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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 62/04/COL

av 31. mars 2004

om førtifemte endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet 
– endring av kapittel 24A ”Støtte til sjøtransport” og vedlegg VIII

og

forslag til formålstjenlige tiltak

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, artikkel 5 nr. 2 bokstav b), protokoll 3 del I artikkel 1 og protokoll 3 del II 
artikkel 18 og 19(3), og ut fra følgende betraktninger:

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

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

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(4), vedtatt av EFTAs 
overvåkningsorgan 19. januar 1994(5).

Kommisjonen for De europeiske fellesskap (heretter kalt EF-kommisjonen) offentliggjorde 17. januar 2004 
en melding om Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til sjøtransport og et forslag om formålstjenlige 
tiltak i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 1(6).

Meldingen er også relevant for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Det må sikres ensartet anvendelse av EØS-reglene om statsstøtte i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

I henhold til avsnitt II under overskriften ”GENERELT” på slutten av vedlegg XV til EØS-avtalen, skal 
EFTAs overvåkningsorgan, etter samråd med EF-kommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem EF-
kommisjonen vedtar.

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

2007/EØS/43/01

(1) Heretter kalt EØS-avtalen.
(2) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(3) Protokoll 3 til overvåknings- og domstolsavtalen, endret av EFTA-statene 10. desember 2001. Endringene trådte i kraft 28. august 

2003.
(4) Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.
(5) Opprinnelig kunngjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og EØS-tillegget til EFT nr. 32 av 3.9.1994, sist endret ved kollegiets vedtak  

nr. 41/04/COL av 17.3.2004 (EUT C 221 av 14.9.2006, s. 10, og EØS-tillegget nr. 46 av 14.9.2006, s. 1).
(6) EUT C 13 av 27.4.2004, s. 3.
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Det er holdt samråd med EF-kommisjonen.

EFTAs overvåkningsorgan holdt samråd med EFTA-statene i et multilateralt møte om dette  
3. februar 2004 –

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Kapittel 24A og vedlegg VIII i retningslinjene for statsstøtte endres ved at nåværende kapittel 24A 
og vedlegg VIII erstattes av teksten i vedlegg I til dette vedtak. Formålstjenlige tiltak som angitt i 
vedlegg I til dette vedtak foreslås.

2. EFTA-statene skal underrettes om dette vedtak ved brev vedlagt en kopi av vedtaket, herunder 
vedlegg I. EFTA-statene anmodes om å gi sitt samtykke til forslaget til formålstjenlige tiltak senest 
innen 30. juni 2004.

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

4. Dette vedtak med vedlegg I skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende.

5. Dersom EFTA-statene kan godkjenne forslaget til formålstjenlige tiltak, skal et sammendrag 
offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

6. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 31. mars 2004

For EFTAs overvåkningsorgan

 Hannes Hafstein Einar M. Bull

 President Medlem av kollegiet
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VEDLEGG

24A. STØTTE TIL SJØTRANSPORT(1)

24A.1 Innledning

1) Sjøtransporttjenester er av vital betydning for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Sjøtransporten 
i EØS og tilknyttede aktiviteter har vært og er blant de viktigste i verden. EF-kommisjonens hvitbok 
”Europeisk transportpolitikk for 2010: tid for avgjørelser”(2) legger vekt på den store betydningen 
sjøtransporttjenester har for Fellesskapets økonomi, og viser at 90 % av all handel mellom Fellesskapet og 
resten av verden, transporteres sjøveien. Sjøtransport over korte distanser står for 69 % av godstransporten 
mellom EF-statene (tallet er 41 % hvis innenlandsk transport tas med i betraktningen).

2) Siden 1970-årene har den europeiske flåten stått overfor konkurranse fra fartøyer registrert i tredjeland der 
arbeidsvilkår og sikkerhetsstandarder ikke alltid er i samsvar med internasjonale regler.

3) Mot slutten av 1980-tallet var den manglende konkurransedyktigheten til skip under europeiske flagg 
tydelig, og i fravær av harmoniserte europeiske tiltak innførte flere EØS-stater forskjellige ordninger for 
støtte til sjøtransport. Strategiene som ble valgt og hvor mye støtte som ble gitt har variert fra én EØS-stat 
til en annen, avhengig av hvilken holdning disse statene har hatt til statsstøtte og hvor stor betydning den 
maritime sektor har.

4) For å oppmuntre til hjemføring av utflaggede fartøyer, har EØS-statene innført mindre strenge regler når det 
gjelder mannskap, særlig ved å opprette alternative registre.

 Slike alternative registre omfatter for det første ”utaskjærs” registre som tilhører territorier med større eller 
mindre grad av selvstendighet i forhold til EØS-staten, og for det andre ”internasjonale registre” som er 
knyttet direkte til staten som har opprettet dem.

5) Til tross for disse tiltakene er en stor del av EØS-flåten fortsatt registrert i tredjeland. Dette skyldes at registre 
i tredjeland med åpen registreringspolitikk – noen av disse omtales som ”bekvemmelighetsflagg” – har hatt 
og fortsatt har en betydelig konkurransefordel i forhold til registrene i EØS-statene.

24A.1.1. Støtte til skipsfartsnæringen

1) I lys av forskjellene mellom støtteordningene de forskjellige EF-medlemsstatene innførte for å møte den 
sterkere konkurransen fra fartøyer registrert i stater utenfor Fellesskapet, definerte EF-kommisjonen i 1989 
sine første retningslinjer på området for å fremme en viss konvergens mellom EF-statenes tiltak. Denne 
framgangsmåten viste seg imidlertid ikke effektiv, og nedgangen i flåtene i Fellesskapet fortsatte. Følgelig 
ble retningslinjene revidert, noe som førte til en melding fra 1997 om nye retningslinjer for statsstøtte til 
sjøtransport(3).

2) Retningslinjene fra 1989 ble ikke innlemmet i EØS-avtalen da denne trådte i kraft. De grunnleggende 
statsstøtteregler i EØS-avtalen fikk imidlertid full anvendelse på skipsfartsnæringen, og EFTAs overvåkings-
organ har ansett Kommisjonens retningslinjer om støtte til skipsrederier for å være relevante for EØS. 
Retningslinjene fra 1997 svarte til kapittel 24A i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. Det nye 
kapittel 24A svarer til EF-kommisjonens retningslinjer fra 2004(4).

3) Den viktigste utviklingen i senere år når det gjelder EØS-statenes støtteordninger til sjøtransport, er den 
omfattende bruken i Europa av flat skatt basert på tonnasje (”tonnasjeskatt”). Tonnasjeskatt ble tidlig innført 
i Hellas, og senere også i Nederland (1996), Norge (1996), Tyskland (1999), Det forente kongerike (2000), 
Danmark, Spania og Finland (2002) samt Irland (2002). Belgia og Frankrike vedtok i 2002 også å innføre 
slik skatt, mens den italienske regjeringen vurderer dette.

24A.1.2. Gjennomgang av utviklingen etter innføringen av retningslinjene fra 1997

1) I innledningskapittelet til sine retningslinjer fra 2004 beskriver EF-kommisjonen de tiltak EF-medlemsstatene 
har foreslått og EF-kommisjonen har godkjent i forhold til de generelle målsettingene for retningslinjene fra 
1997. EF-kommisjonen samlet relevant informasjon fra statistiske data og fra svarene på et spørreskjema 
som ble sendt til medlemsstatene tidlig i 2002. Overvåkningsorganet anmodet EFTA-statene om å svare på 
det samme spørreskjemaet, og sendte svarene til EF-kommisjonen. På bakgrunn av svarene EFTA-statene 
har gitt på spørreskjemaet, og erfaringer med meldinger om statsstøtte innen sjøtransport, kan Overvåknings-
organet bekrefte at de generelle tendensene som EF-kommisjonen beskriver i sin melding fra 2004, også 
gjelder for EØS som helhet.

(1) Dette kapittel tilsvarer Kommisjonens melding C(2004) 43 – Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til sjøtransport, EUT C 13 
av 17.1.2004, s. 13.

(2) COM (2001) 370 endelig.
(3) Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til sjøtransport (97/C 205/05), EFT C 205 av 5.7.1997, s. 5.
(4) Se dette kapittels fotnote 1.
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a)  EØS-flåtens konkurransedyktighet

2) Ut fra svarene som EF-statene i midten av 2002 gav på EF-kommisjonens spørreskjema, og ut fra de 
nyeste statistiske data(5) fant EF-kommisjonen at de medlemsstatene som hadde innført støttetiltak, særlig i 
form av skattelette, hadde klart å få hjemført betydelig tonnasje til sitt nasjonale flagg, når man ser på alle 
registrene samlet. Etter innføring av spesielle ordninger for skipsfartsskatt i Norge(6) har handelsflåten under 
nasjonalt flagg økt med 89 fartøyer, eller 6 % (1996–2001). I tidsrommet fra 1989 til 2001 har EF-statenes 
andel av verdens totale tonnasje falt litt. Mens skipsfarten på verdensbasis økte, vokste antallet fartøyer 
drevet av EF-stater og registrert i tredjeland, raskere enn for flåten som var registrert under flaggene til EF-
medlemsstatene. Antallet norskeide skip under utenlandsk flagg har økt fra 425 per 1. januar 1996 til 702 per 
1. januar 2001.

b)  Tendenser i sysselsettingen

3) Når det gjelder tendenser i sysselsettingen har EF-kommisjonen merket seg en nedgang i det totale 
antallet sjøfolk på Fellesskapets skip, men påpeker at dette må vurderes opp mot en bakgrunn med økt 
produktivitet per skip og en fornyelse av EF-flåten i 1997–2001, slik at avansert teknologi førte til en redusert 
arbeidsstyrke, men med bedre opplæring. Kommisjonen registrerte at tendensen til at flåten under EF-flagg 
er mer og mer avhengig av sjøfolk fra tredjeland, ikke har snudd. Kommisjonen påpekte denne tendensen i 
2001 i sin melding om opplæring og rekruttering av sjøfolk(7). I Norge har antallet sjøfolk fra Norge eller 
andre EØS-land på norskeide skip falt med 3 % fra 1999 til 2000, mens antallet utenlandske sjøfolk økte.

c)  Bidrag til den økonomiske aktiviteten som helhet

4) Maritim industri er uløselig knyttet til sjøtransport. Denne forbindelsen er et sterkt argument for positive 
tiltak med hensikt å opprettholde en flåte avhengig av EØS-skipsfarten. Ettersom sjøtransport er et ledd 
i transportkjeden generelt sett, og i den maritime industrikjeden spesielt, vil tiltak med henblikk på å 
opprettholde den europeiske flåtens konkurranseevne også ha ringvirkninger når det gjelder investeringer 
på land i næringer tilknyttet sjøfart(8), på bidraget sjøtransport gir til EØS-økonomien som helhet, og på 
sysselsettingen generelt.

5) Betydningen av skipsfart og alle de tilknyttede næringene varierer betydelig i de aktuelle landene. I en studie 
gjennomført av EF-kommisjonen, og som omfattet de 15 EF-statene samt Norge, framgår viktigheten av den 
maritime næringen i Europa og dens direkte økonomiske betydning av følgende tall: 1 550 millioner direkte 
ansatte og en omsetning på EUR 160 milliarder i 1997 (omkring 2 % av Fellesskapets samlede BNP)(9). Data 
fra Norge (2 % av BNP genereres av den maritime næringen)(10), Danmark (3 % av BNP genereres av den 
maritime næringen), Hellas (2,3 %) og Nederland (2 %) kan brukes som eksempler.

6) I denne sammenheng er det derfor ikke uten betydning å merke seg at flåten som drives av europeiske 
operatører basert i Fellesskapet har holdt seg på omkring 34 % av verdens tonnasje, selv om den sistnevnte 
økte med 10 % i perioden. Med tanke på mobiliteten i den maritime næringen og de tjenestene tredjeland har 
å tilby, kan man konkludere med at støttetiltak for sjøtransport kan bidra til å unngå omfattende utflagging 
av tilknyttede næringer.

7) På bakgrunn av disse resultatene har EF-kommisjonen konkludert med at der det er innført tiltak i henhold 
til retningslinjene fra 1997, har den strukturelle svekkelsen av Fellesskapets registre og flåte blitt stanset, og 
målene som er fastsatt av Kommisjonen er blitt i det minste delvis oppfylt. Etter hva Overvåkningsorganet 
kan se fra sine undersøkelser på området sjøtransport, har utflagging ikke stanset, men tiltakene som er 
innført i tråd med det tidligere kapittel 24A i Overvåkningsorganets retningslinjer er blitt oppfattet som et 
virkemiddel for å stanse tendensen. Norges andel av verdensflåten, basert på bruttotonnasje og målt som 
tonnasje registrert i Norge, holdt seg på rundt 4 % mellom 1998 og 2000(11).

8) Andelen av verdensflåten i åpne registre fortsatte imidlertid å øke i perioden, fra 43 % i 1996 til 54 % i 2001, 
og det er ingen tegn på noen betydelig endring i tendensen til at flåten i stadig større grad benytter sjøfolk 
fra tredjeland. Kampanjen som har pågått de siste årene må fortsette, men den må målrettes bedre. Tiltak til 
støtte for sjøfolk fra EØS må særlig vurderes mer aktivt.

9) Virkningen av tiltakene som treffes av EFTA-statene etter godkjenning fra Overvåkningsorganet vil måtte 
analyseres systematisk.

(5) ISL, Shipping Statistics 2001. Ytterligere opplysninger, særlig når det gjelder tall for EF-flåten og sysselsetting av sjøfolk i 
Fellesskapet, finnes i innledningen til Kommisjonens melding som det refereres til i dette kapittels fotnote 1.

(6) Norge var eneste EFTA-stat som besvarte spørreskjemaet.
(7) Melding fra Kommisjonen av 6. april 2001 om opplæring og rekruttering av sjøfolk, COM(2001) 188 endelig.
(8) Disse tjenestene omfatter havnetjenester, logistikk, bygging, reparasjon, vedlikehold, inspeksjon og klassifisering av skip, 

administrasjon av skip og megling, bankvirksomhet og internasjonale finanstjenester, forsikring, rådgivning og profesjonelle 
tjenester.

(9) Undersøkelse om de økonomiske ringvirkningene av den maritime næringen i Europa, utført av Kommisjonen, DG Enterprise: 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/maritime/maritime_industrial/economic_impact_study.htm

(10) Tall fra Statistisk sentralbyrå.
(11) Tall fra Statistisk sentralbyrå.

https://remote.efta.int/comm/enterprise/maritime/maritime_industrial/,DanaInfo=europa.eu.int+economic_impact_study.htm
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10) Selv om driftsstøtte prinsipielt skal være unntakspreget, midlertidig og gradvis avtakende, antar Overvåknings-
organet derfor at statsstøtte til skipsfartsnæringen i EØS fortsatt er berettiget og at framgangsmåten i henhold 
til retningslinjene fra 1997 var berettiget. Dette kapittel 24A i retningslinjene er derfor basert på samme 
grunnleggende tilnærming.

24A.2. Formål og generelt omfang ved de reviderte retningslinjene for statsstøtte

1) Disse retningslinjer – som erstatter det tidligere kapittel 24 A(12) – har som mål å fastsette rammene for 
når statsstøtte til sjøtransport kan godkjennes, i henhold til EØS-reglene og prosedyrene når det gjelder 
statsstøtte, av Overvåkningsorganet i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) og/eller artikkel 
59 nr. 2.

2) Støtteordninger bør ikke være til skade for andre EØS-staters økonomi, og det må kunne påvises at de 
ikke innebærer konkurransevridning mellom avtalepartene i et omfang som er i strid med felles interesser. 
Statsstøtte må alltid begrenses til det som er nødvendig for å oppnå formålet med støtten, og tildeles på en 
måte som gjør innsyn mulig. Det må alltid tas hensyn til den samlede virkningen av all støtte gitt av offentlige 
myndigheter (på nasjonalt, regionalt og lokalt plan).

3) Disse retningslinjer gjelder aktiviteter i forbindelse med ”sjøtransport” som definert i forordning (EØF) 
nr. 4055/86(13), innlemmet i EØS-avtalen som nr. 53 i avtalens vedlegg XIII, og i forordning (EØF)  
nr. 3577/92(14), innlemmet i EØS-avtalen som nr. 53a i avtalens vedlegg XIII(15), det vil si i forbindelse med 
”sjøtransport av passasjerer eller gods”. Spesifikke deler av retningslinjene gjelder også i forbindelse med 
sleping og mudring.

24A.2.1. Virkeområdet for de reviderte retningslinjene for statsstøtte

1) Disse retningslinjer gjelder enhver støtte gitt av EFTA-statene eller gjennom statlige midler til sjøtransport. 
Dette omfatter økonomiske fordeler av enhver art finansiert av offentlige myndigheter (enten det er 
på nasjonalt eller regionalt plan, på provins- eller distriktsplan eller lokalt plan). I den forbindelse kan 
”offentlige myndigheter” også omfatte offentlige foretak og statskontrollerte banker. Ordninger der 
staten garanterer for lån eller annen finansiering gjennom forretningsbanker kan også komme inn under 
definisjonen av støtte. Disse retningslinjer skiller ikke mellom ulike typer mottakere ut fra deres juridiske 
form (for eksempel selskaper, kommandittselskaper eller enkeltpersoner), eller mellom offentlig og privat 
eie, og enhver henvisning til foretak skal derfor anses å omfatte alle andre typer juridiske personer.

2) Disse retningslinjer omfatter ikke støtte til skipsbyggingsindustrien (som definert i kapittel 24 B i 
Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte, eller ethvert påfølgende dokument). Investeringer i 
infrastruktur anses normalt ikke å utgjøre statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 dersom 
staten gir alle interesserte aktører fri og lik tilgang til infrastrukturen. Overvåkningsorganet kan imidlertid 
granske slike investeringer dersom de direkte eller indirekte kan være til fordel for bestemte skipsredere. 
Endelig har Overvåkningsorganet fastlagt det prinsipp at det ikke foreligger statsstøtte dersom offentlige 
myndigheter bidrar til et foretak på vilkår som ville blitt akseptert av en privat investor som foretar sine 
transaksjoner på normale markedsøkonomiske vilkår.

24A.2.2. Generelle mål ved de reviderte retningslinjene for statsstøtte

1) Det må sikres større åpenhet om statsstøtte, for å sikre at ikke bare nasjonale myndigheter i videste forstand, 
men også foretak og enkeltpersoner, kjenner sine rettigheter og plikter. Disse retningslinjer skal bidra til dette 
og til å avklare hvilke typer statsstøtteordninger som kan innføres til fremme av skipsfartsinteressene i EØS 
med henblikk på å:

– fremme sikker, effektiv, trygg og miljøvennlig sjøtransport,

– oppmuntre til bruk av eller tilbakeflagging til EØS-statenes registre,

– bidra til å konsolidere den maritime næringen i EØS-statene samtidig som det opprettholdes en 
konkurransedyktig flåte på verdensmarkedene,

– bevare og styrke fagkunnskapen og sikre og fremme sysselsettingen for europeiske sjøfolk, og å

– bidra til å fremme nye tjenester når det gjelder sjøtransport over korte distanser(16).

(12) Disse var basert på EF-kommisjonens retningslinjer fra 1997.
(13) Rådsforordning (EØF) nr. 4055/86 av 22. desember 1986 om anvendelse av prinsippet om adgang til å yte tjenester på sjøtransport 

mellom medlemsstater og mellom medlemsstater og tredjestater (EFT L 378 av 31.12.1986, s. 1).
(14) Rådsforordning (EF) nr. 3577/92 av 7. desember 1992 om anvendelse av prinsippet om adgangen til å yte tjenester innen sjøtransport 

i medlemsstatene (maritim kabotasje) (EFT L 364 av 12.12.1992, s. 7).
(15) EØS-komiteens beslutning nr. 70/97 (EFT L 30 av 5.2.1998, s. 42, og EØS-tillegget nr. 5 av 5.2.1998, s. 175), trådte i kraft 

1.8.1998.
(16) Se i denne sammenheng EF-kommisjonens hvitbok om europeisk transportpolitikk for 2010, COM(2001), 370 endelig.
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2) Statsstøtte kan generelt bare tildeles for skip som er innført i EØS-statenes registre. I visse særskilte tilfeller 
kan imidlertid statsstøtte gis for skip innført i registrene nevnt i vedlegg VIII nr. 3 i disse retningslinjene, 
forutsatt at:

– skipene er i samsvar med internasjonale standarder og EØS-retten, herunder bestemmelser om sikkerhet, 
miljøvern og arbeidsforhold,

– de drives fra EØS,

– rederen er etablert i EØS, og den aktuelle staten påviser at det aktuelle skipsregisteret direkte bidrar til 
formålene nevnt ovenfor.

3) I tillegg kan flaggnøytrale støttetiltak godkjennes i visse særskilte tilfeller når det er klart påvist at dette tjener 
avtalepartenes felles mål.

24A.3. Tiltak for å styrke konkurranseevnen knyttet til skatter og trygdeavgifter

24A.3.1. Skattemessig behandling av skipsrederier

1) Mange tredjestater har utviklet betydelige skipsregistre, i noen tilfeller kombinert med en effektiv struktur for 
internasjonale tjenester som, sammen med et skatte- og avgiftsklima som er betydelig mildere enn innenfor 
EØS-statene, tiltrekker skipsrederne. Det lave skatte- og avgiftsnivået har ført til at selskapene ikke bare 
oppmuntres til å flagge ut sine skip, men også til å vurdere flytting av hele virksomheten. Det er grunn til å 
understreke at det i dag ikke finnes virksomme internasjonale regler som kan bremse denne skattemessige 
konkurransen, og få administrative, juridiske eller tekniske hindringer for utflagging av et skip fra en EØS-
stats skipsregister. I denne sammenheng synes innføring av vilkår som tillater rettferdig konkurranse med 
bekvemmelighetsflagg å være den riktige veien å gå.

2) I hovedsak berøres skattesystemet i en EØS/EFTA-stat ikke av EØS-avtalen. I visse tilfeller kan 
skattesystemet imidlertid ha ringvirkninger som bringer det innenfor virkeområdet til EØS-avtalens 
artikkel 61 nr. 1(17). På det nåværende tidspunkt er det ikke tegn til at ordninger vrir konkurransen mellom 
medlemsstatene i et omfang som er i strid med den felles interesse. Det synes faktisk å være en økende 
grad av tilnærming mellom EØS-statenes behandling av støtte til skipsfart. Utflagging mellom EØS-stater 
er et sjeldent fenomen. Skattemessig konkurranse gjelder i det vesentlige forholdet mellom EØS-statene på 
den ene siden og tredjestater på den annen, ettersom de kostnadsbesparelser som skipsrederne kan oppnå 
gjennom registre i tredjestater er betydelige i forhold til alternativene som foreligger innenfor EØS.

3) Av denne grunn har mange EØS-stater truffet særlige tiltak for å skape et gunstigere skatte- og avgiftsklima 
for skipsrederier, blant annet gjennom hurtigere nedskriving av investeringer i skip eller rett til skattefritt å 
holde tilbake fortjenesten på salg av skip over flere år, forutsatt at fortjenesten reinvesteres i skip.

4) Slik skattelettelse rettet spesielt mot skipsfarten anses som statsstøtte. På samme måte utgjør en ordning der 
den ordinære selskapsskatten erstattes med en tonnasjeavgift, også statsstøtte. ”Tonnasjeavgift” innebærer 
at rederen betaler et avgiftsbeløp som er direkte knyttet til driftstonnasjen. Avgiften innkreves uavhengig av 
selskapets faktiske fortjeneste eller tap.

5) Slike tiltak har bidratt til å sikre arbeidsplasser på høyt nivå i skipsfartssektoren på land, blant annet innen 
skipsforvaltning og tilknyttet virksomhet (forsikring, megling og finansiering). På grunn av den betydning 
denne type virksomhet har for avtalepartenes økonomi og i samsvar med målene nevnt ovenfor, kan denne 
type skattemessige virkemidler i alminnelighet godkjennes. Videre vil sikring av arbeidsplasser på høyt nivå 
og stimulering av en konkurransedyktig skipsfartsnæring i en EØS-stat gjennom skattemessige virkemidler, 
kombinert med andre tiltak knyttet til opplæring og økt sikkerhet, bidra til å fremme utviklingen av europeisk 
skipsfart på verdensmarkedet.

6) Overvåkningsorganet er oppmerksom på at rederiene i dag ofte har sin inntjening fra drift av skip som seiler 
under forskjellige flagg, f.eks. når det benyttes chartrede fartøyer under fremmede flagg eller fartøyer som 
inngår i en allianse. Det erkjennes også at tendensen til å flytte ledelse og tilknyttet virksomhet til tredjestater 
vil fortsette så lenge rederne kan oppnå en betydelig finansiell fordel ved å opprettholde forskjellige 
forretningskontorer og atskilt regnskapsføring for inntekter fra skip under EØS-flagg og andre inntekter. 
Dette vil f.eks. være tilfellet dersom inntekter fra skip som ikke seiler under EØS-flagg enten er underlagt 
full selskapsskatt i en EØS-stat, eller en lav oversjøisk skatt dersom det godtgjøres at skipet forvaltes fra et 
tredjeland.

7) Formålet med statsstøtte til sjøtransport er å fremme EØS-flåtenes konkurranseevne på verdens 
skipsfartsmarked. Ordninger som gir skattelette bør derfor i regelen kreve tilknytning til et EØS-flagg. I 
særskilte tilfeller kan imidlertid slike ordninger godkjennes også når de får anvendelse på hele flåten til et 
rederi som er etablert og pliktig til å betale selskapsskatt i en EØS-stat, forutsatt at det kan påvises at den 
strategiske og forretningsmessige forvaltning av alle de aktuelle skipene faktisk utføres fra EØS-statens 
territorium, og at denne virksomheten bidrar vesentlig til den økonomiske aktivitet og sysselsettingen 

(17) EFTA-domstolens dom i sak E-6/98, Kongeriket Norge mot EFTAs overvåkningsorgan.
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innenfor EØS. Dokumentasjonen som framlegges av den aktuelle EØS-staten for å påvise en slik økonomisk 
tilknytning bør omfatte nærmere opplysninger om fartøyene som rederiet eier og driver under EØS-statenes 
skipsregistre, om de EØS-borgere som er ansatt på skipene og i landbasert virksomhet, og om rederiets 
investeringer i anleggsmidler. Det understrekes at støtten må være nødvendig for å bidra til at den strategiske 
og forretningsmessige forvaltning av alle de aktuelle skipene føres tilbake til EØS, og at mottakerne under slik 
støtteordning må være skattepliktige i EØS med hensyn til selskapsskatt. Overvåkningsorganet vil dessuten 
be om dokumentasjon på at alle skip drevet av selskaper som omfattes av slike tiltak, oppfyller de relevante 
sikkerhetsstandarder internasjonalt og på EØS-plan, herunder standarder som gjelder arbeidsforholdene om 
bord.

8) Som angitt i ovenstående nummer er det i prinsippet regelen at ordninger for skattereduksjon krever 
tilknytning til flagget til en av EØS-statene. Før støtte unntaksvis gis (eller bekreftes) til flåter som også 
omfatter skip under andre flagg, bør EØS-statene sikre at mottakerselskapene forplikter seg til å øke 
eller i det minste opprettholde den andel av flåten de har under flagget til en av EØS-statene når disse 
retningslinjene blir gjeldende. Når et selskap kontrollerer selskaper som opererer skip innenfor betydningen 
av sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF(18) (Artikkel 1), innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 4, skal 
ovennevnte krav til tonnasjedeling gjelde for morselskapet og datterselskapene gjelde på konsolidert basis. 
Dersom et foretak (eller konsern) ikke etterkommer dette kravet, bør den aktuelle EØS-staten ikke gi videre 
skattelette for ytterligere fartøyer som ikke er under EØS-flagg og som opereres av det aktuelle foretaket, så 
sant ikke andelen av den globale tonnasjen under EØS-flagg som kan motta skattelette i den aktuelle EØS-
staten ikke har falt i løpet av rapporteringsperioden som angitt i neste nummer. EFTA-staten må underrette 
Overvåkningsorganet om anvendelsen av unntaket. Kravet til tonnasje under EØS-flagg beskrevet i dette 
nummer gjelder ikke for foretak som driver minst 60 % av sin tonnasje under et EØS-flagg.

9) I alle tilfeller når skattemessige ordninger godkjennes på særskilt grunnlag som nevnt ovenfor, og for å gi 
den aktuelle EFTA-staten mulighet til å utarbeide hvert tredje år rapporten som kreves i henhold til 24A.12 
(”Sluttbemerkninger”, se nedenfor), må støttemottakerne gi den aktuelle EFTA-staten dokumentasjon for at 
alle vilkårene for at kravet om flaggtilknytning fravikes, er blitt oppfylt i perioden. Videre må det framlegges 
dokumentasjon for at tonnasjekravet nevnt i forrige nummer er oppfylt når det gjelder mottakerflåten, og 
at hvert fartøy i flåten er i samsvar med de aktuelle internasjonale standarder og EØS-standarder, herunder 
standarder for sikkerhet, miljøvern og arbeidsmiljø. Hvis støttemottakerne ikke gir slik dokumentasjon, vil 
de ikke kunne fortsette å nyte godt av skatteordningen.

10) Det er også relevant å fastsette at mens EØS-baserte rederier er de naturlige støttemottakerne i ovennevnte 
skatteordninger, kan visse driftsselskaper opprettet i EØS også være kvalifisert under de samme bestemmelser. 
Dette er foretak som yter forskjellige tjenester til rederier, som teknisk kontroll, rekruttering og opplæring av 
mannskap, forvaltning av mannskap og drift av fartøyer. I noen tilfeller får driftsselskaper ansvar for både 
teknisk og mannskapsmessig drift av fartøyer. I slike tilfeller opptrer de som klassiske ”rederier” så langt det 
gjelder transportdriften. På samme måte som skipsfartsindustrien møter også denne sektoren sterk og økende 
konkurranse på internasjonalt nivå. Av disse grunner bør muligheten for skattereduksjon utvides til denne 
kategorien driftsselskaper.

11) Driftsselskaper for skip kan bare være berettiget til støtte i forbindelse med fartøyer hvor selskapet har hele 
det tekniske og mannskapsmessige driftsansvaret. For å ha rett til støtte må driftsselskapet i særdeleshet 
overta fra rederen fullt ansvar for driften av skipet, og også overta fra rederen alle forpliktelser og alt ansvar 
som ISM-koden gir(19). Dersom driftsselskaper også yter andre spesialiserte tjenester, også i forbindelse 
med drift av fartøyer, må det sikres atskilt regnskapsføring for slike aktiviteter, som ikke gir rett til å delta i 
skattefradragsordningene. Kravet som nevnt ovenfor når det gjelder andel av flåten under EØS-flagg, gjelder 
også for driftsselskaper(20).

12) Disse retningslinjer gjelder bare for sjøtransport. Overvåkningsorganet kan godta at sleping til sjøs av andre 
fartøyer, oljeplattformer osv. faller inn under definisjonen.

13) Overvåkningsorganet er imidlertid kommet på det rene med at EØS-stater i visse tilfeller tillater slepebåter 
som er konstruert for arbeid til havs å nyte godt av støtte selv om de ikke, eller bare sjelden, er aktive til havs. 
Følgelig er det nyttig at disse retningslinjene gjør rede for Overvåkningsorganets syn på dette.

14) Sleping faller bare inn under retningslinjene dersom mer enn 50 % av slepeaktivitetene som en slepebåt 
faktisk utfører i løpet av et gitt år, utgjør ”sjøtransport”. Ventetid kan forholdsmessig legges til den del av en 
slepebåts totale aktivitet som utgjør sjøtransport. Det skal understrekes at sleping som blant annet finner sted 
i havner, eller som består av å bistå fartøyer med egen framdrift i å legge til havn, ikke utgjør sjøtransport i 
henhold til disse retningslinjer. Unntak fra flaggtilknytningen er ikke mulig i forbindelse med sleping.

15) På samme måte viser erfaringene fra de senere år at enkelte forhold bør presiseres i forhold til mudring.

(18) EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1.
(19) ”ISM-koden”: internasjonal norm for sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning, vedtatt av Den internasjonale 

sjøfartsorganisasjon (IMO) gjennom resolusjon A.741(18).
(20) Overvåkningsorganet vil undersøke virkningen av disse bestemmelsene på forvaltningen av skip etter at disse retningslinjene har 

vært i bruk i tre år.
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16) Mudring er i utgangspunktet ikke støtteberettiget som sjøtransport. Skattemessige ordninger for foretak 
(eksempelvis tonnasjeskatt) kan imidlertid gjelde for mudringsfartøyer når aktivitetene består av ”sjøtransport” 
– det vil si transport til havs av oppsugd materiale – i mer enn 50 % av årlig driftstid, og bare i forbindelse 
med slike transportaktiviteter. Kun mudringsfartøyer registrert i en EØS-stat kan komme i betraktning 
(unntak fra flaggtilknytningen er ikke mulig). I slike tilfeller kreves det atskilte regnskaper for sjøtransport-
aktivitetene(21).

17) Endelig har framgangsmåten for vurdering av systemer med tonnasjeavgift meldt til Kommisjonen hittil 
bestått av følgende trinn: Redernes antatte overskudd beregnes ved å benytte en antatt overskuddssats på 
deres tonnasje, og nasjonal selskapsskatt beregnes på beløpet som framkommer på denne måten. Resultatet 
av denne beregningen blir ”tonnasjeavgiften” som skal betales.

18) De antatte overskuddssatsene fastsatt av EF-statene, har hittil vært ensartede. Ettersom satsene for 
selskapsskatt imidlertid kan variere betydelig innenfor EF, kan tonnasjeavgiften som betales for den 
samme tonnasje være svært forskjellig i de ulike EF-landene. For å fastholde den nåværende balansen, vil 
Kommisjonen bare godta ordninger som medfører en skattebelastning for samme tonnasje som er i rimelig 
overensstemmelse med allerede godkjente ordninger. På grunnlag av sine erfaringer merker Overvåknings-
organet seg at i stedet for å beregne antatt overskudd og benytte ordinær selskapsskatt på dette, kan enkelte 
stater beslutte å fastsette bestemte tonnasjesatser direkte. Overvåkningsorganet vil også søke å opprettholde 
en rimelig balanse i forhold til allerede godkjente systemer.

19) Fordelene ved slike ordninger må i alle tilfeller fremme skipsfartsnæringens utvikling og sysselsettingen til 
gagn for avtalepartenes felles interesser. De skattemessige fordelene nevnt ovenfor må derfor begrenses til 
skipsfartsvirksomhet, og i tilfeller hvor et skipsrederi også utøver annen forretningsvirksomhet, vil det kreves 
at regnskapene er oversiktlige slik at det kan forhindres at støtten kommer annen forretningsvirksomhet til 
gode. Denne framgangsmåten vil kunne bidra til å gjøre skipsfarten innen EØS konkurransedyktig, med et 
skatte- og avgiftsnivå som kan sammenlignes med andre deler av verden, samtidig som EFTA-staten vil 
kunne opprettholde et normalt skatte- og avgiftsnivå for annen virksomhet og for aksjeeiernes og ledelsens 
personlige inntekter.

24A.3.2. Lønnsrelaterte kostnader

1) Som nevnt er sjøtransport en sektor med sterk internasjonal konkurranse. Støttetiltak for den maritime sektor 
bør derfor primært søke å redusere skattemessige og andre kostnader og byrder som belastes EØS-redere 
og EØS-sjøfolk, og bringe dem ned på nivåer på linje med normene på verdensplan. Tiltakene bør være en 
direkte stimulans til utviklingen av sektoren og sysselsettingen, heller enn å gi generell finansiell støtte.

2) I samsvar med disse siktemål bør følgende tiltak knyttet til lønnskostnader derfor tillates skipsfarten i EØS-
statene:

– reduserte trygdeavgiftssatser for EØS-sjøfolk som arbeider om bord på skip registrert i en EØS-stat,

– reduserte satser for inntektsskatt for EØS-sjøfolk som arbeider om bord på skip registrert i en EØS-
stat.

I dette punkt forstås med ”EØS-sjøfolk”:

– statsborgere i EØS-stater, når det gjelder sjøfolk som arbeider om bord på fartøyer (inkludert 
roroferger(22)) som driver regelmessig passasjertrafikk mellom havner i EØS,

– i alle andre tilfeller: alle sjøfolk som er underlagt skattlegging og/eller trygdebidrag i en EØS-stat.

3) De tidligere retningslinjene fra 1997 tillot slike reduksjoner for alle sjøfolk som arbeidet om bord på 
fartøyer registrert i en EØS-stat og som var underlagt skatt og/eller trygdebidrag til en EØS-stat. Senere er 
det imidlertid blitt klart at presset fra internasjonal konkurranse for europeiske rederier er svært sterkt når 
det gjelder internasjonal godstransport, mens det er lavere i forbindelse med regelmessig passasjertransport 
innenfor EØS. Å styrke konkurranseevnen for den europeiske skipsfartsindustrien er derfor et primært mål 
ved støtten i det første tilfellet. Å hindre EØS-statene fra å gi skattelette til alle sjøfolk i dette tilfellet ville 
ha svært negativ innvirkning på konkurranseevnen til europeiske redere, som kan bli fristet til utflagging. 
Samtidig er det konstatert at sysselsettingen av statsborgere fra EØS-stater er betydelig, både i prosent og 
i antall, når det gjelder regelmessig passasjertransport innenfor EØS. Å beskytte sysselsettingen i EØS 
er derfor et primærmål for støtte i dette tilfellet. Av nasjonale skattemessige hensyn foretrekker enkelte 
EØS-stater å ikke gi skattereduksjon som nevnt ovenfor, men gir i stedet godtgjørelse – helt eller delvis 
– til rederne for kostnadene i forbindelse med slike skatter. Denne framgangsmåten kan generelt regnes 
som likeverdig med systemet med redusert skatt som beskrevet ovenfor, forutsatt at det foreligger en klar 
tilknytning til disse skatter og avgifter, at det ikke er noe element av overkompensasjon og at systemet er 
gjennomsiktig og ikke åpent for misbruk.

(21) Skipene som brukes av disse operatørene fjerner eller graver også opp materialer som de senere transporterer. Oppgraving eller 
mudring som sådan berettiger ikke til statsstøtte til sjøtransport.

(22) Se artikkel 2 bokstav a) i rådsdirektiv 1999/35/EF av 29. april 1999 om en ordning med obligatoriske besiktelser med henblikk på 
sikker drift av roroferger og hurtiggående passasjerfartøyer i rutetrafikk (EFT L 138 av 1.6.1999, s. 1), innlemmet i EØS-avtalens 
vedlegg XIII nr. 56ca gjennom EØS-komiteens beslutning nr. 179/1999 (EFT L 74 av 15.3.2001, s. 7, og EØS-tillegget nr. 14 av 
15.3.2001, s. 22 (norsk) og s. 105 (islandsk)), trådte i kraft 1.8.2000.
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4) Når det gjelder sjøtransport-delen av aktiviteter i forbindelse med sleping og mudring (sjøtransport av 
materialer) kan støtte til sysselsetting av EØS-sjøfolk gis analogt med bestemmelsene i dette punkt, men bare 
dersom støtten gjelder EØS-sjøfolk som arbeider om bord på sjøgående, selvdrevne slepebåter og mudrings-
fartøyer, registrert i en EØS-stat, og som utfører sjøtransport i minst 50 % av deres driftstid(23).

5) Endelig bør det påpekes at støtte til sysselsetting faller inn under gruppeunntaket i henhold til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2204/2002 av 12. desember 2002 om anvendelse av EF-traktatens art. 87 og 
88 på støtte til sysselsetting(24), som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1g)(25) og som også får 
anvendelse for sjøtransport.

24A.4. Utskiftning av besetningen

 Støtte til utskifting av besetningen kan bidra til å redusere kostnadene ved å ansette sjøfolk fra EØS-statene, 
særlig om bord på skip som seiler i fjerne farvann. Støtte, som er underlagt taket (fastsatt i avsnitt 24A.11), 
kan derfor gis i form av dekning eller tilbakebetaling av kostnadene til hjemsending av EØS-sjøfolk som 
arbeider om bord på skip innført i EØS-statenes registre.

24A.5. Investeringsstøtte

1) Tilskudd til flåtefornyelse er ikke vanlig på andre transportområder som veitransport og luftfart. Ettersom 
slike ordninger har en tendens til å vri konkurransen, vil Overvåkningsorganet være tilbakeholdende med å 
godta slike ordninger, med mindre de inngår i en strukturell reform som fører til at den samlede flåtekapasitet 
reduseres.

2) Investeringene må være i samsvar med disse retningslinjers kapittel 24 B, eller andre EØS-regler eller 
retningslinjer som erstatter dette.

3) Innenfor rammen av disse retningslinjer kan imidlertid annen investeringsstøtte tillates, i samsvar med 
målsettingen om sikkerhet til sjøs. Dette gjelder i visse begrensede tilfeller der formålet er å bedre utstyret 
om bord på fartøyer innført i en EØS-stats register, eller å fremme bruken av sikre og rene skip. Følgelig 
vil støtte kunne godkjennes som stimulerer til oppgradering av EØS-registrerte skip til standarder som går 
ut over de obligatoriske sikkerhets- og miljøstandarder fastsatt i internasjonale konvensjoner, og foregriper 
høyere standarder for på denne måten å styrke sikkerhets- og miljøstyringen. Slik støtte må være i samsvar 
med de relevante EØS-bestemmelser i forbindelse med skipsbygging.

4) Ettersom skipsfarten er en svært mobil næring, kan regionalstøtte til skipsfartsselskaper i vanskeligstilte 
regioner, som ofte tar form av investeringsstøtte til selskaper som investerer i regionen, bare tillates 
dersom det er klart at fordelene ved støtten vil komme regionen til gode over et rimelig tidsrom. Dette vil 
blant annet være tilfellet dersom investeringen er knyttet til oppføring av spesiallagre eller til kjøp av fast 
omlastingsutstyr. Investeringsstøtte til skipsfartsselskaper i vanskeligstilte regioner kan dessuten bare tillates 
når den også er i samsvar med reglene om regionalstøtte (se avsnitt 24A.6).

24A.6. Regionalstøtte på grunnlag av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og c)

 I forbindelse med regionale støtteordninger vil Overvåkningsorganet anvende de generelle regler fastsatt i 
sine retningslinjer eller framtidige endringer av disse.

24A.7. Opplæring

1) Det bør først påpekes at støtte til opplæring faller inn under gruppeunntaket i henhold til kommisjons-
forordning (EF) nr. 68/2001 av 12. januar 2001 om anvendelse av EF-traktatens art. 87 og 88 på støtte til 
opplæring(26), som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1d(27) og som også får anvendelse for 
sjøtransport.

2) Mange opplæringsordninger for sjøfolk der det mottas støtte fra det offentlige, anses dessuten ikke å utgjøre 
statsstøtte fordi de er av generell karakter (enten de er yrkesrettede eller akademiske). Slike ordninger er 
derfor ikke underlagt meldeplikt til eller gransking av Overvåkningsorganet.

3) Dersom en ordning kan antas å omfatte statsstøtte, kreves det imidlertid melding. Dette kan f.eks. være 
tilfellet dersom en bestemt ordning er særskilt knyttet til opplæring om bord, og fordelen ved den finansielle 
støtten fra staten går direkte til opplæringsinstitusjonen, kadetten, besetningsmedlemmet eller rederen. 
Overvåkningsorganet stiller seg positivt til statsstøtte gitt på ikke-diskriminerende basis til opplæring om 
bord på skip registrert i en EØS-stat. I særlige tilfeller kan opplæring om bord på andre fartøyer støttes 

(23) Mudring som hovedsakelig finner sted blant annet i havner, gir ikke rett til støtte til sysselsetting av EØS-sjøfolk.
(24) EFT L 337 av 13.12.2002, s. 3.
(25) EØS-komiteens beslutning nr. 83/2003 (EUT L 257 av 9.10.2003, s. 39, og EØS-tillegget til EUT nr. 51 av 9.10.2003, s. 25), trådte 

i kraft 21.6.2003.
(26) EFT L 10 av 13.1.2001, s. 20.
(27) EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 (EFT L 266 av 3.10.2002, s. 56, og EØS-tillegget til EFT nr. 49 av 3.10.2002, s. 42), trådte 

i kraft 1.2.2003.
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dersom dette er berettiget ut fra saklige grunner, f.eks. ved mangel på tilgjengelige plasser om bord på 
fartøyer oppført i EØS-statens register.

4) Dersom det gis finansielle bidrag til opplæring om bord, kan praktikanten i prinsippet ikke være aktivt 
medlem av besetningen, men må være overtallig. Denne bestemmelsen skal sikre at det ikke betales netto-
lønnstilskudd til sjøfolk som utfører normale besetningsoppgaver.

5) For å sikre og utvikle EØS-ekspertisen på skipsfartsområdet samt konkurranseevnen til skipsfartsindustrien 
i EØS, kreves det dessuten en fortsatt omfattende forsknings- og utviklingsinnsats, der det fokuseres på 
kvalitet, produktivitet, sikkerhet og miljøvern. Statsstøtte til slike prosjekter kan godkjennes innenfor de 
grenser som er fastsatt i EØS-avtalen(28).

6) Støtte beregnet på å forbedre og oppdatere EØS-skipsoffiserers kvalifikasjoner kan tildeles i hele deres 
karriere. Støtten kan bestå av et bidrag til opplæringskostnadene og/eller kompensasjon for lønnen som 
betales til offiseren i opplæringsperioden. Ordningene må imidlertid utformes slik at opplæringsstøtten 
verken direkte eller indirekte kan omdannes til tilskudd til offiserenes lønn.

7) Støtte til faglig omskolering av havfiskere som ønsker å arbeide som sjøfolk kan også tillates.

24A.8. Omstruktureringsstøtte

 Selv om Overvåkningsorganets retningslinjer for krisestøtte og støtte til omstrukturering(29) bare får 
anvendelse på transport i den utstrekning det tas hensyn til næringens særlige karakter, vil Overvåknings-
organet anvende disse retningslinjer, eller andre retningslinjer eller EØS-bestemmelser som måtte erstatte 
dem, ved vurdering av omstruktureringsstøtte til skipsfartsselskaper.

24A.9. Forpliktelse til offentlig tjenesteytelse og kontrakter

1) På området maritim kabotasje kan det innføres forpliktelser til offentlig tjenesteytelse eller inngås kontrakter 
om offentlig tjeneste for tjenestene som angis i artikkel 4 i forordning (EØF) nr. 3577/92, innlemmet i 
EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 53a(30). For slike tjenester må forpliktelser eller kontrakter om offentlig 
tjenesteytelse, samt kompensasjonen som ytes for disse, være i overensstemmelse med den nevnte 
bestemmelsen og EØS-avtalens regler og bestemmelser angående statsstøtte, som fortolket av EFTA-
domstolen, og EF-domstolen for de tilsvarende bestemmelser i EF-traktaten i forbindelse med statsstøtte i 
Fellesskapet.

2) Overvåkningsorganet godtar at hvis en internasjonal transportforbindelse er nødvendig for å oppfylle 
absolutt nødvendige behov for offentlig transport, kan det ilegges forpliktelser til offentlig tjenesteytelse eller 
inngås kontrakter om offentlig tjeneste, forutsatt at enhver kompensasjon er underlagt de ovennevnte regler 
og bestemmelser i EØS-avtalen.

3) Varigheten av en kontrakt om offentlig tjenesteytelse bør være begrenset til et rimelig og ikke for langt 
tidsrom, normalt rundt seks år, ettersom kontrakter inngått for et betydelig lengre tidsrom kan medføre risiko 
for at det oppstår et (privat) monopol.

24A.10. Støtte til sjøtransport over korte distanser

1) Det finnes ingen juridisk definisjon av ”sjøtransport over korte distanser”. En melding fra Kommisjonen 
av 29. juni 1999 om utviklingen av sjøtransport over korte distanser i Europa(31) inneholder imidlertid en 
arbeidsdefinisjon av sjøtransport av korte distanser som ”sjøveis transport av gods og passasjerer mellom 
havner som befinner seg i det geografiske Europa eller mellom slike havner og havner som befinner seg i 
ikke-europeiske land som har kystlinje langs innelukkede hav ved Europas grenser”(32). I denne meldingen 
understreket Kommisjonen viktigheten av denne transportformen for å fremme bærekraftig og sikker 
mobilitet, for å styrke samhørigheten i EØS og forbedre transporteffektiviteten som ledd i en intermodal 
framgangsmåte. Overvåkningsorganet anerkjenner også at sjøtransport over korte distanser må fremmes på 
alle nivåer, det være seg på EØS-plan, nasjonalt eller regionalt.

2) Ettersom støtte til sjøtransport over korte distanser har som mål å forbedre den intermodale transportkjeden 
og redusere tiltettingen av veiene i EØS-statene, bør definisjonen av sjøtransport over korte distanser fra 
Kommisjonens melding av 1999 begrenses i forhold til disse retningslinjer, til bare å gjelde transport mellom 
havner på EØS-statenes territorium.

(28) Se EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) samt disse retningslinjenes kapittel 14 (Støtte til forskning og utvikling) og 15 (Støtte 
til miljøvern).

(29) Se disse retningslinjers kapittel 16.
(30) EØS-komiteens beslutning nr. 70/97 (EFT L 30 av 5.2.1998, s. 42, og EØS-tillegget til EFT nr. 5 av 5.2.1998, s. 175), trådte i kraft 

1.8.1998.
(31) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité samt Regionutvalget, ”Utviklingen av 

sjøtransport over korte distanser i Europa: et dynamisk alternativ i en bærekraftig transportkjede – Annen toårige rapport”, COM 
(1999) 317, endelig.

(32) Se ovennevnte melding, s. 2.
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3) Overvåkningsorganet anerkjenner at å starte sjøtransport over korte distanser kan være forbundet med 
betydelige økonomiske vansker, som EØS-statene kan ønske å lette for å fremme slike tjenester.

4) I slike tilfeller kan Overvåkningsorganet godkjenne slik støtte, under forutsetning av at den er beregnet på 
redere innenfor betydningen av artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 4055/86(33), innlemmet i EØS-avtalens 
vedlegg XIII nr. 53, når det gjelder skip under en av EØS-statenes flagg. Slik støtte må meldes, og må være 
i samsvar med følgende vilkår:

– støtten må ikke vare mer enn tre år, og hensikten må være å finansiere skipsforbindelse mellom havner 
på EØS-statenes territorium,

– tjenesten må være av en slik art at den muliggjør at transport (hovedsakelig av gods) som foretas på vei, 
blir foretatt helt eller delvis sjøveien, uten omlegging av sjøtransport i strid med den felles interesse,

– støtten skal være rettet mot gjennomføring av et konkret prosjekt med en kjent miljøpåvirkning, og som 
gjelder en ny rute eller oppgradering av tjenestene på en eksisterende rute, og om nødvendig omfatter 
flere redere. Den samme rute kan ikke være gjenstand for mer enn ett finansieringsprosjekt, som ikke 
kan fornyes, utvides eller gjentas,

– formålet ved støtten skal være å dekke enten opptil 30 % av driftskostnadene ved den aktuelle ruten(34), 
eller å finansiere innkjøp av omlastingsutstyr for den påtenkte ruten opp til et nivå av 10 % av slike 
investeringer,

– støtten til gjennomføring av et prosjekt må gis på grunnlag av oversiktlige kriterier uten forskjellsbe-
handling overfor skipsredere som er etablert i EØS. Støtten skal normalt gis til et prosjekt som EØS-
staten har utvalgt gjennom en anbudsprosedyre i henhold til gjeldende regler i Fellesskapet,

– tjenesten som prosjektet gjelder må være økonomisk bærekraftig etter den berettigede støtteperioden,

– slik støtte kan ikke kumuleres med kompensasjon for offentlig tjenesteytelse (forpliktelser eller 
kontrakter).

24A.11. Støttebegrensninger

1) Som beskrevet ovenfor, støtter visse EØS-stater skipsfartssektoren gjennom skattelettelse, mens andre EØS-
stater foretrekker direkte utbetalinger, for eksempel tilbakebetaling av inntektsskatt for sjøfolk. Ettersom 
EØS-statenes skattesystemer ikke er harmonisert, bør de to alternativene fortsatt være tilgjengelige. De 
to framgangsmåtene kan selvsagt i visse tilfeller kombineres. Dette innebærer imidlertid en risiko for 
kumulering av støtte på et uforholdsmessig høyt nivå i strid med avtalepartenes felles mål, og kan føre til et 
subsidiekappløp mellom EØS-stater.

2) Nullbeskatning med hensyn til inntektsskatt og trygdeavgifter for sjøfolk og reduksjon av selskapsskatt 
for skipsfartsvirksomhet som beskrevet i 24A.3.1 nr. 18, er det høyeste støttenivå som kan tillates. For å 
unngå konkurransevridning, må andre støtteordninger ikke gi større fordeler enn dette. Selv om den enkelte 
støtteordning meldt av en EFTA-stat vil bli undersøkt på eget grunnlag, må det samlede støttebeløp i form av 
direkte utbetalinger etter avsnitt 24.A.3 til 24.A.6 ikke overstige den samlede skatteinngang i form av skatter 
og trygdeavgifter, innkrevd fra skipsfartsvirksomhet og sjøfolk.

24A.12. Sluttbemerkninger

1) Overvåkningsorganet vil fortsatt overvåke markedsforholdene for sjøfarten regelmessig og nøye. Dersom 
markedsforholdene skulle endre seg, og behovet for statsstøtte bli redusert eller bortfalle, vil Overvåknings-
organet treffe de nødvendige forholdsregler i god tid.

2) Alle nye forslag til tiltak som meldes til Overvåkningsorganet må omfatte en kalender som viser de 
tallfestede forventede virkninger for hvert mål under avsnitt 24A.2.2 over de neste seks år. Slike forslag skal 
særlig angi den forventede makroøkonomiske avkastning for det aktuelle maritime kompleks, sammen med 
et anslag over antallet arbeidsplasser som bevares eller opprettes.

3) For alle støtteordninger, både eksisterende og nye, som faller inn under disse retningslinjer, skal EFTA-
statene gi Overvåkningsorganet en vurdering av virkningene i løpet av det sjette året av ordningenes 
anvendelsesperiode.

4) Når støtte er blitt godkjent og gitt til en mottaker som unntak fra flaggtilknytningen som angitt i avsnitt 
24A.3.1, skal den aktuelle EFTA-staten rapportere til Overvåkningsorganet hvert tredje år, regnet fra datoen 
støtten ble gitt. I rapporten skal EFTA-staten tallfeste de oppnådde virkninger og sammenligne resultatet med 
de forventede virkninger. Kravene til rapportering i disse retningslinjer skal gjelde fra det tidspunkt retnings-
linjene offentliggjøres.

(33) Se ovenstående fotnote 13.
(34) I tilfelle av fellesskapsfinansiering eller -godkjenning under forskjellige støtteordninger, gjelder taket på 30 % for den kumulerte 

samlede støtten. Det er verdt å merke seg at støtteintensiteten er den samme som for tiltak for overgang til andre transportmåter 
innenfor Fellesskapets Marco Polo-initiativ, se forordning (EF) nr. 1382/2003 artikkel 5 nr. 2 (EUT L 196 av 2.8.2003, s. 1).
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5) Hvis det viser seg nødvendig, f.eks. etter en berettiget klage, må den aktuelle EFTA-staten dessuten godtgjøre 
overfor Overvåkningsorganet at støtten som er gitt til den aktuelle mottakeren etter en vedtatt støtteordning, 
har vært strengt begrenset til sitt formål og har gitt de forventede virkninger.

24A.13. Formålstjenlige tiltak

1) Disse retningslinjer får anvendelse fra datoen de vedtas. I samsvar med overvåknings- og domstolsavtalens 
protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1 og del II artikkel 18 foreslår Overvåkningsorganet at EFTA-statene endrer 
sine eksisterende støtteordninger i forbindelse med statsstøtte som faller inn under disse retningslinjer, slik at 
ordningene skal være i samsvar med retningslinjene senest 30. juni 2005. EFTA-statene bes bekrefte skriftlig 
senest 30. juni 2004 at de godtar disse forslag til formålstjenlige tiltak.

2) Dersom en EFTA-stat unnlater å bekrefte skriftlig at forslagene godtas, vil Overvåkningsorganet anvende 
protokoll 3 del II artikkel 19 nr. 2 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan 
og en domstol, og om nødvendig innlede den prosedyre det vises til i denne bestemmelsen.

3) Disse retningslinjer vil bli tatt opp til vurdering innen sju år fra datoen de får anvendelse.
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VEDLEGG VIII

Definisjon av EØS-statenes registre med henblikk på reglene i kapittel 24A om støtte til sjøtransport

”EØS-statenes registre” skal forstås som registre underlagt lovene i en EF-medlemsstat eller en EFTA-stat som er part 
i EØS-avtalen og som finner anvendelse på de av dens områder som er del av enten Det europeiske fellesskap eller en 
EFTA-stat.

1) Alle EØS-statenes første registre anses som EØS-statenes registre.

2) I tillegg skal følgende registre, lokalisert i EØS-stater og underlagt disse statenes lover, anses som EØS-statenes 
registre:

Danmarks internasjonale skipsregister (DIS)

Tysk internasjonalt skipsregister (ISR)

Italiensk internasjonalt skipsregister

Madeiras internasjonale skipsregister (MAR)

Kanariøyenes register

Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

3) Andre registre anses ikke som EØS-statenes registre, selv om de i praksis fungerer som første alternativ for rederier 
basert i den aktuelle EØS-staten. Grunnen til dette er at registrene befinner seg i og er underlagt lovgivningen i 
territorier hvor EF-traktaten og dermed også EØS-avtalen ikke får anvendelse, eller ikke fullt ut får anvendelse. 
Følgelig anses følgende registre ikke som EØS-statenes registre:

 Kerguelen-registeret (EF-traktaten får ikke anvendelse for dette territoriet),

 De nederlandske antillers register (dette territoriet er assosiert med fellesskapet, og kun del IV i EF-traktaten får 
anvendelse for territoriet, som har sitt eget skattesystem),

 Registrene til:

– Isle of Man (kun visse deler av EF-traktaten får anvendelse på Isle of Man – se EF-traktatens artikkel 299 
 nr. 6 bokstav c); øyas parlament har enerett til å gi lover om skattesaker),

– Bermuda og Caymanøyene (de er del av territorier assosiert med fellesskapet, og kun EF-traktatens del IV får 
anvendelse; øyene er selvstyrende i skattesaker).

4) Når det gjelder Gibraltar, gjelder EF-traktaten fullt ut, og Gibraltars register anses for disse retningslinjers formål 
som et av EØS-statenes registre.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4581 – Imperial Tobacco/Altadis)

1. Kommisjonen mottok 30. august 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Imperial Tobacco 
Group PLC (”Imperial”) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over hele det spanske foretaket Altadis S.A. (”Altadis”) gjennom et offentlig kjøpstilbud kunngjort 
18. juli 2007.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Imperial: framstilling og distribusjon av tobakksprodukter,

– Altadis: framstilling av tobakksprodukter, distribusjon av tobakksprodukter og andre produkter.

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 210 av 8.9.2007. 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.4581 – Imperial Tobacco/Altadis), 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.

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2007/EØS/43/02
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4726 – Thomson/Reuters)

1. Kommisjonen mottok 3. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det kanadiske foretaket The Thomson 
Corporation (”Thomson”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket Reuters Group PLC (”Reuters”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Thomson: leverandør av informasjon med merverdi, integrert med dataverktøy og -programmer, 
til fagfolk innen juss, skatt, regnskap, finanstjenester, vitenskapelig forskning og helsevesen,

– Reuters: leverandør av informasjon, handelssystemer, tilknyttet programvare og nyheter til 
fagfolk innen finans, medier og bedriftsmarkedet.

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 210 av 8.9.2007. 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.4726 – Thomson/Reuters, 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.

2007/EØS/43/03



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 43/16 13.9.2007

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4753 – Antalis/MAP)

1. Kommisjonen mottok 5. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket Antalis International 
SAS (”Antalis”), som kontrolleres av Sequana Capital, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som 
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det nederlandske foretaket MAP 
Merchant Group BV (”MAP”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Antalis: distribusjon av papir,

– MAP: distribusjon av papir.

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 213 av 12.9.2007. 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.4753 – Antalis/MAP, 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.

2007/EØS/43/04



13.9.2007 Nr. 43/17EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4868 – Avnet/Magirus EID)

1. Kommisjonen mottok 31. august 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Avnet Inc. 
(”Avnet”) ved kjøp av eiendeler overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over deler av det tyske Magirus-konsernet, nærmere bestemt divisjonen for infrastruktur 
(”Magirus EID”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Avnet: distributør av elektroniske komponenter, dataprodukter og teknologitjenester,

– Magirus EID: distribusjon av IT-produkter.

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 210 av 8.9.2007. 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.4868 – Avnet/Magirus EID, 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.

2007/EØS/43/05



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 43/18 13.9.2007

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4871 – KPN/Getronics)

1. Kommisjonen mottok 3. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det nederlandske foretaket Koninklijke 
KPN N.V. (”KPN”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele det nederlandske foretaket Getronics N.V. (”Getronics”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– KPN: telekommunikasjonstjenester,

– Getronics: IKT-tjenester.

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 212 av 11.9.2007. 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.4871 – KPN/Getronics, 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.

2007/EØS/43/06



13.9.2007 Nr. 43/19EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4897 – Arcapita/HT Troplast)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 31. august 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket PVC (Lux) Holding Company 
S.à.r.l. (Luxembourg), kontrollert av Arcapita Bank B.S.C.(c) (”Arcapita”, Bahrain), ved kjøp 
av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 
HT Luxembourg S.à.r.l. (Luxembourg), holdingselskap i HT Troplast-konsernet (”HT Troplast”, 
Luxembourg).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Arcapita: investeringsbank,

– HT Troplast: vinylprofiler til vinduer og dører, vinylplater og vinylskodder.

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 212 av 11.9.2007. 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.4897 – Arcapita/HT Troplast, 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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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 43/20 13.9.2007

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4901 – Gilde/Swets)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 6. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det nederlandske foretaket Gilde 
Buy Out Management Holding B.V. (”Gilde”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det nederlandske foretaket Koninklijke Swets 
& Zeitlinger Holding N.V. (”Swets”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Gilde: aksjeinvesteringer,

– Swets: abonnementstjenester til utgivere og abonnenter.

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 214 av 13.9.2007. 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.4901 – Gilde/Swets, 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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13.9.2007 Nr. 43/21EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4903 – Hochtief/Vinci/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 24. august 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket Hochtief PPP 
Solutions GmbH (”Hochtief”, tilhører Hochtief Aktiengesellschaft) og de franske foretakene Vinci 
S.A. og Vinci Concessions S.A. (samlet omtalt som ”Vinci”) i fellesskap overtar kontroll som 
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nystiftet fellesforetak (”JV”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Hochtief: anleggsvirksomhet og tilknyttede tjenester,

– Vinci: drifts- og anleggsvirksomhet og tilknyttede tjenester,

– JV: ombygging og vedlikehold av en motorveiseksjon.

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 210 av 8.9.2007. 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.4903 – Hochtief/Vinci/JV, 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.

2007/EØS/43/09



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 43/22 13.9.2007

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4904 – Lite-On/Perlos)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 3. september 2007 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det taiwanske foretaket Lite-On 
Technologies Corporation (”Lite-On”) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele det finske foretaket Perlos Corporation (”Perlos”) gjennom et offentlig 
kjøpstilbud kunngjort 13. august 2007.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Lite-On: levering av data- og kommunikasjonsutstyr samt forbrukerelektronikk,

– Perlos: utvikling og framstilling av mekaniske deler til mobiltelefoner.

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 210 av 8.9.2007. 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.4904 – Lite-On/Perlos, 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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13.9.2007 Nr. 43/23EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Statsstøtte – Den tsjekkiske republikk

Statsstøtte C 19/07 (tidl. N 32/07) – Eksportkredittforsikring for små og mellomstore 
foretak mot risiko for manglende betaling – Export Guarantee and Insurance 

Corporation (EGAP)

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til ovennevnte støtte, se EUT C 205 av 4.9.2007.

Interesserte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 
oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort i EUT, til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Greffe
B-1049 Brussel/Bruxelles

Faks +32 2 296 12 42

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

Rettelse til anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i henhold til artikkel 4 nr. 1 
bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 i forbindelse med delegering av 
offentlig tjenesteyting – F-Périgueux: ruteflyging – Ruteflyging mellom Périgueux 

og Paris

(Den europeiske unions tidende C 176 av 28. juli 2007, s. 26 nr. 10, og EØS-tillegget til 
EUT nr. 37 av 9.8.2007, s. 16)

I setningen om søknadsfrist

skal teksten: ”… 3. september 2007 …”

erstattes med:  ”… 26. september 2007 …”.

2007/EØS/43/11

2007/EØS/43/12

https://remote.efta.int/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_205/,DanaInfo=eur-lex.europa.eu+c_20520070904en00190025.pdf


EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 43/24 13.9.2007

Melding fra Frankrike om endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med 
hensyn til ruteflyging mellom Cherbourg (Maupertus) og Paris (Orly)

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av  
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, besluttet å endre vilkårene 
for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Cherbourg (Maupertus) og 
Paris (Orly) med virkning fra 1. april 2008. Den endrede forpliktelsen erstatter forpliktelsen som ble 
publisert i De europeiske fellesskaps tidende C 143 av 21. mai 1999.

Se EUT C 205 av 4.9.2007 for nærmere opplysninger.

FI-Mikkeli: Ruteflyging

Kunngjøring av anbudskonkurranse

I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-
luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, har den finske regjeringen (samferdsels- og 
kommunikasjonsdepartementet) besluttet å innføre forpliktelse til å yte offentlig tjeneste for ruteflyginger 
på strekningen Mikkeli–Helsinki. Denne forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste ble offentliggjort i Den 
europeiske unions tidende C 205 av 4.9.2007.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 1.9.2007 har startet eller kunngjort sin hensikt 
om å starte ruteflyging på ruten Mikkeli-Helsinki i samsvar med vilkårene for forpliktelsen til å yte 
offentlig tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, vil samferdsels- og kommunikasjons-
departementet begrense adgangen til denne ruten til bare ett luftfartsselskap i en periode på inntil 3 år. 
Retten til å betjene ruten vil i så fall bli tildelt på grunnlag av en anbudsrunde i henhold til artikkel 
4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning. Mikkeli by (kunden) besluttet 11. juni 2007 å sende ut en 
anbudsinnbydelse.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder anbudsinnbydelsen, anbudsvilkår, kontrakten, detaljer om 
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste samt anbudsskjemaer, kan fås fra: 

Mikkelin kaupunki, Kirjaamo, PL 33, FI-50101 Mikkeli.

De kan også bestilles via e-post til kirjaamo@mikkeli.fi eller via faks +358 15 194 2040.

Anbudene må være innsendt senest 31 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort i Den 
europeiske unions tidende C 206 av 5.9.2007.

Anbudene må være innlevert på Mikkeli rådhus senest kl. 15.00 på datoen angitt ovenfor. Konvolutten 
merkes med: ”Tarjous: Mikkelin lentoliikenne, dnro 1989/2007” (Anbud, flyruter Mikkeli, referansenr. 
1989/2007). Anbud kan sendes per post til adressen nevnt for å be om opplysninger, eller sendes til 
bystyrets sekretariat på følgende adresse: Raatihuoneenkatu 8-10, FI-50100 Mikkeli. Sekretariatet er åpent 
fra mandag til fredag.

Anbudsprisen må oppgis i en separat forseglet konvolutt merket med anbudsgiverens navn. 

Se EUT C 206 av 5.9.2007 for nærmere opplysninger.

2007/EØS/43/13

2007/EØS/43/14

https://remote.efta.int/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_205/,DanaInfo=eur-lex.europa.eu+c_20520070904en00030003.pdf
mailto:kirjaamo@mikkeli.fi
https://remote.efta.int/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_206/,DanaInfo=eur-lex.europa.eu+c_20620070905en00130014.pdf
,DanaInfo=bex2.local.efta.int+The%20price%20of%20the%20bid%20must%20be%20specified%20in%20a%20separate%20sealed


13.9.2007 Nr. 43/25EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

FI-Helsinki: ruteflyging

Kunngjøring av anbudskonkurranse

I henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-
luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, har den finske regjeringen (samferdsels- og 
kommunikasjonsdepartementet) besluttet å innføre forpliktelse til å yte offentlig tjeneste for ruteflyginger 
på strekningene Helsinki–Varkaus og/eller Helsinki–Savonlinna. Denne forpliktelsen til å yte offentlig 
tjeneste ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 205 av 4.9.2007.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 1.9.2007 har startet eller kunngjort sin hensikt om 
å starte ruteflyging på rutene Helsinki–Varkaus og/eller Helsinki–Savonlinna i samsvar med vilkårene for 
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, vil samferdsels- 
og kommunikasjonsdepartementet begrense adgangen til disse rutene til bare ett luftfartsselskap i en 
periode på inntil 3 år. Retten til å betjene ruten vil i så fall bli tildelt på grunnlag av en anbudsrunde i 
henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning. Samferdsels- og kommunikasjonsdepartementet 
(kunden) besluttet 14. juni 2006 å sende ut en anbudsinnbydelse.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder anbudsinnbydelsen, anbudsvilkår, kontrakten, detaljer om 
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste samt anbudsskjemaer, kan fås fra: 

Liikenne- ja viestintäministeriö, Kirjaamo, PL 31, FI-00023 Valtioneuvosto, Helsinki.

De kan også bestilles via e-post til kirjaamo@mintc.fi eller via faks +358 9 160 28619.

Anbudene må være innsendt senest 31 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort i Den 
europeiske unions tidende C 206 av 5.9.2007.

Anbudene må være Samferdsels- og kommunikasjonsdepartementet i hende senest kl. 16.15 på datoen 
angitt ovenfor. Konvolutten merkes med: ”Tarjous: Varkauden ja/tai Savonlinnan lentoliikenne, 
734/79/2007” (Anbud, flyruter Varkaus og/eller Savonlinna, referansenr. 734/79/2007).

Anbudene kan sendes per post til ovennevnte adresse eller leveres til sekretariatet hos samferdsels- og 
kommunikasjonsdepartementet (Liikenne- ja Viestintäministeriö, Kirjaamo, Eteläesplanadi 16, Helsinki). 
Sekretariatet er åpent 8.00–16.15 fra mandag til fredag.

Anbudsprisen må oppgis i en separat forseglet konvolutt merket med anbudsgiverens navn. 

Se EUT C 206 av 5.9.2007 for nærmere opplysninger.

2007/EØS/43/15

mailto:kirjaamo@mintc.fi
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F-Cherbourg: ruteflyging

Ruteflyging mellom Cherbourg (Maupertus) og Paris (Orly)

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav 
d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 i forbindelse med delegering av offentlig 

tjenesteyting

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, besluttet å innføre forpliktelse til å yte 
offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Cherbourg (Maupertus) og Paris (Orly). Dette ble 
kunngjort i Den europeiske unions tidende C 205 av 4.9.2007. 

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 1. mars 2008 har startet eller er i ferd med å starte 
ruteflyging på den aktuelle ruten i samsvar med vilkårene for forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste og 
uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Frankrike i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i 
nevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare ett luftfartsselskap, som etter 
gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene ruten fra 1. april 2008.

Søknader må sendes i forseglet konvolutt merket: ”Délégation de service public pour l’exploitation d’une 
ligne aérienne — CANDIDATURE — À n’ouvrir qu’en commission” (Delegering av offentlig tjeneste 
med hensyn til ruteflyging – SØKNAD – må ikke åpnes før møte i utvalgskomiteen). Søknadene sendes som 
rekommandert brev med mottakskvittering, idet kvitteringens dato er avgjørende, eller leveres personlig 
mot kvittering, og må være mottatt senest 8. november 2007 kl. 17.00 lokal tid, på følgende adresse:

Chambre de commerce & d’industrie de Cherbourg-Cotentin, Hôtel Atlantique, F-50100 Cherbourg

Kort tid etter at den nevnte fristen er utløpt, vil handels- og industrikammeret for  Cherbourg-Cotentin 
sende de utvalgte kandidatene nærmere regler for anbudet, og et kontraktutkast.

De utvalgte anbyderne må inngi sine anbud senest 20. desember 2007 kl. 17.00 lokal tid.

Se EUT C 206 av 5.9.2007 for nærmere opplysninger.
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