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EFTA-ORGANER
EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ

VEDTAK I EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ
nr. 5/2004/SC

av 23. september 2004

om fastsettelse av et kostnadsdelingsprinsipp for finansieringsordningen i EØS

EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen 
om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, 

under henvisning til avtalen om Den tsjekkiske republikkens, Republikken Estlands, Republikken Kypros’, 
Republikken Latvias, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken 
Polens, Republikken Slovenias og Den slovakiske republikkens deltakelse i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, heretter kalt EØS-utvidelsesavtalen,

under henvisning til protokoll 38 A om finansieringsordningen i EØS, innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-
utvidelsesavtalen,

under henvisning til avtalen mellom Kongeriket Norge og Det europeiske fellesskap om en norsk 
finansieringsordning for perioden 2004-2009,

under henvisning til vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 4/2003/SC av 4. desember 2003 om 
opprettelse av en interimskomité for finansieringsordningen i EØS, 

under henvisning til vedtak i EFTA-statenes faste komité nr. 4/2004/SC av 3. juni 2004 om opprettelse av 
en beslutningskomité for EØS-finansieringsordningen –

VEDTATT FØLGENDE:

Artikkel 1

EØS EFTA-medlemsstatenes bidrag til finansieringsordningen i EØS for perioden 2004-2009 skal 
fastsettes som beskrevet i vedlegget til dette vedtak. 

Artikkel 2

Dette vedtak får umiddelbart virkning.

2005/EØS/33/01
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Artikkel 3

Dette vedtak skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 23. september 2004.

For Den faste komité

  Leder Generalsekretær  

  Kjartan Jóhannsson William Rossier
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VEDLEGG

TEKNISK BESKRIVELSE AV KOSTNADSDELINGEN FOR FINANSIERINGSORDNINGEN I  
EØS FOR PERIODEN 2004-2009

1. EØS EFTA-medlemsstatenes bidrag til finansieringsordningen i EØS skal baseres på brutto nasjonalprodukt (BNP) 
for de tre siste år det finnes tilgjengelige data for. Andelen som hver av EØS EFTA-medlemsstatene skal bidra med 
for regnskapsåret t, skal beregnes etter følgende formel:

Andel(t)=((BNP(t-4)/BNPEFTA
(t-4)) + (BNP(t-3)/BNPEFTA

(t-3)) + (BNP(t-2)/BNPEFTA
(t-2))):3

2. I denne formelen angir BNPEFTA det samlede BNP for EØS EFTA-medlemsstatene, mens BNP angir BNP for den 
aktuelle EØS EFTA-medlemsstat. 

3. Hver EØS EFTA-medlemsstats bidrag til hver av de fem årlige andelene av finansieringsordningen vil dermed 
tilsvare den aktuelle statens BNP-andel av det samlede BNP for EØS EFTA-statene, beregnet som et gjennomsnitt 
av de tre siste år det finnes tilgjengelige data for. 

4. Data for BNP skal leveres av EØS EFTA-medlemsstatenes nasjonale statistiske kontorer.

5. Bidrag skal uttrykkes i euro.

6. BNP-tallene for Liechtenstein, som ikke offisielt utarbeider slike data, skal beregnes ved å dele BNP for Sveits med 
antall innbyggere i Sveits, og multiplisere dette tallet med antall innbyggere i Liechtenstein.

7. BNP-dataene som bidragene for et bestemt år t skal bygges på, skal oversendes innen 1. februar samme år, og 
skal uttrykkes i forhold til årene t-4, t-3 og t-2.
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN  
nr. 22/04/COL

av 25. Februar 2004

om melding av en nyordning for direkte transportstøtte  
(NORGE)

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61 til 
63 og protokoll 26,

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

under henvisning til Overvåkningsorganets retningslinjer(3) for anvendelse og fortolkning av EØS-
avtalens artikkel 61 og 62,

etter å ha oppfordret interesserte parter til å framlegge sine merknader i henhold til bestemmelsene nevnt 
ovenfor(4), og

ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

1. INNLEDNING

Ved brev fra Norges delegasjon til Den europeiske union av 26. mars 2003 (dok.nr. 03-1846 A),  
som formidlet brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 25. mars 2003, brev fra 
Finansdepartementet av 25. mars 2003 og brev fra Kommunal- og regionaldepartementet av  
25. mars 2003, alle mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 26. mars 2003, ga norske 
myndigheter melding om en overgangsperiode for geografisk differensiert arbeidsgiveravgift og en 
ny ordning for direkte transportstøtte.

Overvåkningsorganet bekreftet ved brev av 16. mai 2003 (dok.nr. 03-2951 D) å ha mottatt ovennevnte 
brev, og ba samtidig om ytterligere opplysninger.

Ved brev fra Norges delegasjon til Den europeiske union av 10. juni 2003 (dok.nr. 03-3707 A),  
som formidlet brev fra Finansdepartementet av 5. juni 2003, begge mottatt og registrert av 
Overvåkningsorganet 11. juni 2003, framla norske myndigheter ytterligere opplysninger. 

Ved brev fra Norges delegasjon til Den europeiske union av 19. juni 2003 (dok.nr. 03-3976 A), som 
formidlet brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 10. juni 2003, begge mottatt og registrert av 
Overvåkningsorganet 20. juni 2003, framla norske myndigheter en undersøkelse som dokumenterer 
tilleggskostnader til transport(5). 

EFTA-ORGANER
EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN

(1) Heretter kalt EØS-avtalen.
(2) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(3) Saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet (retningslinjene for statsstøtte), vedtatt og utferdiget av EFTAs 

overvåkningsorgan 19. januar 1994. Offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og i EØS-tillegget nr. 32 av 3.9.1994. Retningslinjene 
ble sist endret 18. februar 2004 (ennå ikke offentliggjort).

(4) Vedtak nr. 141/03/COL av 16. juli 2003. EUT C 216 av 11.9.2003, s. 3, og EØS-tillegget nr. 45 av 11.09.2003, s. 1. 
(5) Transportøkonomisk institutt (TØI). Arbeidsdokument av 4.6.2003. U-2899. TR1180/2003.

2005/EØS/33/02
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Ved brev av 16. juli 2003 (dok.nr. 03-4598 D) underrettet Overvåkningsorganet norske myndigheter 
om sitt vedtak om å innlede framgangsmåten fastsatt i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 
3 del I artikkel 1 nr. 2 med hensyn til statsstøtte i form av geografisk differensiert arbeidsgiveravgift 
og direkte transportstøtte (heretter kalt “vedtaket om å innlede gransking”). 

Vedtaket om å innlede gransking ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende(6). 
Overvåkningsorganet oppfordret interesserte parter til å framlegge merknader til de aktuelle 
støtteordningene.

Det offisielle svaret fra norske myndigheter på vedtaket om å innlede gransking ble mottatt 
ved faks fra Nærings- og handelsdepartementet av 17. september 2003, som formidlet brev fra 
Finansdepartementet av 17. september 2003 (dok.nr. 03-6381 A). Brevet fra Finansdepartementet 
ble også oversendt ved brev fra Norges delegasjon av 18. september 2003, mottatt og registrert 
av Overvåkningsorganet 19. september 2003 (dok.nr. 03-6451 A). Brevet fra Finansdepartementet 
inneholdt bl.a. en utvidet versjon av undersøkelsen av tilleggskostnader til transport som ble framlagt 
for Overvåkningsorganet ved brev av 19. juni 2003. 

Overvåkningsorganet mottok merknader fra ti interesserte parter i forbindelse med vedtaket om å 
innlede gransking.

Ved brev av henholdsvis 16. oktober 2003 (dok.nr. 03-7071 D) og 17. oktober 2003  
(dok.nr. 03-7135) oversendte Overvåkningsorganet merknadene fra tredjeparter til norske 
myndigheter. 

Ved faks av 21. oktober 2003 oversendte Nærings- og handelsdepartementet svar fra 
Finansdepartementet av 21. oktober 2003 (dok.nr. 03-7243 A) vedrørende merknadene fra 
tredjeparter. Brevet fra Finansdepartementet ble også oversendt Overvåkningsorganet ved brev fra 
Norges delegasjon av 23. oktober 2003, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 24. oktober 
2003 (dok.nr. 03-7360 A).

Ved brev fra Norges delegasjon til Den europeiske union av 22. oktober 2003, som formidlet brev 
fra Kommunal- og regionaldepartementet av 20. oktober 2003, begge mottatt og registrert av 
Overvåkningsorganet 24. oktober 2003 (dok.nr. 03-7362 A), ga norske myndigheter melding om en 
utvidelse av det geografiske virkeområdet for ordningen med direkte transportstøtte som ble meldt 
ved brev av 25. mars 2003. 

Ved brev av 19. desember 2003 (dok.nr. 03-8952 D) ba Overvåkningsorganet om ytterligere 
informasjon og avklaring, særlig med hensyn til kumulasjonsreglene i den meldte ordningen. 

Ved faks av 21. januar 2004 oversendte Nærings- og handelsdepartementet et brev fra Kommunal- 
og regionaldepartementet av samme dato (ref.nr. 187224) med ytterligere opplysninger. Samme brev 
ble oversendt Overvåkningsorganet ved brev fra Norges delegasjon til Den europeiske union av  
23. januar 2004, mottatt og registrert 26. januar 2004 (ref.nr. 188041). 

Ved faks av 9. februar 2004 oversendte Nærings- og handelsdepartementet et brev fra Kommunal- og 
regionaldepartementet av samme dato (ref.nr. 189794). Samme brev ble oversendt Overvåknings-
organet ved brev fra Norges delegasjon til Den europeiske union av 11. februar 2004, mottatt og registrert  
12. februar 2004 (ref.nr. 191138). Brevet fra Kommunal- og regionaldepartementet av 9. februar 
2004 meddelte en mindre endring med hensyn til hvordan ordningen skulle forvaltes.

Meldingen av 25. mars 2003 og vedtaket om å innlede ovennevnte gransking gjaldt en treårig 
overgangsperiode, fra 2004 til 2007, for geografisk differensiert arbeidsgiveravgift, samt innføring 
av en ny ordning for direkte transportstøtte. Overvåkningsorganet besluttet 12. november 2003 å 
avslutte granskingen av den treårige overgangsperioden for geografisk differensiert arbeidsgiveravgift 
med et positivt vedtak (nr. 218/03/COL)(7). 

(6) Vedtak nr. 141/03/COL av 16. juli 2003. EUT C 216 av 11.9.2003, s. 3, og EØS-tillegget nr. 45 av 11.9.2003, s. 1.
(7)  EUT L 145 av 9.6.2005, s. 25, og EØS-tillegget til EUT nr. 29 av 9.6.2005, s. 1
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Dette vedtak vedrører derfor to forhold knyttet til ordningen med direkte transportstøtte: For det første 
meldingen av 25. mars 2003 og det påfølgende vedtaket om å innlede gransking, og for det andre 
tilleggsmeldingen av 22. oktober 2003 om en geografisk utvidelse av ordningen. 

2. BESKRIVELSE AV STØTTEORDNINGEN MELDT 25. MARS 2003

2.1 Formålet med ordningen

Norske myndigheter framholder at tilleggskostnader til transport er en av de varige ulemper eller 
kostnader som følger av store avstander for foretak som befinner seg i utkantområder og i regioner 
med lav befolkningstetthet sammenlignet med foretak med sentral beliggenhet. Ifølge norske 
myndigheter er formålet med den nye ordningen delvis å veie opp for konkurranseulempene 
som slike tilleggskostnader til transport medfører for foretak som befinner seg langt fra sine 
markeder. 

2.2 Foreslått avgrensing av støtteområdet

Følgende fylker/kommuner vil etter forslaget være berettiget til direkte nasjonal transportstøtte:

– Troms: Harstad, Tromsø, Kvæfjord, Skånland, Bjarkøy, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Bardu, 
Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik og Balsfjord

– Nordland: alle kommuner

– Nord-Trøndelag: Leka, Nærøy, Vikna, Flatanger, Fosnes, Overhalla, Høylandet, Grong, 
Namsos, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa, Inderøy, Namdalseid, Verran, Mosvik, Verdal, 
Leksvik, Meråker og Steinkjer 

– Sør-Trøndelag: Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Ørland, Agdenes, Rissa, Bjugn, Åfjord, 
Roan, Osen, Oppdal, Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Selbu og Tydal

– Møre og Romsdal: Kristiansund, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Norddal, Stranda, 
Stordal, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra, Eide, Averøy, Frei, Gjemnes, Tingvoll, 
Sunndal, Surnadal, Rindal, Aure, Halsa, Tustna og Smøla

– Sogn og Fjordane: Gulen, Solund, Hyllestad, Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, 
Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Askvoll, Fjaler, Gaular, Jølster, Bremanger, Vågsøy, Selje, 
Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn.

Områdene som etter forslaget vil være berettiget til direkte transportstøtte, ligger innenfor 
støtteområdet for regionalstøtte som ble godkjent av Overvåkningsorganet 17. desember 
1999 (vedtak nr. 327/99/COL), unntatt følgende kommuner i Møre og Romsdal: Herøy (8374 
innbyggere), Ulstein (6664 innbyggere), Hareid (4780 innbyggere) og Aukra (3026 innbyggere). 
Støtteområdet for regionalstøtte i Norge omfatter 25,2 % av den samlede befolkning(8), mens det 
foreslåtte støtteområdet for den nye ordningen med direkte transportstøtte ifølge meldingen av  
25. oktober 2003 vil omfatte 16,0 % av den samlede befolkning (721 079 innbyggere). 

Ifølge norske myndigheter er avgrensingen av området for regional transportstøtte foretatt på 
grunnlag av vedlegg XI til retningslinjene for statsstøtte, som fastsetter kriteriene for tildeling 
av støtte for å veie opp for tilleggskostnader til transport i områder med lav befolkningstetthet,  
dvs. regioner med færre enn 12,5 innbyggere per kvadratkilometer. 

Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane har en befolkningstetthet på under 12,5 
innbyggere per kvadratkilometer. 

Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har høyere befolkningstetthet, men i de deler av disse 
fylkene som etter forslaget vil være berettiget til direkte transportstøtte, er befolkningstettheten 
lav (henholdsvis 4,1 og 9,6 innbyggere per kvadratkilometer). Kommunene som omfattes av det 
foreslåtte støtteområdet i de to fylkene, har til sammen en befolkning på 179 792 personer. 

(8) Alle befolkningstall oppgitt i dette vedtak er per 1. januar 2002. Norge hadde 1. januar 2002 en samlet befolkning på 4 503 436 
innbyggere.
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I meldingen viser norske myndigheter til at 23,55 % av befolkningen omfattes av den 
eksisterende ordningen for indirekte transportstøtte (geografisk differensiert arbeidsgiveravgift) 
sammenlignet med en befolkningsdekning på 16,01 % i det foreslåtte støtteområdet for direkte 
transportstøtte, og at dette oppfyller vilkåret i femte strekpunkt første understrekpunkt i vedlegg 
XI til retningslinjene for statsstøtte om nasjonal regionalstøtte (se avsnitt II.3. nedenfor).

2.3 Beregning av direkte regional transportstøtte

Ifølge meldingen kan støtte tildeles bare i forbindelse med tilleggskostnader til innenlands 
varetransport, beregnet på grunnlag av den mest økonomiske transportmåten og den korteste 
veien mellom produksjons- eller bearbeidingsstedet og det nærmeste avsetningsstedet. Ved 
transport av varer til bestemmelsessted i Sverige og Finland omfatter beregningen av den 
samlede transportavstand også tilbakelagte strekninger i Sverige og Finland, men støtten 
tildeles bare for transportkostnader oppstått innenfor nasjonale grenser.

Bare dokumenterte transportkostnader inngår i grunnlaget for beregning av støtten. 
Transportstøtten beregnes som en prosent av de samlede transportkostnader. Transportkostnadene 
må være spesifisert i fraktseddelen eller et tilsvarende dokument som angir transportavstanden 
innenlands, varenes vekt, varetype samt frakttillegg og andre avgifter som kan knyttes til 
selve transporten. Kompensasjon gis etter søknad fra foretakene og utbetales året etter at 
transportkostnadene oppsto. 

Søtteintensiteten differensieres etter to geografiske transportsoner og etter transportavstanden 
(minst 350 km). For Troms, Nordland og Nord-Trøndelag (sone 1) gjelder høyeste støttesats, 
mens en lavere sats får anvendelse for Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 
(sone 2). Tabell 1 nedenfor viser de forskjellige støttesatsene.

Tabell 1: Støttesatser

Transportavstand i kilometer Sone 1 Sone 2

350 – 700 30 prosent 20 prosent

701 – 40 prosent 30 prosent

2.4  Dokumentasjon av tilleggskostnader til transport

  Ved brev av 10. juni 2003 framla Nærings- og handelsdepartementet en undersøkelse fra 
Transportøkonomisk institutt (TØI)(9) om tilleggskostnadene til transport i det foreslåtte 
området for transportstøtte. Undersøkelsen er basert på intervjuer av 33 foretak inndelt i  
6 utvalg (geografiske områder). De 33 foretakene er utvalgt fra Statistisk sentralbyrås bedrifts- 
og foretaksregister(10) etter en statistisk metode for tilfeldighetsutvalg. Konklusjonene fra 
TØI er at i utvalg 1 (de tre nordligste fylkene: Troms, Nordland og Nord-Trøndelag) og i 
utvalg 2 (fylker i Vest-Norge: Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane) er de 
gjennomsnittlige transportkostnader per årsverk – både sammenlagt og for transportavstander 
over 350 kilometer – vesentlig høyere enn de tilsvarende kostnadstall for referanseområdet. 
Referanseområdet er sone 1 i ordningen med geografisk differensiert arbeidsgiveravgift 
(hovedsakelig Oslo og omliggende distrikter).

2.5 Ordningens varighet

  1. januar 2004 – 31. desember 2006. 
 

(9) Intervju av industribedrifter i aktuelle transportstøttesoner og i referansesoner. Arbeidsdokument av 4.6.2003.
(10) Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister.
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2.6 Budsjett

  Budsjettet er anslått til rundt NOK 200 millioner (ca EUR 24,5 millioner) per år.

2.7 Kumulasjon 

  Ifølge norske myndigheter sikrer ordningen at foretak ikke overkompenseres ved at de øvre 
grenser for støtte er fastsatt som en prosent av de samlede transportkostnader (se tabell 1 
ovenfor). I tilfeller der foretak omfattes av redusert arbeidsgiveravgift i den samme perioden, 
vil fordelene som følge av denne reduksjonen bli trukket fra ved beregning av transportstøtte 
i samsvar med tabell 1. Videre vil foretakene ikke motta mer i støtte gjennom den nye 
transportstøtteordningen og redusert arbeidsgiveravgift sammenlagt enn de ville ha mottatt 
gjennom den eksisterende ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. 

2.8 Næringer som er unntatt fra ordningen og følsomme næringer som er omfattet av 
særlige meldingskrav

  Følgende virksomhet kan i henhold til meldingen ikke motta direkte transportstøtte: 

a) Ordningen får ikke anvendelse på transport eller overføring av produkter innen følgende 
næringer og/eller produkter fra virksomhet uten alternativ beliggenhet:

– Produksjon og fordeling av elektrisk kraft

– Utvinning av råolje og naturgass

– Servicevirksomhet i forbindelse med olje- og gassutvinning, unntatt landmåling

– Utvinning av metallmalm

– Utvinning av industrimineralene nefelinsyenitt og olivin.

b) Næringer som omfattes av særlige sektorregler

 Følgende næringer kan ikke motta regional transportstøtte som følge av særlige 
sektorregler:

– Foretak som omfattes av rettsaktene omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1a og 
1b (om støtte til stålindustrien og støtte til skipsbyggingsindustrien)

c) Virksomhet innen landbruks-, skogbruks- og fiskerinæringene, som fortsatt vil være 
omfattet av dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift. 

Direkte transportstøtte til motorvognindustrien og til industriproduksjon av syntetiske fibrer 
er i henhold til meldingen underlagt krav om forhåndsmelding og Overvåkningsorganets 
godkjenning i samsvar med retningslinjene for statsstøtte.

2.9 Vedtaket om å innlede gransking

I sitt vedtak av 16. juli 2003 om å innlede gransking ga Overvåkningsorganet uttrykk for tvil 
på to punkter med hensyn til ordningen med direkte transportstøtte.

For det første påpekte Overvåkningsorganet at fire av kommunene som etter meldingen ville 
være berettiget til direkte transportstøtte, ligger utenfor det godkjente regionale støttekartet 
(Herøy, Ulstein, Hareid og Aukra). Ettersom norske myndigheter ikke hadde gitt melding om 
en justering av kartet over støtteberettigede områder, mente Overvåkningsorganet at direkte 
transportstøtte til disse fire kommunene ville være uforenlig med EØS-avtalens statsstøtte-
bestemmelser. 
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For det andre mente Overvåkningsorganet at norske myndigheter ikke i tilstrekkelig grad 
hadde dokumentert tilleggskostnader til transport i de områdene i Sør-Norge som etter 
meldingen ville være berettiget til direkte transportstøtte (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal 
og Sør-Trøndelag). 

2.10 Merknader fra Norge til vedtaket om å innlede gransking

Ved brev fra Finansdepartementet av 17. september 2003 framla norske myndigheter sine 
merknader til Overvåkningsorganets vedtak om å innlede gransking. I brevet opplyste norske 
myndigheter at de hadde utført en ny undersøkelse, som en utvidelse av undersøkelsen 
framlagt ved brev av 19. juni 2003 (oversendt sammen med merknadene), for å stadfeste 
gyldigheten av den tidligere framlagte dokumentasjon av tilleggskostnader til transport i det 
meldte støtteområdet. Ifølge norske myndigheter bekreftet den nye undersøkelsen resultatene 
fra den tidligere undersøkelsen.

Den utvidede undersøkelsen(11) omfatter 39 foretak, herunder foretak i regioner som etter 
meldingen ikke omfattes av den nye ordningen for nasjonal transportstøtte. Transportkostnadene 
i sone 1 i ordningen med geografisk differensiert arbeidsgiveravgift tjener som referanset
ransportkostnader i forhold til tilleggskostnadene til transport i de områdene som foreslås 
berettiget til direkte transportstøtte. Konklusjonene i undersøkelsen bekrefter ifølge norske 
myndigheter at de gjennomsnittlige transportkostnader – både sammenlagt og for avstander 
over 350 kilometer – er vesentlig høyere for foretak i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, 
Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane enn for foretak i referanseområdet. 
Transportkostnadene i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag er 220 % høyere enn i 
referanseområdet for transportavstander over 350 kilometer. Transportkostnadene i Sør-
Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er 143 % høyere enn i referanseområdet 
for transportavstander over 350 kilometer. 

2.11 Merknader fra interesserte parter til vedtaket om å innlede gransking

  Ti organisasjoner og foretak fra Norge framla merknader til vedtaket om å innlede gransking. 
Størstedelen av merknadene gjaldt overgangsperioden for den geografisk differensierte 
arbeidsgiveravgiften. De som kommenterte ordningen med direkte transportstøtte, uttalte 
bl.a. at de er usikre på hvordan ordningen vil fungere og hvilke følger den vil få. Ifølge noen 
merknader vil den nye ordingen med direkte transportstøtte bare i begrenset grad redusere 
tilleggskostnadene til transport for foretak som ligger i utkantområder i Norge. 

  Ved brev av 23. oktober 2003 fra Norges delegasjon til Den europeiske union, som formidlet 
brev av 21. oktober 2003 fra Nærings- og handelsdepartementet og brev av 21. oktober 2003 fra 
Finansdepartementet, alle mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 24. oktober 2003 (dok.
nr. 03-7360 A), kommenterte norske myndigheter kort merknadene fra tredjeparter. Norske 
myndigheter påpeker at de betraktninger og tall som presenteres i merknadene fra tredjeparter, 
underbygger de argumenter som tidligere er blitt fremmet for Overvåkningsorganet. Norske 
myndigheter merker seg også at ingen tredjepart har reist innvendinger mot den meldte 
ordningen for direkte transportstøtte. 

3. BESKRIVELSE AV MELDINGEN AV 22. OKTOBER 2003

3.1 Utvidelse av det geografiske virkeområdet

Norske myndigheter ga 22. oktober 2003 melding om en utvidelse av det geografiske 
virkeområdet for ordningen meldt 25. mars 2003. Ifølge meldingen vil følgende 13 kommuner 
også være berettiget til direkte nasjonal transportstøtte:

I Hedmark: Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os.

I Oppland: Dovre, Lesja, Lom, Skjåk, Vågå og Sel.

(11)  Arbeidsdokument av 4.6.2003 (rev.01.09.2003-U-2899-TR1180/2003).
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Disse 13 kommunene har til sammen en befolkning på 37 271 personer. Både Hedmark 
og Oppland har en befolkningstetthet på under 12,5 innbyggere per kvadratkilometer. 
Befolkningstettheten i de områdene som etter forslaget vil være berettiget til direkte 
transportstøtte, er 1,5 innbyggere per kvadratkilometer i Hedmark og 2,0 innbyggere per 
kvadratkilometer i Oppland. 

3.2 Endret begrunnelse for å inkludere kommuner i fylker med høyere befolkningstetthet 
(Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag) 

I meldingen av 22. oktober 2003 endret norske myndigheter sin begrunnelse for å inkludere 
kommuner i fylker med høyere befolkningstetthet i området som foreslås berettiget til direkte 
transportstøtte (se avsnitt I.2.2 siste ledd ovenfor). 

Norske myndigheter hevder nå at det er berettiget å inkludere kommuner i Sør-Trøndelag 
og Møre og Romsdal i henhold til vedlegg XI til retningslinjene for statsstøtte fordi antallet 
innbyggere i disse fylkene innenfor det foreslåtte området for direkte transportstøtte er  
179 792, sammenlignet med 172 322 innbyggere i andre fylker med lav befolkningstetthet(12) 
som ligger innenfor det regionale støttekartet, men utenfor det foreslåtte kartet for 
transportstøtte. Antallet innbyggere innenfor det foreslåtte støtteområdet for direkte 
transportstøtte i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal (fylker med en befolkningstetthet på 
over 12,5 innbyggere per kvadratkilometer) er dermed bare litt høyere (7 470) enn antallet 
innbyggere som omfattes av det regionale støttekartet, men ikke av det foreslåtte kartet for 
direkte transportstøtte, i fylker med lav befolkningstetthet. Etter norske myndigheters mening 
ligger det innenfor Overvåkningsorganets skjønnsmyndighet å godkjenne en slik begrenset 
økning i støtteordningens befolkningsdekning. 

3.3 Utvidet dokumentasjon av transportkostnader 

Som en del av den endrede meldingen av 22. oktober 2003, framla norske myndigheter en 
ny undersøkelse av transportkostnader som omfatter foretak i kommuner som berøres av 
meldingen i Hedmark og Oppland. Metoden som er benyttet er den samme som i den første 
undersøkelsen (se nr. 2.4 ovenfor).

Denne undersøkelsen(13) – som også er utført av TØI – omfatter 13 foretak i 12 kommuner i de 
nordlige delene av Hedmark og Oppland. Engerdal kommune, som er blant de 13 kommunene 
som inngår i tilleggsmeldingen, var ikke omfattet av undersøkelsen. Ifølge norske myndigheter 
bekrefter undersøkelsen at de gjennomsnittlige transportkostnader – både sammenlagt og for 
avstander over 350 kilometer – er vesentlig høyere for foretak i disse 12 kommunene enn 
de tilsvarende kostnader for foretak i referanseområdet. Referanseområdet er det samme 
som i den første undersøkelsen. Undersøkelsen konkluderer med at transportkostnadene 
i de 12 kommunene er 120 % høyere enn i referanseområdet for transportavstander over  
350 kilometer.

II. VURDERING

1. FOREKOMST AV STØTTE 

EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 lyder:

“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.”

(12) Befolkning i følgende fylker med lav befolkningstetthet: Aust-Agder, Telemark, Hedmark og Oppland.
(13) Arbeidsdokument av 22.9.2003-U-2929-TR1194/2003.
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Den meldte støtten finansieres av statsmidler og begunstiger enkelte foretak i betydningen av EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 1. Foretak som omfattes av ordningen, konkurrerer faktisk eller potensielt 
med lignende foretak i Norge og andre EØS-stater. Ettersom den planlagte støtten dermed vrir eller 
truer med å vri konkurransen og påvirker samhandelen innenfor EØS, utgjør ordningen statsstøtte i 
henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

 
2. MELDINGSKRAV

Overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 lyder: “EFTAs overvåkningsorgan 
skal underrettes i tide til å kunne uttale seg om planer som går ut på å innføre eller endre 
støtteordninger.” Støtte som tildeles uten at det er gitt melding, eller som meldes sent, dvs. etter at 
støtten er “iverksatt”, anses som ulovlig støtte. 

Ved brev fra Norges delegasjon til Den europeiske union av 26. mars 2003 (dok.nr. 03-1846 A),  
10. juni 2003 (dok.nr. 03-3707 A), 22. oktober 2003 (dok.nr. 03-7362 A), 23. januar 2004  
(ref.nr. 188041) og 11. februar 2004 (ref.nr. 191138) har norske myndigheter etterkommet 
meldeplikten i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3, idet 
støttetiltaket ble meldt før det ble iverksatt.

3.   RELEVANT JURIDISK GRUNNLAG

Støtte tildelt etter den planlagte ordningen betegnes som transportstøtte i meldingene fra norske 
myndigheter. 

Kapittel 25.4. nr. 27 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte lyder: “I regioner med lav 
befolkningstetthet som er berettiget til unntak enten etter artikkel 61 nr. 3 bokstav a) eller artikkel 61 
nr. 3 bokstav c) på grunnlag av befolkningstetthetskriteriet i kapittel 25.3 nr. 17, kan støtte som har 
til formål delvis å veie opp for tilleggskostnader til transport(14), tillates på særlige vilkår. Det er opp 
til EFTA-staten å påvise at det foreligger slike tilleggskostnader og å vurdere deres omfang.”

I kapittel 25.3 nr. 17 i retningslinjene for statsstøtte defineres lav befolkningstetthet som under  
12,5 innbyggere per kvadratkilometer.

Med hensyn til de særlige vilkår som gjelder for regioner som er berettiget til unntak etter artikkel 61 
nr. 3 bokstav c) på grunnlag av befolkningstetthetskriteriet, viser kapittel 25.4. nr. 27 i retningslinjene 
til vedlegg XI, som fastsetter vilkårene for anvendelse av unntaket. Følgende vilkår må være 
oppfylt:

– “Støtten må bare tjene som kompensasjon for høyere transportkostnader. Den berørte EFTA-
staten må på objektivt grunnlag kunne bevise at kompensasjon er nødvendig. Overkompensasjon 
må aldri forekomme. I den forbindelse må det tas hensyn til andre transportstøtteordninger. 

– Det kan bare gis støtte i forbindelse med tilleggskostnader til varetransport innenfor den berørte 
stats nasjonale grenser. Støtten kan ikke utvikles til å bli eksportstøtte.

– Størrelsen på støtten må være objektivt kvantifiserbar på forhånd, ut fra forholdet støtte 
per kilometer kilometer eller forholdet støtte per kilometer og støtte per vektenhet, og det 
må utarbeides en årlig rapport som blant annet viser hvordan disse forholdsberegningene 
fungerer.

– Tilleggskostnadene må beregnes ut fra den mest økonomiske transportmåten og den korteste vei 
mellom produksjonsstedet eller bearbeidingsstedet og utsalgsstedene.

– Støtte må gis bare til foretak i områder som er berettiget til regionalstøtte på grunnlag av 
befolkningstetthetskriteriet. Slike områder vil hovedsakelig bestå av regioner på NUTS-nivå III 
med en befolkningstetthet på under 12,5 innbyggere per kvadratkilometer. Ved utvelging av slike 
områder kan imidlertid en viss fleksibilitet tillates på følgende vilkår:

(14)  Med tilleggskostnader til transport menes tilleggskostnader som følge av varetransport innenfor den berørte statens nasjonale 
grenser. Slik støtte kan ikke under noen omstendighet utgjøre eksportstøtte, og må heller ikke utgjøre tiltak med tilsvarende virkning 
som kvantitative importbegrensninger som nevnt i EØS-avtalens artikkel 11.
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– fleksibiliteten i valget av områder må ikke føre til en økning i den andel av befolkningen som 
omfattes av transportstøtte,

– de deler av områder på NUTS-nivå III som drar fordel av slik fleksibilitet, må ha en 
befolkningstetthet på under 12,5 innbyggere per kvadratkilometer,

– de må grense til regioner på NUTS-nivå III som oppfyller kravet til lav befolkningstetthet,

– befolkningen i disse områdene må være lav i forhold til det samlede område som dekkes av 
transportstøtte.

– Det kan ikke gis støtte til transport eller overføring av produktene til virksomheter som ikke har 
noen alternativ beliggenhet (utvinningsvirksomhet, vannkraftstasjoner osv.).

– Transportstøtte til foretak i næringer som EFTAs overvåkningsorgan anser som følsomme 
(motorvogner, syntetiske fibre, skipsbygging og stål), må alltid meldes på forhånd og er omfattet 
av gjeldende sektorregler.”

Kapittel 25.5 nr. 5 i retningslinjene for statsstøtte fastsetter med hensyn til EFTA-statenes regionale 
støttekart at: “I løpet av kartets gyldighetsperiode kan EFTA-statene anmode om justeringer av 
kartet dersom det påvises vesentlige endringer i de sosio-økonomiske forhold. Slike endringer kan 
være knyttet til støtteintensiteten eller de støtteberettigede regioner, men dersom nye regioner legges 
til, er det en forutsetning at andre regioner med tilsvarende befolkning utgår. Det justerte kartets 
gyldighet utløper den dato som var fastsatt for det opprinnelige kartet”.

Overvåkningsorganet har undersøkt de to meldingene av henholdsvis 25. mars 2003 og 22. oktober 
2003 på grunnlag av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) og de relevante deler i retningslinjene 
for statsstøtte gjengitt ovenfor som omhandler nasjonal regionalstøtte.

4. MELDINGEN AV 25. MARS 2003

 Etter vurdering av meldingen av 25. mars 2003, som var gjenstand for vedtaket av 16. juli 2003 om 
å innlede gransking, kan følgende fastslås:

a) Støtten er begrenset til regioner med lav befolkningstetthet som er unntaksberettiget etter 
artikkel 61 nr. 3 bokstav c), med unntak av fire kommuner (kapittel 25.4. nr. 27 og 25.5.  
nr. 5 samt vedlegg XI femte strekpunkt i retningslinjene for statsstøtte) 

Meldingen fra norske myndigheter omfatter fire kommuner (Herøy, Ulstein, Hareid og Aukra) 
som ligger utenfor det gjeldende regionale støttekartet. 

Da Overvåkningsorganet godkjente kartet over støtteberettigede områder i Norge i 1999 (vedtak 
327/99/COL), innebar dette en tillatelse til å tildele støtte til foretak innenfor det regionale 
støttekartet og innenfor rammen av godkjente støtteordninger. I samsvar med dette kan 
regionalstøtte (herunder direkte transportstøtte) ikke tildeles utenfor grensene for det godkjente 
kartet over støtteberettigede områder.

I henhold til kapittel 25.5 nr. 5 i retningslinjene for statsstøtte må EFTA-statene fjerne eksisterende 
regioner i det godkjente regionale støttekartet for å kunne legge til nye regioner. Ettersom norske 
myndigheter ikke har gitt melding om en justering av kartet over støtteberettigede områder i 
samsvar med kapittel 25.5 nr. 5 i retningslinjene for statsstøtte, er regionalstøtte (i dette tilfellet 
direkte transportstøtte) til de fire kommunene utenfor det regionale støttekartet (Herøy, Ulstein, 
Hareid og Aukra, alle i Møre og Romsdal) uforenlig med EØS-avtalens statsstøttebestemmelser. 
Norske myndigheter kan derfor ikke iverksette den meldte støtteordningen for disse fire 
kommunene.

Etter meldingen av 25. mars 2003 hadde ordningen en befolkningsdekning på 721 079 innbyggere, 
eller 16,0 % av Norges befolkning. Herøy, Ulstein, Hareid og Aukra kommune har til sammen 
22 844 innbyggere. Uten disse kommunene har ordningen dermed en befolkningsdekning på  
698 235 innbyggere, eller 15,5 % av den samlede befolkning.
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Befolkningsdekningen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal (de to fylkene som ikke har lav 
befolkningstetthet) var etter meldingen av 25. mars 2003 på 179 792 innbyggere. Uten de fire 
kommunene Herøy, Ulstein, Hareid og Aukra er befolkningsdekningen for disse to fylkene  
156 948(15) innbyggere, som er lavere enn antallet innbyggere i de områder som ligger innenfor 
det regionale støttekartet, men som ikke vil være berettiget til direkte transportstøtte i fylker med 
lav befolkningstetthet (Hedmark, Oppland, Telemark og Aust-Agder). Den samlede befolkning 
innenfor grensene for det regionale støttekartet i disse fire fylkene er 209 593 innbyggere. 

De områder i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal som vil være berettiget til direkte 
transportstøtte, har en befolkningstetthet på under 12,5 innbyggere per kvadratkilometer. De 
grenser til fylker som oppfyller kriteriet om lav befolkningstetthet (fra Nord-Trøndelag og 
nordover). Befolkningsdekningen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal (156 948 innbyggere) 
utgjør 22,5 % av den samlede befolkningsdekning for den planlagte støtteordningen (698 235 
innbyggere). 

Med hensyn til de øvrige områder som omfattes av meldingen, er de alle regioner med lav 
befolkningstetthet som er unntaksberettiget etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c). 
Vilkårene i kapittel 25.4. nr. 27 og vedlegg XI femte strekpunkt er dermed oppfylt.

b) Norske myndigheter har bevist at det foreligger tilleggskostnader til transport og har 
fastlagt kostnadenes omfang (kapittel 25.4. nr. 27 i retningslinjene for statsstøtte)

For å dokumentere tilleggskostnader til transport har norske myndigheter framlagt to 
undersøkelser, den første ved brev fra Norges delegasjon til Den europeiske union av 19. juni 
2003, og den andre, som er en utvidelse av den første, ved brev fra Norges delegasjon til Den 
europeiske union av 18. september 2003. Begge undersøkelsene er basert på et tilfeldig utvalg 
av foretak, og utvelgingen skjedde i samsvar med etablerte statistiske metoder. For de utvalgte 
foretakene ble det innhentet data om transportkostnader.

I sitt vedtak om å innlede gransking (av 16. juli 2003) ga Overvåkningsorganet uttrykk for 
tvil med hensyn til den dokumentasjon som var framlagt av norske myndigheter (den første 
undersøkelsen). Overvåkningsorganet mente at undersøkelsen ikke i tilstrekkelig grad beviste at 
det forelå tilleggskostnader til transport i de områder i Sør-Norge som etter meldingen ville være 
berettiget til direkte transportstøtte (Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag). 

Den andre undersøkelsen økte antallet utvalgte foretak. Undersøkelsen bekrefter nå at foretak i 
det foreslåtte området for direkte transportstøtte har tilleggskostnader til transport. For foretak 
i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er 
de gjennomsnittlige transportkostnader, både sammenlagt og for avstander over 350 kilometer, 
vesentlig høyere enn for foretak i referanseområdet. I Troms, Nordland og Nord-Trøndelag 
er transportkostnadene 220 % høyere enn i referanseområdet for transportavstander over 350 
kilometer. I Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er transportkostnadene 143 %  
høyere enn i referanseområdet for transportavstander over 350 kilometer.

Overvåkningsorganet konkluderer med at norske myndigheter har bevist at det foreligger 
tilleggskostnader til transport, og at vilkåret i kapittel 25.4. nr. 27 i retningslinjene for statsstøtte 
dermed er oppfylt. 

 
c) Støtten tjener bare som kompensasjon for høyere transportkostnader (vedlegg XI første 

strekpunkt i retningslinjene for statsstøtte)

De øvre grenser for støtte vist i tabell 1 i nr. I.2.3 ovenfor sikrer en begrensning av støtten til 
høyst 40 % av foretakenes transportkostnader (for transportavstander over 701 kilometer). Bare 
strekninger over 350 kilometer berettiger til transportstøtte. Overvåkningsorganet anser dette 
for å være i samsvar med resultatene av undersøkelsene framlagt av norske myndigheter (se nr. 
I.3.3 ovenfor), og mener at ordningen ikke innebærer støtte ut over  det som er nødvendig for  
å kompensere for slike tilleggskostnader til transport. 

(15) 179 792 – 22 844 = 156 948.
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For å sikre at foretak ikke overkompenseres, vil enhver fordel som følge av redusert 
arbeidsgiveravgift bli trukket fra ved tildeling av transportstøtte beregnet i samsvar med tabell 
1 i nr. I.2.3 ovenfor. 

Vilkåret i vedlegg XI første strekpunkt i retningslinjene for statsstøtte er dermed oppfylt. 

d) Støtte gis bare for varetransport innenfor den berørte stats nasjonale grenser (vedlegg XI 
andre strekpunkt i retningslinjene for statsstøtte)

Etter ordningen kan det bare tildeles støtte til tilleggskostnader til varetransport innenfor 
nasjonale grenser, beregnet på grunnlag av den mest økonomiske transportmåten og den korteste 
veien mellom produksjons- eller bearbeidingsstedet og avsetningsstedet. Ved transport av varer 
til bestemmelsessted i Finland og Sverige omfatter beregningen av den samlede transportavstand 
også tilbakelagte strekninger i Sverige og Finland, men støtten tildeles bare for transportkostnader 
oppstått innenfor nasjonale grenser.

Vilkåret vedlegg XI andre strekpunkt i retningslinjene for statsstøtte er dermed oppfylt. 

e) Støtten er objektivt kvantifiserbar på forhånd, ut fra forholdet støtte per kilometer og støtte 
per vektenhet, og tilleggskostnadene beregnes ut fra den mest økonomiske transportmåten 
og korteste vei (vedlegg XI tredje og fjerde strekpunkt i retningslinjene for statsstøtte)

Den planlagte ordningen oppfyller disse kravene på følgende måte:

– Støtten beregnes som en prosent av transportkostnadene (se tabell 1 i nr. I.2.3 ovenfor).

– Med transportkostnader menes rimelige kostnader som er spesifisert i fraktseddelen eller et 
tilsvarende dokument og avhenger av transportavstanden innenlands, varenes vekt, varetype 
samt frakttillegg og andre avgifter som kan knyttes til selve transporten.

– Transportkostnadene beregnes på grunnlag av den mest økonomiske transportmåten og den 
korteste veien mellom produksjons- eller bearbeidingsstedet og bestemmelsesstedet.

  Vilkårene i vedlegg XI tredje og fjerde strekpunkt i retningslinjene for statsstøtte er dermed 
oppfylt.

f) De gjeldende sektorregler er overholdt (vedlegg XI sjette og sjuende strekpunkt i 
retningslinjene for statsstøtte)

– Ordningen gjelder ikke for transport eller overføring av produkter fra virksomhet som ikke 
har noen alternativ beliggenhet: produksjon og fordeling av elektrisk kraft, utvinning av 
råolje og naturgass, servicevirksomhet i forbindelse med olje- og gassutvinning, unntatt 
landmåling, utvinning av metallmalm og utvinning av industrimineralene nefelinsyenitt og 
olivin. 

– Ordningen gjelder ikke for foretak som omfattes av rettsaktene omhandlet i EØS-avtalens 
vedlegg XV nr. 1a og 1b (om støtte til stålindustrien og støtte til skipsbyggingsindustrien). 

– Ordningen gjelder ikke for landbruks-, skogbruks- og fiskerinæringene, som fortsatt vil være 
omfattet av dagens ordning med geografisk differensiert arbeidsgiveravgift. 

  Vilkårene i vedlegg XI sjette og sjuende strekpunkt i retningslinjene for statsstøtte er dermed 
oppfylt.

5. DEN ENDREDE MELDINGEN AV 22. OKTOBER 2003

Ved brev fra Norges delegasjon til Den europeiske union av 22. oktober 2003 ga norske myndigheter 
melding om en utvidelse av det geografiske virkeområdet for støtteordningen meldt 25. mars 2003 
(se nr. I.3.1 ovenfor).
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For å dokumentere tilleggskostnader til transport framla norske myndigheter en undersøkelse 
som påviser slike tilleggskostnader for de 13 kommunene i Hedmark og Oppland som vil 
være støtteberettiget etter meldingen. Undersøkelsen konkluderer med at de gjennomsnittlige 
transportkostnader, både sammenlagt og for avstander over 350 kilometer, er vesentlig høyere for 
foretak i disse 13 kommunene enn for foretak i referanseområdet (120 % høyere for transportavstander 
over 350 kilometer). 

Overvåkningsorganet finner at undersøkelsen påviser tilleggskostnader til transport for de  
13 kommunene som omfattes av meldingen.

Overvåkningsorganet konstaterer at utvidelsen av ordningens geografiske virkeområde gir en samlet 
befolkningsdekning på 735 506 innbyggere(16), eller 16,3 % av den samlede befolkning (uten Herøy, 
Ulstein, Hareid og Aukra kommune). 

Overvåkningsorganet merker seg også at befolkningstettheten i de foreslåtte områdene i Hedmark og 
Oppland er under 12,5 innbyggere per kvadratkilometer. 

Antallet innbyggere i områder innenfor det regionale støttekartet i fylker med lav befolkningstetthet 
som etter meldingen ikke vil være berettiget til direkte transportstøtte, går samtidig ned til 172 322(17), 
som er høyere enn antallet innbyggere i de områder i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag (fylker 
med høyere befolkningstetthet) som vil være berettiget til direkte transportstøtte (156 948). 

Med hensyn til meldingen av 22. oktober 2003 konstaterer Overvåkningsorganet at befolkningstettheten 
i de 13 berørte kommunene er under 12,5 innbyggere per kvadratkilometer, og at de ligger 
innenfor det gjeldende regionale støttekartet. Inkluderingen av disse 13 kommunene fører ikke til 
at befolkningsdekningen i fylker med høyere befolkningstetthet, dvs. Møre og Romsdal og Sør-
Trøndelag (156 948 innbyggere), overstiger antallet innbyggere i fylker med lav befolkningstetthet, 
dvs. Hedmark, Oppland, Telemark og Aust-Agder, innenfor de områder som ikke foreslås berettiget 
direkte transportstøtte (172 322 innbyggere). Norske myndigheter har også bevist at det foreligger 
tilleggskostnader til transport for de 13 nye kommunene. Med hensyn til de øvrige krav som må være 
oppfylt, viser Overvåkningsorganet til vurderingen i nr. 4 ovenfor, som har samme gyldighet når de 
13 kommunene inkluderes i ordningen. 

6. Konklusjon 

På bakgrunn av argumentene ovenfor trekker Overvåkningsorganet den konklusjon at direkte 
transportstøtte til de fire kommunene Herøy, Ulstein, Hareid og Aukra er uforenlig med EØS-avtalens 
statsstøttebestemmelser, og at den planlagte støtten ikke skal iverksettes for disse fire kommunene. 
Med dette unntak er den meldte ordningen for direkte transportstøtte forenlig med EØS-avtalen. 

Norske myndigheter minnes om at de plikter å underrette Overvåkningsorganet om enhver plan om å 
endre eller utvide ordningen. Norske myndigheter bes også framlegge en årlig rapport med detaljerte 
opplysninger om ordningens gjennomføring, særlig når det gjelder forholdet støtte per kilometer 
eller forholdet støtte per kilometer og støtte per vektenhet – 

(16) 698 235 + 37 271 = 735 506.
(17) 209 593 – 37 271 = 172 322.
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Direkte transportstøtte til de fire kommunene Herøy, Ulstein, Hareid og Aukra er uforenlig med EØS-
avtalens statsstøttebestemmelser. Støtten skal ikke iverksettes for disse fire kommunene. 

2. Ordningen med direkte transportstøtte, slik den ble meldt av norske myndigheter 25. mars 2003 og 
22. oktober 2003, med unntak av direkte transportstøtte til de fire kommunene nevnt i nr. 1 ovenfor, 
er forenlig med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c). 

3. Dette vedtak er rettet til Norge.

4. Dette vedtak er gyldig i engelsk språkversjon. 
 

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2004

For EFTAs overvåkningsorgan

  Hannes Hafstein Einar M. Bull  

  President     Medlem av kollegiet
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EFTA-DOMSTOLEN

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt  
av Fürstlicher Landrichter ved nevnte domstols beslutning av 13. desember 2004  

i saken Paolo Piazza v Paul Schurte AG

(Sak E-10/04)

Fürstlicher Landrichter, Vaduz, Liechtenstein har ved beslutning av 13. desember 2004 rettet en 
anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved domstolens kontor 31. desember 2004, om en rådgivende 
uttalelse i saken Paolo Piazza v Paul Schurte AG, med følgende spørsmål: 

Er en bestemmelse slik som den fastsatt i § 56 nr. 2 i Liechtenstein Zivilprozessordning (lov om rettergang 
i sivile saker), forenlig med EØS-retten, særlig retten til å yte tjenester i henhold til EØS-avtalens artikkel 
36 og prinsippet om fri bevegelighet for kapital i henhold til avtalens artikkel 40? Dersom en slik 
bestemmelse kan være berettiget, er den også forholdsmessig?

2005/EØS/33/03
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Søksmål anlagt 12. april 2005 av EFTAs overvåkningsorgan  
mot Kongeriket Norge

(Sak E-3/05)

Et søksmål mot Kongeriket Norge ble anlagt for EFTA-domstolen 12. april 2005 av EFTAs 
Overvåkningsorgan, 35, Rue Belliard, B-1040 Brussel, representert ved Niels Fenger og Arne Torsten 
Andersen.

Saksøker har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal:

1. erklære at Kongeriket Norge ved å stille krav om bosted i Finnmark fylke eller i en av sju 
navngitte kommuner i Troms fylke for å ha rett til finnmarkstillegget til barnetrygden, har unnlatt 
å oppfylle sin forpliktelse i henhold til artikkel 73 i rettsakten nevnt i nr. 1 i vedlegg VI til EØS-
avtalen (rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 av 14. juni 1971 om anvendelse av trygdeordninger på 
arbeidstakere og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet), tilpasset til EØS-avtalen 
ved avtalens protokoll 1, eller alternativt

 erklære at Kongeriket Norge ved å opprettholde nevnte bostedskrav har unnlatt å oppfylle sin 
forpliktelse i henhold til artikkel 7 nr. 2 i rettsakten nevnt i nr. 2 i vedlegg V til EØS-avtalen 
(rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 av 15. oktober 1968 om fri bevegelighet for arbeidstakere innen 
Fellesskapet), tilpasset til EØS-avtalen ved avtalens protokoll 1, og 

2. pålegge Kongeriket Norge å betale saksomkostningene.

 Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden

– Saken gjelder et regionalt tillegg til den norske barnetrygden, som gis til personer som forsørger 
barn som bor i det angitte området.

– Norsk lov krever at mottakeren av tillegget er bosatt i det angitte området sammen med barnet. 
Retten til tillegget er ikke knyttet til mottakers arbeidssted.

– EØS-avtalens artikkel 29 inneholder regler for samordning av trygdeordninger som skal sikre fri 
bevegelighet for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende i EØS.

– Artikkel 73 i forordning (EØF) nr. 1408/71 fastsetter at arbeidstakere eller selvstendig 
næringsdrivende som er omfattet av en EØS-stats lovgivning og bosatt på territoriet til en annen 
EØS-stat, skal ha rett til familieytelser etter lovgivningen i førstnevnte EØS-stat som om de var 
bosatt på den førstnevnte EØS-statens territorium. 

– Artikkel 7 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1612/68 fastsetter at vandrearbeidere skal motta de samme 
sosiale fordeler som nasjonale arbeidstakere.

2005/EØS/33/04
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3736 – Tetra Laval/SIG Simonazzi)

1. Kommisjonen mottok 17. juni 2005 etter henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1), melding etter rådsforordningens artikkel 4 om en planlagt foretakssammenslutning 
der foretaket Tetra Laval Nederland B.V. (”Tetra Laval”, Nederland) overtar kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over visse foretak som tilhører foretaket SIG Holding 
AG, nærmere bestemt SIG Holding Italia S.p.A., SIG Simonazzi S.p.A., SIG Simonazzi Blowform 
S.p.A., SIG Simonazzi Germany GmbH, SIG Simonazzi (Russia) O.o.o., SIG Simonazzi Ibérica 
S.A. og SIG Beverages Ltd., ved kjøp av aksjer og visse aktiva som tilhører følgende datterforetak: 
SIG Simonazzi (India) Pvt. Ltd., SIG Technology AG, SIG Simonazzi Mexico SA de CV, SIG 
Simonazzi (Pacific) Sdn Bhd, SIG Beverages Services Mexico SA de CV, SIG Beverages do Brasil 
Ltda, SIG (China) Beverage Machinery Co. Ltd og SIG Beverages North America Inc.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Tetra Laval: kartongemballasjesystemer for mat (Tetra Pak), utstyr for melkeproduksjon 
(DeLaval) og emballeringsutstyr og -systemer, særlig formblåsningsmaskiner, barriereteknikk 
og fyllemaskiner for PET- og HDPE-plastflasker (Sidel),

 – SIG Target: utvikling, produksjon og markedsføring av maskiner for bearbeiding, steril og ikke-
steril fylling og sluttemballering av drikker i plast (PET og HDPE), glass- og hermetikkbokser 
samt merkeutstyr.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. 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 153 av 24.6.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3736 – Tetra Laval/SIG Simonazzi, til 
følgende adresse:

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

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

2005/EØS/33/05
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3822 – Stora Enso/Schneidersöhne Papier)

1. Kommisjonen mottok 17. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Stora Enso Oyi (”Stora Enso”, 
Finland) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 
b) over hele det tyske foretaket G Schneider & Söhne Gmbh & Co KG (”Schneider”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Stora Enso: produksjon og salg av celluloseprodukter, særlig papir, kartong, papirmasse og 
saget tømmer. Også aktiv innen papirhandel, 

 – Schneider: papirforhandler.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. 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 153 av 24.6.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3822 – Stora Enso/Schneidersöhne 
Papier, til følgende adresse:

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

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

2005/EØS/33/06
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3858 – Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Meridien)

1. Kommisjonen mottok 15. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Lehman Brothers Inc. 
(”Lehman Brothers”, USA), Starwood Capital Group Global, L.L.C. (”SCG”, USA) og Starwood 
Hotels & Resorts Worldwide Inc. (”Starwood”, USA) overtar felles kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 23 hoteller eiet og leaset av le Meridien  
(”Le Meridien target hotels”), ved kjøp av aksjer og driftsavtaler.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Lehman Brothers: investeringsselskap aktivt innen blant annet privat investering, investerings-
bankvirksomhet, investering i fast eiendom og forvaltning av aktiva,

 – SCG: investering i fast eiendom,

 – Starwood: drift av hoteller og fritidsanlegg over hele verden,

 – Le Meridien target hotels: 23 Le Meridien-eide og leasede hoteller hovedsakelig i EU.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. 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 154 av 25.6.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3858 – Lehman Brothers/SCG/
Starwood/Le Meridien, til følgende adresse:

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

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

2005/EØS/33/07
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2005/EØS/33/08Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 24. juni 2005 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det spanske foretaket Valoriza Gestión, 
S.A.U. (”Valoriza”), som tilhører konsernet Sacyr Vallehermoso, og det franske foretaket Saur S.A. 
(”Saur”), som tilhører konsernet PAI Partners, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det spanske foretaket Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. 
(”Emalsa”), i dag kontrollert av Saur og Endesa Participadas S.A. via Nueva Nuinsa S.L. (”Nueva 
Nuinsa”) i fellesskap. Valoriza overtar felles kontroll over Emalsa ved kjøp av aksjer i foretaket 
Nueva Nuinsa.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Valoriza: vannforvaltningstjenester, avfallshåndtering, utvikling av alternativ energi, forvaltning 
av fast eiendom,

 – Emalsa: vannforvaltningstjenester på vegne av kommunene Las Palmas de Gran Canarias, 
Santa Brígida og Puerto de la Luz y de las Palmas,

 – Saur: vanntjenester og avfallshåndtering,

 – Nueva Nuinsa: holdingselskap. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. 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 (EF) nr. 139/2004(2).

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 161 av 1.7.2005. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas 
de Las Palmas, til følgende adresse:

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

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3692 – Reuters/Telerate)

Kommisjonen vedtok 23. mai 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3692. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3728 – Autogrill/Altadis/Aldeasa)

Kommisjonen vedtok 23. mars 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3728. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3740 – Barclays Bank/Föreningssparbanken/JV)

Kommisjonen vedtok 2. juni 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3740. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3781 – Crédit Agricole/Caisse d’Epargne)

Kommisjonen vedtok 14. juni 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på 
fransk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3781. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3797 – CGE/AMGA/SMAT/SAP)

Kommisjonen vedtok 15. juni 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3797. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3806 – Telefonica/Cesky Telecom)

Kommisjonen vedtok 10. juni 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på 
spansk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3806. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3807 – Siemens/Hyundai/JV)

Kommisjonen vedtok 13. juni 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3807. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3810 – Investcorp/Polyconcept)

Kommisjonen vedtok 30. mai 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3810. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3814 – RR Donnelley/Astron)

Kommisjonen vedtok 15. juni 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3814. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3818 – Gilde/DSM Bakery Ingredients)

Kommisjonen vedtok 13. juni 2005 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks- 
sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av  
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/
cases/. Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32005M3818. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://europa.eu.int/celex).
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Statsstøtte
Sak nr. C 14/2005 (tidl. N 149/2004)

Nederland

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til støtte til malteriet Bavaria/Holland Malt BV, se EUT C 154 av 25.6.2005.

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

European Commission
Directorate-General for Agriculture
Directorate H2
OfficeLLoi 130 5/128
B-1049 Brussel

Faks: +32 (0)2 296 76 72

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