rettigheter til å operere på en gitt rute på de på 
forhånd fastsatte vilkår, vil kunne anses som et vedtak der den utvalgte operatøren pålegges bestemte 
forpliktelser til å yte offentlig tjeneste. På den annen side har ”ikke-tilskuddsberettigede” operatører startet 
rutetransport ut fra kommersielle hensyn. I henhold til norsk lov har slike operatører dermed ikke krav på 
å motta direkte statsstøtte for å drive persontransport i rute på disse strekningene.

Overvåkningsorganet mener at løyvet som vedkommende myndigheter tildeler ”ikke-støtteberettigede” 
bussoperatører for å besørge persontransport i rute på visse strekninger, ikke kan anses som et vedtak som 
kreves i henhold til artikkel 3 og 6 i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69. Overvåkningsorganet er av den 
oppfatning at løyvet heller er en nødvendighet for å kunne drive persontransport i rute, enn et vedtak der 
yting av slike tjenester pålegges disse operatørene. Selv om løyvet disse bussoperatørene tildeles medfører 
en forpliktelse til å oppfylle vilkårene fastsatt i Samferdselsloven samt i forskriften om innenlands 
persontransport, utgjør disse vilkårene ikke nødvendigvis forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som 
pålegges de berørte operatørene, da operatørene selv har søkt om å få løyve til å drive rutetransport, ut fra 
økonomiske interesser. I tillegg merker Overvåkningsorganet seg at tjenestenivået i stor grad heller synes 
å fastsettes av bussoperatørene som søker om løyve til å drive persontransport i rute på en gitt strekning, 
enn av de offentlige myndigheter(60).

(60)  Se for eksempel Møre og Romsdals fylkeskommunes vedtak av 6. februar 2002 og Buskerud fylkeskommunes vedtak av  
22. august 2001. Begge vedtak er tilgjengelige på Internett. 
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Overvåkningsorganet er klar over at søknadene om løyve for bestemte strekninger og tjenestenivåer 
som tilbys av bussforetakene og som er inkludert i løyvene, er inngitt under juridiske rammevilkår 
som (delvis(61)) fritar de aktuelle operatørene for kostnadene forbundet med autodieselavgiften. Det 
kan ikke utelukkes at de økonomiske overslagene som ligger til grunn for en søknad om løyve til 
å drive persontransport i rute, ville se annerledes ut dersom bussoperatørene måtte bære (deler av) 
autodieselkostnadene selv.

Overvåkningsorganet merker seg også at de relevante lovbestemmelsene (jf. § 19 i forskriften om 
innenlands persontransport) ser ut til å tillate transportforetak å søke om å avslutte transporttjenestene 
på en bestemt strekning eller få endret vilkårene for yting av transporttjenester. På grunnlag av en slik 
anmodning vil vedkommende myndigheter kunne pålegge den aktuelle operatøren forpliktelser til å yte 
offentlig tjeneste dersom det anses for å være i offentlighetens interesse å opprettholde transporttjenestene 
på den aktuelle strekningen. Anvendelsen av denne bestemmelsen kunne gjøre det mulig for de norske 
myndigheter å avgjøre hvilke strekninger det ville være i offentlighetens interesse å opprettholde, og 
hvilke vilkår og forpliktelser som ville måtte pålegges den berørte operatøren for å sikre et tjenestenivå 
som operatøren ikke ville ha tilbudt ut fra egne økonomiske interesser.

Overvåkningsorganet merker seg imidlertid at denne bestemmelsen ikke er anvendt i denne saken. 
Overvåkningsorganet er derfor av den oppfatning at vedkommende offentlige myndigheter ikke har gjort 
vedtak der forpliktelser til å yte offentlig tjeneste er pålagt bestemte operatører.

d)  Beregning av tilleggskostnader sammenlignet med kostnader ”ikke-tilskuddsberettigede” 
operatører har pådratt seg ut fra egen økonomisk interesse.

Overvåkningsorganet er klar over at man kan ha unnlatt å anvende § 19 i forskriften om innenlands 
persontransport fordi det finnes en kompensasjonsordning. Overvåkningsorganet undersøkte derfor om 
ikke-tilskuddsberettigede operatører, ut fra operatørenes økonomiske situasjon, kunne anses for å påta 
seg forpliktelser som fastsatt i Samferdselsloven og forskriften om innenlands persontransport i strid med 
deres økonomiske interesser (særlig der drift av visse ruter ville innebære et økonomisk tap hvis det ikke 
hadde vært for inntektene fra kompensasjonsordningen).

Overvåkningsorganet utelukker ikke at kommersielle operatører (dvs. operatører som driver med 
overskudd) kan ha rett til å motta statsstøtte i form av kompensasjon for forpliktelser til å yte offentlig 
tjeneste, slik som Transportbedriftenes Landsforening hevder. For at slik statsstøtte skal kunne anses som 
forenlig med EØS-avtalens virkemåte, må imidlertid kravene i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 være 
oppfylt (særlig kravet om at nettokostnadene som følge av bestemte forpliktelser til å yte offentlig tjeneste, 
må fastslås og kompensasjonsbeløpet beregnes deretter).

I henhold til de ”felles kompensasjonsmetoder” fastsatt i artikkel 10 til 13 i rådsforordning (EØF)  
nr. 1191/69, skal kompensasjonsbeløpet beregnes ut fra tilleggskostnadene forbundet med bestemte vilkår 
og forpliktelser, inntekter fratrukket. For å anvende denne metoden må vedkommende myndigheter 
sammenligne situasjonen der forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste oppfylles, med en (faktisk eller 
hypotetisk) situasjon der den aktuelle operatøren står fritt til å bestemme over den aktuelle tjenesteytingen 
på et rent økonomisk grunnlag. Ved beregningen av kompensasjonsbeløpet må vedkommende myndighet 
vurdere de kostnads- og inntektsmessige virkningene av de aktuelle forpliktelsene til å yte offentlig 
tjeneste for hvert enkelt tilfelle.

I denne forbindelse merker Overvåkningsorganet seg at kompensasjonsordningen ikke inneholder 
bestemmelser om en slik vurdering. Det er derfor vanskelig å se hvordan kompensasjonsordningen for 
ekspressbussoperatører kan anses for å oppfylle kravene fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69.

(61)  Operatører som har søkt om løyve før 1. januar 1999, er fullstendig fritatt for autodieselavgift. På den annen side er operatører 
som er tildelt løyve etter denne dato, i prinsippet underlagt autodieselavgift, samtidig med at de kan motta kompensasjon etter den 
aktuelle kompensasjonsordningen; altså er de bare delvis fritatt for kostnadene som følger av autodieselavgiften.
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I tillegg bemerker Overvåkningsorganet at opplysningene oversendt av den norske regjering og 
Transportbedriftenes Landsforening ikke tydelig viser tilleggskostnadene forbundet med de påståtte 
forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, ei heller slike tilleggskostnader for hver enkelt transportør. 
I denne forbindelse merker Overvåkningsorganet seg at det for enkelte forpliktelser (som den 
absolutte transportplikten) ikke er oversendt noen beregninger av tilleggskostnader. I tillegg medfører 
enkelte av forpliktelsene nevnt av den norske regjering og Transportbedriftenes Landsforening etter 
Overvåkningsorganets syn ikke nødvendigvis tilleggskostnader sammenlignet med hva de berørte 
operatørene ville ha gjort av egen økonomiske interesse (for eksempel kravet om at rutetider skal 
offentliggjøres på egnet måte). Andre vilkår synes også å kunne generere tilleggsinntekter som ville måtte 
trekkes fra på tilleggskostnadene. Imidlertid er det ikke oversendt opplysninger om mulige tilleggsinntekter 
som følge av forpliktelsene Transportbedriftenes Landsforening har nevnt.

Overvåkningsorganet er derfor av den oppfatning at den norske regjering ikke har vist at det påløper 
tilleggskostnader i forbindelse med alle de påståtte forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste og alle 
operatører som påstås å være pålagt slike forpliktelser.

e)  Spørsmålet om kompensasjonen er begrenset til de netto tilleggskostnader som følger av forpliktelser 
til å yte offentlig tjeneste

Den norske regjering hevdet at kompensasjonsordningen ikke kunne føre til at ekspressbussoperatører 
ble overkompensert, da kompensasjonsbeløpet alltid ville være mindre enn kostnadene forbundet med 
autodieselavgiften.

Om kompensasjonen bare delvis dekker kostnadene forbundet med autodieselavgiften eller ikke, er 
irrelevant for vurderingen av om kompensasjonsordningen er forenlig i henhold til rådsforordning (EØF) 
nr. 1191/69, da det kan være tilfellet at kostnadene som ekspressbussoperatører pådrar seg som følge av 
autodieselavgiften, ikke tilsvarer kostnadene forbundet med de påståtte forpliktelsene til å yte offentlig 
tjeneste.

Som nevnt over består de oversendte opplysningene bare av beregninger for enkelte forpliktelser og 
enkelte operatører. Noen av de forpliktelsene Transportbedriftenes Landsforening nevnte, synes å gjelde 
for all persontransport i rute (for eksempel den absolutte transportplikten, forpliktelsen til å sette inn et 
tilstrekkelig antall busser, offentliggjøring i ”Rutebok for Norge”), mens andre forpliktelser bare synes å 
gjelde for et visst antall operatører (for eksempel bruk av bestemte terminaler og stoppesteder, krav om å 
utstyre alle busstopp med opplysningstavler, fortrinnsrett for visse passasjergrupper, bruk av billetter og 
billettmaskiner godkjent av vedkommende myndigheter)(62).

Vilkårene for drift av rutetransport og størrelsen på eventuelle (netto) tilleggskostnader for de berørte 
operatørene, kan derfor variere betraktelig fra én bussoperatør til en annen, og fra rute til rute. På den 
annen side beregnes kompensasjonsbeløpet på grunnlag av strekning tilbakelagt på rutene. Beløpet 
varierer ikke etter hvorvidt det er pålagt bestemte forpliktelser eller avhengig av kostnadene forbundet 
med disse forpliktelsene.

Den norske regjering har derfor ikke vist at statsstøtten gitt under kompensasjonsordningen ikke 
medfører overkompensasjon for de berørte operatørenes påståtte kostnader i forbindelse med offentlig 
tjenesteyting.

f)  Konklusjoner av vurderingen i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 samt sluttbemerkninger

I lys av ovennevnte forhold konkluderer Overvåkningsorganet med at vilkårene for ekspressbussoperatørers 
drift av persontransport i rute ikke teoretisk kan anses som forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som er 
pålagt de aktuelle operatørene. Videre har den norske regjering ikke vist at de påståtte forpliktelsene til å 
yte offentlig tjeneste medfører tilleggskostnader (eller størrelsen på slike eventuelle kostnader), og heller 
ikke at kompensasjonen gitt til ekspressbussoperatørene under den aktuelle kompensasjonsordningen 
begrenset seg til disse tilleggskostnadene. Overvåkningsorganet anser derfor ikke kravene fastsatt i 

(62)  De ulike vilkårene for yting av transporttjenester framgår av opplysninger som Transportbedriftenes Landsforening har oversendt 
om kostnader i forbindelse med forpliktelser til å yte offentlig tjeneste og vilkår fastsatt i de enkelte løyvene.
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rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 for å være oppfylt.
Dersom kompensasjonsordningen kan vurderes direkte i henhold til EØS-avtalens artikkel 49(63), er 
Overvåkningsorganet av den oppfatning at kompensasjonsordningen ikke kan anses som forenlig med 
denne bestemmelsen, da den norske regjering ikke har påvist at kompensasjonsordningen var nødvendig 
for og sto i forhold til den offentlige tjenesteytingen.

Overvåkningsorganet ønsker å påpeke at ovennevnte konklusjoner ikke betyr at det ikke kan gis 
kompensasjon til ekspressbussoperatører som driver persontransport i rute, for kostnadene som følger 
av forpliktelser til å yte offentlig tjeneste som disse faktisk er pålagt. Først etter at vedkommende 
myndigheter har foretatt en individuell vurdering av de aktuelle rutene, der de avgjør om og i hvor 
stor grad forpliktelser til å yte offentlig tjeneste er pålagt eller kan pålegges de aktuelle operatørene, 
kan man beregne tilleggskostnadene tilknyttet disse forpliktelsene og tildele kompensasjon for å dekke 
slike kostnader. Uten en slik individuell vurdering foretatt av vedkommende nasjonale myndigheter kan 
Overvåkningsorganet ikke se at kompensasjonsordningen for ekspressbussoperatører kan anses som 
forenlig med statsstøttereglene i EØS.

Overvåkningsorganet vet ikke om noe vedtak gjort av Kommisjonen for De europeiske fellesskap der det er 
godkjent støtte som kan sammenlignes med støtten som er gitt under den aktuelle kompensasjonsordningen 
på grunnlag av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69. Tvert imot viser et nylig kommisjonsvedtak om støtte til 
langdistansebusstjenester i Storbritannia at Kommisjonen legger stor vekt på faren for overkompensasjon 
når den vurderer kompensasjon for forpliktelser til å yte offentlig tjeneste i henhold til rådsforordning 
(EØF) nr. 1191/69. Kommisjonen anså tilskuddsordningen som sådan, der tilskudd ble beregnet ut fra 
tilbakelagt strekning uten tilknytning til de faktiske kostnadene som følge av forpliktelser til å yte offentlig 
tjeneste, for ikke å utelukke faren for overkompensasjon. Først etter at de britiske myndigheter hadde 
innført tiltak for å sikre at de utbetalte beløpene verken generelt eller for hver operatør som mottok tilskudd 
under ordningen, kunne føre til overkompensasjon, kunne Kommisjonen fastslå at tilskuddsordningen var 
forenlig med kravene fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69(64).

2. EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) sammenholdt med miljøretningslinjene

På grunnlag av tilleggsopplysninger innsendt av den norske regjering, har Overvåkningsorganet vurdert 
om kompensasjonsordningen kan omfattes av et unntak i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 
bokstav c) sammenholdt med kapittel 15 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte, Støtte til 
miljøvern.

I utgangspunktet minnes det om at det er vedtatt nye miljøretningslinjer etter at Overvåkningsorganet 
vedtok å igangsette formell behandling(65).

I henhold til nr. 73 i det nye kapittel 15 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte – støtte til 
miljøvern, vil de nye retningslinjene få anvendelse fra den dag de vedtas (dvs. fra 23. mai 2001). I henhold 
til nr. 74 i samme kapittel, skal Overvåkningsorganet anvende 1994-retningslinjene(66) på saker der støtte 
ikke er meldt, når støtten er tildelt før de nye retningslinjene ble vedtatt. Når støtten er tildelt etter at de 
nye retningslinjene ble vedtatt, skal Overvåkningsorganet anvende de nye retningslinjene.

Som fastslått over utgjør kompensasjonsordningen ny støtte som den norske regjering ikke har sendt 
melding om til Overvåkningsorganet. Den er derfor støtte som ikke er meldt, som nevnt i nr. 74 i de nye 
miljøretningslinjene.

Overvåkningsorganet har dermed vurdert kompensasjonsordningen for perioden 1. januar 1999 til  
22. mai 2001 i henhold til miljøretningslinjene av 1994, og for perioden fra 23. mai 2001 i henhold til de 
nye miljøretningslinjene.

(63)  I denne forbindelse merker Overvåkningsorganet seg også at det ifølge en uttalelse nylig avgitt av førsteadvokat Léger i ”Altmark 
Trans”-saken, ikke kan henvises til de grunnleggende bestemmelsene i EF-traktaten om kompensasjon for forpliktelser til å yte 
offentlig tjeneste (jf. første uttalelse avgitt 19. mars 2002, avsnitt 114-117).

(64)  Statsstøttesak nr. 588/2002 – Storbritannia.
(65)  Overvåkningsorganets vedtak nr.  152/01/COL av 23. mai 2001, offentliggjort i EFT L 237 av 6.9.2001, s. 16.
(66)  Offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 16/48 1.4.2004

a) Vurdering av kompensasjonsordningen under miljøretningslinjene av 1994

I henhold til avsnitt 15.4.3 i Overvåkningsorganets miljøretningslinjer av 1994, kan driftsstøtte 
godkjennes på områdene avfallshåndtering og reduserte miljøskatter. Anvendelsen av vilkårene fastsatt i 
Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte medfører i prinsippet at støtten bare kan kompensere 
for tilleggskostnader i produksjonen, og at støtten må være midlertidig og gradvis avtakende, slik at 
den stimulerer til raskere å redusere forurensningen og bidra til mer effektiv bruk av ressursene. En 
slik lempelse av nye miljøskatter kan godkjennes når det er nødvendig for å kompensere for tap i 
konkurranseevne, særlig på internasjonalt plan. En ytterligere faktor som bør tas i betraktning, er hvilke 
motytelser som kreves av de berørte foretak med hensyn til å redusere forurensningen fra foretakenes 
virksomhet.

1) Kompensasjon begrenset til tilleggskostnader i produksjonen

 I løpet av den formelle behandlingen oversendte den norske regjering tall som viste de samlede beløpene 
som er tildelt under kompensasjonsordningen, sammenlignet med inntektene fra autodieselavgiften. 
Disse tallene, som ble oppdatert på grunnlag av den norske regjerings nylige budsjettforslag, er 
gjengitt i tabellen under.

Tabell 3:

1998 1999 2000 2001 2002

Kompensasjons-
utbetalinger (revidert)

Ikke 
tilgjengelig

64 millioner 71,7 millioner 40,8 millioner 29 millioner

Inntekter fra autodiesel-
avgiften (inkl. mva)(67)

Ikke 
tilgjengelig

64 millioner 66 millioner 53 millioner 51 millioner

 Den norske regjering hevdet at inntektene fra autodieselavgiften oversteg beløpene tildelt under 
kompensasjonsordningen. Det generelle kompensasjonsnivået lå dermed ifølge den norske regjering 
alltid under 100 %.

 I denne forbindelse hevdet de norske myndigheter at inntektene fra autodieselavgiften i realiteten ville 
være høyere enn beløpet oppført i tabellen over. Ifølge de norske myndigheter er inntektsbeløpet som 
ble oversendt Overvåkningsorganet ikke basert på autodieselavgiften faktisk innkrevd fra de ikke-
tilskuddsberettigede bussoperatørene, men beregnet ut fra antakelsen om at de berørte bussoperatørene 
brukte de mest energieffektive kjøretøyene (med et forbruk på 0,315 liter per kilometer). De norske 
myndigheter framholdt at ikke alle bussoperatørene har slike kjøretøyer. Dersom operatørenes 
faktiske drivstofforbruk skulle være høyere enn de antok da de beregnet inntektene, kunne tallet for 
inntektene fra autodieselavgiften være høyere. I så fall ville kompensasjonsbeløpet, og dermed også 
støtteintensiteten, i virkeligheten være lavere enn det som var beregnet på grunnlag av tallene framlagt 
av de norske myndigheter.

 Siden det ikke foreligger kontrollerbare opplysninger om det nøyaktige beløpet for autodieselavgiften 
som betales av ekspressbussoperatører som omfattes av kompensasjonsordningen, kan 
Overvåkningsorganet imidlertid bare støtte seg til tallene oversendt av den norske regjering, gjengitt i 
tabellen over. Ut fra disse tallene vil kompensasjonsnivået være 100 % for 1999, ca. 109 % for 2000 
og 77 % for 2001. Det gjennomsnittlige kompensasjonsnivået vil da ligge på 95,3 % for tidsrommet 
1999-2001.

 Overvåkningsorganet beklager at tallene oversendt av den norske regjering ikke gjør det mulig å 
fastslå det nøyaktige kompensasjonsnivået. Til tross for de gjenstående usikkerhetsmomentene, 
kan Overvåkningsorganet imidlertid trekke den slutning at kompensasjonsbeløpet tildelt under 
kompensasjonsordningen i gjennomsnitt var begrenset til tilleggskostnadene (dvs. kostnadene 

(67)  Tallene henviser ikke til de faktiske beløpene fra innkreving av autodieselavgift fra ”ikke-tilskuddsberettigede” bussoperatører, men 
er begregnet ut fra forbruket til de mest effektive kjøreøyene.

(68)  Tilleggskostnadene som følge av at fritaket for autodieselavgift ble avskaffet, er både autodieselavgiften som sådan samt mva 
på denne avgiften. Det bør imidlertid understrekes at tilleggskostnadene ikke omfatter kostnader som følge av mva på selve 
autodieselen.



1.4.2004 Nr. 16/49EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

forbundet med autodieselavgiften, inkl. mva(68)). I tillegg merker Overvåkningsorganet seg den 
norske regjerings forsikring om at det ikke ville bli utbetalt beløp under ordningen ut over det som er 
nødvendig for å kompensere for forbruket til de mest energieffektive kjøretøyene. Overvåkningsorganet 
merker seg også den norske regjerings uttalelse om at det ikke ville bli kompensert fullt ut for utgifter 
tilknyttet assistansekjøring og posisjonskjøring.

2) Midlertidig og gradvis avtakende fritak for nye miljøskatter slik at støtten stimulerer til raskere å 
redusere forurensningen eller å bidra til mer effektiv bruk av ressursene

 Overvåkningsorganet merker seg at kompensasjonsordningen som sådan ikke er tidsavgrenset. 
En videreføring av kompensasjonsordningen avhenger av den norske regjerings forslag til 
statsbudsjett og de årlige budsjettbevilgningene som Stortinget vedtar. Imidlertid er den delen av 
kompensasjonsordningen som skal vurderes i henhold til miljøretningslinjene av 1994 tidsavgrenset, 
da den går fra 1. januar 1999 til 22. mai 2001, eller over nesten 2 ½ år(69).

 På grunnlag av tallene framlagt av den norske regjering, observerer Overvåkningsorganet at beløpene 
tildelt under kompensasjonsordningen sank fra 1999 til 2001 (fra NOK 64 millioner i 1999 til NOK 
40,8 millioner i 2001). Tallene fra den norske regjering(70) viser at kompensasjonsnivået i perioden 
1999 til 2001 sank fra 100 % i 1999 til 77 % i 2001. Dersom kompensasjonsnivået fra anvendelsen 
av kompensasjonsordningen i 2002 tas med i beregningen (dvs. 56,9 %), kan det observeres en viss 
generelt avtakende tendens. I denne forbindelse bør det imidlertid nevnes at Kommisjonen i sin praksis 
ikke har krevd at streng overholdelse av prinsippet om at fritaket avtar gradvis(71).

 På den annen side var kompensasjonsnivået over det samme tidsrommet svært høyt. Tallene framlagt 
av den norske regjering viser at det gjennomsnittlige kompensasjonsnivået lå på 95,3 %(72). Som 
påpekt over gjenspeiler denne prosentdelen ikke nødvendigvis det faktiske kompensasjonsnivået, da 
disse tallene er estimater som bygger på et antatt forbruk av autodiesel for bare de mest energieffektive 
kjøretøyene.

 Man bør huske på at kompensasjonsordningen vil dekke en stor andel av utgiftene forbundet med 
autodieselavgiften bare for de operatører som har en kjøretøypark som utelukkende består av det 
som anses for å være de mest energieffektive kjøretøyene. Sammenlignet med situasjonen før 1999, 
da bussoperatører var fullstendig fritatt for autodieselavgift, er det rimelig å anta at operatører 
synes å oppmuntres til å minimere tilleggskostnadene og derfor erstatte eksisterende kjøretøyer 
med nye, energieffektive kjøretøyer. Overvåkningsorganet beklager at den norske regjering ikke har 
oversendt opplysninger om de tilskuddsberettigede operatørenes atferd etter at avgiftsfritaket ble 
avskaffet og kompensasjonsordningen innført, og særlig om hvorvidt disse operatørene har investert 
i mindre forurensende kjøretøyer. Overvåkningsorganet er imidlertid klar over at det ikke fantes 
noen øvre grense for tillatt støtte under miljøretningslinjene av 1994. Kommisjonens praksis etter 
miljøretningslinjene av 1994 viser at vilkårene når det gjelder den oppmuntrende virkningen av det 
aktuelle avgiftstiltaket, ble ansett som oppfylt dersom avgiftslettelsen ikke fullt ut kompenserte for 
avgiften. I slike tilfeller var Kommisjonen av den oppfatning av selve avgiften oppmuntret mottakerne 
til å begrense sin forurensende atferd(73).

3) Kravet om å kompensere for tap i konkurranseevne

 Ifølge retningslinjene kan midlertidig lempelse av miljøskatter godkjennes når det er nødvendig for å 
kompensere for tap i konkurranseevne.

(69)  Se statsstøttesak nr. NN 75/2002 – Finland, der Kommisjonen anså kravet om midlertidighet for støtten for å være oppfylt 
fordi varigheten av ordningen som skulle vurderes under miljøretningslinjene av 1994 var begrenset til rundt fire år; se også 
statsstøttesak nr. NN 3/A/2001 og NN 4/A/2001 – Sverige, der Kommisjonen fastslo at “...spørsmålet om støttens midlertidighet 
blir irrelevant”.

(70)  Se forklaring på side 33 med hensyn til beregningen av kompensasjonsnivået.
(71)  Se kommisjonsvedtaket nevnt i fotnote 69.
(72)  Se forklaring på side 33 med hensyn til beregningen av kompensasjonsnivået.
(73)  Se for eksempel statsstøttesak nr. NN 3/A/2001 og NN/4/2001 – Sverige ”Forlengelse av avgiftsordningen for CO2”, der ordningen 

ble vurdert delvis under miljøretningslinjene av 1994 og delvis under de nye miljøretningslinjene; statsstøttesak nr. N 575/A/1999 
– Tyskland “Videreføring av den økologiske skattereformen”.
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 Avskaffelsen av fritaket for autodieselavgift for bussoperatører representerte en tilleggsbyrde for 
selskaper innen persontransport i rute. Denne kostnadsøkningen ble av de norske myndigheter 
anslått å være på rundt 8 % av foretakenes samlede utgifter per kilometer. Ekspressbussoperatørene 
konkurrerer om passasjerer som ellers ville ha brukt privatbil. Offentlig transport gjør mindre skade 
på miljøet enn bruk av privatbil. Undersøkelser av de eksterne kostnadene ved transport i Europa (som 
også omfatter Norge), viser at de gjennomsnittlige eksterne kostnadene ved bruk av bil (inkludert 
faktorer som luftforurensning, klimaendringer og ulykker) er mer enn dobbelt så høye som de eksterne 
kostnadene ved bruk av buss(74). Det finnes i dag ikke noe globalt system som sikrer at disse eksterne 
kostnadene tas med i sin helhet for de ulike transportmåtene, og dermed gjenspeiles i markedsprisene. 
Ifølge den norske regjering vil kostnadene forbundet med bruk av privatbil i dag ikke på noen måte 
gjenspeile de eksterne kostnadene denne transportmåten medfører. Kompensasjonen utbetalt til 
operatører som driver persontransport i rute, kan derfor anses for å være en kompensasjon for ubetalte 
eksterne kostnader forårsaket av bruk av privatbil. Et slikt tiltak er den nest beste løsningen når det 
ikke finnes noen global ordning som innlemmer eksterne kostnader forårsaket av transportsystemet. 
På bakgrunn av særtrekkene ved markedet for persontransport i rute, anser Overvåkningsorganet det 
for berettiget å vedta tiltak for å sikre konkurransesituasjonen for persontransport i rute i forhold til 
bruk av privatbil som et alternativt transportmiddel.

4) Kompensasjonsordningen er ikke i strid med den felles interesse

 Til slutt påpeker Overvåkningsorganet det faktum at det er i avtalepartenes felles interesse å støtte 
lokal og regional persontransport. I sin melding av 10. juli 1998 om utvikling av innbyggernes nettverk 
fastslo Kommisjonen for de europeiske fellesskap at et ”velfungerende europeisk transportsystem 
trenger god, bærekraftig persontransport. Dette vil bidra til den økonomiske utviklingen og 
sysselsettingen, og redusere overbelastning. Det vil bidra til et renere miljø ved å bruke mindre energi, 
lage mindre støy og produsere færre forurensende stoffer. Det vil begrense den sosiale utestengingen 
ved at personer kan få tilgang til jobber, skoler, butikker, medisinsk hjelp og fritidsaktiviteter uten å 
bruke bil, idet man tar i betraktning at særlig kvinner, unge, eldre, arbeidsløse og funksjonshemmede 
personer er avhengige av offentlig transport.”

 På grunnlag av disse betraktningene har Kommisjonen blant annet godkjent avgiftsfritak for foretak 
som driver lokal persontransport i Tyskland(75). Som i denne saken ble et fritak for mineraloljeavgift i 
Tyskland gitt bare til operatører innen persontransport i rute, mens operatører innen transport utenfor 
rute ikke var omfattet av fritaket.

 Klageren hevder at kompensasjonsordningen vil vri konkurransen mellom foretak som driver 
persontransport i rute, og foretak som driver persontransport utenfor rute. I den forbindelse nevner 
vedkommende særlig enkelte ruter der disse to gruppene av tjenesteytere vil konkurrere direkte med 
hverandre.

 Som nevnt over deler Overvåkningsorganet dette synet. Imidlertid mener Overvåkningsorganet at 
kompensasjonsordningens konkurransevridende virkning ikke overstiger det som er nødvendig for å 
oppfylle formålet med ordningen.

 I denne forbindelse merker Overvåkningsorganet seg at de operatører som omfattes av 
kompensasjonsordningen, driver persontransport i rute på grunnlag av et løyve utstedt av de lokale 
myndigheter. Ved lisensutstedelsen tas det hensyn til offentlighetens behov for et egnet transporttilbud. 
Ekspressbusser kan derfor anses for å utgjøre en integrert del av kollektivtransporten i Norge. 
Ekspressbusser er ofte det eneste kollektivtransporttilbudet, og samtidig det eneste alternativet 
til bruk av privatbil. Dette berettiger offentlig støtte til ekspressbusser i forbindelse med drift av 
persontransport i rute.

(74)  Disse tallene bygger på en undersøkelse utført av INFRAS og IWW i 2000; det henvises til tallene i den nylig utgitte hvitboken om 
den europeiske transportpolitikken fram mot 2010 – ”Time to decide”.

(75)  Statsstøttesak N 575/A/99 – Tyskland “Videreføring av den økologiske skattereformen” og statsstøttesak N 449/2001 –  
Tyskland “Videreføring av den økologiske skattereformen etter 31. mars 2002”, tilgjengelig på Internett:  
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/industrie/n575a-99.pdf.

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/industrie/n575a-99.pdf
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 Det faktum at transport utenfor rute på enkelte ruter drives i konkurranse med rutetransport, har 
ingen betydning for den helhetlige vurderingen. Liberaliseringen av markedet for transport utenfor 
rute kan føre til at tjenester som ytes av operatører i og utenfor rute overlapper hverandre. Dette gjør 
det imidlertid ikke mindre nødvendig å kompensere ekspressbussoperatørene, tatt i betraktning at 
privatbilbruk dominerer som transportmiddel.

 Når det gjelder konkurransevridningen mellom transport i og utenfor rute, henviser Overvåkningsorganet 
også til de norske myndigheters forsikring om at det bare gis kompensasjon for persontransport 
i rute. Ekspressbussoperatører som driver transport utenfor rute, har dermed ikke krav på støtte 
under kompensasjonsordningen. Med hensyn til den påståtte konkurransevridningen som følge 
av at ekspressbussoperatørene legger som rutene sine for å frakte passasjerer til turiststeder, er 
Overvåkningsorganet av den oppfatning at en omlegging av ruter for å ta hensyn til endringer i 
etterspørselen, ikke berører tjenestens status som ”rutetransport” i betydningen av artikkel 2 nr. 1 i 
rådsforordning (EF) nr. 12/98(76). I tillegg hevder de norske myndigheter at avvik fra den opprinnelige 
ruteplanen godkjennes bare som del av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste som angitt i den berørte 
operatørens løyve. Disse transporttjenestene vil derfor fremdeles være del av persontransporten i rute 
som besørges av den berørte operatøren. Det at enkelte av rutenes endeholdeplasser er turiststeder, 
betyr ikke at persontransporten endrer karakter fra rutetransport til transport utenfor rute. Videre 
synes den påståtte konkurransevridningen på grunn av ”assistansekjøring” og ”posisjonskjøring” som 
utføres av ekspressbussoperatører for å tilby turisttjenester til passasjergrupper, ikke å være et resultat 
av anvendelsen av kompensasjonsordningen som sådan. Dersom slike tjenester skulle betegnes som 
”transport utenfor rute” i betydningen av artikkel 2 nr. 3 i rådsforordning (EF) nr. 12/98, som klageren 
anfører, ville de ikke ha vært omfattet av kompensasjonsordningen.

 I lys av disse betraktningene anser Overvåkningsorganet de konkurransevridende virkningene av 
kompensasjonsordningen for å være begrenset til det som er nødvendig for å sikre at formålet med 
ordningen, nemlig å opprettholde rutetransportens konkurransemessige stilling i forhold til privatbilen, 
oppfylles.

b) Vurdering under de nye miljøretningslinjene

De nye miljøretningslinjene fastsetter særlige regler for all driftstøtte i form av avgiftslettelser eller 
avgiftsfritak. I henhold til nr. 42, ”når det av miljøvernhensyn innføres avgift på visse former for 
virksomhet, kan EFTA-statene anse det nødvendig midlertidig å frita visse foretak, særlig dersom det 
ikke har funnet sted en harmonisering på europeisk plan eller når foretakene midlertidig risikerer å 
tape internasjonal konkurranseevne. … I vurderingen av om slike tiltak er berettiget til unntak fra det 
generelle statsstøtteforbudet i artikkel 61. nr. 1, må det blant annet undersøkes om den aktuelle avgiften 
tilsvarer en avgift som vil bli innført i Det europeiske fellesskap i henhold til et fellesskapsdirektiv. Dette 
er avgjørende med hensyn til om foretakene som må betale avgiften, kan komme til å tape internasjonal 
konkurranseevne.”

1) Tiårig fritak for nye miljøavgifter som tilsvarer harmoniserte avgifter i Det europeiske fellesskap

 I henhold til nr. 46.1 bokstav b) i miljøretningslinjene kan fritak for nye miljøavgifter innrømmes for 
en periode på ti år uten at støtten er gradvis avtakende dersom avgiften overstiger en harmonisert avgift 
i Det europeiske fellesskap og det beløp som faktisk betales av foretakene etter avgiftsnedsettelsen, er 
høyere enn minstebeløpet i Det europeiske fellesskap slik at foretakene anspores til miljøverninnsats,

 På bakgrunn av dette vurderte Overvåkningsorganet om satsene for autodieselavgift fastsatt i henhold 
til norsk lov overstiger de gjeldende satsene i Det europeiske fellesskap.

 I henhold til artikkel 5 nr. 1 i direktiv 92/82/EØF er minstesatsen for diesel (gassolje brukt som 
drivstoff) fastsatt til 245 euro for 1 000 liter (eller 0,245 euro per liter). Uttrykt i norske kroner 
betyr dette en minstesats for mineralolje på 2,037 NOK per liter i 2001(77), og 1,96 NOK per liter i 
2002(78).

(76)  Artikkel 2 nr. 1 fastsetter følgende: ”Den jamlege karakteren ved rutetransporten vert ikkje påverka av at driftsvilkåra for transporten 
vert tilpassa.”

(77)  Ut fra en omregningskurs som Overvåkningsorganet fastsatte for 2001, der 8,3145 NOK = 1 €.
(78)  Ut fra en omregningskurs som Overvåkningsorganet fastsatte for 2002, der 8,0105 NOK = 1 €, jf. Overvåkningsorganets nettsted: 

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html.

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html
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 De gjeldende satsene for autodieselavgiften i Norge beløp seg til NOK 3,44 per liter i 2001  
(veid gjennomsnittlig avgiftssats anvendt i tidsrommet som omfattes av de nye miljøretningslinjene), 
og NOK 3,43 liter i 2002. Disse satsene er høyere enn de gjeldende satsene i Det europeiske 
fellesskap.

 Videre vurderte Overvåkningsorganet om bussoperatører som var pålagt å betale autodieselavgift 
men som var omfattet av den aktuelle kompensasjonsordningen, fremdeles ville betale mer enn 
minstesatsen for diesel fastsatt i EFs mineraloljedirektiv.

 På grunnlag av de gjeldende satsene for autodieselavgift (inkl. mva) for 2001 og 2002, og 
kompensasjonsnivået (støtteintensiteten) som angitt i tabellen over(79), har Overvåkningsorganet 
beregnet den sats for autodieselavgift som faktisk betales av operatører som omfattes av 
kompensasjonsordningen. Denne beregningen gir følgende bilde: Avgiftssatsen som faktisk ble betalt 
av bussoperatørene i 2001, ble beregnet til 0,79 NOK per liter(80). Dette er lavere enn den gjeldende 
minstesatsen for mineralolje i Fellesskapet, som lå på 2,037 NOK per liter. Avgiftssatsen som faktisk 
ble betalt av bussoperatørene i 2002, ble beregnet til 1,47 NOK per liter(81). Dette er lavere enn den 
gjeldende minstesatsen for mineralolje i Fellesskapet, som lå på 1,96 NOK per liter.

 Selv om det faktiske kompensasjonsnivået skulle være lavere enn det tallene oppgitt av den norske 
regjering tilsier, kan Overvåkningsorganet på grunn av mangelen på nøyaktige opplysninger om 
dette ikke slå fast at beløpene ekspressbussoperatørene faktisk har betalt, ligger over Fellesskapets 
minstesatser.

 Overvåkningsorganet mener derfor at et tiårig unntak ikke er berettiget i denne saken.

2) Femårig fritak for nye miljøavgifter som tilsvarer fellesskapsavgifter

 I henhold til nr. 48 annet ledd i miljøretningslinjene, ”kan imidlertid EFTA-statene tildele driftsstøtte 
i samsvar med nr. 40 og 41 dersom vilkårene fastlagt i nevnte numre er oppfylt. Dersom avgiften 
tilsvarer en avgift som er omfattet av harmonisering i Det europeiske fellesskap, kreves det i alle 
tilfeller at den tilsvarende fellesskapsbestemmelse om avgiftsharmonisering uttrykkelig tillater avvik 
fra Fellesskapets minstesatser.”

a) Midlertidig art og støtteintensitet

 I henhold til retningslinjenes nr. 40, må ”[a]ll driftsstøtte … ha en begrenset varighet på fem år 
dersom den er gradvis avtakende. Støtteintensiteten kan være inntil 100 % av tilleggskostnadene 
det første året, men må ha minket lineært til null innen utgangen av det femte året.” Videre sier 
nr. 41 i retningslinjene at ”[d]ersom støtten ikke er gradvis avtakende, er varigheten begrenset til 
fem år, og støtteintensiteten må ikke overstige 50 % av tilleggskostnadene.”

 Med hensyn til kravet om at støtten må være midlertidig, merker Overvåkningsorganet seg som 
nevnt over at kompensasjonsordningen som sådan ikke er tidsavgrenset. Overvåkningsorganet 
bemerker også at Stortinget besluttet å videreføre kompensasjonsordningen i 2003, og avsatte 30 
millioner kroner for dette formålet.

 Med hensyn til den tillatte støtteintensiteten, observerer Overvåkningsorganet 
at kompensasjonsordningen som sådan ikke er lagt opp slik at den 
skal minke lineært fra 100 % det første året, til null ved utgangen 
av det femte året. Støtten er derfor ikke gradvis avtakende i betydningen av miljøretningslinjenes  
nr. 40. Støtte som ikke er gradvis avtakende, er tillatt forutsatt at varigheten er begrenset til 

(79)  Se forklaring på side 33 med hensyn til beregningen av kompensasjonsnivået.
(80)  Ut fra et kompensasjonsnivå på 77 % (dvs. at avgiften som faktisk ble betalt var 23 % av den gjeldende avgiftssatsen). Gjeldende 

avgiftssats fra 1. januar 2001 til 30. juni 2001 var på NOK 3,77 per liter, og fra 1. juli 2001 på NOK 3,37 per liter. Den veide 
gjennomsnittlige avgiftssatsen for tidsrommet som reguleres av de nye miljøretningslinjene, lå derfor på ca. NOK 3,44 per liter.

(81)  Ut fra et kompensasjonsnivå på 57 % (dvs. at avgiften som faktisk ble betalt var 43 % av den gjeldende avgiftssatsen). Satsen for 
2002 var fastsatt til NOK 3,43 per liter.
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fem år og støtteintensiteten ikke overstiger 50 % av tilleggskostnadene. Ut fra tallene over var 
kompensasjonsnivået (støtteintensiteten) i 2001 og 2002 på henholdsvis 77 % og 57 % (den 
gjennomsnittlige støtteintensiteten over de to årene var på 67 %)(82).

 Videre inneholder kompensasjonsordningen ingen bestemmelse som sikrer at det gjennomsnittlige 
støttenivået i femårsperioden vil være begrenset til 50 % av tilleggskostnadene forbundet med 
autodieselavgiften.

b) Minstesatsen i Fellesskapet

 I retningslinjenes nr. 44 bokstav b) er det fastsatt at et fritak som gjør at de berørte foretak betaler 
avgift til en sats som er lavere enn minstesatsen i Fellesskapet, vil anses for å være uforenlig med 
EØS-avtalens artikkel 61 ”[d]ersom fritaket ikke ville blitt godkjent i Det europeiske fellesskap i 
henhold til det aktuelle direktivet”. Dersom fritaket ville blitt godkjent, ”kan Overvåkningsorganet 
anse det forenlig med EØS-avtalens artikkel 61 dersom det er nødvendig og ikke framstår som 
urimelig i forhold til de mål som søkes nådd i EØS. Overvåkningsorganet vil særlig være opptatt 
av å sikre at ethvert slikt fritak er strengt tidsbegrenset.”

 Ut fra tallene framlagt av den norske regjering, ser det ut til at operatører som omfattes av 
kompensasjonsordningen betaler mindre enn minstesatsen i Fellesskapet.

 Selv om kompensasjonen ble begrenset til 50 % av kostnadene av autodieselavgiften, jf. kravet i 
miljøretningslinjenes nr. 41, ville den autodieselavgift som faktisk betales av tilskuddsberettigede 
bussoperatører fremdeles ligge under den harmoniserte minstesatsen: I 2001 ville operatørene 
ha betalt 1,71 NOK per liter, mens den harmoniserte satsen var på 2,037 per liter. I 2002 ville 
operatørene ha betalt 1,72 NOK per liter, mens den harmoniserte satsen var på 1,96 NOK per 
liter.

 Da den norske regjering ikke har oversendt opplysninger som gjør det mulig for Overvåkningsorganet 
å vurdere det nøyaktige kompensasjonsnivået, antar Overvåkningsorganet, på grunnlag av nevnte 
betraktninger, at autodieselavgiften som faktisk ble betalt av operatører som kommer under 
kompensasjonsordningen, var lavere enn den harmoniserte satsen for mineralolje fastsatt i 
mineraloljedirektivet.

 Overvåkningsorganet må derfor og i samsvar med nr. 44 i miljøretningslinjene vurdere om fritaket 
for autodieselavgift ville blitt godkjent i Fellesskapet.

 I henhold til artikkel 8 nr. 2 bokstav c) i direktiv 92/81/EØF kan EF-
medlemsstater anvende fullstendige eller delvise fritak eller reduserte 
satser for avgift på mineralolje som benyttes på persontransportområdet.  
12. mars 2001 vedtok Rådet for de europeiske fellesskap å frita flere EF-medlemsstater 
for mineraloljeavgiften, et fritak som hovedsakelig gjaldt kjøretøyer i lokal, offentlig 
persontransport(83).

 Den aktuelle kompensasjonsordningen er ikke begrenset til lokale transporttjenester, men omfatter 
også regionale og interregionale transporttjenester.

 Med hensyn til spørsmålet om fritaket for autodieselavgift ville blitt godkjent i Fellesskapet, merker 
Overvåkningsorganet seg at artikkel 8 nr. 2 i mineraloljedirektivet ikke begrenser muligheten for 
fritak til lokal persontransport. Et fritak for regional og interregional persontransport synes derfor 
ikke å være utelukket.

 Videre mener Overvåkningsorganet at en kompensasjonsordning for persontransport i rute ikke 
bare er berettiget for lokal transport. Opplysningene Overvåkningsorganet har mottatt viser ikke 
at konkurransesituasjonen til ekspressbussoperatører som del av det kollektive transportsystemet 
i forhold til privatbilen er betydelig bedre for regionale eller interregionale ruter, enn for lokale 

(82)  Se forklaring på side 33 med hensyn til beregningen av kompensasjonsnivået.
(83)  Se fotnote 41.
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ruter. Overvåkningsorganet har også tatt hensyn til de særlige geografiske forholdene i Norge, 
og det faktum at rutebusstjenester på grunn av et begrenset jernbanenett ofte er det eneste  
kollektivtransporttilbudet, og det eneste alternativet til bruk av privatbil.

 I henhold til nr. 44 bokstav b) i miljøretningslinjene må Overvåkningsorganet likevel vurdere om 
den aktuelle avgiftslettelsen er nødvendig, om den framstår som urimelig i forhold til de mål som 
søkes nådd i EØS, og om den er strengt tidsbegrenset. I tillegg fastsetter retningslinjenes nr. 45 at 
de aktuelle avgiftstiltak generelt bør ”bidra vesentlig til vern av miljøet. Det må sikres at fritakene 
ikke er av en slik art at de står i motsetning til de overordnede målsetninger”.

 Fordi operatørene som omfattes av kompensasjonsordningen tidligere var fullstendig fritatt 
for autodieselavgift, vil en avskaffelse av dette avgiftsfritaket sammen med det delvise fritaket 
for tilleggskostnadene øke transportoperatørenes kostnader, og dermed oppmuntre dem til å 
redusere forurensningen, blant annet ved å investere i mer energieffektive kjøretøyer. Videre er 
kompensasjonsordningen ment å bidra til å opprettholde rutetransportens konkurransemessige 
stilling i forhold til privatbilismen, som forårsaker høyere eksterne kostnader enn kollektive 
transportmidler. På bakgrunn av dette vil en avskaffelse av fritaket for autodieselavgift 
sammen med kompensasjonsordningen bidra til at miljømål nås. Som påpekt over anses 
kompensasjonsordningens konkurransevridende virkninger, særlig når det gjelder transport 
utenfor rute, for å være begrenset til det som er nødvendig for å oppnå de fastsatte målene.

 Som allerede nevnt er kompensasjonsordningen imidlertid ikke tidsavgrenset, og den inneholder 
heller ikke den nødvendige garantien for at statsstøtten gitt under ordningen begrenses til 50 % av 
de ekstra produksjonskostnadene. Som angitt over viser opplysningene de norske myndigheter har 
oversendt ikke at grensen på 50 % ble overholdt ved anvendelsen av kompensasjonsordningen i 
2001 og 2002.

 For å sikre at miljøretningslinjene overholdes, anser Overvåkningsorganet det derfor nødvendig 
å anmode den norske regjering om å begrense kompensasjonsordningens varighet til fem år, fra 
tidspunktet da de nye miljøretningslinjene trådte i kraft. Dette medfører at kompensasjonsordningen 
må avskaffes senest 22. mai 2006.

 Overvåkningsorganet anmoder videre den norske regjering om å sikre at kompensasjon som 
tildeles under kompensasjonsordningen for ekspressbussoperatører begrenses til 50 % av 
tilleggskostnadene forbundet med autodieselavgiften. Ethvert tilskudd til ekspressbussoperatører 
som overstiger denne grensen, må anses som uforenlig med EØS-avtalens virkemåte, og må 
tilbakebetales av mottaker.

c) Konklusjoner av vurderingen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) sammenholdt med 
miljøretningslinjene

 Kompensasjonsordningen for ekspressbussoperatører som ble anvendt i perioden 1. januar 1999 
til 22. mai 2001 oppfyller kravene fastsatt i miljøretningslinjene av 1994. Enhver støtte tildelt 
under kompensasjonsordningen i den perioden kan anses for å være forenlig med EØS-avtalens 
virkemåte.

 Kompensasjonsordningen for ekspressbussoperatører som gjaldt fra 23. mai 2001 kan anses for å 
være forenlig med EØS-avtalens virkemåte forutsatt at den avgrenses i tid, dvs. til fem år fra den 
dato da de nye miljøretningslinjene trådte i kraft, og at kompensasjon til ekspressbussoperatører 
begrenses til 50 % av tilleggskostnadene forbundet med autodieselavgiften når det gjelder 
persontransport i rute. Ingen kompensasjon kan gis for kostnader som følge av autodieselavgiften 
i forbindelse med andre transporttjenester (dvs. transport utenfor rute i betydningen av artikkel 2 
nr. 3 i forordning 12/98, eller godstransport).

 Ethvert tilskudd gitt under kompensasjonsordningen fra og med 23. mai 2001 som overstiger 
denne grensen, må anses som uforenlig med EØS-avtalens virkemåte, og må tilbakebetales av 
mottaker. Med hensyn til den framtidige anvendelsen av kompensasjonsordningen, må den norske 
regjering treffe tiltak som sikrer at kompensasjon som tildeles under ordningen ikke overstiger  
50 % av tilleggskostnadene forbundet med autodieselavgiften.



1.4.2004 Nr. 16/55EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. Konklusjoner

Kompensasjonsordningen for ekspressbussoperatører (vedtatt i Statsbudsjettet, kapittel 1330, post 71) 
anses for å være ”ny støtte” i betydningen av overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 
1 nr. 3. Den ble iverksatt uten Overvåkningsorganets godkjenning, og anses derfor som ”ulovlig av 
saksbehandlingsgrunner” i henhold til kapittel 6 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte.

Overvåkningsorganet setter ikke spørsmålstegn ved offentlig finansiering av persontransport i rute generelt. 
Enhver slik finansiering må imidlertid være i samsvar med de gjeldende statsstøttereglene i EØS.

Overvåkningsorganet er av den oppfatning at den norske regjering ikke har vist at kompensasjonsordningen 
for ekspressbussoperatører oppfyller kravene fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 1191/69. Som 
Overvåkningsorganet har påpekt tidligere, utelukker denne slutningen ikke at ekspressbussoperatører 
som driver persontransport i rute kan kompenseres for kostnader som stammer fra forpliktelser til å yte 
offentlig tjeneste som er pålagt dem. Enhver slik kompensasjon må gis i samsvar med reglene fastsatt i 
rådsforordning (EØF) nr. 1191/69.

På den annen side mener Overvåkningsorganet at en avskaffelse av fritaket for autodieselavgift for busser 
sammen med kompensasjonsordningen for persontransport i rute, kan anses for å bidra til at miljømål nås. 
Ekspressbussoperatører som driver persontransport i rute er en del av kollektivtransporttilbudet i Norge. 
Kollektivtransport genererer lavere eksterne kostnader enn bruk av privatbil. Da det ikke finnes noe globalt 
system som innlemmer eksterne kostnader for alle transportmåter, kan kompensasjon til kollektivtransport 
anses for å være berettiget for å opprettholde den konkurransemessige stillingen i forhold til privatbilen.

Siden kompensasjonsordningen omfatter perioden fra 1. januar 1999, måtte Overvåkningsorganet 
vurdere kompensasjonsordningen både i henhold til miljøretningslinjene av 1994 og i henhold til 
de nye miljøretningslinjene. Mens kompensasjonsordningen kan anses for å være i samsvar med 
miljøretningslinjene av 1994, kan en videreføring av kompensasjonsordningen fra 23. mai 2001 anses 
for å være i samsvar bare dersom ordningen begrenses i tid og kompensasjonsbeløpet som tildeles 
ekspressbussoperatører begrenses til 50 % av tilleggskostnadene forbundet med autodieselavgiften.

Tidsbegrensningen betyr at kompensasjonsordningen må avskaffes senest 23. mai 2006. Operatører bør 
underrettes om kompensasjonsordningens begrensede varighet.

Begrensningen av kompensasjonen til 50 % av tilleggskostnadene krever at den norske regjering begrenser 
enhver framtidig kompensasjon til 50 % av tilleggskostnadene forbundet med autodieselavgiften, og 
undersøker om tidligere utbetalinger til de enkelte ekspressbussoperatørene under kompensasjonsordningen 
fra 23. mai 2001 har overholdt grensen på 50 %. Enhver kompensasjon som overstiger denne grensen 
må anses for å være uforenlig med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) sammenholdt med 
miljøretningslinjene. For utbetalinger som allerede er utført og der det tildelte kompensasjonsbeløpet 
overstiger grensen på 50 %, må støttemottakeren tilbakebetale det overskytende beløpet, inklusive 
renter.

Overskytende beløp skal innkreves fra ekspressbussoperatørene i samsvar med reglene og framgangsmåtene 
fastsatt i nasjonal lovgivning, forutsatt at disse reglene og framgangsmåtene ikke gjør tilbakebetalingen etter 
EØS-retten praktisk umulig og ikke står i motsetning til prinsippet om parallellitet med framgangsmåter 
ved lignende, rent nasjonale tvister(84).

(84)  EF-domstolens dom av 13. juni 2002, sak C-382/99 Kongeriket Nederland mot Kommisjonen, [2002] ECR I-5163, avsnitt 90.
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Kompensasjonsordningen for ekspressbussoperatører (vedtatt i Statsbudsjettet,  
kapittel 1330, post 71) utgjør ”ny støtte” i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 
1. Kompensasjonsordningen er innført i strid med den norske regjerings forpliktelser 
i henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen, og utgjør 
derfor ”støtte som er ulovlig av saksbehandlingsgrunner” i betydningen av kapittel 6 i 
Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte.

2. Kompensasjonsordningen for ekspressbussoperatører som anvendt fra 1. januar 1999 til 22. 
mai 2001, er forenlig med EØS-avtalens virkemåte, særlig avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav 
c) sammenholdt med kapittel 15 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte vedtatt 
i 1994.

3. Kompensasjonsordningen for ekspressbussoperatører som anvendt fra 23. mai 2001, er 
forenlig med EØS-avtalens virkemåte, særlig med avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) 
sammenholdt med kapittel 15 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte endret i 
2001, forutsatt at:

a)  kompensasjonsordningen begrenses til en femårsperiode fra og med 23. mai 2001, og

b) kompensasjonen gitt under ordningen ikke overstiger 50 % av kostnadene forbundet 
med autodieselavgiften når det gjelder drift av persontransport i rute.

4. Enhver utbetaling som er foretatt under kompensasjonsordningen fra og med 23. mai 2001 
som overstiger det tillatte støttebeløpet som nevnt i nr. 3, er uforenlig med EØS-avtalens 
virkemåte.

5. Uforenlig støtte som nevnt i nr. 4 skal tilbakebetales av støttemottaker. Tilbakebetalingen 
skal foretas umiddelbart og etter framgangsmåtene fastsatt i nasjonal lovgivning, forutsatt 
at denne tillater umiddelbar og effektiv iverksettelse av vedtaket. Tilbakebetalingen 
skal omfatte renter fra den dato da støtten var tilgjengelig for mottakeren, og til datoen 
for tilbakebetaling. Renter skal beregnes ved bruk av referanserenten for beregning av 
tilskuddsekvivalenten for regionale støttetiltak.

6. Den norske regjering anmodes om å treffe de nødvendige tiltak for å bringe forholdet i 
samsvar med nr. 3 og 5 med umiddelbar virkning. Med hensyn til tidsbegrensningen nevnt i 
nr. 3 bokstav a), anmodes den norske regjering om å underrette støttemottakere umiddelbart 
om at dagens kompensasjonsordning begrenses i tid til senest 23. mai 2006. Når det gjelder 
overholdelse av kravene fastsatt i nr. 3 bokstav b) og nr. 5, anmodes den norske regjering om 
å undersøke om utbetalingene som er foretatt til de enkelte ekspressbussoperatørene under 
kompensasjonsordningen siden 23. mai 2001, har ligget under grensen på 50 %.

7. Den norske regjering anmodes om å underrette Overvåkningsorganet innen to måneder fra 
de mottok dette vedtak, om hvilke tiltak som er truffet for å bringe forholdet i samsvar med 
vedtaket.

8. Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge.

Utferdiget i Brussel, 16. juli 2003

For EFTAs Overvåkningsorgan

 Einar M. Bull Hannes Hafstein
 President Medlem av kollegiet

*****
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Kunngjøring fra Norge vedrørende europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF  
av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og  

utvinning av hydrokarboner

Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk 
kontinentalsokkel – Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004

Det norske olje- og energidepartement kunngjør herved en innbydelse til å søke om utvinningstillatelser 
for petroleum på norsk kontinentalsokkel i henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og 
rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting 
etter og utvinning av hydrokarboner.

Søknader om utvinningstillatelser for petroleum inngis til

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep.
N-0033 OSLO
NORGE

innen 1. oktober 2004.

Tildelingen av utvinningstillatelser for petroleum – Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004 for norsk 
kontinentalsokkel, vil etter planen finne sted i desember 2004.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Olje- og energidepartementet,  
tlf.: (+47) 22 24 63 33.

2004/EØS/16/03
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3381 – Alba/Beko/Grundig HIS JV)

1.  Kommisjonen mottok 23. mars 2004 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 britiske foretaket Alba Plc (”Alba”) og det tyrkiske foretaket Beko Elektronikk A.S. (”Beko”), 
som kontrolleres av det tyrkiske foretaket Koç Holding A.S. (”Koç”), overtar felles kontroll som 
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Home Intermedia Systems-divisjonen 
(”HIS Business”) til det tyske foretaket Grundig AG, som i dag er underlagt gjeldsforhandlinger. 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Alba: kjøp og levering av forbrukerelektronikk, herunder fargefjernsyn, videospillere, DVD-
spillere og lydanlegg,

 – Beko: produksjon og salg av fargefjernsyn uten merke til produsenter av originalutstyr,

 – Koç: multinasjonalt nettverk med virksomhet blant annet innen bilindustrien, 
husholdingsapparater, næringsmidler, detaljsalg, energi osv.,

 – HIS Business: utvikling og salg av forbrukerelektronikk, herunder fargefjernsyn, videospillere, 
DVD-spillere, lydanlegg, videokameraer og satellittmottakere.

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 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i  
EUT C 82 av 1.4.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3381 – Alba/Beko/Grundig HIS JV, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/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.

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2004/EØS/16/04
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3384 – Aegon/CAM/JV Mediterraneo Vida)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1.  Kommisjonen mottok 18. mars 2004 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 Aegon N.V. (”Aegon”) og det spanske foretaket Caja de Ahorros del 
Mediterraneo (”CAM”) ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det spanske foretaket Mediterraneo Vida S.A. (”Mediterraneo Vida”), 
som i dag er et heleid datterforetak under CAM.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Aegon: livsforsikring, pensjoner og tilknyttede spare- og investeringsprodukter på 
verdensbasis,

 – CAM: banktjenester, forvaltning av aktiva, forsikringstjenester, fondsforvaltning,

 – Mediterraneo Vida: livsforsikring og pensjonsfond i Spania.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i  
EUT C 78 av 27.3.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3384 – Aegon/CAM/JV Mediterraneo Vida, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/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.
(3)  EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2004/EØS/16/05
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3391 – Xchanging/Deutsche Bank/ETB/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1.  Kommisjonen mottok 25. mars 2004 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 Xchanging B.V., som kontrolleres av General Atlantic, USA, og foretaket Deutsche 
Bank AG, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
foretaket European Transaction Bank AG (”ETB”), ved kjøp av aksjer i et nytt foretak som utgjør et 
fellesforetak. ETB eies i dag 100 % av Deutsche Bank.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Xchanging: konsulenttjenester innen forretningsprosesserprosesser og ”back-office”-
funksjoner,

 – Deutsche Bank: verdensomspennende bankvirksomhet med ulike finansielle tjenester,

 – ETB: håndtering av verdipapirer og derivatprodukter.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i  
EUT C 82 av 1.4.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3391 – Xchanging/Deutsche Bank/ETB/JV, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/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.
(3)  EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2004/EØS/16/06
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3395 – Sampo/IF Skadeforsikring)

1.  Kommisjonen mottok 24. mars 2004 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 finske foretaket Sampo Oyj (”Sampo”) overtar kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det svenske foretaket IF Skadeförsäkring Holding AB (”IF P&C 
Holding”) ved å øke sin andel av aksjer i selskapet fra rundt 38 % til 90 % 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Sampo: banktjenester, langsiktige sparetjenester (herunder livsforsikring) og investeringsbank-
tjenester,

 – IF P&C Holding: andre forsikringstjenester enn livsforsikring.

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 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i  
EUT C 79 av 30.3.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3395 – Sampo/IF Skadeforsikring, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/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.

2004/EØS/16/07
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3407 – Saint-Gobain/Dahl)

1.  Kommisjonen mottok 25. mars 2004 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 franske foretaket Compagnie Saint-Gobain (”Saint-Gobain”) ved kjøp av aksjer overtar 
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det svenske foretaket 
Dahl International AB (”Dahl”). 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Saint-Gobain: produksjon og distribusjon av glass, keramikk, slipemidler og byggematerialer,

 – Dahl: distribusjon til yrkeskunder av varmeventileringsprodukter, sanitærprodukter, vann- og 
kloakkprodukter og rørprodukter.

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 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i  
EUT C 81 av 31.3.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3407 – Saint-Gobain/Dahl, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/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.

2004/EØS/16/08
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Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger
avgitt på komiteens 92. møte 6. mars 2001 med hensyn til et foreløpig utkast til  

vedtak i sak COMP/M.1915 – The Post Office/SPPL

Kommisjonen har offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammen-
slutninger, avgitt på komiteens 92. møte 6. mars 2001 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i  
sak COMP/M.1915 – The Post Office/SPPL.

Se EUT C 69 av 19.3.2004 for nærmere opplysninger.

Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger
avgitt på komiteens 101. møte 1. oktober 2001 med hensyn til et foreløpig utkast til  

vedtak i sak IV/M.2187 – CVC/Lenzing

Kommisjonen har offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammen- 
slutninger, avgitt på komiteens 101. møte 1. oktober 2001 med hensyn til et foreløpig utkast til vedtak i 
sak IV/M.2187 – CVC/Lenzing.

Se EUT C 69 av 19.3.2004 for nærmere opplysninger.

Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger
avgitt på komiteens 116. møte 2. juni 2003 med hensyn til et utkast til  

vedtak i sak COMP/M.2947 – Verbund/Energie Allianz

Kommisjonen har offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger, 
avgitt på komiteens 116. møte 2. juni 2003 med hensyn til et utkast til vedtak i sak COMP/M.2947 – 
Verbund/Energie Allianz.

Se EUT C 69 av 19.3.2004 for nærmere opplysninger.

Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger
avgitt på komiteens 117. møte 18. juli 2003 med hensyn til et utkast til  

vedtak i sak COMP/M.2972 – DSM/Roche Vitamins

Kommisjonen har offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger, 
avgitt på komiteens 117. møte 18. juli 2003 med hensyn til et utkast til vedtak i sak COMP/M.2972 –  
DSM/Roche Vitamins.

Se EUT C 69 av 19.3.2004 for nærmere opplysninger.

2004/EØS/16/09
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Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/M.2187 – CVC/Lenzing

(i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001 om 
høringslederens mandat i visse konkurransesaker (EFT L 162 av 19.6.2001, s. 21))

Utkastet til vedtak gir ikke grunn til særlige bemerkninger. Salesbehandlingens skriftlige del foregikk 
på vanlig måte. Det ble ikke anmodet om muntlig høring. Ingen av partene påpekte problemer med 
saksbehandlingen.

Utferdiget i Brussel, 8. oktober 2001.

Luc GYSELEN

Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/M.2947 – Verbund/Energie Allianz

(i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001 om 
høringslederens mandat i visse konkurransesaker (EFT L 162 av 19.6.2001, s. 21))

Utkastet til vedtak gir grunn til flere bemerkninger.

Se EUT C 69 av 19.3.2004 for nærmere opplysninger.

Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/M.2972 – DSM/Roche Vitamins

(i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001 om 
høringslederens mandat i visse konkurransesaker (EFT L 162 av 19.6.2001, s. 21))

Utkastet til vedtak gir grunn til flere bemerkninger. 

Se EUT C 69 av 19.3.2004 for nærmere opplysninger.

2004/EØS/16/13
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MEDIA PLUS (2001-2005)

Iverksetting av programmet for å fremme utvikling, distribusjon og markedsføring av europeiske 
audiovisuelle verk

Innbydelse til å sende inn forslag DG EAC/14/04

Støtte til gjennomføring av pilotprosjekter

Kommisjonen har offentliggjort en innbydelse til å sende inn forslag som bygger på rådsbeslutning 
2000/821/EF av 20. desember 2000 om iverksetting av et program for å fremme utvikling, distribusjon og 
markedsføring av europeiske audiovisuelle verk (MEDIA Plus – utvikling, distribusjon og markedsføring) 
(2001-2005), kunngjort i Det europeiske fellesskaps tidende L 13 av 17.1.2001, s. 35.

Gjennomføring av pilotprosjekter er blant de tiltak som beslutningen omhandler.

Denne innbydelsen til å sende inn forslag er åpen for operatører etablert i Den europeiske unions 
medlemsstater (etter utvidelsen), EØS-medlemsstatene (Norge, Island og Liechtenstein) og i de land 
som oppfyller kravene fastsatt i artikkel 11 i beslutning 2000/821/EF, som har virksomhet innenfor et av 
områdene beskrevet under.

1. Distribusjon: nye måter å distribuere og markedsføre europeisk innhold på gjennom personaliserte 
tjenester.

2.  Tidligere støttemottakere: prosjekter som har mottatt støtte under en tidligere innbydelse til å sende 
inn forslag til pilotprosjekter under MEDIA Plus.

Unit C3 i Kommisjonens generaldirektorat ”Education and Culture” har ansvaret for å behandle innsendte 
forslag. 

Operatører som ønsker å sende inn forslag og motta veiledningsdokumentet ”Guidelines for submitting 
proposals to obtain Community funding for the implementation of Pilot Projects”, kan henvende seg per 
post, faks eller e-post til:

European Commission
Mr. Costas Daskalakis (kontor B100-4/27)
Acting Head of Unit DG EAC.C.3
B-1049 Brussels
Faks: (32-2) 299 92 14
E-post: eac-media@cec.eu.int,

eller laste ned dokumentene fra følgende nettsted:

http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/pilot_en.html

Siste frist til å sende inn forslag til ovennevnte adresse er 24. mai 2004.

Se EUT C 69 av 19.3.2004 for innbydelsens tekst i sin helhet.

2004/EØS/16/16
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2004/EØS/16/17Leonardo da Vinci-programmet

Annen fase (2000-2006)

Innbydelse til å sende inn forslag EAC/12/04

Melding om offentliggjøring av innbydelse til å sende inn forslag på Internett

1.  Definisjon: Formålet med denne innbydelsen til å sende inn forslag er overføring ved ulike organer 
(private og offentlige opplæringssentre, foretak, skoler, osv.) av innovativt innhold utviklet under 
Leonardo da Vinci program I og II.

 Søkeren vil måtte velge et eller flere sluttprodukter fra Leonardo da Vinci I og II, analysere, tilpasse, 
teste, utnytte, overføre og integrere dem i den yrkesrettede opplæringen i én eller flere offentlige eller 
private enheter i minst ett deltakende europeisk land (EUs 15 medlemsstater, EØS EFTA-landene 
(Island, Liechtenstein, Norge), Kypros, Malta og de assosierte landene i Sentral- og Øst-Europa: 
Bulgaria, Den tsjekkiske republikken, Estland, Ungarn, Litauen, Polen, Romania, Slovakia og 
Slovenia).

2.  Prosjektenes varighet: Høyst tolv måneder.

3.  Arbeidets start: 1. september 2004 (undertegning av kontrakter: august 2004).

4.  Avslutningsdato for tildelingen: 31. august 2004.

5.  Antall prosjekter som kan støttes: 10-12.

6.  Utvelging: Forslag vil bli vurdert av uavhengige nasjonale eksperter utpekt av Kommisjonen. 

7.  Støttebeløp: Høyst 50 % av de støtteberettigede kostnadene, med en over grense på 150 000 euro per 
prosjekt. Samlet tilgjengelig budsjett: ca. 1 500 000 euro.

8.  Frist for innsending av forslag: 1. juni 2004 (poststempelet er avgjørende).

Innbydelsen i sin helhet og søknadsskjemaer kan lastes ned fra nettstedet for Leonardo da  
Vinci-programmene:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt: Unité-B3@cec.eu.int

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
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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

Referanse(1) Tittel
Stillstandsperioden på 
tre måneder utløper(2)

2004/0067/F Utkast til dekret om forbud mot gelévarer med fast konsistens som 
tilbys i myk emballasje og som konsumeres i én munnfull

(3)

2004/0079/E Utkast til kongelig forordning om supplerende opplysninger ved 
merking av uemballerte fryste næringsmidler og om fastsetting av en 
analysemetode for å fastslå av vekten på den glaserte massen

28.6.2004

2004/0080/E Utkast til kongelig forordning om endring av kongelig forordning  
nr. 1083/2001 av 5. oktober om godkjenning av kvalitetsstandarden 
for skinke, bog og mørbrad fra iberiske svin som er bearbeidet i 
Spania

14.6.2004

2004/0081/A Delstatsregjeringen i Salzburgs erklæring av ... om endring av 
erklæring om godkjenning av byggevarer

14.6.2004

2004/0082/DK Avsnitt 7.4 – 7.10 i byggeforskriftene av 1998 for småhus 16.6.2004

2004/0083/DK Kapittel 12.4 i byggeforskriftene av 1995 17.6.2004

(1)  År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.
(2)  I denne perioden kan forslaget 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, ECR I, s. 2201). 
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 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.

Mer informasjon om meldingsprosedyren kan fås ved henvendelse til:

European Commission
DG Entreprise, Unit F1
B-1049 Brussel
E-post: Dir83-189-Central@cec.eu.int
Vevside: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

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

2004/EØS/16/18

Dir83-189-Central@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/
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LISTE OVER NASJONALE AVDELINGER MED ANSVAR FOR HÅNDTERINGEN AV 
DIREKTIV 98/34/EF

BELGIA

BELNotif
Qualité et sécurité
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
NG III – 4ème étage
Boulevard du Roi Albert II/Koning Albert II-laan 16
B-1000 Bruxelles/Brussel

Vevside: http://www.mineco.fgov.be

Melle P. Descamps
Tlf.: (+32 2) 206 46 89
Faks: (+32 2) 206 57 46
E-post: belnotif@mineco.fgov.be

DANMARK

ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 København Ø (OE)

Vevside: http://www.ebst.dk

Laila Østergren
Tlf.: (+45) 35 46 66 89 (direkte)
Faks: (+45) 35 46 62 03
E-post: Laila Østergren: loe@ebst.dk
 Birgitte Spühler Hansen: bsh@ebst.dk
Felles adresse for meldinger: noti@ebst.dk

TYSKLAND

BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND 
ARBEIT
REFERAT XA2
Scharnhorststraße 34-37
D-10115 Berlin

Vevside: http://www.bmwa.bund.de

Frau Christina Jäckel
Tlf.: (+49 30) 20 14 63 53
Faks: (+49 30) 20 14 53 79
E-post: infonorm@bmwa.bund.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

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

SPANIA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de Asuntos Europeos
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y 
otras
Políticas Comunitarias
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de
Transportes y Comunicaciones y Medio Ambiente
C/Padilla 46, Planta 2a, Despacho: 6276
E-28006 Madrid

Doña Ester Pérez Peláez
Tlf.: (+34-91) 379 84 64
Faks: (+34-91) 379 84 01
E-post: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIKE

Direction générale de l’Industrie, des Technologies de 
l’Information
et des Postes (DiGITIP)
Service des politiques d’innovation et de compétivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la 
propriété
industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12

Melle Suzanne Piau
Tlf.: (+33 1) 53 44 97 04
Faks: (+33 1) 53 44 98 88
E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Melle Françoise Ouvrard
Tlf.: (+33 1) 53 44 97 05
Faks: (+33 1) 53 44 98 88
E-post: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

http://www.mineco.fgov.be
belnotif@mineco.fgov.be
http://www.ebst.dk
loe@ebst.dk
bsh@ebst.dk
noti@ebst.dk
http://www.bmwa.bund.de
infonorm@bmwa.bund.de
83189in@elot.gr
d83-189@ue.mae.es
suzanne.piau@industrie.gouv.fr
francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr
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IRLAND

NSAI
Glasnevin
IRL-Dublin 9

Mr Tony Losty
Tlf.: (+353 1) 807 38 80
Faks: (+353 1) 807 38 38
E-post: lostyt@nsai.ie

ITALIA

Ministero delle attività produttive
Dipartimento per le imprese
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la 
competitività
Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell’industria
Via Molise 2
I-00187 Roma

Vevside: http://www.minindustria.it

Sig. V. Correggia
Tlf.: (+39) 06 47 05 22 05
Faks: (+39) 06 47 88 78 05
E-post: vincenzo.correggia@minindustria.it

Sig. E. Castiglioni
Tlf.: (+39) 06 47 05 26 69
Faks: (+39) 06 47 88 77 48
E-post: enrico.castiglioni@minindustria.it

LUXEMBOURG

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

M.  J.P. Hoffmann
Tlf.: (+352) 46 97 46 1
Faks: (+352) 22 25 24
E-post: see.direction@eg.etat.lu

NEDERLAND

Ministerie van Financiën
Belastingsdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In- en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
NL-9700 RD Groningen

Dhr. Ebel Van der Heide
Tlf.: (+31 50) 523 21 34

Mw. Hennie Boekema
Tlf.: (+31 50) 523 21 35

Mw. Tineke Elzer
Tlf.: (+31 50) 523 21 33
Faks: (+31 50) 523 21 59

Felles e-post: Enquiry.Point@tiscali-business.nl
 Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ØSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien

Vevside: http://www.bmwa.gv.at

Frau Brigitte Wikgolm
Tlf.: (+43 1) 711 00 58 96
Faks: (+43 1) 715 96 51 eller (+43 1) 712 06 80
E-post: post@tbt.bmwa.gv.at

PORTUGAL

Instituto Português da Qualidade
Rua Antonio Gião, 2
P-2829-513 Caparica

Vevside: http://www.ipq.pt

Miranda Ondina
Tlf.: (+351 21) 294 82 36 / 81 00
Faks: (+351 21) 294 82 23
E-post: MOndina@mail.ipq.pt

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö
(Ministry of Trade and Industry)
Besøksadresse: Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki
og
Ratakatu 3
FIN-00120 Helsinki

Postadresse:
PO Box 32
FIN-00023 Government

Vevside: http://www.ktm.fi

Ms Heli Malinen
Tlf.: (+358 9) 1606 36 27
Faks: (+358 9) 1606 46 22
E-post: heli.malinen@ktm.fi

Ms Katri Amper

Felles e-post: maaraykset.tekniset@ktm.fi

lostyt@nsai.ie
http://www.minindustria.it
vincenzo.correggia@minindustria.it
enrico.castiglioni@minindustria.it
see.direction@eg.etat.lu
Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl
http://www.bmwa.gv.at
post@tbt.bmwa.gv.at
http://www.ipq.pt
MOndina@mail.ipq.pt
http://www.ktm.fi
heli.malinen@ktm.fi
maaraykset.tekniset@ktm.fi
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SVERIGE

Kommerskollegium (National Board of Trade)
Box 6803
Drottninggatan 89
S-11386 Stockholm

Vevside: http://www.kommers.se

Kerstin Carlsson
Tlf.: (+46) 86 90 48 82 eller (+46) 86 90 48 00
Faks: (+46) 86 90 48 40 eller (+46) 83 06 759
E-post: kerstin.carlsson@kommers.se

Felles e-post: 9834@kommers.se

DET FORENTE KONGERIKE

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS

Vevside: http://www.dti.gov.uk/strd

Mr Philip Plumb
Tlf.: (+44 207) 215 15 64 / 14 88 
Faks: (+44 207) 215 15 29
E-post: philip.plumb@tidv.dti.gov.uk
Felles e-post: 98-34@dti.gov.uk

EFTA - ESA

EFTAs overvåkningsorgan 
Rue de Trèves 74
B-1040 Brussel

Vevside: http://www.eftasurv.int

Gunnar Thor Petursson
Tlf.: (+32 2) 286 18 71
Faks: (+32 2) 286 18 00
E-post: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat
Rue de Trèves 74
B-1040 Brussel

Vevside: http://www.efta.int

Kathleen Byrne
Tlf.: (+32 2) 286 17 34
Faks: (+32 2) 286 17 42
E-post: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int
 kathleen.byrne@

TYRKIA

Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Inönü Bulvari – Emek – Ankara

Vevside: http://www.dtm.gov.tr

Saadettin Doğan
Tlf.: (+90 312) 212 88 00 / 20 44
 (+90 312) 212 88 00 / 25 65
Faks: (+90 312) 212 87 68
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