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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 204/11/COL

av 29. juni 2011

om påstått statsstøtte til selskaper i Norsk Film-gruppen

(Norge)

EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt Overvåkningsorganet) har –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt EØS-
avtalen), særlig artikkel 61 og 62,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåknings organ og en domstol 
(heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen), særlig artikkel 24,

under henvisning til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 (heretter kalt protokoll 3), særlig del 
I artikkel 1 nr. 2 og del II artikkel 4 nr. 4 og artikkel 7 nr. 1,

etter å ha oppfordret berørte parter til å inngi kommentarer i henhold til protokoll 3 del II artikkel 6 nr. 1(1), 

og ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

1. Framgangsmåte

Ved brev av 23. mars 2006 (dok. nr. 368163) klagde flere norske filmselskaper(2) på at norske 
myndigheter hadde gitt årlige tilskudd til Norsk Filmstudio AS/Filmparken AS i årene 2000–2005.

Etter diverse brevvekslinger gjorde Overvåkningsorganet vedtak nr. 491/09/COL om å innlede 
formell gransking som ble kunngjort i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende.(3) Overvåkningsorganet oppfordret berørte parter til å inngi sine 
merknader. Det ble ikke mottatt merknader fra tredjemenn.

Ved brev av 2. februar 2010 (dok. nr. 545244) oversendte norske myndigheter sine kommentarer.

2. Norsk Film-gruppen

Norsk Film AS ble opprettet i 1932 av Norges kommunale kinoer. Selskapets filmstudio 
åpnet i 1935. I statsbudsjettet for 1947 besluttet den norske regjeringen å ta større ansvar for 
filmproduksjon. På 1950- og 1960-tallet hadde Norsk Film AS økonomiske problemer, som 
førte til tilskudd fra staten for å garantere selskapets fortsatte eksistens. Etter at selskapet ble 
slått konkurs på slutten av 60-tallet, besluttet regjeringen å påta seg hele ansvaret for selskapets 
framtid. Staten har siden 1974 hatt en eierandel på 77,6 % i selskapet. Norsk Film AS hadde 
to formål: å sørge for at norsk spillefilmproduksjon hadde nødvendige lokaler og utstyr og å 
produsere norske filmer.

(1) EUT L 174 av 1.7.2010, og EØS-tillegget til EUT nr. 34 av 1.7.2010.
(2) The Chimney Pot Oslo AS, Dagslys AS, Egg & Bacon AS, Grip Teknikk AS, Bob Aas Carho ENK, Kamerautleien AS, Lydhodene 

AS, Megaphon AS og Krypton Film AS.
(3) Se fotnote 1.
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ScanCam AS ble grunnlagt i 1986 av Norsk Film AS og avisen VG (Verdens Gang) på grunnlag 
av den daværende kameraavdelingen i Norsk Film AS. Senere eide Norsk Film AS og Schibsted 
ASA 50 % hver av aksjene i ScanCam AS. Den 31. desember 1998 solgte Schibsted ASA 
sin andel til Norsk Film AS, og ScanCam AS fortsatte som et heleid datterselskap av Norsk 
Filmstudio AS fra og med 1999.

Norsk Filmstudio AS, som ble grunnlagt i 1989, var et heleid datterselskap av Norsk Film AS. 
Fram til 1989 utgjorde studioet og teknisk utstyr en avdeling i Norsk Film AS. Norsk Filmstudio 
AS ble grunnlagt for å skape en klar grense mellom selskapets rolle som produsent og dets rolle 
for å opprettholde infrastrukturen for filmproduksjon (studio og teknisk utstyr).

I 2001 reformerte den norske regjeringen sin filmpolitikk, og det ble et klarere skille mellom 
statens ansvarsområde og ansvaret til privat sektor. Private produksjonsselskaper skulle ha 
ansvaret for å produsere filmer. Det ble derfor foreslått å selge aksjene i Norsk Film AS. Staten 
skulle fortsatt ha ansvaret for studioene, ettersom den delen av produksjonsprosessen ikke ble 
ansett som bærekraftig på markedsvilkår. I 2001 ble Norsk Film AS delt i to atskilte selskaper: ett 
filmproduksjonsselskap, Norsk Film AS, og et infrastrukturselskap, Filmparken AS. Selskapets 
resterende eiendeler ble værende i Filmparken AS. Norsk Filmstudio AS fortsatte som et heleid 
datterselskap av Filmparken AS. Den 25. juni 2001 fusjonerte Norsk Filmstudio med Filmparken 
AS. Den 4. januar 2002 solgte staten sin aksjer i produksjonsselskapet Norsk Film AS til det 
private produksjonsselskapet Diopter AS.

I 2002 fikk Filmparken AS igjen navnet Norsk Filmstudio AS.

I 2004 ble ScanCam AS en del av Norsk Filmstudio AS.

I 2009 fusjonerte Norsk Filmstudio AS og The Chimney Pot AS og ble Storyline Studio AS. Etter 
sammenslutningen eier Filmparken AS 60 % av virksomheten med 40 % igjen til aksjeeierne i 
det tidligere Chimney Pot AS.

Storyline Studios AS tilbyr hele spekteret av utstyr og tjenester til filmindustrien, blant annet 
filmstudioer, grip- og lysutstyr, kamera, etterarbeid, kostymer, finansiering, kontorutstyr, 
linjeproduksjon og filmkataloger.

3. Beskrivelse av de granskede tiltakene

Overvåkningsorganet gransket to ulike tiltak: et tilskudd på NOK 36 millioner (se avsnitt 3.1) og 
skattefordeler for noen selskaper i Norsk Film-gruppen (se avsnitt 3.2).

3.1 Tilskuddet på NOK 36 millioner

Årlige tilskudd ble tildelt ulike enheter innenfor Norsk Film-gruppen fra 1970-tallet og fram til 
2006. Årlige budsjetter for 1971–72 refererer til en eksisterende støtteordning. Tilskuddene ble 
betalt av kultur- og kirkedepartementet.

Overvåkningsorganet er i vedtak nr. 491/09/COL av den oppfatning at statens årlige tilskudd 
siden 1970-tallet til ulike enheter i Norsk Film-gruppen til produksjon av spillefilmer og til å 
opprettholde den infrastrukturen som er nødvendig for filmproduksjon, bygget på en eksisterende 
støtteordning. 

Norske myndigheter har angitt at Stortinget i 1997 vedtok å gi Norsk Film AS et tilskudd på 
NOK 36 millioner til oppgradering, modernisering og utvikling av den såkalte ”Filmparken”. 
Tilskuddet ble gitt over statsbudsjettets post for tilskudd til nasjonale kulturbygg. Beløpet 
ble tildelt over en toårsperiode, med NOK 10 millioner i 1998 og NOK 26 millioner i 1999. 
Tilskuddet dekket delvis moderniseringen og oppgraderingen av studiofasiliteter og delvis 
utviklingen av nye administrasjonsfasiliteter 
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I vedtak nr. 491/09/COL anså Overvåkningsorganet at ettersom tilskuddet på NOK 36 millioner 
bygget på en annen budsjettildeling og det spesifikke beløpet var beregnet på et bestemt formål 
(renovering av anlegget på Jar), kunne det utgjøre ny støtte. Overvåkningsorganet var i tvil om 
dette tilskuddet utgjorde en del av den eksisterende støtteordningen eller om det utgjorde et nytt 
støttetiltak.

3.2 Skattefordeler

Norsk Film AS og Norsk Filmstudio AS dro fordel av skattefritak fra 1995. Fritaket bygget på §26 
første ledd bokstav k i den tidligere skatteloven av 18. august 1911 nr. 8, erstattet av skatteloven 
av 26. mars 1999 nr. 14.(4)

Ifølge § 2-32 i skatteloven, som fastsetter reglene for denne ordningen med skattefordeler, er 
allmennyttige organisasjoner, institusjoner og selskap fritatt fra selskapsskatt i den grad de utøver 
virksomhet som ikke har fortjeneste som formål. 

Hvorvidt en institusjon eller et selskap betraktes som allmennyttig i samsvar med § 2-32 fastsettes 
på grunnlag av objektive kriterier, der selskapets formål er avgjørende. Et veldedig formål 
antyder dermed et allmennyttig organ. For å fastslå selskapets formål tar skattemyndighetene 
blant annet hensyn til selskapets vedtekter, herunder lovfestet formål og den virksomheten 
som faktisk utøves. Det tas også hensyn til om organet utøver virksomhet som er utsatt for 
konkurranse. Dersom foretaket utøver økonomisk eller kommersiell virksomhet og konkurrerer 
med skattepliktige foretak med fortjenestemotiv, er dette en indikasjon på at selskapet er 
skattepliktig. Et annet element som tas i betraktning, er hvordan foretaket finansieres. Dersom 
selskapet finansieres gjennom private gaver eller andre bidrag, tyder det på at selskapet ikke har 
fortjeneste som formål. 

En organisasjon som anses å ikke ha fortjeneste som formål er fritatt fra selskapsskatt av 
fortjeneste som følger av selskapets allmennyttige formål. Inntekt fra kommersiell virksomhet – 
er på visse vilkår – underlagt selskapsskatt.(5)

Hvorvidt § 2-32 får anvendelse for et selskap eller en organisasjon avgjøres av skattemyndighetene 
gjennom deres vanlige, årlige vurdering. Det er på grunnlag av skattebetalerens opplysninger i 
selvangivelsen og annen tilgjengelig informasjon de lokale skattemyndighetene avgjør om 
skatteordningen får anvendelse.

Norsk Film AS, Norsk Filmstudio AS og ScanCam AS ble innvilget skattefritak fordi selskapenes 
formål ikke var å gå med fortjeneste. Fram til 1995 søkte ikke Norsk Film AS og Norsk 
Filmstudio AS om skattefritak. Etter at de søkte, fikk de slike skattefordeler fra 1995 til 2001.

I 2001 ble Norsk Film AS delt i to atskilte selskaper: ett filmproduksjonsselskap, Norsk Film 
AS, og et infrastrukturselskap, Filmparken AS. Fra 2002 ble ikke selskapene lenger finansiert av 
statlige midler, og de utøvde normal forretningsvirksomhet. De ble derfor betraktet som vanlige 
selskap med fortjeneste som formål og følgelig omfattet av normal selskapsskatt.

Fram til 1998 eide Norsk Film AS og Schibsted ASA 50 % hver av aksjene i ScanCam AS. 
ScanCam AS ble derfor ikke ansett som en integrert del av virksomheten til Norsk Film AS. 
Fra desember 1998 var ScanCam AS heleid først av Norsk Film AS og deretter, fra 1999, av 
Norsk Filmstudio AS (Norsk Film AS’ heleide datterselskap). Etter denne endringen mente 
skattemyndighetene at ScanCam AS var en integrert del av virksomheten til Norsk Film AS, 
og kunne derfor få de samme skattefordelene i perioden 1998–2000. ScanCam AS gikk med 
fortjeneste i 1998, 1999, 2000 og 2001(6).

(4) Denne ordningen fastsetter fritak fra selskapsskatt for såkalte ”ideelle organisasjoner”.
(5) I henhold til § 2-32 nr. 2 i skatteloven er inntekt underlagt selskapsskatt dersom den årlige omsetningen av kommersiell virksomhet 

beløper seg til mer enn NOK 70 000 eller NOK 140 000 alt etter hva som er aktuelt.
(6) Se brev fra norske myndigheter av 11.8.2006 (dok. nr. 383774).
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I sin vurdering mente skattemyndighetene at selskapene kunne ha status som organisasjon som 
ikke har fortjeneste som formål på følgende grunnlag: Ifølge Norsk Film AS’ vedtekter er ikke 
selskapets formål å gå med fortjeneste, 97,7 % av aksjene var eid av staten og kommunene og 
selskapet var i betydelig grad finansiert gjennom statlige midler. 

Skattemyndighetene angav dessuten at skattefritaket ble gitt med det forbehold at en mulig 
fortjeneste i sin helhet skulle brukes for å oppnå selskapets mål innenfor rammen av å være 
et selskap som ikke har fortjeneste som formål. Datterselskapet Norsk Filmstudio AS ble 
betraktet som en integrert del av virksomheten til Norsk Film AS, og var omfattet av det samme 
skattefritaket. Norske myndigheter har angitt at Norsk Filmstudio AS ikke hadde fortjeneste i 
årene 1995–2001, og at skattefordelene dermed var uten virkning.

Selskapene er nå underlagt vanlig selskapsskatt. 

I vedtak nr. 491/09/COL var Overvåkningsorganet i tvil om anvendelsen av fritak fra selskapsskatt 
basert på logikken om fritak for organisasjoner som ikke har fortjeneste som formål, kunne 
berettige skattefritaket for selskapene i Norsk Film-gruppen. 

Støtten i form av fritak fra selskapsskatt utgjør driftsstøtte. Slik støtte er bare tillatt i spesielle 
tilfeller, og særlig når kriteriene i Overvåkningsorganets retningslinjer er oppfylt (f.eks. for visse 
typer miljø- eller regionalstøtte). Overvåkningsorganet var i tvil om de særlige skattereglene 
anvendt på enkelte av selskapene i Norsk Film-gruppen kunne rettferdiggjøres under EØS-
avtalens bestemmelser om statsstøtte. 

4. Kommentarer fra norske myndigheter 

4.1 Tilskuddet på NOK 36 millioner

4.1.1 Tilskuddet utgjør ikke statsstøtte

Norske myndigheter hevder at tildelingen av beløpet på NOK 36 millioner ikke utgjør statsstøtte 

Ved bruk av en virkningsbasert metode hevder norsk myndigheter at tilskuddet som granskes ikke 
gav mottakeren en faktisk økonomisk fordel. 

Norske myndigheter mener at ingen av selskapene fikk noen økonomisk fordel som følge av 
tilskuddet til oppgradering og modernisering av Filmparken. Norsk Filmstudio AS var ansvarlig 
for utleie av lokaler og utstyr til alle produksjonsselskapene i Norge. Det var et klart juridisk skille 
innenfor Norsk Film-gruppen mellom filmproduksjonsvirksomhet og utleie av produksjonslokaler 
og -utstyr. Det var åpen tilgang til produksjonsfasilitetene, og alle norske produksjonsselskaper 
(også Norsk Film AS) fikk tilgang på like vilkår. Utleievirksomheten gav ikke fortjeneste og 
medførte underskudd for Norsk Filmstudio AS.

Norske myndigheter hevder at tiltaket ikke kan sies å ha gitt Norsk Film-gruppen en økonomisk 
fordel, ettersom dette helt klart ikke var virkningen av tilskuddet. Tiltakets formål og virkning 
var snarere å gi norske filmprodusenter tilgang til produksjonsfasiliteter. De understreker at det 
bare skyldtes markedssvikt at Norsk Filmstudio AS var den eneste som kunne tilby utleie av 
studiofasiliteter der filmer av en viss lengde og kvalitet kunne produseres. Selskapet gjorde dette 
til fordel for alle produsenter og fikk ingen økonomisk fordel.

4.1.2 Tiltaket ville uansett utgjøre eksisterende støtte

Norske myndigheter hevder at selv om tilskuddet på NOK 36 millioner utgjorde statsstøtte, ville 
det uansett utgjøre eksisterende støtte.

Norske myndigheter mener bestemt at tilskuddet på NOK 36 millioner utgjorde en del av den 
eksisterende støtteordningen i form av bevilgning av årlige tilskudd. 
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Norske myndigheter understreker at selv om tilskuddet ble gitt over et annet budsjett enn de 
årlige tilskuddene, er ikke det en tilstrekkelig indikasjon på at tilskuddet i seg selv utgjorde et 
selvstendig og nytt tiltak. De forklarer at det faktum at tilskuddet i 1998–1999 ble tildelt over en 
annen budsjettpost, var tilfeldig og et spørsmål om formaliteter, og at utbetalingen av beløpet på 
NOK 36 millioner like godt kunne vært gitt over budsjettets post for filmfinansiering og spredt 
utover en periode på ti år, og dermed ’smeltet inn i’ de årlige tilskuddene til Norsk Film AS 
som består av både drifts- og investeringsstøtte. At tilskuddet i 1998–1999 ble tildelt over en 
annen budsjettpost var resultatet av en ny måte å organisere (stats)budsjettets post for tilskudd 
til oppføring av kulturbygg på. Norske myndigheter hevder dessuten at det som er viktig er at 
tilskuddet var en del av en systematisk og fortløpende serie utbetalinger til samme mottaker og 
at støttens art er uendret. Ordningen skal alltid ha bestått av en investeringsdel og en driftsdel.

Oppgraderings- og moderniseringsprosessen hadde pågått en stund og påløpte kostnader fram til 
1998–1999 var anslått til NOK 13 millioner. Dette beløpet omfattet bidrag fra staten gjennom den 
eksisterende støtteordningen, som hadde vært på plass siden 1970-tallet. I 1997 ble det imidlertid 
klart at NOK 13 millioner ikke var tilstrekkelig til å fullføre arbeidet, og det ble derfor besluttet 
å tildele ytterligere NOK 36 millioner til å fullføre oppgraderingen. 

Norske myndigheter gav Overvåkningsorganet opplysninger til støtte for at beløp også tidligere 
var blitt tildelt og øremerket for oppgradering og modernisering av den nødvendige infrastrukturen 
for å opprettholde vilkårene for filmproduksjon.

Til slutt hevder norske myndigheter at det faktum at tilskuddet var mye høyere enn de årlige 
utbetalingene hadde vært fram til da, ikke var en indikasjon på at det utgjorde ny støtte. De viser 
til Den europeiske domstols dom i sak Namur-Les-Assurances(7): ”ny støtte som oppstår eller 
endring av eksisterende støtte kan ikke vurderes i henhold til støttens målestokk eller beløpets 
størrelse i økonomisk forstand på et hvilket som helst tidspunkt i foretakets levetid, dersom 
støtten er gitt etter tidligere lovbestemmelser som er uforandret”.

4.1.3 Ny støtte ville uansett være forenlig

Norske myndigheter hevder at tiltaket, dersom Overvåkningsorganet skulle konkludere med at 
det utgjør ny støtte, uansett vil være forenlig med EØS-avtalens virkemåte. De mener at tiltaket 
ville være forenlig med artikkel 61 nr. 3 bokstav c) EØS, ettersom formålet med tilskuddet var 
kulturbevaring og tiltaket var nødvendig og forholdsmessig med hensyn til å nå dette målet.

Norske myndigheter erklærer at filmproduksjon utgjør et viktig kulturelt uttrykk og er en del 
av nasjonens arv. Uten egnede produksjonsfasiliteter kan ikke filmer produseres. Tilskuddet 
var dessuten nødvendig på grunn av en markedssvikt. Norske myndigheter understreker også 
at Overvåkningsorganet har godkjent støttetiltakene for audiovisuelle ordninger, som ville vært 
uten virkning dersom den infrastrukturen som kreves for å produsere audiovisuelle verker ikke 
var på plass. 

4.2 Skattefordeler

4.2.1 Anvendelse av skattefordeler utgjør ikke statsstøtte

Norske myndigheter understreker for det første at Overvåkningsorganet i vedtak nr. 491/09/
COL ikke hadde innvendinger mot skatteordningen i seg selv som gir fritak fra selskapsskatt for 
foretak som ikke har fortjeneste som formål, med gransket anvendelsen av denne ordningen for 
visse selskaper i Norsk Film-gruppen. Det er derfor den faktiske bruken eller feilaktig bruk av 
skatteordningen for visse selskaper som granskes. 

Norske myndigheter framholder dernest at de selv ikke har tatt i betraktning hvorvidt § 2-32 
i skatteloven ble korrekt anvendt på selskaper i Norsk Film-gruppen, ettersom de ikke er den 
myndighet som foretar skattevurdering.

(7) Sak C-44/93 Namur-Les Assurances du Crédit SA mot Office National du Ducroire og Den belgiske stat [1994] saml. I-3829, nr. 28.
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De har imidlertid angitt at ”en mulig feil anvendelse av en alminnelig skattebestemmelse 
fra skattemyndighetenes side til fordel for en skattebetaler, ikke utgjør statsstøtte. (…) 
Ved feil anvendelse av en nasjonal skattebestemmelse bør dette fortrinnsvis utbedres av 
skattemyndighetene eller av domstolene i henhold til gjeldende nasjonal rett. (…) Det ville skape 
en uhåndterlig situasjon dersom enhver feil anvendelse av nasjonale skattebestemmelser som 
fører til en uberettiget fordel for en bestemt skattebetaler utgjør statsstøtte.”

Norsk myndigheter understreker at ettersom følgene av feilaktig beskatning kan variere, med 
mindre det er snakk om konsekvent feil anvendelse, bør det treffes utbedringstiltak under nasjonal 
rett og ikke vurderes etter statsstøttereglene i EØS.

4.2.2 Anvendelsen av skattefordeler var uansett basert på en eksisterende støtteordning 

Norske myndigheter hevder videre at anvendelsen av en skattebestemmelse fra før EØS-
avtalen trådte i kraft uansett ikke vil utgjøre ny støtte, derimot anvendelse av en eksisterende 
støtteordning.

De mener at ”ordinær anvendelse av en alminnelig regel og vurderingen av hvorvidt denne får 
anvendelse i et gitt tilfelle, uansett ikke kan utgjøre ny støtte og dermed ikke krever melding 
til Overvåkningsorganet. Dersom individuell anvendelse av en eksisterende støtteordning ville 
utgjøre ny støtte, ville det på en urimelig måte utvide virkeområdet for hva som betraktes som ny 
støtte, og det ville utvanne virkeområdet for forenlig støtte i form av eksisterende støtte i henhold 
til statsstøttereglene.”

II. VURDERING

1. Om det foreligger statsstøtte 

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.”

1.1 Bruk av statsmidler

Tilskuddet må gis av staten eller ved bruk av statsmidler. 

1.1.1 Tilskuddet på NOK 36 millioner 

Tilskuddet på NOK 36 millioner ble gitt over statsbudsjettets post for tilskudd til nasjonale 
kulturbygninger.

Overvåkningsorganet mener derfor at vilkåret om at statlige midler er involvert, er oppfylt.

1.1.2 Skattefordeler

Norsk Film AS og datterselskapet Norsk Filmstudio AS fikk skattefritak fra 1995 til 2001. I 
et brev av 18. mars 1996 gav Bærum skattekontor skattefritak for regnskapsåret 1995 med det 
forbehold at mulig fortjeneste i sin helhet skulle brukes på å oppnå selskapets formål innenfor 
rammen av å være et selskap som ikke har fortjeneste som formål. 

ScanCam AS (datterselskapet som driver kamerautleie) fikk skattefritak fra 1998 til 2001 på 
samme grunnlag.
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Som følge av den gunstige skatteordningen gir staten avkall på skatteinntekter som den normalt 
ville fått fra de aktuelle foretakene. Fraværet av disse midlene innebar en belastning av statens 
ressurser som tilsvarer de midler som vanligvis betales over de berørte foretakenes budsjetter.(8)

At vurderingen ble foretatt av den lokale skattemyndigheten, har ingen innvirkning på det faktum 
at statlige midler var involvert.(9)

1.2 Begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer

1.2.1 Tilskuddet på NOK 36 millioner 

For det første må tiltaket medført fordeler for Norsk Filmstudio AS/Filmparken AS som fritok 
dem fra kostnader som vanligvis betales over deres budsjett. Tilskuddet på NOK 36 millioner gav 
mottakerne en økonomisk fordel som de ikke ville ha fått gjennom vanlig forretningsvirksomhet. 
Det styrket dermed den økonomiske stillingen til Norsk Filmstudio AS/Filmparken AS 
sammenlignet med andre foretak med virksomhet innenfor filmproduksjon i EØS. 

For det andre må støttetiltaket være selektivt ved at det ”begunstiger visse foretak eller produksjon 
av visse varer”.

Overvåkningsorganet betrakter tilskuddet på NOK 36 millioner til oppgradering av studiofasiliteter 
som selektivt ettersom mottakeren var uttrykkelig utpekt.

1.2.2 Skattefordeler

Noen av selskapene i Norsk Film-gruppen fikk fritak fra betaling av vanlig selskapsskatt og ble 
dermed fritatt fra kostnader som vanligvis betales over et foretaks budsjett. De ville ikke fått 
denne fordelen gjennom vanlig forretningsvirksomhet. 

Overvåkningsorganet anerkjenner imidlertid at Europadomstolen og EFTA-domstolen konsekvent 
har fastslått at tiltak som gir visse mottakere fordeler, ikke er selektive dersom de kan 
rettferdiggjøres av egenarten ved eller generelle ordninger i systemet de er en del av. 

I tillegg fastsetter Overvåkningsorganets retningslinjer for anvendelse av statsstøttereglene på 
tiltak i tilknytning til direkte selskapsbeskatning særskilt at ”skatt av fortjeneste ikke kan kreves 
dersom det ikke foreligger fortjeneste. Skatteordningens art kan dermed berettige at foretak som 
ikke har fortjeneste som formål, for eksempel stiftelser eller foreninger, er særlig unntatt fra 
beskatning av fortjeneste dersom de faktisk ikke kan ha noen fortjeneste.”

I vedtak nr. 491/09/COL utfordret ikke Overvåkningsorganet det faktum at skattefordelene i seg 
selv kan berettiges av ordningens art eller logikk. Det var i tvil om anvendelsen av ordningen 
for de berørte foretakene. Disse foretakene fikk fritak fra selskapsskatt ved anvendelse av § 26 
første ledd bokstav k i den tidligere skatteloven av 18. august 1911 nr. 8, erstattet av skatteloven 
av 26. mars 1999 nr. 14. Denne ordningen gir fritak fra selskapsskatt for organisasjoner som 
oppfyller visse kriterier, hovedsakelig knyttet til deres allmennyttige formål. 

Ifølge opplysningene framlagt av norske myndigheter ble Norsk Film AS, Norsk Filmstudio 
AS og ScanCam AS innvilget skattefritak fordi selskapene ikke hadde fortjeneste som formål. 
Overvåkningsorganet kan i sin vurdering ikke erstatte norske lokale skattemyndigheter. På 
grunnlag av de opplysningene det har fått, mener Overvåkningsorganet at det ikke har tilstrekkelig 
bevis for at den gunstige ordningen er anvendt feilaktig på de tre foretakene, og at tiltaket derfor 
kan sies å være selektivt av natur.

Overvåkningsorganet kan derfor ikke konkludere med at skattefordelene for Norsk Filmstudio 
AS/Filmparken AS/ScanCam AS på grunnlag av kriteriene opprinnelig fastsatt i skatteloven 
1911, innebærer statsstøtte.

(8) Sak C-156/98 Tyskland mot Kommisjonen [2000] saml. I-6857, nr. 26.
(9) Sak 248/84 Tyskland mot Kommisjonen [1987] saml. I-4013, nr. 17.
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1.3 Vridning av konkurransen og påvirkning av samhandelen mellom avtalepartene

Statsstøtte til spesifikke foretak betraktes som å vri konkurransen og påvirke samhandel mellom 
avtalepartene dersom mottakeren utøver økonomisk virksomhet som involverer samhandel 
mellom avtalepartene. Kinofilmer kan produseres på forskjellige steder i EØS. De omsettes 
deretter mellom partene i EØS-avtalen. Støtte til et foretak som produserer spillefilmer 
og tilbyr studiotjenester kan derfor endre konkurransen som eksisterer mellom to ulike 
filmproduksjonssteder. Tiltaket som granskes kan anses å vri konkurransen og påvirke samhandel 
mellom avtalepartene.

1.4 Konklusjon

På grunnlag av ovennevnte elementer er Overvåkningsorganets konklusjon at tilskuddet på 
NOK 36 millioner utgjorde statsstøtte og at skattefordelene for Norsk Filmstudio AS/Filmparken 
AS/ScanCam AS ikke innbar statsstøtte.

Overvåkningsorganet vil derfor vurdere tilskuddet på NOK 36 millioner i det følgende.

2. Framgangsmåte

Framgangsmåten for ny støtte er fastsatt i protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. Dersom 
Overvåkningsorganet er i tvil om støttetiltakets forenlighet, skal det innlede den formelle 
granskingen fastsatt i protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 og del II artikkel 4 nr. 4.

En egen framgangsmåte for eksisterende støtte er fastsatt i protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1. I 
henhold til denne bestemmelsen skal Overvåkningsorganet sammen med EFTA-statene løpende 
undersøke alle eksisterende støtteordninger i disse statene. Det skal foreslå for medlemsstatene 
alle formålstjenlige tiltak for at EØS-avtalen gradvis skal utvikles og kunne virke.

Enhver vurdering gjort i et åpningsvedtak om hvorvidt et mulig støttetiltak utgjør ny eller 
eksisterende støtte, er nødvendigvis bare midlertidig. Selv om Overvåkningsorganet, på grunnlag 
av de opplysninger som var gitt, vedtar å innlede formell gransking på grunnlag av protokoll 3 
del I artikkel 1 nr. 2 og 3, kan Overvåkningsorganet i sitt endelige vedtak fortsatt konkludere 
med at tiltaket faktisk utgjør eksisterende støtte.(10) Når saken gjelder eksisterende støtte, må 
Overvåkningsorganet følge framgangsmåten for eksisterende støtte.(11) I et slikt tilfelle ville 
derfor Overvåkningsorganet måtte avslutte den formelle granskingen og eventuelt innlede 
framgangsmåten for eksisterende støtte fastsatt i protokoll 3 del II artikkel 17–19.(12) 

De opplysningene som var framlagt for Overvåkningsorganet da det vedtok å innlede formell 
gransking, berettiget ikke den foreløpige konklusjonen at all involvert støtte utgjorde eksisterende 
støtte, og Overvåkningsorganet behandlet derfor disse tiltakene etter reglene for ny støtte. 

Overvåkningsorganet vil i den formelle granskingen avgjøre om ny støtte foreligger og om denne 
er forenlig. Dersom det gjelder eksisterende støtte, og ettersom de to tiltakene som granskes 
nå er avsluttet, vil Overvåkningsorganet avslutte den formelle granskingen uten å innlede 
framgangsmåten for eksisterende støtte ettersom denne ville være formålsløs.

3. Tilskuddet på NOK 36 millioner – eksisterende støtte

I henhold til protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav b) i) defineres eksisterende støtte som ”all støtte 
som eksisterte før EØS-avtalen trådte i kraft i vedkommende EFTA-stat, dvs. støtteordninger og 
individuell støtte som var iverksatt før og som fortsatt gjelder etter EØS-avtalens ikrafttredelse.” 
Endring av slik støtte innebærer ny støtte ifølge artikkel 1 bokstav c).

(10) Sak C-400/99 Italia mot Kommisjonen [2005] saml. I-3657, nr. 47 og 54–55.
(11) Sak T-190/00 Regione Siciliana mot Kommisjonen [2003] saml. II-5015, nr. 48. 
(12) Sak C-312/90 Spania mot Kommisjonen [1992] saml. I-4117, nr. 14–17 og sak C-47/91 Italia mot Kommisjonen [1992] saml. 

I-4145, nr. 22–25.
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Norske myndigheter har framlagt tilleggsopplysninger i forbindelse med deres merknader til 
vedtak nr. 491/09/COL (se avsnitt 4.1.2 over).

Overvåkningsorganet er i vedtak nr. 491/09/COL av den oppfatning at statens årlige tilskudd 
siden 1970-tallet til Norsk Filmstudio AS/Filmparken AS til produksjon av spillefilmer og til å 
opprettholde den infrastrukturen som er nødvendig for filmproduksjon, bygget på en eksisterende 
støtteordning.

Overvåkningsorganet mener at tilskuddet på NOK 36 millioner ble tildelt innen for rammen av 
den eksisterende støtteordningen.

For det første ser det ut til at de årlige tilskuddene som ble gitt opp gjennom årene alltid hadde 
omfattet en investeringstøttedel og en driftsstøttedel.(13) Norske myndigheter har derfor angitt at 
oppgraderings- og moderniseringsprosessen allerede var påbegynt og hadde fram til 1998–1999 
beløpt seg til anslagsvis NOK 13 millioner, dekket av de årlige tilskuddene. Norske myndigheter 
framla utdrag av budsjettforslag som viste at flere betydelige beløp var tildelt Norsk Film AS til 
oppgradering og modernisering av den infrastrukturen som kreves for å produsere filmer.(14) Det 
faktum at det særskilte tilskuddet var øremerket for renovering av anlegget på Jar, bør derfor ikke 
betraktes som å utgjøre en endring av den eksisterende støtteordningen.

For det andre er det faktum at tilskuddet ble betalt over et annet budsjett enn det som ble brukt 
for de årlige tilskuddene irrelevant i dette tilfellet. Dette var rett og slett en budsjettformalitet som 
følge av en ny måte å organisere budsjettet på.

Til slutt er det faktum at tilskuddet var mye høyere enn de årlige utbetalingene hadde vært, ikke 
en indikasjon på at tilskuddet utgjør ny støtte. Den europeiske domstol har uttrykt at ”ny støtte 
som oppstår etter endring av eksisterende støtte kan ikke vurderes i henhold til støttens målestokk 
eller beløpets størrelse i økonomisk forstand på et hvilket som helst tidspunkt i foretakets levetid, 
dersom støtten er gitt etter tidligere lovbestemmelser som er uforandret”.(15)

På bakgrunn av dette er Overvåkningsorganets konklusjon at tilskuddet på NOK 36 millioner 
inngikk i en eksisterende støtteordning som ble avsluttet i 2006.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

EFTAs overvåkningsorgan mener at tilskuddet på NOK 36 millioner inngikk i en eksisterende 
støtteordning. Den formelle granskingen i forbindelse med ny støtte er derfor avsluttet.

Artikkel 2

EFTAs overvåkningsorgan mener at skattefordelene for Norsk Film AS, Norsk Filmstudio AS og 
ScanCam AS ikke utgjør statsstøtte i henhold til artikkel 61 nr. 1 EØS.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge.

(13) Se merknader fra norske myndigheter om EFTAs overvåkningsorgans vedtak om å innlede gransking i sak nr. 67377 – Påstått 
statsstøtte til selskaper i Norsk Film-gruppen (dok. nr. 545244).

(14) Se st.prp. nr. 1 (1976–77): NOK 1 313 000, st.prp. nr. 1 (1977–78): NOK 4 millioner, st.prp. nr. 1 (1978–79): NOK 3,9 millioner.
(15) Sak C-44/93 Namur-Les Assurances du Crédit SA mot Office National du Ducroire og Den belgiske stat [1994] saml. I-3829, nr. 28.
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Artikkel 4

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 29. juni 2011.

For EFTAs overvåkningsorgan

 Per Sanderud Sabine Monauni-Tömördy

 President Medlem av kollegiet
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Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

EFTAs overvåkningsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens 
artikkel 61 nr. 1:

Vedtaksdato: 30.5.2012

Saksnummer: 68531

Vedtak nr.: 213/12/COL

EFTA-stat: Island

Tittel (og/eller navnet på mottakeren): Om tildeling av statsstøtte i forbindelse med reparasjon av 
skipsheisen på Vestmannøyene

Rettslig grunnlag: EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

Type tiltak: Ikke støtte

Økonomiske sektorer: Skipsbygging/-reparasjon

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans 
nettsider:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.

 2012/EØS/58/02
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Melding fra EFTAs overvåkningsorgan om gjeldende rentesatser for tre EFTA-
stater for tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med 

virkning fra 1. juni 2012

Offentliggjøres i samsvar med artikkel 10 i Overvåkningsorganets vedtak nr. 195/04/COL 
av 14. juli 2004(1) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kapittelet om framgangsmåten for fastsettelse av referanse- 
og kalkulasjonsrenter i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte, som endret ved  
Overvåkningsorganets vedtak nr. 788/08/COL av 17. desember 2008(2). For å finne den 
gjeldende referanserenten må det legges til marginer i henhold til retningslinjene for 
statsstøtte. For kalkulasjonsrenten betyr dette at den aktuelle marginen på 100 basispoeng 
må legges til grunnsatsen. Rentesatsen for tilbakebetaling av statsstøtte beregnes også 
vanligvis ved å legge 100 poeng til grunnsatsen som beskrevet i Overvåkningsorganets 
vedtak nr. 789/08/COL av 17. desember 2008(3) om endring av Overvåkningsorganets vedtak  
nr. 195/04/COL av 14. juli 2004(4).

Island Liechtenstein Norge

1.1.2012 – 31.5.2012 4,70 0,31 3,57

1.6.2012 – 4,70 0,38 3,57

(1) EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillegget til EUT nr. 26 av 25.5.2006, s. 1.
(2) EUT L 105 av 21.4.2011, s. 32, og EØS-tillegget til EUT nr. 23 av 21.4.2011, s. 1.
(3) EUT L 340 av 22.12.2010, s. 1, og EØS-tillegget til EUT nr. 72 av 22.12.2010, s. 1.
(4) Se konsolidert utgave på http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf

 2012/EØS/58/03

http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
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Melding fra EFTAs overvåkningsorgan om terskelverdiene omhandlet i direktiv 
2004/17 og direktiv 2004/18, endret ved forordning 1251/2011, uttrykt i EFTA-

statenes lokale valutaer

Terskelverdier i EUR Terskelverdier i NOK Terskelverdier i CHF Terskelverdier i ISK

130 000 1 042 319 176 310 21 540 485

200 000 1 603 568 271 246 33 139 208

400 000 3 207 136 542 492 66 278 416

5 000 000 40 089 200 6 781 150 828 480 200

 2012/EØS/58/04
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 189/12/COL

av 22. mai 2012

om unntak for produksjon og engrossalg av elektrisk kraft i Norge fra anvendelsen av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF om samordning av innkjøpsreglene for 

oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

under henvisning til rettsakten omhandlet i nr. 4 i vedlegg XVI til avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde om fastsettelse av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter i forsyningssektoren 
(europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangmåtene 
ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) (”direktiv 
2004/17/EF”), særlig artikkel 30,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåknings organ og en domstol 
(”overvåknings- og domstolsavtalen”), særlig artikkel 1 og 3 i protokoll 1,

under henvisning til anmodningen framsatt av Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB 
Kraftproduksjon AS og Østfold Energi AS (”søkerne”) til Overvåkningsorganet 24. januar 2012,

under henvisning til vedtak i EFTAs overvåkningsorgan (”Overvåkningsorganet”) av 19. april 2012 som 
gir det medlem med særlig ansvar for offentlig innkjøp myndighet til å ta visse beslutninger innenfor 
offentlige innkjøp (vedtak nr. 138/12/COL),

etter samråd med EFTAs komité for offentlige innkjøp som bistår EFTAs overvåkningsorgan,

og ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

1. Den 24. januar 2012 mottok Overvåkningsorganet en anmodning i henhold til artikkel 30 nr. 5 i 
direktiv 2004/17/EF fra Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB Kraftproduksjon 
AS og Østfold Energi AS om å godkjenne anvendelsen av artikkel 30 nr. 1 i direktiv  
2004/17/EF på produksjon og engrossalg av vannkraft i Norge. Ved brev av 17. februar 2012 
anmodet Overvåkningsorganet om tilleggsopplysninger både fra Norge (dok. nr. 624270) og fra 
søkeren (dok. nr. 624258). Overvåkningsorganet mottok et svar på denne anmodningen fra Norge 
ved brev av 20. mars 2012 og fra søkerne ved brev av 22. mars 2012.

2. Anmodningen fra søkerne, som må betraktes som offentlige foretak i henhold til direktiv  
2004/17/EF, gjelder produksjon og engrosforsyning av vannkraft, slik det framgår av  
anmodningen.

II. RETTSLIG RAMME

3. I henhold til artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF skal kontrakter som inngås med sikte 
på å gjøre det mulig å utøve en virksomhet nevnt i artikkel 3–7, ikke omfattes av direktiv  
2004/17/EF dersom den aktuelle virksomheten, i EFTA-staten der den utøves, ikke er utsatt for 
direkte konkurranse på markeder med fri adgang.

4. Ifølge artikkel 30 nr. 5 i direktiv 2004/17/EF kan kontraktsmyndighetene, dersom den berørte 
EØS-stats lovgivning tillater det, sende en anmodning om hvorvidt artikkel 30 nr. 1 får anvendelse. 
Det følger av § 15-1 nr. 2 i Forskrift nr. 403 av 7. april 2006 om innkjøp i forsyningssektorene 
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at kontraktsmyndighetene kan sende en søknad til Overvåkningsorganet om anvendelse av 
artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF, forutsatt at de har fått en uttalelse fra Konkurransetilsynet. 

5. Søkerne mottok uttalelsen fra Konkurransetilsynet 16. mars 2011, der Konkurransetilsynet 
konkluderte med at den aktuelle virksomheten er utsatt for direkte konkurranse på et marked med 
fri adgang.

6. Et marked betraktes som fritt dersom staten har gjennomført og anvendt relevant EØS-
lovgivning om åpning av en gitt sektor eller deler av den. Denne lovgivningen er oppført i 
vedlegg XI til direktiv 2004/17/EF, som for elektrisitetssektoren viser til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 96/92/EF av 19. desember 1996 om felles regler for det indre marked for elektrisitet. 
Direktiv 96/92/EF er erstattet av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF av 26. juni 2003 
om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving av direktiv 96/92/EF 
(”direktiv 2003/54/EF”)(1), som er innlemmet i nr. 22 i vedlegg IV til EØS-avtalen. Et marked 
skal dermed betraktes som fritt dersom den norske stat har gjennomført og anvendt direktiv 
2003/54/EF korrekt.

7. Hvorvidt et marked er utsatt for konkurranse skal vurderes på grunnlag av ulike indikatorer, 
hvorav ingen er avgjørende i seg selv. Når det gjelder markedene som omfattes av dette vedtak, 
utgjør hoveddeltakernes markedsandel på et gitt marked, ett kriterium som bør tas i betraktning. 
Et annet kriterium er hvor konsentrerte disse markedene er. Med tanke på de berørte markedenes 
kjennetegn bør ytterligere kriterier tas i betraktning, for eksempel det balanserte markeds 
virkemåte, konkurranse om pris og i hvilken grad kundene skifter marked.

III. VURDERING

Markedsdefinisjon

Produktmarked

8. Det relevante produktmarkedet er produksjon og engrosforsyning av elektrisk kraft.(2) Markedet 
dekker derfor produksjon av elektrisk kraft ved kraftanlegg og import av elektrisk kraft gjennom 
forbindelsesledninger for videresalg direkte til store industrikunder eller til videreforhandlere.

Geografisk marked

9. Det norske engroskraftmarkedet er sterkt integrert i det nordiske markedet (Danmark, Norge, 
Sverige og Finland). En stor andel av kraftproduksjonen i Norden omsettes gjennom den felles 
nordiske kraftbørsen, Nord Pool Spot AS (Nord Pool), for kontrakter om fysisk levering av 
elektrisk kraft. Nord Pools nordiske kraftbørs dekker for tiden engroskraftmarkedene i Norge, 
Sverige, Danmark, Finland og Estland.

10. Nord Pool driver to markeder for fysisk engroshandel med elektrisk kraft: Elspot er markedet 
der timekontrakter omsettes daglig med fysisk levering av elektrisk kraft det neste døgnet, mens 
Elbas er et kontinuerlig, grensekryssende dagsmarked, der justeringer i handelen for neste dags 
marked kan foretas inntil én time før levering. Til sammen dekket disse markedene 74 % av 
det nordiske kraftforbruket i 2010, med et volum på 307 TWh. Det resterende omsatte volumet 
forhandles bilateralt mellom leverandør og kunde.

(1) Direktiv 2003/54/EF er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 146/2005 av 2. desember 2005, og trådte i kraft 
i EFTA-statene 1. juni 2007. 

(2) Se kommisjonsvedtak av 26. januar 2011 i sak COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power, av 22. desember 2008 i sak 
COMP/M.5224 – EDF/British Energy, av 14. november 2006 i sak COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez, av 9 desember 2004 i 
sak M.3440 – EDP/ENI/GDP. Se også kommisjonsvedtak som gir unntak for produksjon og salg av elektrisk kraft i Sverige og i 
Finland fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EF; vedtak av 19. juni 2006 som fastsetter at artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF får 
anvendelse på produksjon og salg av elektrisk kraft i Finland med unntak av Åland, og vedtak av 29. oktober 2007 som gir unntak 
for produksjon og salg av elektrisk kraft i Sverige fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EF.
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11. Det nordiske markedet er inndelt i flere prisområder, som er sammenkoplet gjennom 
forbindelsesledninger. Prisen på Elspot er basert på kjøps- og salgsanmeldinger fra alle 
markedsdeltakerne, og fastsettes for å balansere tilbud og etterspørsel i markedet for hver time 
i løpet av et døgn. Elspots prismekanisme justerer kraftflyten over forbindelsesledningene 
i markedet til den tilgjengelige omsetningskapasiteten som de nordiske operatørene av 
overføringsnett gir. 

12. Begrensninger i overføringskapasiteten i Norden kan føre til en midlertidig overbelastning, som 
deler det nordiske markedet geografisk i mindre markeder. På forbindelsesledninger mellom de 
nordiske landene og innenfor Norge brukes prismekanismene til å lette overbelastning av nettet 
ved å innføre ulike områdepriser for Elspot. Det kan dermed være ulike priser i de prisområdene 
som balanserer tilbud og etterspørsel i området. 

13. Det relevante geografiske markedet kan følgelig variere fra den ene timen til den neste. Ved 
overbelastning er det relevante geografiske markedet smalere enn det nordiske området og kan 
sammenfalle med innlandske prisområder. 

14. Det er for tiden fem prisområder i Norge.(3)

15. Prosentdelen timer der det er prisforskjeller mellom områdene innenfor Norden, er imidlertid 
begrenset:

Prisområde % timer isolert

NO 1 – Oslo
NO 2 – Kristiansand
NO 3 – Trondheim
NO 4 – Tromsø
NO 5 – Bergen

1,4 %
16,4 %
6,2 %
6,6 %
4,1 %

15.03.2010-11.03.2011

Mesteparten av tiden er prisområdene tilkoplet:

Prisområdepar % timer tilkoplet

NO 1 – NO 2
NO 1 – NO 3
NO 1 – NO 5
NO 2 – NO 5
NO 3 – NO 4
NO 1 – NO 2 – NO 5
NO 3 – NO 4 – Sverige

77,7 %
48,0 %
94,9 %
76,6 %
89,9 %
75,7 %
76,3 %

15.03.2010-11.03.2011

Norske prisområder er generelt integrert med Sverige. 

16. Faren for overbelastning kan gi bekymring for mulig utnytting av midlertidige flaskehalser som 
kan øke lokal markedsmakt. Norske konkurransemyndigheter har på grunnlag av dette definert 
relevante geografiske markeder som nordiske i timer uten overbelastning og mindre i timer med 
overbelastning.(4)

17. Spørsmålet om markedet bør defineres som å dekke Norden eller ha en mindre rekkevidde holdes 
åpent, ettersom resultatet av analysen blir det samme uansett om det bygger på en smalere eller 
bredere definisjon.

(3) Oslo – NO 1, Kristiansand – NO 2, Trondheim – NO 3, Tromsø – NO 4 og Bergen – NO 5. 5. september 2011 ble grensen mellom 
prisområdene NO 2 og NO 5 flyttet nordover som følge av at en ny forbindelsesledning ble satt i drift. Opplysningene i søknaden 
tar ikke hensyn til denne endringen. 

(4) Se Administrasjonsdepartements vedtak av 14. oktober 2002 Statkraft – Agder Energi og av 7. februar 2003 Statkraft – Trondheim 
Energiverk.
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Markedsadgang

18. På bakgrunn av tilgjengelige opplysninger, og for dette vedtaks formål, finner Overvåkningsorganet 
at Norge har fullt ut gjennomført og anvendt direktiv 2003/54/EF korrekt. Følgelig, og i samsvar 
med artikkel 30 nr. 3 første ledd, bør markedet på Norges territorium betraktes som fritt. 

Eksponering for konkurranse

19. Overvåkningsorganet vil i tråd med Europakommisjonen(5) analysere markedsandelen til de tre 
viktigste produsentene, konsentrasjonen på markedet samt markedslikviditet.

20. Europakommisjonen mener at når det gjelder produksjon av elektrisk kraft, er ”én indikator på 
graden av konkurranse på nasjonale markeder den samlede markedsandelen til de tre største 
produsentene”.(6)

21. Den samlede markedsandelen med hensyn til produksjonskapasiteten til de tre største produsentene 
i Norden i 2010 var på 45,1 % (Vattenfall: 18,8 %, Statkraft: 13,3 % og Fortum: 13 %), hvilket 
er et akseptabelt nivå. 

22. Markedskonsentrasjonen etter konsentrasjon i Norge målt av Hirschman-Herfindahl-indeksen 
(HHI) var 1826 i 2008.(7)

23. Det nordiske engrosmarkedet for elektrisk kraft må anses som konkurranseutsatt. Overgangen 
til et fritt marked i Norden har vært meget vellykket. Etter åpningen av det felles norsk-svenske 
markedet i 1996 har andre nordiske land senere kommet med i markedet: Finland i 1998, 
Danmark i 1999/2000 samt i tillegg Estland i 2010. Om lag 74 % av forbruket av elektrisk kraft 
i Norden i 2010 ble omsatt på kraftbørsen. Over 300 markedsdeltakere er registrert på børsen.

24. Som det framgår av ovennevnte, er flaskehalser som følge av overbelastning sjeldne og 
midlertidige. Det er derfor et konstant konkurransetrykk som følge av muligheten til å få 
strøm utenfor Norges territorium. Det er ingen overføringsavgift mellom de nordiske landene. 
Forbindelsene mellom Norge og andre prisområder er ofte ikke overbelastet, noe som sikrer at 
investering i kraftsektoren innenfor norsk territorium ikke kan foretas uten å ta hensyn til andre 
produsenter på det nordiske markedet. I tillegg fastsettes prisene for engroskraft av Nord Pool, 
som driver en meget likvid omsetningsplattform. 

25. Dessuten bør de balanserte markedenes virkemåte anses som en indikator, ikke bare med 
hensyn til produksjon, men også for engrosmarkedet. Enhver markedsdeltaker som ikke lett kan 
matche sin produksjonsportefølje med sine kunders kjennetegn, kan bli eksponert for forskjellen 
mellom den prisen operatøren av overføringsnettet selger ikke-balansert kraft til og den prisen 
vedkommende kjøper tilbake overskuddsproduksjon til. Disse prisene kan enten pålegges 
operatøren direkte av reguleringsmyndigheten, eller det kan benyttes en markedsmekanisme der 
prisen fastsettes gjennom kjøpsanmeldinger fra andre produsenter for å justere deres produksjon 
opp eller ned. I Norden er det et så å si fullstendig integrert, balansert marked for levering av 
balansert energi, og dets viktigste kjennetegn – markedsbaserte priser og liten spread mellom 
kjøpsprisen fra operatøren av overføringsnettet og salgsprisen – er slike at de bør betraktes som 
en indikator på eksponering for direkte konkurranse.

26. Disse faktorene bør derfor anses som en indikasjon på at det undersøkte markedet er eksponert 
for direkte konkurranse, uavhengig av hvorvidt markedets geografiske omfang omfatter Norden 
som helhet eller har mindre rekkevidde.

(5) Vedtak av 19. juni 2006 som fastsetter at artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF får anvendelse på produksjon og salg av elektrisk 
kraft i Finland med unntak av Åland, og vedtak av 29. oktober 2007 som gir unntak for produksjon og salg av elektrisk kraft i 
Sverige fra anvendelsen av nr. 7–13 i direktiv 2004/17/EF.

(6) Se Report on progress in creating the internal gas and electricity market av 15.11.2005, COM (2005) 568 final, og vedtak av 
29. oktober 2007 om unntak for produksjon og salg av elektrisk kraft i Sverige fra anvendelsen av direktiv 2004/17/EF.

(7) Se Kommisjonens arbeidsdokument Technical Annex to the Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament Report on progress in creating the internal gas and electricity market, COM (2010) 84 final, s. 12.
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IV. KONKLUSJON

27. Med henblikk på ovennevnte indikatorer i Norge bør vilkåret om eksponering for direkte 
konkurranse fastsatt i artikkel 30 nr. 1 i direktiv 2004/17/EF betraktes som oppfylt når det gjelder 
produksjon og engrossalg av elektrisk kraft i Norge. I tillegg, som det framgår av betraktning 
18), må vilkåret om fri tilgang til virksomheten betraktes som oppfylt. Direktiv 2004/17/EF 
bør følgelig ikke få anvendelse verken når oppdragsgivere tildeler kontrakter som er ment for å 
muliggjøre produksjon eller engrossalg av elektrisk kraft i disse geografiske områdene eller når 
de arrangerer designkonkurranser med mål om å drive slik virksomhet der.

28. Dette vedtak bygger på den rettslige og faktiske situasjonen 24. januar 2012, slik den framstår av 
de opplysningene søkeren har framlagt. Vedtaket kan revideres dersom betydelige endringer i den 
rettslige eller faktiske situasjonen betyr at vilkårene for anvendelsen av artikkel 30 nr. 1 i direktiv 
2004/17/EF ikke lenger er oppfylt.

29. Formålet med dette vedtak er utelukkende å gi unntak i henhold til artikkel 30 i direktiv 2004/17/
EF og berører ikke anvendelsen av konkurransereglene.

30. Dette vedtak gjelder produksjon og engrossalg av elektrisk kraft i Norge og gjelder ikke 
overføring, distribusjon eller detaljforsyning av elektrisk kraft i Norge.

31. Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelsen fra EFTAs komité for offentlige 
innkjøp som bistår EFTAs overvåkningsorgan –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Rettsakten omhandlet i nr. 4 i vedlegg XVI til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 
om fastsettelse av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter i forsyningssektoren (europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av 
kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) får ikke anvendelse på kontrakter 
som tildeles oppdragsgivere og ment for å gjøre produksjon og engrossalg av elektrisk kraft i Norge mulig.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge.

Utferdiget i Brussel, 22. mai 2012.

For EFTAs overvåkningsorgan

 Sverrir Haukur Gunnlaugsson Xavier Lewis 

 Medlem av kollegiet Direktør 
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Søksmål anlagt 9. juli 2012 av DB Schenker mot EFTAs overvåkningsorgan

(Sak E-7/12)

Et søksmål mot EFTAs overvåkningsorgan ble anlagt for EFTA-domstolen 9. juli 2012 av Schenker North 
AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS (samlet omtalt som ”DB Schenker”) representert ved 
advokat Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, N-0151 Oslo, Norge.

Saksøkerne har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal gjøre følgende:

I forbindelse med saken om unnlatelse av å handle:

1. Erklære at saksøkte har brutt artikkel 37 nr. 1 i overvåknings- og domstolsavtalen ved å unnlate å 
oppfylle sin forpliktelse, etter reglene om dokumentinnsyn, overvåknings- og domstolsavtalen og 
EØS-avtalen, til å tilkjennegi sitt standpunkt til den begjæring saksøkerne framla 3. august 2010 
om innsyn i den fullstendige oversikt over saksdokumentene i ESA-sak nr. 34250 (Posten Norge/
Privpak).

2. Pålegge saksøkte å betale sakens omkostninger.

I forbindelse med kravet om skadeserstatning særskilt avgjøre saksøktes erstatningsansvar og utsette til 
et senere ledd i saken vurderingen av størrelsen av den skadeserstatning som skal ilegges saksøkte, og

1. fastslå at saksøktes manglende handling fra 7. september 2010, eller enhver senere dato, og fram til 
saksøkte på korrekt vis har tilkjennegjort sitt standpunkt til saksøkernes begjæring om innsyn i den 
fullstendige oversikt over saksdokumentene i ESA-sak nr. 34250 (Posten Norge) av 3. august 2010, 
gjør saksøkte erstatningsansvarlig, herunder for tillegg av forsinkelsesrente, etter artikkel 46 nr. 2 i 
overvåknings- og domstolsavtalen,

2. beordre at saksøkerne innen seks måneder etter at saksøkte på korrekt vis har tilkjennegitt sitt 
standpunkt til saksøkernes begjæring av 3. august 2010 om innsyn i den fullstendige oversikt over 
saksdokumentene i ESA-sak nr. 34250 (Posten Norge), skal underrette EFTA-domstolen om det 
beløp de krever og om partene er enige om beløpet,

3. i tilfelle av manglende enighet om erstatningsbeløpet, beordre partene til innenfor den samme 
tidsfrist å framlegge for EFTA-domstolen deres beregning av det erstatningsbeløp som skal ilegges 
for saksøktes manglende korrekte tilkjennegivelse av sitt standpunkt til saksøkernes begjæring av 
3. august 2010 om innsyn i den fullstendige oversikt over saksdokumentene i ESA-sak nr. 34250 
(Posten Norge), og

4. pålegge saksøkte å betale sakens omkostninger.

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden:

– Saksøkerne Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS inngår i DB 
Schenker, et internasjonalt speditør- og logistikkonsern eid av Deutsche Bahn AG. Schenker 
North AB driver konsernets forretningsvirksomhet på land, til havs og med jernbane i Norge, 
Sverige og Danmark, herunder datterselskapene Schenker Privpak AS og Schenker Privpak AB 
(samlet omtalt som ”DB Schenker”).

– Den 14. juli 2010 fattet EFTAs overvåkningsorgan et vedtak i sak nr. 34250 (Posten Norge/
Privpak), som fastslår at Posten Norge AS i perioden 2000–2006 misbrukte sin dominerende 
stilling på det norske marked for pakketjenester.Vedtaket ble opprettholdt av EFTA-domstolen 
i sak E-15/10 Posten Norge AS mot EFTAs overvåkningsorgan. Saksøkerne har fremmet et 
krav om kompensasjon mot Posten Norge for den skade overtredelsen har medført, og ønsker å 
gjennomgå saksøktes håndtering av etterforskningen og saksbehandlingen. Den 3. august 2010 
framsatte saksøkerne en begjæring om innsyn i dokumenter i ESA-sak nr. 34250 etter reglene 

EFTA-DOMSTOLEN
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om dokumentinnsyn fastsatt ved vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 407/08/COL av 27. juni 
2008. 

– Den 8. mars 2012 anmodet saksøkerne saksøkte etter artikkel 37 nr. 2 i overvåknings- og 
domstolsavtalen, på det grunnlag at saksøkte hadde unnlatt å fatte et endelig vedtak om 
begjæringen om innsyn av 3. august 2010. Saksøkerne hevder at saksøkte deretter unnlot å fatte 
et endelig vedtak om begjæringen om innsyn etter utløpet av tidsfristen for saksanlegg, noe som 
også medførte tap. 

Saksøkerne hevder at EFTAs overvåkningsorgan

– har brutt artikkel 37 i overvåknings- og domstolsavtalen ved å unnlate å oppfylle sin rettslige 
forpliktelse til å fatte et vedtak vedrørende saksøkernes begjæring av 3. august 2010, og

– har brutt artikkel 37 i overvåknings- og domstolsavtalen ved å unnlate å oppfylle sin rettslige 
forpliktelse til å fatte et rettidig vedtak vedrørende saksøkernes begjæring om innsyn av 3. august 
2010 og behandle begjæringen på en ellers rettmessig måte.
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Søksmål anlagt 15. juli 2012 av DB Schenker mot EFTAs overvåkningsorgan

(Sak E-8/12)

Et søksmål mot EFTAs overvåkningsorgan ble anlagt for EFTA-domstolen 15. juli 2012 av Schenker North 
AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS (samlet omtalt som ”DB Schenker”) representert ved 
advokat Jon Midthjell, Advokatfirmaet Midthjell AS, Grev Wedels plass 5, N-0151 Oslo, Norge.

Saksøkerne har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal:

1. Oppheve det aktuelle vedtak, meddelt saksøkerne 18. mai 2012, i ESA-sak nr. 68736 (DB Schenker), 
i den utstrekning det nekter innsyn i:

i) den fullstendige oversikt over saksdokumentene i ESA-sak nr. 34250 (Posten Norge/Privpak),

ii) et brev fra Posten Norge datert eller mottatt 13. juli 2010,

iii) referat fra møter mellom saksøkte, herunder ESAs president, og Posten Norge og/eller den 
norske regjering.

2. Oppheve det aktuelle vedtak, meddelt saksøkerne 23. mai 2012, i ESA-sak nr. 68736 (DB Schenker), 
i den utstrekning det nekter innsyn denne fullstendige oversikt over alle saksdokumentene i nevnte 
sak.

3. Oppheve det aktuelle vedtak, meddelt saksøkerne 2. juli 2012, i ESA-sak nr. 68736 (DB Schenker), 
i den utstrekning det nekter innsyn i:

a) framgangsmåtene for behandling av saksdokumenter, herunder, men ikke begrenset til, rutiner 
for registrering av innkommende/utgående korrespondanse og interne dokumenter, hvem som 
har myndighet til å åpne/lukke saksnumre og registrere dokumenter i en sak og hva slags 
opplysninger som må registreres om hvert dokument i saksøktes database,

b) framgangsmåtene for behandling av begjæringer om offentlig innsyn etter reglene om 
dokumentinnsyn fastsatt ved ESA-vedtak nr. 407/08/COL av 27. juni 2008,

c) ESA-kollegiets vedtak om gjeldende myndighet for lederen for saksøktes administrasjonsavdeling, 
lederen for avdelingen for konkurranse og statsstøtte og lederen for avdelingen for juridiske 
saker og eksekutivsaker.

4. Pålegge saksøkte og eventuelle intervenienter å betale sakens omkostninger.

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden:

– Saksøkerne Schenker North AB, Schenker Privpak AB og Schenker Privpak AS (samlet omtalt 
som ”DB Schenker”) inngår i DB Schenker et internasjonalt speditør- og logistikkonsern eid 
av Deutsche Bahn AG. Schenker North AB driver konsernets forretningsvirksomhet på land, 
til havs og med jernbane i Norge, Sverige og Danmark, herunder datterselskapene Schenker 
Privpak AS og Schenker Privpak AB.

– Den 14. juli 2010 fattet EFTAs overvåkningsorgan et vedtak i sak nr. 34250 (Posten Norge/
Privpak), som fastslår at Posten Norge AS i perioden 2000–2006 misbrukte sin dominerende 
stilling på det norske marked for pakketjenester.Vedtaket ble opprettholdt av EFTA-domstolen 
i sak E-15/10 Posten Norge AS mot EFTAs overvåkningsorgan. Saksøkerne har fremmet et 
erstatningskrav mot Posten Norge for de tap overtredelsen har medført, og ønsker å gjennomgå 
hvordan saksøkte håndterte etterforskningen og saksbehandlingen. Den 3. august 2010 framsatte 
saksøkerne en begjæring om innsyn i dokumenter i ESA-sak nr. 34250 etter reglene om 
dokumentinnsyn fastsatt ved vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 407/08/COL av 27. juni 
2008. 

– Den 8. mars 2012 anmodet saksøkerne saksøkte etter artikkel 37 nr. 2 i overvåknings- og 
domstolsavtalen, på det grunnlag at saksøkte hadde unnlatt å fatte et endelig vedtak om 
begjæringen om innsyn av 3. august 2010. Saksøkerne hevder i en egen sak, sak nr. E-7/12, at 
saksøkte deretter unnlot å fatte et endelig vedtak om deres begjæring om innsyn etter utløpet av 
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fristen for saksanlegg, og å behandle dere begjæring om innsyn på en ellers rettmessig måte, noe 
som også medførte tap.

– I den aktuelle sak hevder saksøkerne at de henholdsvis 12. mars 2012 og 11. april 2012 framsatte 
ytterligere to begjæringer om dokumentinnsyn for saksøkte, der de ønsker en oversikt over 
saksdokumentene i sin egen innsynssak, registrert som ESA-sak nr. 68736, samt den interne 
framgangsmåte/rutine for saksøktes behandling av saksdokumenter og begjæringer om offentlig 
innsyn.

– Henholdsvis 18. mai 2012, 23. mai 2012 og 2. juli 2012 meddelte saksøkte saksøkerne vedtak 
om deres første begjæring om innsyn av 3. august 2010, deres annen begjæring om innsyn av 
12. mars 2012 og deres tredje begjæring om innsyn av 11. april 2012. Saksøkerne ønsker ved 
denne sak at nevnte vedtak oppheves, enten helt eller delvis.

Saksøkerne hevder at EFTAs overvåkningsorgan:

– i forbindelse med det første vedtak, 18. mai 2012, har brutt artikkel 2 nr. 1 i reglene om 
dokumentinnsyn og artikkel 16 i overvåknings- og domstolsavtalen

– i forbindelse med den andre vedtak, 23. mai 2012, har misbrukt sin myndighet og brutt artikkel 2 
nr. 1 i reglene om dokumentinnsyn og artikkel 16 i overvåknings- og domstolsavtalen og,

– i forbindelse med det tredje vedtak, 2. juli 2012, har brutt artikkel 2 nr. 1 i reglene om 
dokumentinnsyn og artikkel 16 i overvåknings- og domstolsavtalen.
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

 2012/EØS/58/08Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6675 – GE/Accenture/Taleris)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 4. oktober 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der General Electric Co. (”GE”, USA) 
og Accenture plc (”Accenture”, Irland) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold 
til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det nystiftede fellesforetaket Taleris 
Management LLC (”Taleris”, USA).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– GE: globalt, mangesidig produksjons-, teknologi- og tjenesteforetak med følgende 
hovedvirksomheter: GE Energy Infrastructure, GE Healthcare, GE Aviation, GE Transportation, 
GE Capital og GE Home & Business Solutions. GEs luftfartsvirksomhet omfatter framstilling 
av kommersielle og militære jetmotorer og deler  samt elektriske og mekaniske systemer for 
luftfartøyer.

– Accenture: globalt foretak som tilbyr bedriftsrådgivning, teknologitjenester og outsourcing 
gjennom fem driftsenheter: Communications, Media & Technology, Financial Services, Health 
& Public Services, Products og Resources. Accenture tilbyr outsourcingløsninger innenfor luftfart 
gjennom Navitaire.

– Taleris: ny leverandør av Integrated Vehicle Health Management-tjenester (”IVHM-tjenester”) 
for optimering av vedlikehold av og flyging med luftfartøyer med faste vinger. Taleris vil utvikle, 
forbedre, markedsføre, selge og levere IVHM-tjenester for flyginger med store kommersielle 
luftfartøyer og jetfly over hele verden. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 308 av 12.10.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6675 – GE/
Accenture/Taleris, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6682 – Kinnevik/Billerud/Korsnäs)

1. Kommisjonen mottok 5. oktober 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Investment AB Kinnevik 
(”Kinnevik”, Sverige) ved kjøp av aksjer overtar kontroll alene i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Billerud AB (”Billerud”, Sverige).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Kinnevik: egenkapitalinteresser i ulike foretak med virksomhet innenfor telekommunikasjon, 
Internett-salg, media, mikrofinans, jordbruk og fornybar energi, blant annet i Korsnäs AB, som 
har virksomhet innenfor papirbaserte emballeringsmaterialer som kartong, kraftliner, kraftpapir 
og papp til emballering av flytende produkter 

– Billerud: produserer emballeringsprodukter av papirmasse og papir, og har virksomhet på 
områdene emballering og spesialpapir, kraftpapir, emballeringspapp og ubearbeidet papirmasse

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 312 av 16.10.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M. 6682 – 
Kinnevik/Billerud/Korsnäs, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6686 – Terex/GAZ/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 10. oktober 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Terex Corporation (”Terex”, 
USA) og Open Joint Stock Company GAZ (”GAZ”, Russland), som tilhører Basic Element Group 
(”Basic Element”, Russland), som i siste instans eies av Oleg Deripaska (Russland), ved kjøp av 
aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
Construction Equipment Corporation B.V. (”JV”, Nederland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Terex: framstilling av maskiner og industriprodukter til bruk innenfor ulike industrier, blant 
annet bygg, infrastruktur, utvinning, produksjon, gruvedrift, skipsfart, transport, raffineri, energi 
og forsyningsvirksomhet 

– Basic Element: virksomhet innenfor ulike segmenter, blant annet energi, produksjon, 
finansielle tjenester, bygg, luftfart og landbruk, og gjennom GAZ-konsernet produksjon av 
lette og mellomstore nyttekjøretøyer, tunge lastebiler, busser, biler, utstyr til byggindustrien og 
veibygging, drivverk og bildeler i Russland 

– JV: framstilling av byggutstyr i Russland og med distribusjon i Russland og andre land i 
Samveldet av uavhengige stater 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 314 av 18.10.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6686 – Terex/
GAZ/JV, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6694 – Helvetia/Certain Parts of Gan Eurocourtage’s Transport and 
Marine Insurance Portfolio)

1. Kommisjonen mottok 4. oktober 2012 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold 
til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der 
Helvetia Assurances SA (”Helvetia Assurances SA”, Frankrike), indirekte kontrollert av Helvetia 
Holding AG (”Helvetia Holding”, Sveits), ved kjøp av eiendeler overtar kontroll i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Gan Eurocourtage SA (”the Target”, 
Frankrike).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Helvetia: paneuropeisk forsikringsselskap innenfor livs- og skadeforsikring

– the Target: GECs forsikringsavtaleportefølje innenfor sjøfart og transport (unntatt luft- og 
romfart) og tilknyttede eiendeler tegnet i Frankrike og de franske oversjøiske territorier

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 312 av 16.10.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6694 – 
Helvetia/Certain Parts of GAN Eurocourtage’s Transport and Marine Insurance Portfolio, per faks 
(faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per 
post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6705 – Procter & Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II)

1. Kommisjonen mottok 9. oktober 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket Procter & 
Gamble overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Teva 
Pharmaceuticals Industries Ltd. (Israel) sin virksomhet for reseptfrie legemidler ved å bidra med 
eiendeler i et nystiftet fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Procter&Gamble: framstilling, distribusjon og markedsføring av husholdningsartikler, 
skjønnhetsprodukter, helse- og velværeprodukter samt hygieneartikler til baby og til hele 
familien

– Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.: produksjon, distribusjon og markedsføring av 
rimelige generiske legemidler, nyskapende legemidler og spesiallegemidler samt aktive 
legemiddelingredienser

– Teva Pharmaceuticals virksomhet for reseptfrie legemidler: Tevas virksomhet for reseptfrie 
legemidler som Procter&Gamble opprinnelig kjøpte av Teva i 2011 (se COMP/M.6280), og den 
virksomhet for reseptfrie legemidler som Teva overtok gjennom kjøpet av Cephalon Inc. i 2011 
(se COMP/M.6258)

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 314 av 18.10.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6705 – Procter 
& Gamble/Teva Pharmaceuticals OTC II, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6718 – Toyota Tsusho Corporation/CFAO)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 5. oktober 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Toyota Tsusho Corporation (”TTC”, 
Japan) gjennom et offentlig overtakelsestilbud overtar kontroll alene i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over CFAO (Frankrike).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– TTC: distribusjons- og logistikktjenester til bilindustrien samt handel med metaller, maskiner, 
kjemikalier, næringsmidler, elektronikk og andre produkter

– CFAO: handel med kjøretøyer, legemidler, maskiner, forbruksvarer, teknologiske produkter og 
andre produkter hovedsakelig i Afrika og de franske oversjøiske territorier

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 308 av 12.10.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6718 – Toyota 
Tsusho Corporation/CFAO, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6721 – First Reserve Management/SK Capital Partners/TPC)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 8. oktober 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de amerikanske foretakene First Reserve 
Management, L.P. (”First Reserve”) og SK Capital Partners (”SK”) ved kjøp av aksjer i fellesskap 
overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det amerikanske 
foretaket TPC Group Inc. (”TPC”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– First Reserve: aktiv eierkapital og infrastrukturinvestering med fokus på energisektoren, 
herunder oljeutvinningstjenester, energiinfrastruktur og kraft- og energireserver 

– SK: privat investeringsforetak med fokus på spesialmaterialer, kjemikalier og helsetjenester

– TPC: framstilling av verdiøkende produkter fra petrokjemiske råvarer, som C4- og 
C3-hydrokarboner som brukes i framstillingen av spesialkjemikalier og kjemikalier med høy 
ytelse

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn 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 310 av 13.10.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6721 – First 
Reserve Management/SK Capital Partners/TPC, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post 
(COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

 2012/EØS/58/14

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/30 18.10.2012

Innledning av behandling

(Sak COMP/M.6663 – Ryanair/Aer Lingus III)

Kommisjonen vedtok 29. august 2012 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått 
at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 
marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 
foretakssammenslutningen og berører ikke endelig vedtak i saken. Vedtaket er hjemlet i artikkel 6 nr. 1 
bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 139/2004.

Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge sine merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 
hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 308 av 12.10.2012. Merknadene sendes til 
Kommisjonen, med referanse COMP/M.6663 – Ryanair/Aer Lingus III, per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 
eller 22 96 72 44) eller med post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/58/15
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Innbydelse til å sende inn forslag – EACEA/21/12

MEDIA 2007 – Støtte til tverrnasjonal distribusjon av europeiske filmer – 
”selektivt” program 2013

1. Formål og beskrivelse 

Denne innbydelsen er basert på europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1718/2006/EF av 
15. november 2006 om gjennomføring av et støtteprogram for den europeiske audiovisuelle sektor 
(MEDIA 2007). 
Et av tiltakene som skal gjennomføres i henhold til nevnte beslutning er støtte til tverrnasjonal 
distribusjon av europeiske filmer. 

Formålet med den ”selektive” ordningen er å oppmuntre og støtte bredere distribusjon av nyere 
europeiske filmer i andre europeiske land, ved å oppmuntre særlig filmdistributører til å investere i 
reklame for og distribusjon av slike filmer. 

Ordningen har også til hensikt å styrke forbindelsene mellom produksjons- og distribusjonssektoren 
for på denne måten å forbedre konkurranseevnen til europeiske filmer i andre europeiske land. 

2. Hvem kan søke? 

Denne innbydelsen er rettet til europeiske foretak som utøver virksomhet som bidrar til å nå 
ovennevnte mål. 

Søkere må være etablert i et av følgende land: 

– de 27 medlemslandene i Den europeiske union 

– EØS-landene 

– Sveits og Kroatia 

– Bosnia-Hercegovina (forutsatt at landets medvirkning i MEDIA-programmet er ferdigforhandlet 
og formalisert) 

3. Støtteberettigede tiltak 

Innbydelsen åpner for forslag innenfor følgende områder: 

Kinodistribusjon av spillefilmer fra andre europeiske land. Filmens hovedprodusent(er) må være 
etablert i land som deltar i MEDIA-programmet, og den må være laget med betydelig deltakelse 
av bransjefolk fra disse landene. Filmen må være et nyere verk innenfor sjangrene fiksjon, 
animasjon eller dokumentar, og med varighet over 60 minutter. Den må være fra et annet land enn 
distribusjonslandet. Filmer med et produksjonsbudsjett på over EUR 15 millioner vil ikke komme 
i betraktning. 

For å være støtteberettiget kan filmen ikke ha vært opphavsrettslig beskyttet før 2010. 

Modul Prosjektdatoer
Periode for støtteberettigede 

kostnader

Søknadsfrist 1
(31.11.2012)

Filmens kinopremiere på territoriet bør tidligst finne sted 
30.11.2012 og senest 30.5.2014

Fra 30.5.2012 til 30.3.2015

Søknadsfrist 2
(1.4.2013)

Filmens kinopremiere på territoriet bør tidligst finne sted 
1.4.2013 og senest 1.10.2014

Fra 1.10.2012 til 1.8.2015

Søknadsfrist 3
(1.7.2013)

Filmens kinopremiere på territoriet bør tidligst finne sted 
1.7.2013 og senest 1.1.2015

Fra 1.1.2013 til 1.11.2015

 2012/EØS/58/16
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4. Kriterier for tildeling 

Det skal gis støtte til distribusjon (dvs. reklame og laging av ytterligere kopier) av nyere filmer 
fra andre europeiske land med et maksimalt produksjonsbudsjett på EUR 15 millioner til grupper 
av minst fem distributører ved filmer der budsjettet er under EUR 3 millioner, og til minst sju 
distributører for filmer der budsjettet er mellom EUR 3 millioner og EUR 15 millioner. 

Ut fra tildelingskriteriene velges de gruppene som har fått høyest poengsum ut fra 

– antall bidragsberettigede distributører 

– filmens produksjonskostnader 

– filmens opprinnelse 

– type film 

– salgsagentens/produsentens aktivitet som koordinator, og vedkommendes nasjonalitet 

5. Budsjett 

Maksimalt tilgjengelig beløp under denne innbydelsen er EUR 12 250 000, forutsatt at det bevilges 
midler for regnskapsåret 2013. 

Støtten vil ha form av tilskudd. Bidraget fra Fellesskapet kan ikke overstige 50 % av de 
støtteberettigede kostnadene. 

Maksimalt tilskudd er EUR 150 000 per film per land. 

Forvaltningsorganet forbeholder seg retten til ikke å fordele alle de tilgjengelige midlene. 

6. Frist for innsending av søknader 

Søknadsfristene er 30. november 2012, 1. april 2013 og 1. juli 2013. 

Elektroniske søknadsskjemaer må innsendes på nett innen gjeldende frist før klokka 12 (Brussel-tid). 

De offisielle søknadsskjemaene skal anvendes, og rettmessig undertegnes av en person som har 
fullmakt til å inngå juridisk bindende forpliktelser på vegne av søkerorganisasjonen. 

Søknadspakken med alle søknadsskjemaer og vedlegg, slik det framgår av retningslinjene, skal være 
tydelig merket med følgende: 

MEDIA 2007 – Distribution EACEA/21/12 – Selective cinema 

Det skal sendes til følgende adresse innenfor gjeldende tidsfrist: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
MEDIA Programme – P8 
BOUR 3/66 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Søknader sendt per faks eller e-post vil bli avslått. 

7. Fullstendige opplysninger 

Retningslinjene og søknadsskjemaene samt elektroniske skjemaer finnes på nettstedet 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm

Søknader skal sendes inn på det fastsatte skjemaet og inneholde alle opplysninger og vedlegg det 
bes om.

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm
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Innbydelse til å sende inn forslag – EACEA/31/12

MEDIA 2007 – Utvikling, distribusjon, markedsføring og opplæring

Støtte til utvikling av produksjonsprosjekter – animasjon, kreativ dokumentar og 
drama – enkeltstående prosjekter, prosjektpakker og prosjektpakker 2. trinn

Denne innbydelsen er basert på europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1718/2006/EF av 15. november 
2006 om gjennomføring av et støtteprogram for den europeiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007). 

Et av formålene med programmet er å gi finansiell støtte for å fremme utviklingen av produksjonsprosjekter 
laget av uavhengige europeiske produksjonsselskaper, beregnet på europeiske og internasjonale markeder, 
i kategoriene animasjon, kreativ dokumentar og drama. 

Nærmere opplysninger om denne innbydelsen er gitt i Den europeiske unions tidende C 300 av 5.10.2012, 
s. 8.

Søknader sendes til EACEA (Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur) senest 
23. november 2012 og 12. april 2013, til følgende adresse: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) – MEDIA 
BOUR 3/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Retningslinjene i sin helhet og søknadsskjemaer finnes på nettstedet 

http://www.ec.europa.eu/media

 2012/EØS/58/17

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0008:0010:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0008:0010:EN:PDF
http://www.ec.europa.eu/media
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Innbydelse til å sende inn forslag – EACEA/32/12

MEDIA 2007 – Utvikling, distribusjon, markedsføring og opplæring

Støtte til utvikling av interaktive verk online og offline

Denne innbydelsen er basert på europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1718/2006/EF av 15. november 
2006 om gjennomføring av et støtteprogram for den europeiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007). 

Et av formålene med programmet er å gi finansiell støtte for å fremme utviklingen av produksjonsprosjekter 
laget av uavhengige europeiske produksjonsselskaper, beregnet på europeiske og internasjonale markeder.
Nærmere opplysninger om innbydelsen er gitt i Den europeiske unions tidende C 300 av 5.10.2012, s. 11.

Søknader sendes til EACEA (Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur) senest 
23. november 2012 og 12. april 2013, til følgende adresse: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) – MEDIA 
BOUR 3/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Retningslinjene i sin helhet og søknadsskjemaer finnes på nettstedet http://ec.europa.eu/media

 2012/EØS/58/18

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:300:0011:0013:EN:PDF
http://ec.europa.eu/media
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 2012/EØS/58/19Innbydelse til å sende inn forslag – EACEA/33/12

MEDIA 2007 – Utvikling, distribusjon, markedsføring og opplæring

Støtte til fjernsynssending av europeiske audiovisuelle verk

1. Formål og beskrivelse

Denne innbydelsen er basert på europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1718/2006/EF av 
15. november 2006 om gjennomføring av et støtteprogram for den europeiske audiovisuelle sektor 
(MEDIA 2007). 

Et av formålene med programmet er å fremme flernasjonal kringkasting av europeiske audiovisuelle 
verk produsert av uavhengige produksjonsselskaper, ved å oppmuntre til samarbeid mellom 
kringkastingsselskaper på den ene side og uavhengige distributører og produsenter på den annen 
side.

2. Hvem kan søke? 

Denne innbydelsen er rettet til europeiske foretak som utøver virksomhet som bidrar til å nå 
ovennevnte mål, og særlig til uavhengige TV-produksjonsselskaper. 

Søkere må være etablert i et av følgende land: 

– de 27 medlemslandene i Den europeiske union 

– EØS-landene, Sveits og Kroatia. 

– Bosnia-Hercegovina (forutsatt at landets medvirkning i MEDIA-programmet er ferdigforhandlet 
og formalisert)

3. Støtteberettigede tiltak 

Det audiovisuelle verket som foreslås må være en uavhengig europeisk fjernsynsproduksjon (fiksjon, 
animasjon eller kreativ dokumentar) som involverer minst tre kringkastingsselskaper fra forskjellige 
medlemsstater i Den europeiske union eller land som deltar i MEDIA 2007-programmet. 

Søknaden må sendes inn senest på den første dagen av hoveddreiearbeidene. 

Maksimumsvarighet for prosjektet er 30 måneder eller 42 måneder (for serier). 

4. Kriterier for tildeling 

Det gis poeng på en skala som går til 100. Vurderingen er basert på følgende faktorer: 

– Den europeiske dimensjonen i og finansieringen av arbeidene (45 poeng) 

– hvilket land søkerforetaket kommer fra 

– antall kringkastingsselskaper knyttet til arbeidet 

– det finansielle bidraget fra kringkastingsselskapene 

– nivået av ikke-nasjonal finansiering 

– Den internasjonale distributørens bidrag (10 poeng): 

– antall distributører involvert i arbeidet, og deres renommé 

– omfanget av distributørens bidrag 

– om det finnes en organisasjon for distribusjon innenfor det søkende produksjonsselskapet 
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– Verkets internasjonale appell og kvalitet (25 poeng): 

– verkets kvalitet 

– potensial for internasjonalt salg 

– internasjonal markedsføringsstrategi 

– Styrking av europeisk språklig og kulturelt mangfold (7 poeng): 

– antall språkområder som omfattes 

– fremme av europeisk kulturelt mangfold 

– Styrking av den europeiske audiovisuelle arv (3 poeng): 

– undersøkelse av arkivmaterialet som brukes 

– Tidligere erfaringer med internasjonalt salg (10 poeng): 

– søkerforetakets/produsentens internasjonale salg de siste fem årene 

5. Budsjett 

Det totale tilgjengelige budsjettet er EUR 10,8 millioner. 

Tilskuddet gis i form av subsidiering. Det maksimale tilskuddet som kan gis er EUR 500 000 per 
verk ved fiksjons- og animasjonsprosjekter og EUR 300 000 per verk ved dokumentarprosjekter. 
Tilskuddet som gis vil ikke under noen omstendighet overstige 12,5 % av de støtteberettigede 
kostnadene som innleveres av produsenten for fiksjons- og animasjonsfilm, og 20 % av de 
støtteberettigede kostnadene for dokumentarfilm. 

6. Frist for innsending av søknader 

Søknader sendes til EACEA (Forvaltningsorganet for undervisning, audiovisuelle medier og kultur) 
senest 10. desember 2012 eller 3. juni 2013, til følgende adresse: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
Unit MEDIA 
BOUR 3/30 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Bare søknader som er innsendt på det offisielle søknadsskjemaet, er rettmessig undertegnet av en 
person som har fullmakt til å inngå juridisk bindende forpliktelser på vegne av søkerorganisasjonen, 
og inneholder all informasjon og alle vedlegg som er oppgitt i den fullstendige innbydelsen, vil bli 
godtatt. 

Søknader sendt per faks eller e-post vil bli avslått. 

7. Fullstendige opplysninger 

Retningslinjene i sin helhet og søknadsskjemaer finnes på nettstedet 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm

Søknader må være i samsvar med alle kravene i retningslinjene, og sendes inn på de fastsatte 
skjemaene.

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/producer/tv/detail/index_en.htm
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2004/22/EF om måleinstrumenter

(Offentliggjøring av titler og referanser for harmoniserte standarder i henhold til 
direktivet)

ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standard

Note 1

CEN EN 1359:1998
Gassmålere – Gassmålere med membran

EN 1359:1998/A1:2006

CEN EN 1434-1:2007
Varmemålere – Del 1: Generelle krav

CEN EN 1434-2:2007
Varmemålere – Del 2: Konstruksjonskrav

EN 1434-2:2007/AC:2007 

CEN EN 1434-4:2007
Varmemålere – Del 4: Typegodkjenningsprøving

EN 1434-4:2007/AC:2007 

CEN EN 1434-5:2007
Varmemålere – Del 5: Mottaksprøving

CEN EN 12261:2002
Gassmålere – Gassmålere for turbiner 

EN 12261:2002/A1:2006

EN 12261:2002/AC:2003 

CEN EN 12405-1:2005+A2:2010
Gassmålere – Konversjonsinnretninger – Del 1: 
Volumkonversjon

EN 12405-1:2005

Note 2.1

(Dato utløpt)
31.10.2011

CEN EN 12480:2002
Gassmålere – Fortrengningsmålere

EN 12480:2002/A1:2006

CEN EN 14154-1:2005+A2:2011
Vannmålere – Del 1: Generelle krav

EN 14154-
1:2005+A1:2007

Note 2.1 

(Dato utløpt)
31.10.2011 

CEN EN 14154-2:2005+A2:2011
Vannmålere – Del 2: Installasjon og bruksbetingelser

EN 14154-
2:2005+A1:2007

Note 2.1 

(Dato utløpt)
31.10.2011 

CEN EN 14154-3:2005+A2:2011
Vannmålere – Del 3: Prøvingsmetoder og utstyr

EN 14154-
3:2005+A1:2007

Note 2.1 

(Dato utløpt)
31.10.2011 

CEN EN 14236:2007
Ultralydgassmålere for husholdningsbruk

Cenelec EN 50470-1:2006
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Del 1: Generelle 
krav, prøver og prøvebetingelser – Målere (klassene A, 
B og C) 

 2012/EØS/58/20
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ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument)

Referanse til den erstattede 
standard

Opphørsdato for 
antakelse om 
samsvar med 
den erstattede 

standard

Note 1

CEN EN 1359:1998
Gassmålere – Gassmålere med membran

Cenelec EN 50470-2:2006
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Del 2: Spesielle 
krav – Elektromekaniske målere for aktiv energi (klassene 
A og B) 

Cenelec EN 50470-3:2006
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Del 3: Spesielle 
krav – Statiske målere for aktiv energi (klassene A, B 
og C)

Cenelec EN 62058-11:2010
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Godkjennings-
inspeksjon – Del 11: Generelle metoder for 
godkjenningsinspeksjon
IEC 62058-11:2008 (Endret)

Cenelec EN 62058-21:2010
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Godkjennings-
inspeksjon – Del 21: Spesielle krav til elektromekaniske 
målere for aktiv energi (klasse 0,5, 1, og 2 samt 
klasseindeks A og B)
IEC 62058-21:2008 (Endret) 

Cenelec EN 62058-31:2010
Elektrisitetsmålere (vekselspenning) – Godkjennings-
inspeksjon – Del 31: Spesielle krav til statiske målere for 
aktiv energi (klasse 0.2S, 0,5S, 1, og 2 samt klasseindeks 
A, B og C)
IEC 62058-31:2008 (Endret)

Cenelec EN 62059-32-1:2012 
Utstyr for elektrisitetsmåling – Pålitelighet –  
Del 32-1: Levetid – Prøving av stabilitet for måletekniske 
karakteristikker under høye temperaturbetingelser
IEC 62059-32-1:2011

(1) ESO (europeisk standardiseringsorgan):
CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussel, tlf. +32 2 550 08 11, faks +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu)
Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussel, tlf. +32 2 519 68 71, faks +32 2 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)
ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf. +33 4 92 94 42 00, faks +33 4 93 65 47 16 (http://www.etsi.eu)

http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.eu
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Note 1 Generelt vil opphørsdatoen for antakelse om samsvar være datoen for tilbaketrekking (”dow”) 
fastsatt av det europeiske standardiseringsorgan, men brukere av disse standardene gjøres 
oppmerksom på at det i visse unntakstilfeller kan være en annen dato.

Note 2.1: Den nye (eller endrede) standard har samme omfang som den erstattede standard. På den 
angitte dato opphører den erstattede standard å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende 
krav i direktivet.

Note 2.2: Den nye standard har et videre omfang enn den erstattede standard. På den angitte dato 
opphører den erstattede standard å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende krav i 
direktivet.

Note 2.3: Den nye standard har et snevrere omfang enn den erstattede standard. På den angitte dato 
opphører den (delvis) erstattede standard å gi antakelse om samsvar med de grunnleggende 
krav i direktivet, for de produkter som omfattes av den nye standard. Antakelse om samsvar 
med de grunnleggende krav i direktivet for produkter som fortsatt omfattes av den (delvis) 
erstattede standard, men som ikke omfattes av den nye standard, er ikke berørt.

Note 3 Når det gjelder endringsblad, er referansestandarden EN CCCCC:YYYY samt dens eventuelle 
tidligere endringsblad og et eventuelt nytt, angitt endringsblad. Den erstattede standard 
(kolonne 3) består derfor av EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere endringsblad, 
men uten det nye angitte endringsblad. På den angitte dato opphører den erstattede standard å 
gi antakelse om samsvar med de grunnleggende krav i direktivet.

Merk:

– Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske 
standardiseringsorganene eller de nasjonale standardiserings organene som er oppført på en liste i 
vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(1), endret ved direktiv 98/48/EF(2).

– Harmoniserte standarder vedtas av de europeiske standardiseringsorganisasjonene på engelsk (CEN og 
Cenelec publiserer også på fransk og tysk). Deretter oversetter de nasjonale standardiseringsorganene 
titlene på de harmoniserte standardene til alle de påkrevde språkene i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde. Europakommisjonen og EFTA-sekretariatet påtar seg intet ansvar for at titlene 
som er blitt framlagt for publisering i Den europeiske unions tidende eller EØS-tillegget til dette, er 
korrekte

– Offentliggjøring av referansene i Den europeiske unions tidende og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende betyr ikke at standardene foreligger på alle EØS-språk.

– Denne listen erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den europeiske unions tidende og EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende. Kommisjonen sørger for ajourføring av listen.

– Ytterligere opplysninger om harmoniserte standarder finnes på Internett på adressen 

 http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.
(2) EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18.

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/



