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EFTA-ORGANER
EFTAS OvERvåKNINGSORGAN

  2013/EØS/34/01vEDTAK I EFTAS OvERvåKNINGSORGAN

nr. 12/12/COL

av 25. januar 2012

om 84. endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet 
ved innføring av nye kapitler om anvendelsen av statsstøttereglene på godtgjøring 
for å yte tjenester av allmenn økonomisk betydning og om rammebestemmelsene 

om statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting

EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN (heretter kalt Overvåkningsorganet) HAR —

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i avtalen om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol 
(heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen) skal Overvåkningsorganet utferdige meldinger eller 
retningslinjer om spørsmål som er omhandlet i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 
(heretter kalt EØS-avtalen), dersom EØS-avtalen eller overvåknings- og domstolsavtalen uttrykkelig 
bestemmer det eller Overvåkningsorganet anser det nødvendig. 

Europakommisjonen vedtok 20. desember 2011 en kommisjonsmelding om anvendelsen av Den 
europeiske unions statsstøtteregler på godtgjøring for å yte tjenester av allmenn økonomisk betydning 
(EUT C 8 av 11.1.2012, s. 4) og en kommisjonsmelding om Den europeiske unions rammebestemmelser 
om statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting (EUT C 8 av 11.1.2012, s. 15).

Begge meldinger er også relevante for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Det skal sikres ensartet anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde i samsvar med målet om ensartethet som er fastsatt i EØS-avtalens artikkel 1. 

I henhold til avsnitt II under overskriften ”GENERELT” på s. 11 i vedlegg XV til EØS-avtalen skal 
Overvåkningsorganet etter samråd med Kommisjonen vedta tilsvarende rettsakter som dem Kommisjonen 
vedtar. 

Overvåkningsorganet holdt samråd med Kommisjonen og EFTA-statene gjennom brev om dette av 
10. januar 2012 –

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Retningslinjene for statsstøtte endres ved at det innføres et nytt kapittel om anvendelsen av statsstøttereglene 
på godtgjøring for å yte tjenester av allmenn økonomisk betydning. 

Det nye vedlegget er tilknyttet som vedlegg I til dette vedtak.

Artikkel 2

Retningslinjene for statsstøtte endres ved at det innføres et nytt kapittel om rammebestemmelser om 
statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting.

Det nye vedlegget er tilknyttet som vedlegg II til dette vedtak.
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Artikkel 3

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 25. januar 2012.

For EFTAs overvåkningsorgan

 Oda Helen Sletnes Sabine Monauni-Tömördy
 President  Medlem av Kollegiet

VEDLEGG I
(dok. nr. 619999) 
Anvendelse av statsstøttereglene på godtgjøring for å yte av tjenester av allmenn økonomisk betydning

VEDLEGG II
(dok. nr. 619976)
Rammebestemmelser om statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting
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VEDLEGG I

DEL vI: REGLER FOR GODTGJØRING FOR OFFENTLIG TJENESTEYTING, 
STATSEIDE FORETAK OG STØTTE TIL OFFENTLIGE FORETAK

Anvendelse av statsstøttereglene på godtgjøring for å yte tjenester av allmenn økonomisk 
betydning(1)

1 Formål og virkeområde 

1. Tjenester av allmenn økonomisk betydning er viktige for å fremme sosial og territorial utjevning. 
Partene til EØS-avtalen skal, innenfor rammen av sin respektive myndighet, sikre at slike 
tjenester drives på grunnlag av prinsipper og vilkår som gjør det mulig for dem å utføre sine 
oppgaver.

2. Visse tjenester av allmenn økonomisk betydning kan ytes av offentlige eller private foretak(2) 
uten særskilt finansiell støtte fra EFTA-statenes myndigheter. Andre tjenester kan ytes bare 
dersom den berørte myndighet tilbyr yteren økonomisk godtgjøring. I mangel av særskilte EØS-
regler kan EFTA-statene fritt bestemme hvordan deres tjenester av allmenn økonomisk betydning 
skal organiseres og finansieres.

3. Formålet for dette kapittel er å fastslå hvilke nøkkelbegreper som ligger til grunn for anvendelsen 
av statsstøttereglene på godtgjøring for offentlig tjenesteyting(3). Det vil derfor legges vekt på de 
statsstøttekravene som er mest relevante i forbindelse med godtgjøring for offentlig tjenesteyting.

4. Kommisjonen vedtok 20. desember 2011 kommisjonsbeslutning 2012/21/EU om anvendelsen 
av artikkel 106 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på statsstøtte i form av 
godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre 
tjenester av allmenn økonomisk betydning(4) (heretter kalt beslutning 2012/21/EU), som fastslår 
at visse typer godtgjøring for tjenester av allmenn økonomisk betydning som utgjør statsstøtte, er 
forenlige med traktaten om Den europeiske unions virkemåte (heretter kalt traktaten) i henhold til 
traktatens artikkel 106 nr. 2, og fritar dem fra meldingsplikten i henhold til traktatens artikkel 108 
nr. 3. Beslutning 2012/21/EU skal innlemmes i EØS-avtalen så snart det er mulig. Tilsvarende 
dette kapittel har Overvåkningsorganet vedtatt rammebestemmelser om statsstøtte i form av 
godtgjøring for offentlig tjenesteyting (heretter kalt rammebestemmelsene), som fastsetter 
vilkårene for når statsstøtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning som ikke omfattes av 
beslutning 2012/21/EU, kan anses som forenlige i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2. 
Kommisjonen har også til hensikt å vedta en særskilt forordning om bagatellmessig støtte til 
tjenester av allmenn økonomisk betydning, der det fastslås at visse godtgjøringstiltak ikke utgjør 
statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 107 (heretter kalt forordningen)(5). Når forordningen er 
vedtatt, skal den innlemmes i EØS-avtalen.

5. Dette kapittel berører ikke anvendelsen av andre bestemmelser i EØS-avtalen, særlig de som 
gjelder offentlig innkjøp og krav som følger av EØS-avtalen og av sektorlovgivning som er 
innlemmet i avtalen. Når en offentlig myndighet velger å gi en tredjemann i oppdrag å yte 
en tjeneste, skal dette skje i samsvar med EØS-reglene for offentlige innkjøp, som finnes i 
vedlegg XVI til EØS-avtalen. Også i tilfeller der direktivene om offentlig innkjøp ikke eller 
bare delvis får anvendelse (for eksempel for tjenestekonsesjoner og tjenestekontrakter oppført 
i vedlegg IIB til direktiv 2004/18/EF(6), herunder ulike typer sosialtjenester), skal tildelingen 
likevel oppfylle EØS-avtalens krav om innsyn, likebehandling, forholdsmessighet og gjensidig 
anerkjennelse(7).

(1) Dette kapittelet tilsvarer Kommisjonens melding om anvendelsen av Den europeiske unions statsstøtteregler på godtgjøring for å 
yte tjenester av allmenn økonomisk betydning, EUT C 8 av 11.1.2012, s. 4.

(2) I samsvar med EØS-avtalens artikkel 125 skal avtalen ikke på noen måte berøre avtalepartenes regler for eiendomsretten. 
Konkurransereglene innebærer derfor ikke forskjellsbehandling av selskaper på grunnlag av om de er i offentlig eller privat eie.

(3) Kommisjonen har gitt ytterligere veiledning i Veiledning om anvendelsen av Den europeiske unions regler for statsstøtte, offentlig 
innkjøp og det indre marked på tjenester av allmenn økonomisk betydning, og særlig sosialtjenester av allmenn betydning, 
SEC(2010) 1545 endelig, 7.12.2010.

(4)  EUT L 7 av 11.1.2012, s. 3.
(5)  Et utkast til forordningen er offentliggjort i EUT C 8 av 11.1.2012, s. 23.
(6) Innlemmet som punkt 2 i vedlegg XVI til EØS-avtalen.
(7) Sak C-324/98, Telaustria Verlags GmbH og Telefonadress GmbH mot Telekom Austria AG, [2000] saml. I-10745, nr. 60, og 

fortolkende melding fra Kommisjonen om fellesskapsretten som får anvendelse på kontraktstildelinger som ikke eller bare delvis 
er omfattet av bestemmelsene i direktivene om offentlig innkjøp (EUT C 179 av 1.8.2006, s. 2). 
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6. I tillegg til spørsmålene som tas opp i dette kapittel, i beslutning 2012/21/EU og i
rammebestemmelsene vil Overvåkningsorganet besvare individuelle spørsmål som oppstår
i forbindelse med anvendelsen av statsstøttereglene på tjenester av allmenn økonomisk
betydning(8).

7. Dette kapittel berører ikke relevant rettspraksis fra Den europeiske unions domstol (Domstolen)
og EFTA-domstolen.

2 Alminnelige bestemmelser om begrepet statsstøtte

2.1 Begrepene foretak og økonomisk virksomhet

8. I henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 får statsstøttereglene vanligvis anvendelse bare
dersom støttemottakeren er et ”foretak”. Hvorvidt en yter av en tjeneste av allmenn betydning
skal anses som et foretak, er derfor grunnleggende for anvendelsen av statsstøttereglene.

2.1.1 Allmenne prinsipper

9. Domstolen har konsekvent definert foretak som enheter som driver økonomisk virksomhet,
uavhengig av deres rettslige status og hvordan de finansieres(9). Hvorvidt en viss enhet anses
som et foretak, er derfor helt avhengig av hvilken virksomhet enheten utøver. Dette allmenne
prinsippet har tre viktige konsekvenser:

– For det første er det ikke avgjørende hvilken status enheten har i henhold til nasjonal
lovgivning. For eksempel kan en enhet som er klassifisert som en forening eller idrettsklubb i
henhold til nasjonal lovgivning, likevel skulle anses som et foretak i henhold til EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 1. Det eneste kriteriet som er relevant i denne forbindelse, er om enheten driver
en økonomisk virksomhet.

– For det andre er anvendelsen av statsstøttereglene som sådanne ikke avhengig av hvorvidt
enheten er opprettet for å skape overskudd. Ifølge rettspraksis fra Domstolen og Underretten
kan også ideelle enheter tilby varer og tjenester på et marked(10). Når dette ikke er tilfelle, er
ideelle ytere selvsagt ikke omfattet av statsstøttereglene.

– For det tredje er klassifiseringen av en enhet som et foretak alltid knyttet til en bestemt
virksomhet. En enhet som utøver både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet, skal anses
som et foretak bare i forbindelse med førstnevnte virksomhet.

10. To separate rettssubjekter kan anses som én økonomisk enhet ved anvendelse av statsstøttereglene. 
Den økonomiske enheten anses deretter som det berørte foretak. I denne sammenheng
undersøker Domstolen om det finnes en kontrollerende andel eller funksjonelle, økonomiske
og organisatoriske forbindelser(11). På den annen side er en enhet som ikke selv leverer varer
eller tjenester på et marked, ikke et foretak bare fordi den eier andeler, selv som majoritetseier,
når eierskapet bare danner grunnlag for utøvelse av rettighetene som er knyttet til det å være
aksjeeier eller deleier samt eventuelt mottakelse av utbytte som bare stammer fra eiendomsrett til
en eiendel(12).

11. For å avklare skillet mellom økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet har Domstolen
konsekvent fastslått at en virksomhet som består i å tilby varer og tjenester på et marked, er en
økonomisk virksomhet(13).

12. Spørsmålet om det finnes et marked for visse tjenester, kan avhenge av hvordan disse tjenestene

(8) Spørsmål kan også rettes til Kommisjonen gjennom den interaktive opplysningstjenesten om tjenester av allmenn betydning 
(”Interactive Information Service on Services of General Interest”), som er tilgjengelig på Kommisjonens nettsted http://ec.europa.
eu/services_general_interest/registration/form_en.html.

(9) Forente saker C-180/98 til C-184/98, Pavlov m.fl., [2000] saml. I-6451.
(10) Forente saker 209/78 til 215/78 og 218/78 Van Landewyck, [1980] saml. 3125, nr. 21, sak C-244/94 FFSA m.fl., [1995] 

saml. I-4013, sak C-49/07 MOTOE, [2008] saml. I-4863, nr. 27 og 28. 
(11) Sak C-480/09 P AceaElectrabel Produzione SpA mot Kommisjonen, [2010] saml. ***, nr. 47-55, sak C-222/04 Ministero 

dell’Economia e delle Finanze mot Cassa di Risparmio di Firenze SPA m.fl., [2006] saml. I-289, nr. 112. 
(12) Sak C-222/04 Ministero dell’Economia e delle Finanze mot Cassa di Risparmio di Firenze SPA m.fl., [2006] saml. I-289, nr. 107–

118 og 125. 
(13) Sak 118/85 Kommisjonen mot Italia, [1987] saml. 2599 nr. 7, sak C-35/96 Kommisjonen mot Italia, [1998] saml. I-3851, nr. 36, 

forente saker C-180/98 til C-184/98 Pavlov m.fl., nr. 75. 

http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html
http://ec.europa.eu/services_general_interest/registration/form_en.html
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er organisert i den berørte EFTA-stat(14). Statsstøttereglene får anvendelse bare når en viss 
virksomhet utøves i en markedssammenheng. Den økonomiske arten av visse tjenester kan derfor 
variere fra en EFTA-stat til en annen. På grunn av politiske valg eller økonomisk utvikling kan 
klassifiseringen av en gitt tjeneste endres over tid. Det som ikke er en markedsvirksomhet i dag, 
kan bli det i framtiden, og omvendt.

13. En myndighets beslutning om ikke å la tredjemann yte en viss tjeneste (for eksempel fordi den 
ønsker å yte tjenesten internt), utelukker ikke at det dreier seg om en økonomisk virksomhet. 
På tross av en slik markedsskjerming kan det dreie seg om en økonomisk virksomhet dersom 
andre deltakere ville og kunne yte tjenesten i det berørte marked. Mer allment er det faktum at en 
bestemt tjeneste ytes internt(15), ikke relevant for virksomhetens økonomiske art(16).

14 Ettersom skillet mellom økonomiske og ikke-økonomiske tjenester avhenger av politiske og 
økonomiske forhold i en bestemt EFTA-stat, er det ikke mulig å utarbeide en uttømmende 
liste over virksomheter som aldri vil være økonomiske. En slik liste ville ikke gi en virkelig 
rettssikkerhet, og ville derfor være av liten nytte. Formålet med de følgende numre er derfor å 
forsøke å avklare skillet på en rekke viktige områder.

15. I mangel av en definisjon av økonomisk virksomhet i EØS-avtalen fastsetter rettspraksis 
forskjellige kriterier for anvendelsen av reglene for det indre marked og for anvendelsen av 
konkurransereglene(17).

2.1.2 Utøvelse av offentlig myndighet

16. Det følger av Domstolens rettspraksis at traktatens artikkel 107, som tilsvarer EØS-avtalens 
artikkel 61, ikke får anvendelse når staten opptrer ”gjennom utøvelse av offentlig myndighet”(18) 
eller når myndigheter på statens vegne opptrer ”i egenskap av offentlig myndighet”(19). En 
enhet kan anses å opptre gjennom utøvelse av offentlig myndighet når den berørte virksomheten 
er en oppgave som utgjør en del av statens grunnleggende funksjoner eller er knyttet til disse 
funksjonene gjennom sin art, sitt formål og de regler den er underlagt(20). Vanligvis er det slik at 
med mindre den berørte EFTA-stat har besluttet å innføre markedsordninger, utgjør virksomhet 
som i seg selv er en del av en offentlig myndighets rettigheter og utøves av staten, ikke økonomisk 
virksomhet. Eksempler er virksomhet knyttet til

a) hæren eller politiet,
b) luftfartssikkerhet og -kontroll(21),
c) sjøfartssikkerhet og -kontroll(22),
d) overvåking av forurensing(23), og
e) organisering, finansiering og håndheving av fengselsstraff(24).

2.1.3 Trygd

17. Hvorvidt trygdeordninger skal klassifiseres som ordninger som omfatter økonomisk virksomhet, 
avhenger av hvordan de er utformet og strukturert. I det vesentlige skiller Domstolen og 
Underretten mellom ordninger som bygger på prinsippet om solidaritet, og ordninger av 
økonomisk art.

(14) Forente saker C-159/91 og C-160/91 Poucet og Pistre, [1993] saml. I-637.
(15) Se uttalelse fra generaladvokat Geelhoed i sak C-295/05 Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) mot Transformación 

Agraria SA (Tragsa) og Administración del Estado, [2007] saml. I-2999, nr. 110–116, europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) 
nr. 1191/69 og 1107/70, EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1, artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 nr. 1, kommisjonsbeslutning 2011/501/EU av 
23. februar 2011 om statsstøtte C 58/06 (tidl. NN 98/05) innført av Tyskland for Bahnen der Stadt Monheim (BSM) og Rheinische 
Bahngesellschaft (RBG) i Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, EUT L 210 av 17.8.2011, s. 1, nr. 208–209.

(16) Det er heller ikke relevant for spørsmålet om tjenesten kan defineres som en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, se avsnitt 3.2.
(17) Sak C-519/04 P David Meca-Medina og Igor Majcen mot Kommisjonen, [2006] saml. I-6991, nr. 30-33, sak C-350/07 Kattner 

Stahlbau, [2009] saml. I-1513, nr. 66, 72, 74 og 75, uttalelse fra generaladvokat Poiares Maduro gitt 10. november 2005 i sak 
C-205/03 P FENIN, [2006] saml. I-6295, nr. 50 og 51. 

(18) Sak C-118/85 Kommisjonen mot Italia, nr. 7 og 8.
(19) Sak C-30/87 Bodson/Pompes funèbres des régions libérées, [1988] saml. I-2479, nr. 18.
(20) Se særlig sak C-364/92 SAT/Eurocontrol, [1994] saml. I-43, nr. 30.
(21) Sak C-364/92 SAT/Eurocontrol, nr. 27, sak C-113/07 P Selex Sistemi Integrati mot Kommisjonen, [2009] saml. I-2207, nr. 71. 
(22) Kommisjonens vedtak av 16. oktober 2002 i sak N 438/02 – Belgia – Støtte til havnemyndigheter, EFT C 284 av 21.11.2002.
(23) Sak C-343/95 Calì & Figli, [1997] saml. I-1547, nr. 22. 
(24) Kommisjonens vedtak i sak N 140/2006 – Litauen – Tildeling av subsidier til statsforetak i forbindelse med fengslene, EUT C 244 

av 11.10.2006.
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18. Domstolen og Underretten anvender en rekke kriterier for å fastslå hvorvidt en trygdeordning er 
basert på solidaritet og derfor ikke omfatter en økonomisk virksomhet. Mange faktorer kan være 
relevante i denne sammenheng:

a) hvorvidt medlemskap i ordningen er obligatorisk(25),
b) hvorvidt ordningen har et utelukkende sosialt formål(26),
c) hvorvidt ordningen har et ideelt formål(27),
d) hvorvidt ytelsene er uavhengige av innbetalte bidrag(28),
e) hvorvidt ytelsene som betales, ikke nødvendigvis står i forhold til den forsikredes inntekt(29), 

og
f) hvorvidt ordningen overvåkes av staten(30).

19. Slike solidaritetsbaserte ordninger må skilles fra økonomiske ordninger(31). I motsetning til 
solidaritetsbaserte ordninger kjennetegnes økonomiske ordninger vanligvis ved

a) frivillig medlemskap(32),
b) kapitaliseringsprinsippet (ytelsene avhenger av innbetalte bidrag og ordningens økonomiske 

resultater)(33),
c) at formålet er utbytte(34), og
d) ytelser som utfyller ytelsene som inngår i grunnordningen(35).

20. Noen ordninger kombinerer trekk fra begge kategorier. I slike tilfeller avhenger klassifiseringen 
av ordningen av en analyse av dens ulike bestanddeler og deres respektive betydning(36).

2.1.4 Helsetjeneste

21. I EØS varierer helsetjenesteordningene betydelig fra stat til stat. I hvilket omfang ulike ytere av 
helsetjenester konkurrerer med hverandre i en markedssammenheng, avhenger i stor grad av disse 
nasjonale særtrekkene.

22. I noen medlemsstater er offentlige sykehus en del av en nasjonal helsetjeneste og nesten 
utelukkende basert på solidaritetsprinsippet(37). Slike sykehus finansieres direkte fra trygde- og 
pensjonspremier og andre statsmidler, og yter tjenestene kostnadsfritt til personer som er tilknyttet 
ordningen, på grunnlag av universell dekning(38). Domstolen og Underretten har fastslått at når en 
slik struktur foreligger, opptrer de berørte organisasjoner ikke som foretak(39).

23. Når denne strukturen foreligger, er selv virksomheter som i seg selv kan være av økonomisk art, 
men som utøves utelukkende for å yte en annen ikke-økonomisk tjeneste, ikke av en økonomisk 
art. En organisasjon som kjøper varer − selv i store mengder − for å tilby en ikke-økonomisk 
tjeneste, opptrer ikke som et foretak bare fordi det er kjøper på et visst marked(40).

24. I andre medlemsstater tilbyr sykehus og andre ytere av helsetjenester sine tjenester mot vederlag, 
enten direkte fra pasientene eller gjennom deres forsikring(41). I slike systemer finnes en viss 
grad av konkurranse mellom sykehus når det gjelder yting av helsetjenester. Når dette er tilfelle, 

(25) Forente saker C-159/91 og C-160/91 Poucet og Pistre, [1993] saml. I-637, nr. 13.
(26) Sak C-218/00 Cisal og INAIL, [2002] saml. I-691, nr. 45.
(27) Forente saker C-264/01, C-306/01, C-354/01 og C-355/01 AOK Bundesverband, [2004] saml. I-2493, nr. 47–55.
(28) Forente saker C-159/91 og C-160/91 Poucet og Pistre, nr. 15–18.
(29) Sak C-218/00 Cisal og INAIL, nr. 40. 
(30) Forente saker C-159/91 og C-160/91 Poucet og Pistre, nr. 14, sak C-218/00 Cisal og INAIL, nr. 43–48, forente saker C-264/01, 

C-306/01, C-354/01 og C-355/01 AOK Bundesverband, nr. 51–55.
(31) Se særlig sak C-244/94 FFSA m.fl., nr. 19.
(32) Sak C-67/96 Albany, [1999] saml. I-5751, nr. 80-87.
(33) Sak C-244/94 FFSA m.fl., nr. 9 og 17-20, sak C-67/96 Albany, nr. 81–85, se også forente saker C-115/97 til C-117/97 Brentjens, 

[1999] saml. I-6025, nr. 81–85, sak C-219/97 Drijvende Bokken, [1999] saml. I-6121, nr. 71-75, og forente saker C-180/98 til 
C-184/98 Pavlov m.fl., nr. 114 og 115.

(34) Forente saker C-115/97 til C-117/97 Brentjens.
(35) Forente saker C-180/98 til C-184/98 Pavlov m.fl.
(36) Sak C-350/07 Kattner Stahlbau, [2009] saml. I-1513.
(37) Ifølge rettspraksis fra Den europeiske unions domstoler er det spanske nasjonale helsesystemet et fremragende eksempel på dette 

(se sak T-319/99 FENIN, [2003] saml. II-357).
(38) Avhengig av systemets allmenne egenskaper kan det hende at avgifter som bare dekker en liten del av de faktiske kostnadene for 

tjenesten, ikke påvirker klassifiseringen av tjenesten som ikke-økonomisk. 
(39) Sak T-319/99 FENIN, [2003] saml. II-357, nr. 39.
(40) Sak T-319/99 FENIN, nr. 40.
(41) Se for eksempel sak C-244/94 FFSA, sak C-67/96 Albany, forente saker C-115/97, C-116/97 og C-117/97 Brentjens, og sak 

C-219/97 Drijvende Bokken.
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er det faktum at en helsetjeneste ytes av et offentlig sykehus, ikke tilstrekkelig til å klassifisere 
virksomheten som ikke-økonomisk.

25. Domstolen og Underretten har også fastslått at helsetjenester som ytes av uavhengige leger 
og andre privatpraktiserende mot vederlag på egen risiko, skal anses som en økonomisk 
virksomhet(42). De samme prinsippene gjelder også for uavhengige apoteker.

2.1.5 Utdanning

26. Rettspraksis har fastslått at offentlig utdanning som organiseres innenfor rammen av det nasjonale 
utdanningssystemet og finansieres og overvåkes av staten, kan anses som en ikke-økonomisk 
virksomhet. I denne forbindelse har Domstolen påpekt at staten

 ”ved å opprette og opprettholde et system med offentlig utdanning som vanligvis finansieres 
fullt ut eller hovedsakelig gjennom offentlige midler, og ikke av elever eller foreldre … ikke vil 
utøve virksomhet mot vederlag, men ivareta sine oppgaver overfor befolkningen på det sosiale, 
kulturelle og utdanningsmessige område”(43).

27. Ifølge samme rettspraksis påvirkes den offentlige utdanningens ikke-økonomiske art i prinsippet 
ikke av at elever eller foreldre iblant må betale undervisnings- eller innskrivningsavgifter som 
bidrar til å finansiere kostnadene for å drive systemet. Slike avgifter dekker ofte bare en brøkdel 
av den virkelige kostnaden for tjenesten, og kan derfor ikke anses som vederlag for tjenesten 
som ytes. De endrer derfor ikke det faktum at en allmenn utdanningstjeneste som hovedsakelig 
finansieres gjennom offentlige midler, er av ikke-økonomisk art(44). Disse prinsippene kan 
omfatte offentlige utdanningstjenester, f.eks. yrkesfaglig utdanning(45), private og offentlige 
grunnskoler(46) og barnehager(47), sekundær undervisning ved universiteter(48) og utdanning ved 
universiteter(49).

28. Slike offentlige utdanningstjenester må skilles fra tjenester som hovedsakelig finansieres av 
foreldre eller elever eller gjennom kommersielle inntekter. For eksempel tilhører kommersielle 
foretak som tilbyr høyere utdanning som finansieres utelukkende av studentene, utvilsomt 
sistnevnte kategori. I visse medlemsstater kan offentlige institusjoner også tilby utdanningstjenester 
som skal anses som økonomiske på grunn av sin art og finansieringsstruktur og fordi det finnes 
konkurrerende private organisasjoner.

29. I retningslinjene for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon(50) har Overvåkningsorganet 
fastslått at visse virksomheter ved universiteter og forskningsorganisasjoner faller utenfor 
statsstøttereglenes anvendelsesområde. Dette gjelder forskningsorganisasjoners hovedvirksomhet, 
nærmere bestemt

a) utdanning for flere og bedre kvalifiserte menneskelige ressurser,
b) uavhengig forskning og utvikling for å oppnå økt kunnskap og forståelse, herunder 

forsknings- og utviklingssamarbeid, og 
c) spredning av forskningsresultater.

30. Overvåkningsorganet har også fastslått at teknologioverføring (lisensiering, videreutvikling eller 
andre former for forvaltning av kunnskap forskningsorganisasjonen har skapt) er ikke-økonomisk 
når disse virksomhetene er av intern art(51) og alle inntekter gjeninvesteres i den berørte 
forskningsorganisasjonens hovedvirksomhet(52).

(42) Se forente saker C-180 til C-184/98 Pavlov m.fl., nr. 75 og 77.
(43) Se blant annet sak C-318/05 Kommisjonen mot Tyskland, [2007] saml. I-6957, nr. 68. Se også Kommisjonens vedtak av 25.4.2001, 

N118/00 Subvention publiques aux clubs sportifs professionnels, og EFTAs overvåkningsorgans vedtak i sak 68123 Norge − 
Nasjonal digital læringsarena, av 12.10.2011, s. 9. 

(44) EFTA-domstolens dom av 21. februar 2008 i sak E-5/07.
(45) Sak 263/86 Humbel, [1988] saml. 5365.
(46) Sak C-318/05 Kommisjonen mot Tyskland [2007] saml. I-6957, sak C-76/05 Schwartz, [2007] saml. 6849.
(47) EFTA-domstolens dom av 21. februar 2008 i sak E-5/07.
(48) Sak C-281/06 Jundt, [2007] saml. I–12231.
(49) Sak 109/92 Wirth, [1993] saml. I–6447.
(50) EUT L 305 av 19.11.2009, s. 1, og EØS-tillegget nr. 60 av 19.11.2009, s. 1. 
(51) I henhold til fotnote 26 i kapittelet om støtte til forskning, utvikling og innovasjon i retningslinjene for statsstøtte, menes med 

”intern art” en situasjon der forskningsorganisasjonens kunnskapsforvaltning utføres enten av en avdeling i eller et datterselskap 
av forskningsorganisasjonen, eller sammen med andre forskningsorganisasjoner. At tredjemann gjennom anbud får i oppdrag å yte 
visse tjenester, endrer ikke at slike virksomheter er av intern art.

(52) Se nr. 3.1.1 og 3.1.2 i kapittelet om støtte til forskning, utvikling og innovasjon.
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2.2 Statsmidler

31. Bare fordeler som gis direkte eller indirekte gjennom statsmidler, kan utgjøre statsstøtte i henhold 
til EØS-avtalens artikkel 61(53). Fordeler som finansieres gjennom private midler, kan styrke 
visse foretaks stilling, men er ikke omfattet av EØS-avtalens artikkel 61.

32. En slik overføring av statsmidler kan skje på mange ulike måter, for eksempel gjennom direkte 
tilskudd, skattelettelser og naturalytelser. Særlig det faktum at staten ikke krever markedspris for 
visse tjenester, innebærer at den gir avkall på statsmidler. I sin dom i sak C-482/99 Frankrike 
mot Kommisjonen(54), fastslo Domstolen også at et offentlig foretaks midler utgjør statsmidler i 
henhold til traktatens artikkel 107, som tilsvarer EØS-avtalens artikkel 61, ettersom de offentlige 
myndigheter kan kontrollere disse midlene. I tilfeller der et foretak som er blitt tillagt oppgaven 
å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, finansieres gjennom midler fra et offentlig 
foretak og finansieringen kan tilskrives staten, kan finansieringen utgjøre statsstøtte.

33. Tildeling uten anbud av lisenser til å ta i besittelse eller anvende offentlig område, eller av andre 
særretter eller eneretter som har en økonomisk verdi, kan innebære at staten avstår fra statlige 
midler og skape en fordel for støttemottakerne(55).

34. EFTA-statene kan i noen tilfeller finansiere en tjeneste av allmenn økonomisk betydning gjennom 
avgifter eller bidrag betalt av visse foretak eller brukere, slik at inntektene derfra overføres til 
foretakene som er blitt tillagt oppgaven å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk betydning. 
Domstolen har undersøkt denne typen finansieringsordning, særlig i sin dom i sak 173/73 Italia 
mot Kommisjonen(56), der den fastslo at: 

 ”Ettersom de berørte midlene finansieres gjennom obligatoriske bidrag pålagt gjennom 
nasjonal lovgivning, og ettersom de, slik denne saken viser, forvaltes og fordeles i samsvar 
med bestemmelsene i nevnte lovgivning, må de anses som statsmidler i henhold til traktatens 
artikkel 107 selv om de administreres av institusjoner som ikke er offentlige myndigheter.”

35. På samme måte bekreftet Domstolen i sin dom i forente saker C-78/90 til C-83/90 Compagnie 
Commerciale de l’Ouest(57) at tiltak som finansieres gjennom parafiskale avgifter, utgjør tiltak 
som finansieres gjennom statsmidler.

36. Dette innebærer at vederlag for drift av tjenester av allmenn økonomisk betydning, som 
finansieres gjennom parafiskale avgifter eller obligatoriske bidrag pålagt av staten, og som 
forvaltes og fordeles i samsvar med bestemmelsene i lovgivningen, er vederlag som betales 
gjennom statsmidler. 

2.3 Virkning på samhandelen

37. For å være omfattet av EØS-avtalens artikkel 61 må godtgjøringen for offentlig tjenesteyting 
påvirke eller true med å påvirke samhandelen mellom avtalepartene. En slik påvirkning 
forutsetter vanligvis at det finnes et marked som er åpent for konkurranse. Når markedene er 
åpnet for konkurranse enten gjennom EØS-avtalen eller gjennom nasjonal lovgivning eller i 
praksis gjennom økonomisk utvikling, får derfor statsstøttereglene anvendelse. I slike situasjoner 
kan EFTA-statene fritt velge hvordan de vil definere, organisere og finansiere tjenester av allmenn 
økonomisk betydning som omfattes av statsstøttekontroll, dersom det gis godtgjøring til yteren av 
tjenesten av allmenn økonomisk betydning, uansett om denne er privat eller offentlig (herunder 
intern). Dersom markedet er forbeholdt ett enkelt foretak (herunder en intern leverandør), er 
godtgjøringen som gis til dette foretaket, også omfattet av statsstøttekontroll. Dersom den 
økonomiske virksomheten er åpnet for konkurranse, kan en beslutning om å yte tjenesten av 

(53) Forente saker C-52/97 til C-54/97 Viscido m.fl., [1998] saml. I-2629, nr. 13, og sak C-53/00 Ferring, [2001] saml. I-9067, nr. 16. 
Se også sak C-379/98, PreussenElektra mot Schleswag, [2001] saml. I-2099.

(54) Sak C-482/99 Frankrike mot Kommisjonen, [2002] saml. I-4397.
(55) Sak C-462/99 Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH mot Telekom-Control-Kommission, og Mobilkom 

Austria AG, [2003] saml. I-05197, nr. 92 og 93, sak T-475/04 Bouygues og Bouygues Télécom SA mot Kommisjonen, [2007] 
saml. II-02097, nr. 101, 104, 105 og 111. 

(56) Sak 173/73 Italia mot Kommisjonen, [1974] saml. 709, nr. 16. Se også sak 78/79 Steinike [1977] saml. 595, nr. 21, sak C206/06, 
Essent Netwerk, [2008] 5497, nr. 47, 57 og 96.

(57) Compagnie Commerciale de l’Ouest m.fl. mot Receveur Principal des Douanes de La Pallice Port, [1992] saml. I-1847, nr. 35. 
Se også forente saker C-34/01 til C-38/01 Enirisorse SpA mot Ministero delle Finanze, [2003] saml. I-14243, nr. 26.
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allmenn økonomisk betydning på andre måter enn gjennom en offentlig anbudsprosedyre som 
sikrer lavest mulig kostnad for samfunnet, føre til konkurransevridning ved at konkurrenter hindres 
i å komme inn på markedet eller ved at det blir lettere for støttemottakeren å utvide sin virksomhet 
til andre markeder. Konkurransevridninger kan også forekomme i innsatsvaremarkeder. Støtte 
gitt til et foretak som driver virksomhet i et ikke-liberalisert marked, kan påvirke samhandelen 
dersom mottakerforetaket også driver virksomhet på liberaliserte markeder(58).

38. Støttetiltak kan også påvirke samhandelen dersom mottakerforetaket ikke selv deltar i virksomhet 
på tvers av landegrensene. I slike tilfeller kan det nasjonale tilbudet opprettholdes eller økes, med 
den følge at foretak som er etablert i andre stater som er avtaleparter, får redusert mulighet til å 
tilby sine tjenester i den EFTA-staten(59).

39. Ifølge Domstolens rettspraksis finnes det ingen nedre terskel eller prosentandel som angir 
at handelen mellom avtalepartene kan anses som ikke påvirket(60). At støttebeløpet eller 
mottakerforetaket er forholdsvis lite, betyr ikke nødvendigvis at handelen mellom avtalepartene 
ikke kan være påvirket.

40. På den annen side har Kommisjonen i flere tilfeller konkludert med at virksomhetene har vært av 
en rent lokal art og ikke påvirket samhandelen mellom avtalepartene. Som eksempler kan nevnes:

a) svømmebassenger som hovedsakelig skal brukes av lokalbefolkningen(61), 
b) lokale sykehus som bare skal behandle lokalbefolkningen(62), 
c) lokale museer som sannsynligvis ikke vil tiltrekke seg publikum fra andre land(63), og
d) lokale kulturbegivenheter der det potensielle publikum utelukkende er lokalbefolkningen(64).

41. Endelig har Overvåkningsorganet ikke plikt til å undersøke all finansiell støtte som gis av EFTA-
statene. I forordning (EF) nr. 1998/2006 av 15. desember 2006 om anvendelse av traktatens 
artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte(65) er det fastsatt at støtte som beløper seg til mindre 
enn 200 000 euro per foretak over en periode på tre år, ikke omfattes av EØS-avtalens artikkel 61 
nr. 1. Andre terskelverdier anvendes i transportsektoren(66), og Kommisjonen har til hensikt 
å vedta en forordning med en særlig nedre grense for lokale tjenester av allmenn økonomisk 
betydning, som skal innlemmes i EØS-avtalen.

3 vilkår for når godtgjøring for offentlig tjenesteyting ikke utgjør statsstøtte

3.1 Kriterier fastsatt av Domstolen

42. Domstolen avklarte i sin dom i Altmark-saken(67) ytterligere vilkårene for når godtgjøring for 
offentlig tjenesteyting ikke utgjør statsstøtte ettersom den ikke innebærer fordeler.

43. Domstolen fastslo følgende: 

 ”I det omfang et statlig tiltak må oppfattes som vederlag for tjenester som mottakerforetaket 
leverer for å oppfylle forpliktelser til å yte tjenester i allmennhetens interesse, slik at tiltaket 
ikke gir de aktuelle foretakene en reell økonomisk fordel, og dermed ikke får som resultat at de 
aktuelle foretakene får en konkurransemessig gunstigere stilling enn foretakene som konkurrerer 
med dem, faller slike tiltak ikke inn under [traktatens artikkel 107 nr. 1].” For at en slik 
godtgjøring ikke skal bli oppfattet som statsstøtte i et bestemt tilfelle, må en rekke vilkår være 
oppfylt:

 

(58) Forente saker T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, T-600/97 til T-607/97, T-1/98, T-3/98 til T-6/98 og T-23/98, Mauro Alzetta 
m.fl. mot Kommisjonen, [2000] saml. II-2319, nr. 143-147.

(59) Se særlig sak C-280/00 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, 
[2003] saml. I-7747.

(60) Sak C-280/00 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, nr. 81.
(61) Kommisjonens beslutning i sak N 258/2000 – Tyskland – Friluftsbad Dorsten, EFT C 172 av 16.6.2001, s. 16.
(62) Kommisjonens beslutning i sak N 543/2001 – Irland – Kontanttilskudd til sykehus, EFT C 154 av 28.6.2002, s. 4.
(63) Kommisjonens beslutning i sak N 630/2003 – Italia – Lokalmuseer – Sardinia, EUT C 275 av 8.12.2005, s. 3.
(64) Kommisjonens beslutning i sak N 257/2007 – Spania – Tilskudd til teaterproduksjoner i Baskerland, EUT C 173 av 26.7.2007, 

s. 2.
(65) EUT L 379 av 28.12.2006, s. 5, Innlemmet som punkt 1ea i vedlegg XV til EØS-avtalen.
(66) Se artikkel 2 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1998/2006 når det gjelder transportsektoren. 
(67) Sak C-280/00 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH.
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 ”[…] For det første må mottakerforetaket ha fått i oppdrag å utføre tjenester av allmenn 
økonomisk betydning, og forpliktelsene må være klart definert. […]

 […] For det andre må grunnlaget for beregning av godtgjøringen være fastsatt på forhånd på 
en objektiv og åpen måte for å unngå at mottakerforetaket gis en økonomisk fordel i forhold til 
konkurrerende foretak. … At en medlemsstat betaler godtgjøring for det tap et foretak har pådratt 
seg, uten at grunnlaget for beregningen er fastsatt på forhånd, og det senere viser seg at driften 
av visse tjenester i forbindelse med utøvelsen av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste ikke 
var økonomisk bærekraftig, er derfor et finansielt tiltak som faller innenfor det som anses som 
statsstøtte i henhold til traktatens [artikkel 107 nr. 1].

 […] For det tredje kan godtgjøringen ikke overstige det som er nødvendig for å dekke alle eller 
deler av kostnadene i forbindelse med forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, idet det tas hensyn 
til de aktuelle inntekter og en rimelig fortjeneste […]

 […] For det fjerde, dersom foretaket som får i oppdrag å yte en offentlig tjeneste, i et konkret tilfelle 
ikke utvelges ved en offentlig anbudsprosedyre som ville gjøre det mulig å velge den anbyder som 
kan levere tjenesten til den laveste kostnaden for samfunnet, må nivået på godtgjøringen fastsettes 
på grunnlag av en analyse av hvilke kostnader et veldrevet gjennomsnittsforetak med tilstrekkelig 
transportmidler til å kunne oppfylle den aktuelle oppgaven å yte en offentlig tjeneste, ville pådratt 
seg ved å utføre de aktuelle forpliktelsene, idet det tas hensyn til inntektene ved tjenesten og en 
rimelig fortjeneste ved oppfyllelsen av forpliktelsene”(68).

44. I avsnitt 3.2–3.6 nedenfor omhandles de ulike kravene som er fastsatt gjennom rettspraksis 
i Altmark-saken, nærmere bestemt begrepet tjeneste av allmenn økonomisk betydning med 
hensyn til EØS-avtalens artikkel 61(69), behovet for en beslutning om tildeling(70), forpliktelsen 
til å definere grunnlaget for godtgjøring(71), prinsippene om å unngå overkompensasjon(72) og 
prinsippene om valg av tjenesteyter(73).

3.2 Forekomsten av en tjeneste av allmenn økonomisk betydning

45. Begrepet tjeneste av allmenn økonomisk betydning utvikler seg avhengig av blant annet borgernes 
behov, den teknologiske utviklingen og markedsutviklingen samt sosiale og politiske valg i den 
berørte EFTA-stat. Domstolen har fastslått at tjenester av allmenn økonomisk betydning er 
tjenester som har visse særtrekk som skiller dem fra andre typer økonomisk virksomhet(74).

46. Ettersom det ikke finnes særskilte EØS-regler som fastsetter nærmere hva en tjeneste av allmenn 
økonomisk betydning omfatter, har EFTA-statene stor handlefrihet når de definerer en gitt tjeneste 
som en tjeneste av allmenn økonomisk betydning og når de gir godtgjøring til tjenesteyteren. 
Overvåkningsorganets myndighet er i denne forbindelse begrenset til å kontrollere om EFTA-
staten har gjort en åpenbar feil ved å definere tjenesten som en tjeneste av allmenn økonomisk 
betydning(75), og å vurdere om godtgjøringen eventuelt utgjør statsstøtte. Dersom særskilte EØS-
regler foreligger, er EFTA-statenes handlefrihet ytterligere begrenset av disse reglene, uten at det 
berører Overvåkningsorganets forpliktelse til å foreta en vurdering av om tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning er blitt riktig definert med hensyn til statsstøttekontroll.

47. Det første Altmark-kriteriet krever at oppdraget å yte en tjeneste av allmenn økonomisk betydning 
defineres. Dette kravet sammenfaller med kravet i EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2(76). Det 
følger av EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 at foretak som er blitt tillagt oppgaven å yte tjenester 
av allmenn økonomisk betydning, er foretak som er tillagt en ”særlig oppgave”(77). Allment 

(68) Sak C-280/00 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrs gesellschaft Altmark GmbH, nr. 87-93.
(69) Se avsnitt 3.2.
(70) Se avsnitt 3.3.
(71) Se avsnitt 3.4.
(72) Se avsnitt 3.5.
(73) Se avsnitt 3.6.
(74) Sak C-179/90 Merci convenzionali porto di Genova, [1991] saml. I-5889, nr. 27, sak C-242/95 GT-Link A/S, [1997] saml. I-4449, 

nr. 53, og sak C-266/96, Corsica Ferries Frankrike SA [1998] saml. I-3949, nr. 45.
(75) Sak T-289/03 BUPA m.fl. mot Kommisjonen, [2008] saml. II-81, nr. 166-169 og 172, sak T-17/02 Fred Olsen, [2005] saml. II-2031, 

nr. 216.
(76) Sak T-289/03 British United Provident Association Ltd (BUPA) mot Kommisjonen, [2008], saml. II-81, nr. 171 og 224.
(77) Se særlig sak C-127/73 BRT mot SABAM, [1974] saml. 313.
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 innebærer oppgaven å yte en ”særlig offentlig tjeneste” å yte tjenester som et foretak ut fra sine 
egne forretningsinteresser ikke ville påtatt seg eller ikke ville påtatt seg i samme omfang eller på 
samme vilkår(78). Ved å anvende allmenn betydning som kriterium, kan EFTA-statene eller EØS-
avtalen knytte særlige forpliktelser til slike tjenester.

48. Overvåkningsorganet anser det derfor ikke som hensiktsmessig å pålegge særlige forpliktelser 
til offentlig tjeneste for virksomhet som foretak som driver på vanlige markedsvilkår, allerede 
tilbyr eller kan tilby på tilfredsstillende måte og på vilkår, blant annet for pris, objektive 
kvalitetskrav, kontinuitet og adgang til tjenesten, som er i samsvar med offentlighetens interesse 
slik staten fastsetter(79). Når det gjelder spørsmålet om en tjeneste kan leveres av markedet, er 
Overvåkningsorganets vurdering begrenset til en kontroll av om EFTA-staten har gjort en åpenbar 
feil.

49. Et viktig eksempel på dette prinsippet er bredbåndssektoren, der Overvåkningsorganet allerede 
har gitt klare retningslinjer for hvilke typer virksomhet som kan anses som tjenester av allmenn 
økonomisk betydning. Framfor alt anser Overvåkningsorganet at opprettelse av en parallell 
bredbåndsstruktur i områder der private investorer allerede har investert i bredbåndsinfrastruktur 
(eller er i ferd med å utvide infrastrukturen) og allerede yter konkurransedyktige bredbåndstjenester 
med tilfredsstillende dekning, ikke bør anses som en tjeneste av allmenn økonomisk betydning. 
Dersom investorer derimot ikke kan levere en tilfredsstillende bredbåndsdekning, kan godtgjøring 
for tjenester av allmenn økonomisk betydning gis på visse vilkår(80).

50. Overvåkningsorganet anser også at de tjenestene som skal defineres som tjenester av allmenn 
økonomisk betydning, må være rettet mot borgerne eller være i hele samfunnets interesse.

3.3 Beslutning om tildeling

51. For at EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 skal få anvendelse, må oppgaven å utføre en tjeneste 
av allmenn økonomisk betydning være tillagt ett eller flere foretak. Det berørte foretaket må 
derfor være tillagt en særlig oppgave av staten(81). Det første Altmark-kriteriet krever også at 
foretaket skal være pålagt en forpliktelse til å yte en offentlig tjeneste. For å følge rettspraksis fra 
Altmark-dommen kreves det en beslutning om tildeling som fastsetter det berørte foretakets og 
Overvåkningsorganets forpliktelser.

52. Oppgaven å yte offentlig tjeneste skal tildeles foretaket gjennom en beslutning som, avhengig av 
lovgivningen i EFTA-statene, kan ha form av en lov, en forskrift eller en avtale. Oppgaven kan 
også tildeles gjennom flere beslutninger. På grunnlag av Kommisjonens og Overvåkningsorganets 
tilnærming i slike tilfeller skal beslutningen eller beslutningene som et minstekrav angi

a) innholdet i og varigheten av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste,
b) foretaket og eventuelt det berørte territoriet,
c) arten av eventuelle eneretter eller særretter som den berørte myndighet har tildelt foretaket,
d) grunnlaget for beregning, kontroll og revurdering av godtgjøringen, og 
e) de tiltak som er truffet for å unngå overkompensasjon og sikre tilbakebetaling av en eventuell 

overkompensasjon.

53. At en tjenesteyter deltar i prosessen som ligger til grunn for at den blir tildelt oppgaven å 
yte offentlig tjeneste, betyr ikke at oppgaven ikke er hjemlet i en beslutning fra en offentlig 
myndighet, selv om oppgaven tildeles på tjenesteyterens anmodning(82). I noen medlemsstater er 
det ikke uvanlig at myndighetene finansierer tjenester som tjenesteyteren selv utvikler og foreslår. 
Den nasjonale myndighet må imidlertid avgjøre hvorvidt den skal godkjenne tjenesteyterens 
forslag før den gir en eventuell godtgjøring. De nødvendige bestemmelsene i beslutningen om 
tildeling kan enten inntas direkte i beslutningen om å godkjenne tjenesteyterens forslag, eller 
innføres gjennom en særlig rettsakt, for eksempel en avtale med tjenesteyteren.

(78) Se særlig artikkel 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport 
med jernbane på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70 (EUT L 315 av 3.12.2007, s. 1). 

(79) Sak C-205/99 Analir, [2001] saml. I-1271, nr. 71.
(80) Nærmere opplysninger finnes i nr. 24–30 i kapittelet om anvendelsen av statsstøttereglene i forbindelse med rask utbygging av 

bredbåndsnett i retningslinjene for statsstøtte, ennå ikke offentliggjort i EUT.
(81) Se særlig sak C-127/73 BRT mot SABAM, [1974] saml. 313.
(82) Sak T-17/02 Fred Olsen, nr. 188.
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3.4 Grunnlaget for godtgjøringen

54. Grunnlaget for beregningen av godtgjøringen skal fastsettes på forhånd på en objektiv og åpen 
måte for å sikre at det ikke medfører en økonomisk fordel som kan begunstige mottakerforetaket 
framfor konkurrerende foretak.

55. Behovet for å fastsette grunnlaget for godtgjøringen på forhånd innebærer ikke at godtgjøringen 
må beregnes på grunnlag av en bestemt formel (for eksempel en viss pris per dag, per måltid, 
per passasjer eller per antall brukere). Det avgjørende er at det fra starten av er klart hvordan 
godtgjøringen skal beregnes.

56. Dersom den nasjonale myndighet beslutter å godtgjøre alle utgiftsposter for tjenesteyteren, skal 
den på forhånd bestemme hvordan disse utgiftene skal fastsettes og beregnes. Bare utgifter som 
er direkte knyttet til ytingen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning, kan tas hensyn til i 
den forbindelse. Alle inntekter som ytingen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning gir 
foretaket, skal fratrekkes.

57. Dersom foretaket tilbys en rimelig fortjeneste som en del av godtgjøringen, skal beslutningen om 
tildeling også fastsette grunnlaget for beregning av denne fortjenesten.

58. Dersom det er fastsatt at godtgjøringsbeløpet skal revurderes i løpet av tildelingsperioden, skal 
beslutningen om tildeling angi hvordan revurderingen skal skje og hvilken virkning den kan ha 
på det samlede godtgjøringsbeløpet.

59. Dersom tjenesten av allmenn økonomisk betydning er tildelt gjennom en anbudsprosedyre, skal 
metoden for beregning av godtgjøringen inngå i opplysningene som formidles til alle foretak som 
ønsker å delta i anbudsprosedyren.

3.5 Ingen overkompensasjon 

60. Ifølge det tredje Altmark-kriteriet skal godtgjøringen ikke overstige det som er nødvendig for å 
dekke alle eller deler av kostnadene som påløper i forbindelse med forpliktelsene til å yte offentlig 
tjeneste, idet det tas hensyn til relevante inntekter og en rimelig fortjeneste. Enhver ordning som 
gjelder valg av tjenesteyter, skal derfor utformes på en slik måte at godtgjøringen beregnes på 
grunnlag av disse faktorene.

61. Med rimelig fortjeneste menes den kapitalavkastningen(83) som ville blitt krevd av et 
gjennomsnittsforetak som overveier om det skal yte en tjeneste av allmenn økonomisk betydning i 
hele tildelingsperioden eller ikke, idet det tas hensyn til risikonivået. Risikonivået avhenger av den 
berørte sektor, tjenestens art og godtgjøringsordningens særtrekk. Avkastningen bør, om mulig, 
beregnes ut fra den kapitalavkastningen som oppnås for lignende typer kontrakter om offentlig 
tjeneste på konkurransevilkår (for eksempel kontrakter tildelt gjennom en anbudsprosedyre). I 
sektorer der det ikke finnes noe foretak som kan sammenlignes med foretaket som er blitt tildelt 
oppgaven å utføre tjenesten av allmenn økonomisk betydning, kan det vises til sammenlignbare 
foretak i en annen stat som er avtalepart, eller, om nødvendig, i andre sektorer, forutsatt at det tas 
hensyn til den enkelte sektors særtrekk. Når EFTA-statene fastsetter hva en rimelig fortjeneste er, 
kan de innføre insitamentskriterier, særlig med hensyn til kvaliteten på tjenestene som ytes, og 
produktivitetsøkning. Økt effektivitet skal ikke oppnås på bekostning av tjenesten som ytes. 

3.6 Valg av tjenesteyter 

62. I samsvar med det fjerde Altmark-kriteriet skal godtgjøringen som tilbys, enten være et resultat av 
en offentlig anbudsprosedyre som gjør det mulig å velge den anbyderen som kan yte tjenestene 
til lavest kostnad for samfunnet, eller med utgangspunkt i et veldrevet gjennomsnittsforetak som 
er tilstrekkelig utstyrt med de nødvendige midler.

3.6.1 Godtgjøringsbeløp når tjenesten av allmenn økonomisk betydning tildeles gjennom en egnet 
anbudsprosedyre

(83) Med kapitalavkastning menes den internrenten som foretaket får av sin investerte kapital i løpet av prosjektets levetid, det vil si 
internrenten av kontantstrømmene som er knyttet til kontrakten. 
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63. Den enkleste måten offentlige myndigheter kan oppfylle det fjerde Altmark-kriteriet på, er 
ved å gjennomføre en åpen, gjennomsiktig og likebehandlende offentlig anbudsprosedyre i 
samsvar med 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(84) og europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/18/EF av 31. mars 2004 om 
samordning av framgangsmåtene ved tildeling av offentlige bygge- og anleggskontrakter, 
kontrakter om offentlige varekjøp og kontrakter om offentlige tjenesteytelser(85), som angitt 
nedenfor. Som angitt i nr. 5 er en slik offentlig anbudsprosedyre ofte et obligatorisk krav i henhold 
til eksisterende EØS-regler.

64. Også i tilfeller der det ikke er et lovfestet krav, er en åpen, gjennomsiktig og likebehandlende 
offentlig anbudsprosedyre en egnet metode for å sammenligne ulike mulige anbydere og fastsette 
godtgjøringen slik at statsstøtte unngås. 

65. Ifølge Domstolens rettspraksis utelukker en offentlig anbudsprosedyre bare forekomst av 
statsstøtte når prosedyren gjør det mulig å velge den anbyderen som kan yte tjenestene til ”lavest 
kostnad for samfunnet”. 

66. Når det gjelder anbudsprosedyrens særtrekk, er en åpen(86) prosedyre i samsvar med reglene 
for offentlig innkjøp akseptabel, men en begrenset(87) prosedyre kan også oppfylle det fjerde 
Altmark-kriteriet, med mindre interesserte aktører hindres i å delta i anbudsprosedyren uten 
gyldig grunn. På den annen side skaper en konkurransepreget dialog(88) eller en framforhandlet 
prosedyre med foregående offentliggjøring(89) stor handlefrihet for den ordregivende myndighet, 
noe som kan begrense interesserte aktørers deltakelse. De kan derfor bare i unntakstilfeller anses 
som tilstrekkelige til å oppfylle det fjerde Altmark-kriteriet. Den framforhandlede prosedyren 
uten forutgående offentliggjøring av konkurranse(90) kan ikke sikre at prosedyren fører til valg av 
den anbyderen som kan yte tjenestene til lavest kostnad for samfunnet.

67. Når det gjelder tildelingskriteriene, er det åpenbart at ”lavest pris”(91) oppfyller det fjerde Altmark-
kriteriet. Kriteriet om det ”økonomisk mest fordelaktige tilbudet”(92) anses som tilstrekkelig, 
forutsatt at tildelingskriteriene, herunder miljømessige(93) eller sosiale kriterier, er nært knyttet til 
formålet for tjenesten som ytes, og gir mulighet for at det økonomisk mest fordelaktige tilbudet 
tilsvarer markedsverdien(94). I slike tilfeller kan en tilbakebetalingsklausul være hensiktsmessig 
for på forhånd å redusere risikoen for overkompensasjon. Den tildelende myndighet har mulighet 
til å fastsette kvalitative standarder som alle markedsdeltakere skal oppfylle, eller til å ta hensyn 
til kvalitative aspekter ved de ulike forslagene i sin beslutning om tildeling.

68. Endelig kan det forekomme situasjoner der en anbudsprosedyre ikke kan sikre lavest kostnad 
for samfunnet fordi den ikke innebærer en åpen og reell konkurranse. Dette kan være tilfelle for 
eksempel på grunn av særtrekk ved den berørte tjenesten, eksisterende immaterialrettigheter eller 
at nødvendig infrastruktur eies av en bestemt tjenesteyter. Tilsvarende kan en anbudsprosedyre, i 
tilfeller der det bare kommer inn ett tilbud, ikke antas å sikre at prosedyren medfører den laveste 
kostnaden for samfunnet.

(84) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 114, innlemmet som punkt 4 i vedlegg XVI til EØS-avtalen.
(85) EUT L 134 av 30.4.2004, s. 1, innlemmet som punkt 2 i vedlegg XVI til EØS-avtalen.
(86) Artikkel 1 nr. 11 bokstav a) i direktiv 2004/18/EF, artikkel 1 nr. 9 bokstav a) i direktiv 2004/17/EF.
(87) Artikkel 1 nr. 11 bokstav b) i direktiv 2004/18/EF, artikkel 1 nr. 9 bokstav b) i direktiv 2004/17/EF.
(88) Artikkel 29 i direktiv 2004/18/EF.
(89) Artikkel 30 i direktiv 2004/18/EF, artikkel 1 nr. 9 bokstav a) i direktiv 2004/17/EF.
(90) Artikkel 31 i direktiv 2004/18/EF. Se også artikkel 40 nr. 3 i direktiv 2004/17/EF.
(91) Artikkel 53 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/18/EF, artikkel 55 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2004/17/EF.
(92) Artikkel 53 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2004/18/EF, artikkel 55 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2004/17/EF, sak 31/87 Beentjes, 

[1988] saml. 4635, og sak C-225/98 Kommisjonen mot Frankrike, [2000] saml. I-7445, sak C-19/00 SIAC Construction, [2001] 
saml. I-7725.

(93) Se for eksempel en ny utgave av ”Buying Green! A Handbook on Green public procurement”, som er tilgjengelig på http://
ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm.

(94) Kriteriet bør med andre ord defineres på en slik måte at det gir mulighet for en effektiv konkurranse som reduserer fordelen for 
den anbyderen som får kontrakten. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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3.6.2 Godtgjøringsbeløp når tjenesten av allmenn økonomisk betydning ikke tildeles gjennom en egnet 
anbudsprosedyre

69. Dersom det finnes en allment akseptert godtgjøring på markedet for en bestemt tjeneste, er denne 
markedsgodtgjøringen den beste referanseverdien for fastsettelse av godtgjøringen i mangel av et 
anbud(95).

70. Dersom en slik markedsgodtgjøring ikke finnes, skal godtgjøringsbeløpet fastsettes på grunnlag 
av en analyse av de kostnader som et veldrevet gjennomsnittsforetak som er tilstrekkelig utstyrt 
med de materielle midler som gjør det mulig å oppfylle de nødvendige krav til offentlig tjeneste, 
ville pådratt seg i forbindelse med oppfyllelsen av disse forpliktelsene, idet det tas hensyn til de 
relevante inntekter og en rimelig fortjeneste for å oppfylle forpliktelsene. Målet er å sikre at et 
ineffektivt foretaks høye kostnader ikke anvendes som referanseverdi.

71. Når det gjelder begrepet ”veldrevet foretak”, bør EFTA-statene i mangel av en offisiell definisjon 
anvende objektive kriterier som økonomisk sett anses som representative for en tilfredsstillende 
drift. Overvåkningsorganet anser ikke at kriteriet om at et foretak skaper fortjeneste, i seg selv 
er tilstrekkelig til å anse et foretak som ”veldrevet”. Det bør også tas hensyn til at foretakenes 
økonomiske resultater, særlig i de sektorene som er mest berørt av tjenester av allmenn økonomisk 
betydning, kan være sterkt påvirket av deres markedsstyrke eller av sektorregler.

72. Overvåkningsorganet anser at begrepet ”veldrevet foretak” innebærer at gjeldende nasjonale 
eller internasjonale regnskapsstandarder overholdes. EFTA-statene kan blant annet basere sin 
analyse på analytiske nøkkeltall for produktiviteten (for eksempel omsetning i forhold til innskutt 
kapital, samlet kostnad i forhold til omsetning, omsetning per ansatt, merverdi per ansatt eller 
personalkostnader i forhold til merverdi). EFTA-statene kan også anvende analytiske nøkkeltall 
for å sammenligne kvaliteten på tilbudet med brukernes forventninger. Et foretak som er blitt 
tildelt oppgaven å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, men som ikke oppfyller 
de kvalitative kriterier som er fastsatt av den berørte EFTA-stat, er ikke et veldrevet foretak selv 
om det har lave kostnader.

73. Foretak med analytiske nøkkeltall som viser at driften er effektiv, kan anses som representative 
gjennomsnittsforetak. Ved analyse og sammenligning av kostnadsstrukturene skal det imidlertid 
tas hensyn til det berørte foretakets størrelse og det faktum at det i visse sektorer finnes foretak 
med svært ulike kostnadsstrukturer side ved side.

74. Henvisningen til kostnadene til et ”gjennomsnittsforetak” i den berørte sektor forutsetter at det 
finnes et tilstrekkelig antall foretak med kostnader som kan tas i betraktning. Disse foretakene kan 
ligge i samme EFTA-stat eller i en annen stat som er part i EØS-avtalen. Overvåkningsorganet 
anser imidlertid ikke at det kan vises til kostnader for et foretak som har monopolstilling eller 
mottar godtgjøring for offentlig tjenesteyting på vilkår som ikke er forenlige med EØS-reglene, 
ettersom kostnadsnivået i begge tilfeller kan være høyere enn vanlig. De kostnadene som skal 
tas i betraktning, er alle kostnader knyttet til tjenesten av allmenn økonomisk betydning, det vil 
si direkte kostnader som er nødvendige for å utføre tjenesten av allmenn økonomisk betydning, 
og et egnet bidrag til de indirekte kostnadene som er felles for tjenesten av allmenn økonomisk 
betydning og annen virksomhet.

75 Dersom EFTA-staten kan vise at kostnadsstrukturen til foretaket som er blitt tillagt oppgaven å utføre 
tjenesten av allmenn økonomisk betydning, tilsvarer den gjennomsnittlige kostnadsstrukturen for 
effektive og sammenlignbare foretak i den berørte sektor, anses det godtgjøringsbeløpet som gjør 
det mulig for foretaket å dekke sine kostnader, herunder en rimelig fortjeneste, å oppfylle det 
fjerde Altmark-kriteriet.

76. Med uttrykket ”foretak som er tilstrekkelig utstyrt med de materielle midler” menes et foretak 
som har de nødvendige ressurser for umiddelbart å oppfylle de forpliktelser til offentlig tjeneste 
som påhviler foretaket som tillegges oppgaven å utføre tjenesten av allmenn økonomisk 
betydning.

(95) Se for eksempel Kommisjonens beslutning i sak C 49/2006 – Italia – State aid scheme implemented by Italy to remunerate Poste 
Italiane for distributing postal savings certificates, EUT L 189 av 21.7.2009, s. 3.
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77. Med ”rimelig fortjeneste” menes den kapitalavkastningen(96) som ville blitt krevd av et 
gjennomsnittsforetak som overveier om det skal yte en tjeneste av allmenn økonomisk betydning 
i hele tildelingsperioden eller ikke, idet det tas hensyn til risikonivået, som omhandlet i avsnitt 3.5.

(96) Med kapitalavkastning menes den internrenten som foretaket får av sin investerte kapital i løpet av prosjektets levetid, det vil si 
internrenten av kontantstrømmene som er knyttet til kontrakten. 
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VEDLEGG II

DEL vI: REGLER FOR GODTGJØRING FOR OFFENTLIG TJENESTEYTING, 
STATSEIDE FORETAK OG STØTTE TIL OFFENTLIGE FORETAK

Rammebestemmelser om statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting(1)

1  Formål og virkeområde

1. For at visse tjenester av allmenn økonomisk betydning skal kunne ytes på grunnlag av prinsipper 
og på vilkår som gjør det mulig å utføre oppgaven, kan støtte fra de offentlige myndigheter være 
nødvendig når inntektene fra tjenesteytingen ikke dekker kostnadene knyttet til forpliktelsen til 
offentlig tjeneste.

2. Det følger av rettspraksis fra Den europeiske unions domstol(2) at godtgjøring for offentlig 
tjenesteyting ikke utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 dersom den 
oppfyller visse vilkår(3). Dersom disse vilkårene er oppfylt, får protokoll 3 del I artikkel 1 i 
avtalen mellom EFTA-statene om opprettelsen av et overvåkningsorgan og en domstol (heretter 
kalt Overvåknings- og domstolsavtalen) ikke anvendelse.

3. Dersom godtgjøringen for offentlig tjenesteyting ikke oppfyller disse vilkårene, og i den 
utstrekning de allmenne kriteriene for anvendelse av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 er 
oppfylt, utgjør slik godtgjøring statsstøtte og er omfattet av EØS-avtalens artikkel 59 og 61 og 
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1.

4. I kapittelet om anvendelsen av statsstøttereglene på godtgjøring gitt for å yte tjenester av allmenn 
økonomisk betydning(4), har EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt Overvåkningsorganet) 
forklart vilkårene for at godtgjøring for offentlig tjenesteyting skal kunne anses som statsstøtte. 
Videre vil Kommisjonens forordning om anvendelsen av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den 
europeiske unions virkemåte på bagatellmessig støtte som gis til foretak som yter tjenester av 
allmenn økonomisk betydning(5), som skal innlemmes i EØS-avtalen, fastsette vilkårene for at 
små godtgjøringsbeløp for offentlig tjenesteyting ikke skal anses å påvirke samhandelen mellom 
EØS-statene og/eller å vri eller true med å vri konkurransen. I slike tilfeller er godtgjøringen 
ikke omfattet av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 og derfor ikke omfattet av framgangsmåten for 
melding i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. 

5. EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 danner det rettslige grunnlaget for vurderingen av om statsstøtte til 
tjenester av allmenn økonomisk betydning er forenlig med EØS-avtalen. Bestemmelsen fastsetter 
at foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning, eller 
som har karakter av et fiskalt monopol, skal være undergitt reglene i EØS-avtalen, framfor alt 
konkurransereglene. EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 gir imidlertid mulighet for et unntak fra 
reglene i EØS-avtalen i den utstrekning anvendelsen av konkurransereglene rettslig eller faktisk 
ville hindre dem i å utføre de særlige oppgaver som er tillagt dem. Unntaket får anvendelse bare 
dersom utviklingen av samhandelen ikke påvirkes i et omfang som strider mot avtalepartenes 
interesser.

(1) Dette kapittelet tilsvarer Den europeiske unions rammebestemmelser om statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting 
(2011) (EUT C 8 av 11.1.2012, s. 15).

(2) Dommer i sak C-280/00 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH 
(”Altmark”), [2003] saml. I-7747, og forente saker C-34/01 til C-38/01 Enirisorse SpA mot Ministero delle Finanze, [2003] 
saml. I-14243.

(3) I sin dom i Altmark-saken uttalte Domstolen at godtgjøring for offentlig tjenesteyting ikke utgjør statsstøtte dersom fire kumulative 
vilkår er oppfylt. For det første må mottakerforetaket ha fått i oppdrag å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning, og 
forpliktelsene må være klart definert. For det andre må grunnlaget for beregning av godtgjøringen være fastsatt på forhånd på 
en objektiv og åpen måte. For det tredje kan godtgjøringen ikke overstige det som er nødvendig for å dekke alle eller deler av 
kostnadene knyttet til forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, idet det tas hensyn til de aktuelle inntekter og en rimelig fortjeneste. 
Og for det fjerde, dersom foretaket som får i oppdrag å yte en offentlig tjeneste, i et konkret tilfelle ikke utvelges ved en offentlig 
anbudsprosedyre som ville gjøre det mulig å velge den anbyder som kan levere tjenesten til lavest kostnad for samfunnet, må 
nivået på godtgjøringen fastsettes på grunnlag av en analyse av de kostnadene som et veldrevet gjennomsnittsforetak som har 
tilstrekkelig transportmidler til å kunne oppfylle den aktuelle oppgaven å yte en offentlig tjeneste, ville pådratt seg ved å utføre de 
aktuelle forpliktelsene.

(4) Vedtatt parallelt med disse rammebestemmelsene. 
(5) Et utkast til forordningen er offentliggjort i EUT C 8 av 11.1.2012, s. 23.
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6. Når den innlemmes i EØS-avtalen, vil kommisjonsbeslutning 2012/21/EU om anvendelsen 
av artikkel 106 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på statsstøtte i form av 
godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre 
tjenester av allmenn økonomisk betydning (heretter kalt beslutning 2012/21/EU)(6) fastsette 
vilkårene for at visse typer godtgjøring for offentlig tjenesteyting kan anses som forenlige 
med det indre marked i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 og unntatt fra kravet om 
forhåndsmelding i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3(7).

7. Prinsippene som er fastsatt i disse rammebestemmelsene, får anvendelse på godtgjøring for 
offentlig tjenesteyting bare dersom den utgjør statsstøtte som ikke omfattes av beslutning 
2012/21/EU. Slik godtgjøring er omfattet av kravet om forhåndsmelding i overvåknings- og 
domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. I disse rammebestemmelsene beskrives 
vilkårene for at slik statsstøtte kan anses som forenlig med det indre marked i henhold til 
EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2. De erstatter kapittelet i Overvåkningsorganets retningslinjer for 
statsstøtte i form av godtgjøring for offentlig tjenesteyting(8).

8. Prinsippene som er fastsatt i disse rammebestemmelsene, får anvendelse på godtgjøring for offentlig 
tjenesteyting på området lufttransport og sjøfart, uten at det berører strengere eller mer spesifikke 
bestemmelser i sektorlovgivningen i EØS. De får ikke anvendelse på landtransportsektoren, 
og heller ikke på allmennkringkasting, som omfattes av kapittelet i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for anvendelsen av statsstøttereglene på allmennkringkasting(9).

9. Statsstøtte til ytere av tjenester av allmenn økonomisk betydning som er i vanskeligheter, vil 
bli vurdert i henhold til kapittelet i Overvåkningsorganets retningslinjer om krisestøtte og 
omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter(10).

10. Prinsippene som er fastsatt i disse rammebestemmelsene får anvendelse med forbehold for

a) EØS-reglenes krav på konkurranseområdet (særlig EØS-avtalens artikkel 53 og 54),
b) EØS-reglenes krav på området offentlig innkjøp,
c) bestemmelsene i kommisjonsdirektiv 2006/111/EF av 16. november 2006 om innsyn i 

medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak samt om økonomisk innsyn 
i visse foretak(11),

d) ytterligere krav som følger av EØS-avtalen eller sektorlovgivningen i EØS.

2 vilkår for at godtgjøring for offentlig tjenesteyting som utgjør statsstøtte, kan anses som 
forenlig

2.1 Alminnelige bestemmelser

11. På det det indre markeds nåværende utviklingsstadium kan statsstøtte som ikke omfattes av 
beslutning 2012/21/EU, anses som forenlig med EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 dersom støtten er 
nødvendig for ytingen av den berørte tjenesten av allmenn økonomisk betydning og ikke påvirker 
utviklingen av samhandelen i et omfang som strider mot interessene til EØS-avtalens avtaleparter. 
Vilkårene fastsatt i avsnitt 2.2–2.10 må være oppfylt for at denne balansen skal oppnås.

2.2 Reell tjeneste av allmenn økonomisk betydning i henhold til EØS-avtalens artikkel 59

12. Støtten skal gis for yting av en reell og riktig definert tjeneste av allmenn økonomisk betydning 
i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2.

13. I dette kapittelet om anvendelsen av statsstøttereglene på godtgjøring gitt for å yte tjenester 
av allmenn økonomisk betydning, har Overvåkningsorganet gitt retningslinjer om kravene 
til definisjon av en tjeneste av allmenn økonomisk betydning. Særlig kan EFTA-statene ikke 

(6) EUT L 7 av 11.1.2012, s. 3.
(7) Fram til beslutning 2012/21/EU innlemmes i EØS-avtalen, vil slik støtte være omfattet av de allmenne kravene om melding i 

overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3, med mindre den er unntatt fra kravet om melding på grunnlag 
av kommisjonsvedtak 2005/842/EF av 28.11.2005 om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 86 nr. 2 på statsstøtte i form av 
godtgjøring for offentlig tjenesteyting til visse foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk 
betydning, som er innlemmet som punkt 1h i vedlegg XV til EØS-avtalen.

(8) EUT L 109 av 26.4.2007, s. 44, og EØS-tillegget nr. 20 av 26.4.2007, s. 1.
(9) Ennå ikke offentliggjort i EUT eller EØS-tillegget.
(10) EUT L 97 av 15.4.2005, s. 41, og EØS-tillegget nr. 18 av 15.4.2005, s. 1.
(11) EUT L 318 av 17.11.2006, s. 17. Innlemmet som punkt 1a i vedlegg XV til EØS-avtalen.
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pålegge særlige forpliktelser til offentlig tjeneste for virksomhet som foretak som driver på 
vanlige markedsvilkår, allerede tilbyr eller kan tilby på tilfredsstillende måte og på vilkår, blant 
annet for pris, objektive kvalitetskrav, kontinuitet og adgang til tjenesten, som er i samsvar med 
offentlighetens interesse slik staten fastsetter. Når det gjelder spørsmålet om en tjeneste kan ytes 
av markedet, er Overvåkningsorganets vurdering begrenset til å undersøke hvorvidt EFTA-statens 
definisjon inneholder en åpenbar feil, med mindre EØS-reglene inneholder en strengere standard.

14. Når det gjelder anvendelsesområdet for prinsippene som er fastsatt i disse rammebestemmelsene, 
bør EFTA-statene vise at de har tatt tilstrekkelig hensyn til behovet for offentlige tjenester 
gjennom en offentlig høring eller andre egnede midler for å ta hensyn til brukernes og 
tjenesteyternes interesser. Dette gjelder ikke når det er åpenbart at en ny høring ikke vil tilføre 
noen betydelig merverdi i forhold til en tidligere høring.

2.3 Behovet for en beslutning om tildeling med nærmere angivelse av forpliktelsene til offentlig 
tjeneste og metodene for beregning av godtgjøringen

15. Ansvaret for å utføre tjenesten av allmenn økonomisk betydning skal tillegges det berørte 
foretaket gjennom en eller flere beslutninger, som hver EFTA-stat selv kan utforme. Begrepet 
”EFTA-stat” omfatter de sentrale, regionale og lokale myndigheter.

16. Beslutningen eller beslutningene skal særlig angi følgende:

a) innholdet i og varigheten av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste,
b) foretaket og eventuelt det berørte territoriet,
c) arten av eventuelle eneretter eller særretter som den berørte myndighet har tildelt foretaket,
d) beskrivelse av godtgjøringsordningen og grunnlaget for beregning, kontroll og revurdering av 

godtgjøringen, og 
e) de tiltak som er truffet for å unngå overkompensasjon og for å sikre tilbakebetaling av en 

eventuell overkompensasjon.

2.4 Tildelingsperiodens varighet

17. Tildelingsperiodens varighet bør begrunnes ut fra objektive kriterier, for eksempel behovet for å 
avskrive anleggsmidler som ikke kan overføres. Tildelingsperiodens varighet bør i prinsippet ikke 
overskride det tidsrom som kreves for å avskrive de viktigste av de eiendelene som er nødvendige 
for å utføre tjenesten av allmenn økonomisk betydning.

2.5 Samsvar med direktiv 2006/111/EF

18. Støtten vil bli ansett som forenlig med det indre marked i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 
nr. 2 bare dersom foretaket overholder direktiv 2006/111/EF, dersom det får anvendelse(12). 
Støtte som ikke er i samsvar med nevnte direktiv, anses å påvirke utviklingen av samhandelen i 
et omfang som strider mot felles interesser i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2.

2.6 Samsvar med EØS-reglene for offentlig innkjøp

19. Støtten vil bli ansett som forenlig med det indre marked i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 
nr. 2 bare dersom den ansvarlige myndighet, når den tillegger det berørte foretaket oppgaven 
å utføre tjenesten, overholder eller forplikter seg til å overholde gjeldende EØS-regler på 
området offentlig innkjøp. Dette omfatter eventuelle krav om innsyn, likebehandling og ikke-
diskriminering som følger direkte av EØS-avtalen og, eventuelt, av avledet EØS-regelverk. Støtte 
som ikke overholder slike krav og regler, anses å påvirke utviklingen av samhandelen i et omfang 
som strider mot felles interesser i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2.

2.7 Likebehandling

20. Når en myndighet tillegger flere foretak oppgaven å utføre den samme tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning, bør godtgjøringen beregnes på grunnlag av samme metode for alle 
foretakene.

(12) Direktiv 2006/111/EF om innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak samt om økonomisk innsyn 
i visse foretak. Innlemmet som punkt 1a i vedlegg XV til EØS-avtalen.
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2.8 Godtgjøringsbeløp

21. Godtgjøringsbeløpet skal ikke overstige det som er nødvendig for å dekke nettokostnadene(13) 
som påløper for å yte forpliktelsene til offentlig tjeneste, herunder en rimelig fortjeneste.

22. Godtgjøringsbeløpet kan fastsettes på grunnlag av enten forventede kostnader og inntekter, eller 
kostnader og inntekter som faktisk påløper, eller en kombinasjon av begge, avhengig av hvor 
effektive insitamenter EFTA-staten ønsker å gi i utgangspunktet, i samsvar med nr. 40 og 41.

23. Dersom godtgjøringen helt eller delvis beregnes på grunnlag av forventede kostnader og inntekter, 
må disse angis nærmere i beslutningen om tildeling. De skal bygge på plausible og observerbare 
parametrer for det økonomiske miljøet der tjenesten av allmenn økonomisk betydning utføres. 
Der det er hensiktsmessig, skal de bygge på sakkunnskap fra sektorens tilsynsmyndigheter eller 
andre enheter som er uavhengige av foretaket. EFTA-statene skal angi hvilke kilder som ligger til 
grunn for disse forventningene(14). Kostnadsberegningen skal gjenspeile de effektivitetsgevinster 
som yteren av tjenesten av allmenn økonomisk betydning forventes å oppnå gjennom hele 
tildelingsperioden.

 Nettokostnader som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste

24. De nettokostnadene som er eller forventes å bli nødvendige for å oppfylle forpliktelsene til å 
yte offentlig tjeneste, bør beregnes på grunnlag av bortfallskostnadsmetoden (”net avoided cost 
methodology”) når dette kreves i henhold til EØS-regelverket eller nasjonal lovgivning, og i 
andre tilfeller der det er mulig.

 Bortfallskostnadsmetoden 

25. Ut fra bortfallskostnadsmetoden beregnes de nettokostnadene som er eller forventes å bli 
nødvendige for å oppfylle forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, som differansen mellom 
nettokostnadene for tjenesteyteren for å oppfylle forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste og 
nettokostnadene eller fortjenesten for samme tjenesteyter uten denne forpliktelsen. Det er 
viktig at det foretas en riktig beregning av kostnadene som tjenesteyteren forventes å unngå og 
inntektene som forventes å utebli uten forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste. Ved beregningen 
av nettokostnader bør det tas hensyn til de fordelene, herunder immaterielle fordeler i den 
utstrekning det er mulig, som yteren av tjenesten av allmenn økonomisk betydning nyter.

26. Vedlegg IV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om leveringspliktige 
tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(15) 
og vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 om felles 
regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av 
tjenestenes kvalitet(16), inneholder nærmere retningslinjer for hvordan bortfallskostnadsmetoden 
anvendes.

27. Overvåkningsorganet anser bortfallskostnadsmetoden som den mest nøyaktige metoden for å 
beregne kostnadene knyttet til en forpliktelse til offentlig tjeneste, men det kan finnes tilfeller 
der det ikke er mulig eller hensiktsmessig å anvende denne metoden. I slike tilfeller kan 
Overvåkningsorganet der det er behørig begrunnet, godta alternative metoder for beregning av 
de nettokostnadene som er nødvendige for å oppfylle forpliktelsene til offentlig tjeneste, for 
eksempel kostnadsfordelingsmetoden.

(13) Med nettokostnader menes i denne sammenheng nettokostnader som fastsatt i nr. 25, eller kostnader minus inntekter i tilfeller der 
bortfallskostnadsmetoden ikke kan anvendes.

(14) Offentlige informasjonskilder, tidligere kostnader som har påløpt for å yte tjenesten av allmenn økonomisk betydning, 
konkurrentenes kostnadsnivå, forretningsplaner, bransjerapporter osv. 

(15) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. Innlemmet som punkt 5cm i vedlegg XI til EØS-avtalen.
(16) EFT L 15, 21.1.1998, s. 14. Innlemmet som punkt 5d i vedlegg XI til EØS-avtalen.
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 Kostnadsfordelingsmetoden

28. Ut fra kostnadsfordelingsmetoden kan de nettokostnadene som er nødvendige for å oppfylle 
forpliktelsene til offentlig tjeneste, beregnes som differansen mellom kostnadene og inntektene 
som påløper for et foretak som er utvalgt til å oppfylle forpliktelsene til offentlig tjeneste, som 
angitt og anslått i beslutningen om tildeling.

29. Kostnadene som det skal tas hensyn til, omfatter alle kostnader som er nødvendige for å utføre 
tjenesten av allmenn økonomisk betydning.

30. Dersom tjenesten av allmenn økonomisk betydning er den eneste virksomheten til det berørte 
foretaket, kan det tas hensyn til alle kostnader.

31. Dersom foretaket også utøver virksomhet som ikke omfattes av tjenesten av allmenn økonomisk 
betydning, kan kostnadene som det tas hensyn til, omfatte alle direkte kostnader som er nødvendige 
for å oppfylle forpliktelsene til offentlig tjeneste, og et rimelig bidrag til de indirekte kostnadene 
som er felles for tjenesten av allmenn økonomisk betydning og annen virksomhet. Kostnadene 
knyttet til virksomhet som ikke omfattes av tjenesten av allmenn økonomisk betydning, skal 
omfatte alle direkte kostnader og et rimelig bidrag til felleskostnadene. Ved fastsettelsen av det 
rimelige bidraget til felleskostnadene kan markedsprisene for bruk av midlene, dersom slike 
foreligger, anvendes som referanseverdi(17). I mangel av slike markedspriser kan det rimelige 
bidraget til felleskostnadene fastsettes ved henvisning til den fortjenesten(18) som det er rimelig 
å vente at foretaket skal få fra virksomhet som ikke omfattes av tjenesten av allmenn økonomisk 
betydning, eller ved hjelp av andre og mer egnede metoder.

 Inntekter

32. Inntektene som det tas hensyn til, skal minst omfatte alle inntekter fra tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning, som angitt i beslutningen om tildeling, og urimelig store fortjenester fra 
særretter eller eneretter selv om de er knyttet til annen virksomhet som angitt i nr. 45, uavhengig 
av om de urimelig store fortjenestene anses som statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 
nr. 1.

 Rimelig fortjeneste

33. Med rimelig fortjeneste menes den kapitalavkastningen(19) som ville blitt krevd av et 
gjennomsnittsforetak som overveier om det skal yte en tjeneste av allmenn økonomisk betydning 
i hele tildelingsperioden eller ikke, idet det tas hensyn til risikonivået. Risikonivået avhenger av 
den berørte sektor, tjenestens art og godtgjøringsordningens særtrekk.

34. I behørig begrunnede tilfeller kan andre fortjenesteindikatorer enn kapitalavkastningen anvendes 
for å fastslå hva som utgjør en rimelig fortjeneste, for eksempel gjennomsnittlig avkastning på 
egenkapital(20) i tildelingsperioden, avkastning på innskutt kapital, avkastning på eiendeler eller 
avkastning på salg.

35. Uansett hvilken indikator som velges, skal EFTA-staten oversende Overvåkningsorganet 
dokumentasjon for at den forventede fortjenesten ikke overstiger det et gjennomsnittlig foretak 
krever dersom det skal yte tjenesten, for eksempel ved henvisning til lignende typer kontrakter 
som er tildelt på konkurransevilkår.

(17) I Chronopost-sakene (forente saker C-83/01 P, C-93/01 P og C-94/01 P Chronopost SA, [2003] saml. I-6993) viste Den europeiske 
unions domstol til vanlige markedsvilkår: ”Ettersom det ikke er mulig å sammenligne La Postes situasjon med situasjonen for et 
privat konsern som ikke har monopolstilling, skal de vanlige markedsvilkår, som nødvendigvis er hypotetiske, vurderes ut fra de 
tilgjengelige objektive opplysninger som kan etterprøves”. 

(18) Den rimelige fortjenesten skal vurderes på forhånd (ut fra forventet fortjeneste, ikke realisert fortjeneste) for ikke å fjerne 
foretakets insitament til å oppnå effektivitetsgevinster fra utøvelsen av virksomhet som ikke er knyttet til tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning. 

(19) Med kapitalavkastning menes den internrenten som foretaket får av sin investerte kapital i løpet av prosjektets levetid, det vil si 
internrenten av kontantstrømmene som er knyttet til kontrakten.

(20) I et gitt år defineres regnskapsbegrepet avkastning på egenkapital som forholdet mellom resultatet før inntekter og skatt og 
egenkapitalen dette året. Gjennomsnittlig årlig avkastning bør beregnes på grunnlag av hele tildelingsperioden ved å anvende 
som kalkulasjonsfaktor enten foretakets kapitalkostnader eller den renten som fastsettes av Overvåkningsorganet i samsvar med 
kapittelet i Overvåkningsorganets retningslinjer om referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT L 105 av 21.4.2011, s. 32, og EØS-
tillegget nr. 23 av 21.4.2011, s. 1) og offentliggjøres på Overvåkningsorganets nettsted: http://www.eftasurv.int/state-aid/rates/, alt 
etter det som er mest hensiktsmessig.

http://www.eftasurv.int/state-aid/rates
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36. En kapitalavkastning som ikke overstiger den relevante bytteavtalerenten (”swap rate”)(21) pluss 
et tillegg på 100 basispoeng(22), anses under alle omstendigheter som rimelig. Den relevante 
bytteavtalerentens løpetid og valuta tilsvarer løpetiden og valutaen i beslutningen om tildeling.

37. Dersom ytingen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning er forbundet med en betydelig 
forretningsrisiko eller kontraktsrisiko, for eksempel fordi godtgjøringen gis i form av et fast beløp 
som dekker forventede nettokostnader og en rimelig fortjeneste, og foretaket utøver virksomhet 
i et konkurransemiljø, kan den rimelige fortjenesten ikke overstige et nivå som tilsvarer en 
kapitalavkastning som står i forhold til risikonivået. Denne avkastningen bør om mulig fastsettes 
ved henvisning til den kapitalavkastningen som er oppnådd i forbindelse med lignende typer 
kontrakter om offentlig tjeneste som er tildelt på konkurransevilkår (for eksempel kontrakter 
tildelt ved anbud). Dersom det ikke er mulig å anvende denne metoden, kan andre metoder for å 
beregne kapitalavkastningen anvendes, dersom valget av metode kan begrunnes(23). 

38. Dersom ytingen av tjenesten av allmenn økonomisk betydning ikke er forbundet med en betydelig 
forretningsrisiko eller kontraktsrisiko, for eksempel fordi nettokostnaden for å yte tjenesten 
av allmenn økonomisk betydning i det vesentlige godtgjøres fullt ut senere, kan den rimelige 
fortjenesten ikke overstige et nivå som tilsvarer nivået angitt i nr. 36. En slik godtgjøringsordning 
gir ikke yteren av den offentlige tjenesten noe effektivitetsinsitament. Anvendelsen av den er derfor 
strengt begrenset til tilfeller der EFTA-staten kan vise at det ikke er mulig eller hensiktsmessig å 
ta hensyn til produksjonseffektivitet og utforme en kontrakt med effektivitetsinsitamenter.

 Effektivitetsinsitamenter

39. EFTA-statenes godtgjøringsmetoder skal inneholde insitamenter for effektiv yting av tjenester av 
allmenn økonomisk betydning av høy kvalitet, med mindre de kan gi en behørig begrunnelse for 
at det ikke er mulig eller hensiktsmessig.

40. Effektivitetsinsitamenter kan utformes på ulike måter slik at de passer best mulig for hvert tilfelle 
eller hver sektor. For eksempel kan EFTA-statene på forhånd fastsette et fast godtgjøringsnivå 
som forutser og innlemmer de effektivitetsgevinster som foretaket kan forventes å få gjennom 
hele tildelingsperioden.

41. Som et alternativ kan EFTA-statene i beslutningen om tildeling angi produktivitetsmål som 
gjør godtgjøringsnivået avhengig av i hvilken utstrekning målene nås. Dersom foretaket ikke 
når målene, bør godtgjøringen reduseres ved anvendelse av en beregningsmetode som angis i 
beslutningen om tildeling. Dersom foretaket derimot overskrider målene, skal godtgjøringen økes 
ved anvendelse av en metode som angis i beslutningen om tildeling. Belønning som er knyttet til 
produktivitetsgevinster, skal fastsettes på et nivå som for eksempel gjør det mulig å fordele disse 
gevinstene jevnt mellom foretaket og EFTA-staten og/eller brukerne.

42. En slik ordning for effektivitetsinsitamenter skal bygge på objektive og målbare kriterier som 
angis i beslutningen om tildeling og som kan gjøres til gjenstand for en åpen etterhåndsvurdering 
foretatt av en enhet som er uavhengig av yteren av tjenesten av allmenn økonomisk betydning.

43. Effektivitetsgevinster bør oppnås uten at det går ut over kvaliteten på tjenesten som ytes, og de 
bør oppfylle de standarder som er fastsatt i EØS-regelverket.

 Bestemmelser som får anvendelse på foretak som også utøver annen virksomhet enn tjenesten av 
allmenn økonomisk betydning, eller som yter flere tjenester av allmenn økonomisk betydning

(21) Bytteavtalerenten er den renten som ved lengre løpetider tilsvarer interbankrenten (IBOR-renten). Den anvendes i finansmarkedene 
som en referanseverdi for å fastsette finansieringsrenten. 

(22) Tillegget på 100 basispoeng er blant annet godtgjøring for likviditetsrisiko knyttet til det faktum at yteren av en tjeneste av allmenn 
økonomisk betydning som investerer kapital i en kontrakt om tjenester av allmenn økonomisk betydning, binder kapitalen for 
hele tildelingsperioden og derfor ikke vil kunne selge sin andel like raskt og til like lav kostnad som tilfellet ville vært med en 
alminnelig utbredt eiendel uten likviditetsrisiko.

(23) For eksempel ved å sammenligne avkastningen med foretakets vektede gjennomsnittlige kapitalkostnad (WACC) for den berørte 
virksomheten, eller med den gjennomsnittlige kapitalavkastningen for sektoren de senere år, idet det tas hensyn til om historiske 
opplysninger kan gi egnet kunnskap om framtiden.
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44. Dersom et foretak også utøver annen virksomhet enn tjenesten av allmenn økonomisk betydning, 
skal kostnader og inntekter knyttet til tjenesten av allmenn økonomisk betydning føres atskilt 
fra kostnader og inntekter knyttet til andre tjenester, i samsvar med prinsippene fastsatt i nr. 31. 
Dersom et foretak er tillagt å utføre flere tjenester av allmenn økonomisk betydning, fordi det 
gjelder ulike tildelende myndigheter eller ulike typer tjenester, skal foretakets internregnskap 
gjøre det mulig å kontrollere om det har forekommet overkompensasjon i forbindelse med hver 
enkelt tjeneste av allmenn økonomisk betydning.

45. Dersom det berørte foretaket har særretter eller eneretter som er knyttet til annen virksomhet 
enn den tjenesten av allmenn økonomisk betydning som støtten er gitt til, som gir en fortjeneste 
som overstiger en rimelig fortjeneste, eller mottar andre fordeler fra staten, skal disse tas hensyn 
til, uansett hvordan de klassifiseres i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, og legges til 
foretakets inntekt. Den rimelige fortjenesten fra virksomheten som foretaket har særretter eller 
eneretter i, skal vurderes på forhånd i lys av om det berørte foretaket er utsatt for risiko. Ved denne 
vurderingen skal det også tas hensyn til de effektivitetsinsitamentene EFTA-staten har innført i 
forbindelse med ytingen av de berørte tjenestene.

46. EFTA-staten kan beslutte at fortjenesten fra annen virksomhet enn tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning, særlig fra virksomhet som anvender den infrastrukturen som er nødvendig 
for å utføre tjenesten av allmenn økonomisk betydning, skal helt eller delvis avsettes til 
finansiering av tjenesten av allmenn økonomisk betydning. 

 Overkompensasjon

47. Med overkompensasjon menes godtgjøring som foretaket mottar ut over støttebeløpet som 
definert i nr. 21 i hele kontraktsperioden. Foretaket kan som fastsatt i nr. 39–42 beholde et 
overskudd fra uventet store effektivitetsgevinster som en rimelig tilleggsfortjeneste når dette er 
fastsatt i beslutningen om tildeling(24).

48. Ettersom overkompensasjon ikke er nødvendig for at tjenesten av allmenn økonomisk betydning 
skal kunne ytes, utgjør den uforenlig statsstøtte.

49. EFTA-statene skal sikre at godtgjøringen for å utføre tjenesten av allmenn økonomisk betydning 
oppfyller kravene i disse rammebestemmelsene, og særlig at foretak ikke mottar godtgjøring 
som overstiger beløpet som er fastsatt i samsvar med kravene i dette avsnitt. De skal framlegge 
dokumentasjon på anmodning fra Overvåkningsorganet. De skal foreta regelmessige kontroller 
eller sikre at slike kontroller foretas når tildelingsperioden utløper, og under alle omstendigheter 
minst hvert tredje år. Når det gjelder støtte som tildeles på andre måter enn gjennom offentlig 
anbud med kunngjøring(25), bør det under vanlige omstendigheter foretas kontroll minst hvert 
andre år. 

50. Dersom EFTA-staten på forhånd har fastsatt et godtgjøringsnivå som på tilstrekkelig måte forutser 
og tar hensyn til de effektivitetsgevinster som yteren av den offentlige tjenesten kan forventes 
å få i hele tildelingsperioden, på grunnlag av en riktig fordeling av kostnader og inntekter og 
rimelige forventninger som beskrevet i dette avsnitt, begrenses kontrollen av overkompensasjon 
i prinsippet til en kontroll av at den fortjenesten som tjenesteyteren er berettiget til i henhold til 
beslutningen om tildeling, faktisk er rimelig sett ut fra en forhåndsvurdering.

2.9 Ytterligere krav som kan være nødvendige for å sikre at utviklingen av samhandelen ikke 
påvirkes i et omfang som strider mot felles interesser

51. Kravene i avsnitt 2.1–2.8 er vanligvis tilstrekkelig til å sikre at støtten ikke vrir konkurransen på 
en måte som strider mot felles interesser.

52. I visse unntakstilfeller kan det imidlertid forekomme alvorlig konkurransevridning på det indre 
marked, og støtten kan påvirke samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser.

(24) Tilsvarende skal et underskudd som skyldes lavere effektivitetsgevinster enn forventet, delvis betales av foretaket dersom det er 
fastsatt i beslutningen om tildeling. 

(25) For eksempel støtte gitt i forbindelse med interne kontrakter, konsesjoner tildelt uten anbud og offentlige anbudsprosedyrer uten 
forutgående kunngjøring.
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53. I slike tilfeller vil Overvåkningsorganet undersøke om vridningen kan minskes ved at EFTA-
staten pålegges vilkår eller ved at det kreves at den påtar seg forpliktelser.

54. Alvorlig konkurransevridning som strider mot felles interesser, forventes å oppstå bare under 
ekstraordinære omstendigheter. Overvåkningsorganet vil begrense seg til å undersøke vridning i 
tilfeller der støtten har betydelige negative virkninger for de øvrige EØS-statene og EØS-avtalens 
virkemåte, for eksempel ved at foretak i viktige sektorer av økonomien fratas mulighet til å oppnå 
den størrelsen på virksomheten som er nødvendig for en effektiv drift.

55. Slik vridning kan oppstå for eksempel dersom tildelingsperioden enten er av en varighet 
som ikke kan berettiges ved henvisning til objektive kriterier (for eksempel behovet for å 
avskrive anleggsmidler som ikke kan overføres), eller tildelingsbeslutningen omfatter en rekke 
oppgaver (vanligvis gjenstand for atskilte tildelingsbeslutninger uten tap av sosiale fordeler 
og uten tilleggskostnader knyttet til produktivitet og effektivitet ved ytingen av tjenestene). I 
slike tilfeller vil Overvåkningsorganet undersøke hvorvidt den samme offentlige tjenesten kan 
leveres på en mindre konkurransevridende måte, for eksempel gjennom en begrensning av 
tildelingsbeslutningen med hensyn til varighet eller anvendelsesområde, eller gjennom atskilte 
tildelingsbeslutninger.

56. Det kan dessuten være nødvendig med en nærmere vurdering i tilfeller der en EFTA-stat uten 
en konkurranseutsatt utvelgelsesprosedyre tildeler en offentlig tjenesteyter oppgaven å utføre en 
tjeneste av allmenn økonomisk betydning på et ikke-monopolisert marked der svært lignende 
tjenester allerede ytes eller kan forventes å ytes i nær framtid i mangel av tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning. Disse negative virkningene på utviklingen av samhandelen kan bli sterkere 
dersom tjenesten av allmenn økonomisk betydning skal tilbys til en pris som er lavere enn for 
faktiske eller mulige tjenesteytere, slik at disse holdes utenfor markedet. Overvåkningsorganet 
kan derfor, samtidig som det fullt ut respekterer EFTA-statens valg av definisjon av tjenesten av 
allmenn økonomisk betydning, kreve endringer, for eksempel i fordelingen av støtten, dersom 
det med rimelighet kan vise at det ville være mulig å utføre den samme tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning på tilsvarende vilkår for brukerne, på en mindre konkurransevridende måte 
og til lavere kostnad for staten.

57. Nærmere gransking er også berettiget dersom tildelingen av tjenesteforpliktelsen er knyttet til 
særretter eller eneretter som medfører alvorlige begrensninger av konkurransen på det indre 
marked i et omfang som strider mot felles interesser. Slike tilfeller skal først og fremst vurderes 
i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 1, men statsstøtten kan likevel ikke anses som forenlig 
dersom enerettene medfører fordeler som ikke kan vurderes, kvantifiseres eller fastslås ved 
hjelp av metodene som anvendes for å beregne nettokostnadene knyttet til tjenesten av allmenn 
økonomisk betydning som beskrevet i avsnitt 2.8.

58. Overvåkningsorganet vil også vie oppmerksomhet til situasjoner der støtten gjør det mulig for 
foretaket å finansiere oppbygging eller anvendelse av en infrastruktur som ikke er åpen for 
andre markedsdeltakere og som gjør det mulig å utelukke andre fra markedet der tjenesten av 
allmenn økonomisk betydning ytes, eller fra andre berørte markeder. Når dette er tilfelle, kan 
det være hensiktsmessig å kreve at konkurrentene får en rettferdig og likebehandlende tilgang til 
infrastrukturen på egnede vilkår.

59. Dersom konkurransevridning er en følge av at tildelingen hindrer effektiv gjennomføring 
eller håndheving av de EØS-reglene som skal sikre at det indre marked virker på en 
tilfredsstillende måte, vil Overvåkningsorganet undersøke om den offentlige tjenesten like gjerne 
kan utføres på en mindre konkurransevridende måte, for eksempel gjennom full gjennomføring 
av sektorlovgivningen i EØS.

2.10 Åpenhet

60. For all godtgjøring for en tjeneste av allmenn økonomisk betydning som omfattes av disse 
rammebestemmelsene, skal den berørte EFTA-stat offentliggjøre følgende opplysninger på 
internett eller på annen egnet måte:

a) resultatene av den offentlige høringen eller andre egnede midler nevnt i nr. 14,
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b) innholdet i og varigheten av forpliktelsene til offentlig tjeneste,
c) foretaket og eventuelt det berørte territoriet,
d) støttebeløpet som årlig tildeles foretaket.

2.11 Støtte som oppfyller vilkårene i artikkel 2 nr. 1 i beslutning 2012/21/EU 

61. Prinsippene fastsatt i nr. 14, 19, 20, 24, 39, 51–59 og nr. 60 bokstav a) får ikke anvendelse på 
støtte som oppfyller vilkårene i artikkel 2 nr. 1 i beslutning 2012/21/EU. 

3 Rapportering og evaluering

62. EFTA-statene skal hvert annet år avlegge rapport for Overvåkningsorganet om overholdelsen 
av disse rammebestemmelsene. Rapportene skal gi en oversikt over anvendelsen av disse 
rammebestemmelsene for de ulike sektorene av tjenesteytere, herunder: 

a) en beskrivelse av anvendelsen av prinsippene som er fastsatt i disse rammebestemmelsene, 
på tjenestene som omfattes av den, herunder intern virksomhet, 

b) det samlede støttebeløpet som er tildelt foretak som omfattes av disse rammebestemmelsene, 
oppdelt etter hvilken økonomisk sektor mottakerne tilhører, 

c) en angivelse av hvorvidt anvendelsen av prinsippene som er fastsatt i disse rammebestemmelsene, 
har ført til vanskeligheter for eller klager fra tredjemann i forbindelse med en bestemt type 
tjeneste, og 

d) andre opplysninger om anvendelsen av prinsippene som er fastsatt i disse rammebestemmelsene, 
som Overvåkningsorganet krever og som skal angis nærmere i god tid før rapporten skal 
oversendes. 

 Den første rapporten skal oversendes innen 30. juni 2014.

63. EFTA-statene skal dessuten årlig oversende Overvåkningsorganet rapporter om støtte tildelt som 
følge av et vedtak fra Overvåkningsorganet på grunnlag av disse rammebestemmelsene, i samsvar 
med kravene i protokoll 3 del II i overvåknings- og domstolsavtalen og Overvåkningsorganets 
vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004 om gjennomføringsbestemmelsene omhandlet i 
protokoll 3 del II artikkel 27 i overvåknings- og domstolsavtalen(26). 

64. Rapportene vil bli offentliggjort på Overvåkningsorganets nettsted.

65. Overvåkningsorganet har til hensikt å foreta en gjennomgåelse av disse rammebestemmelsene 
innen 31. januar 2017.

4 vilkår og forpliktelser knyttet til Overvåkningsorganets vedtak 

66. I henhold til protokoll 3 del II artikkel 7 nr. 4 i overvåknings- og domstolsavtalen kan 
Overvåkningsorganet til et positivt vedtak knytte vilkår som skal oppfylles for at støtten skal 
anses som forenlig med det indre marked, samt fastsette forpliktelser for å gjøre det mulig å 
overvåke at vedtaket overholdes. Når det gjelder tjenester av allmenn økonomisk betydning, kan 
det kreves vilkår og forpliktelser særlig for å sikre at støtte som tildeles det berørte foretaket, 
ikke fører til utilbørlig vridning av konkurransen og samhandelen på det indre marked. I denne 
sammenheng kan regelmessige rapporter eller andre forpliktelser være nødvendige, avhengig av 
situasjonen for hver enkelt tjeneste av allmenn økonomisk betydning.

5 Anvendelse 

67. Overvåkningsorganet vil anvende disse rammebestemmelsene fra 31. januar 2012.

68. Overvåkningsorganet vil anvende prinsippene som er fastsatt i disse rammebestemmelsene, på 
alle støtteprosjekter som meldes til det, og vil gjøre vedtak om disse prosjektene i samsvar med 
nevnte prinsipper, også dersom prosjektene meldes før 31. januar 2012.

69. Overvåkningsorganet vil anvende prinsippene som er fastsatt i disse rammebestemmelsene, på 

(26) Som endret. En konsolidert utgave finnes på Overvåkningsorganets nettsted: http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-
COL.pdf.

http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
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ulovlig støtte som den gjør vedtak om etter 31. januar 2012, også dersom støtten ble tildelt før 
nevnte dato. Dersom støtten ble tildelt før 31. januar 2012, får imidlertid prinsippene fastsatt i 
nr. 14, 19, 20, 24, 39 og 60 ikke anvendelse.

6 Formålstjenlige tiltak

70. Som formålstjenlige tiltak i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1 i overvåknings- og 
domstolsavtalen foreslår Overvåkningsorganet at EFTA-statene offentliggjør en liste over 
eksisterende støtteordninger for godtgjøring for offentlig tjenesteyting som skal tilpasses til disse 
rammebestemmelsene innen 31. januar 2013, og at de tilpasser disse støtteordningene til disse 
rammebestemmelsene innen 31. januar 2014.

71. EFTA-statene bør innen 29. februar 2012 bekrefte overfor Overvåkningsorganet at de godtar de 
foreslåtte tiltakene. Dersom svar uteblir, vil Overvåkningsorganet anta at den berørte EFTA-stat 
ikke godtar dem.
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6873 – Baxter International/Gambro)

1. Kommisjonen mottok 3. juni 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Baxter International Inc. (”Baxter”, 
USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over hele Gambro AB (”Gambro”, Sverige).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Baxter: utvikling, framstilling og markedsføring av produkter som brukes til behandling av 
pasienter som lider av hemofili, immunsykdommer, infeksjonssykdommer, nyresykdom, 
traumer og andre kroniske og akutte lidelser

– Gambro: utvikling, framstilling og levering av produkter og behandlinger for hemodialyse, 
vedvarende nyretransplantasjonsbehandling, leverdialyse, myelomnyrebehandling, tilknyttede 
vannsystemer og andre ekstrakorporelle behandlinger for pasienter med kroniske og akutte 
lidelser

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 165 av 11.6.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6873 – Baxter 
International/Gambro, 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

EU-ORGANER
KOMMISJONEN

  2013/EØS/34/02

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(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”)

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6906 – KKR/Gardner Denver)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 4. juni 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket KKR & Co. L.P. (”KKR”, 
USA) ved kjøp av verdipapirer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over foretaket Gardner Denver, Inc. (”GDI”, USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– KKR: leverer en rekke tjenester innenfor alternativ kapitalforvaltning til offentlige og private 
markedsinvestorer samt kapitalmarkedsløsninger for firmaet, firmaets porteføljeforetak og 
kunder  

– GDI: framstilling og salg av industrielle kompressorer, vifter, pumper, lastearmer og 
drivstoffsystemer

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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger 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 167 av 13.6.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6906 – KKR/
Gardner Denver, 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

  2013/EØS/34/03

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(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”)

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6951 – Bain Capital/FTE)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 5. juni 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Bain Capital Europe Fund III, L.P., 
som inngår i Bain Capital Investors, LLC. (”Bain Capital”, USA) ved kjøp av aksjer alene overtar 
kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over FTE Verwaltungs GmbH 
(”FTE”, Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Bain Capital: investeringsforetak med virksomhet over hele verden på tvers av de fleste 
næringsgreiner, blant annet IT, helsetjenester, detaljhandel og forbrukervarer, kommunikasjon, 
kjemikalier, finanssektoren samt industri/framstilling 

– FTE: produksjonsselskap med verdensomspennende virksomhet blant annet innenfor utvikling, 
produksjon og salg av hydrauliske koplings- og bremsesystemer samt deler til disse

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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger 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 166 av 12.6.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6951 – Bain 
Capital/FTE, 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

  2013/EØS/34/04

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Rettelse til forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(sak COMP/M.6921 – IBM Italia/UBIS)

(Offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 142 av 22.5.2013, s. 7 og EØS-tillegget 
nr. 29 av 23.5.2013, s. 5)

Avsnittet: ”1. Kommisjonen mottok 14. mai 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket IBM Italia S.p.A. (”IBM Italia”, 
Italia), som tilhører konsernet International Business Machines Corporation (”IBM”), ved kjøp av aksjer 
overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Unicredit 
Business Integrated Solutions S.c.p.a. (”UBIS”, Italia), som tilhører UniCredit S.p.A. (”Unicredit”).” 

endres til: ”1. Kommisjonen mottok 14. mai 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket IBM Italia SpA (”IBM Italia”, Italia), 
som tilhører konsernet International Business Machines Corporation (”IBM”), ved kjøp av aksjer overtar 
kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av foretaket Unicredit 
Business Integrated Solutions S.c.p.a. (”UBIS”, Italia), som tilhører UniCredit S.p.A. (”Unicredit”).”

vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6818 – Deutsche Bahn/veolia Transport Central Europe)

Kommisjonen vedtok 30. april 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32012M6818. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

  2013/EØS/34/05

  2013/EØS/34/06

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
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vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6841 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Tulloch Homes Group Limited)

Kommisjonen vedtok 22. april 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6841. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6842 – Goldman Sachs/TPG Lundy/verna Group)

Kommisjonen vedtok 14. mai 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammenslutning, 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 
i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort 
etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6842. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

  2013/EØS/34/07

  2013/EØS/34/08

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
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vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6854 – Cameron/Schlumberger/OneSubsea)

Kommisjonen vedtok 15. april 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6854. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6880 – Liberty Global/virgin Media)

Kommisjonen vedtok 15. april 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6880. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

  2013/EØS/34/09

  2013/EØS/34/10

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
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vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6886 – Lindéngruppen/FAM/Höganäs)

Kommisjonen vedtok 17. mai 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammenslutning, 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 
i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort 
etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6886. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6888 – Otsuka/Mitsui/Claris)

Kommisjonen vedtok 17. april 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32012M6888. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

  2013/EØS/34/11

  2013/EØS/34/12

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
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vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6894 – Syral China Investment/Wilmar China New Investments/
Liaoning Jinxin Biology & Chemistry)

Kommisjonen vedtok 31. mai 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammenslutning, 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 
i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort 
etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6894. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6896 – SPAR/Allianz/Jv)

Kommisjonen vedtok 28. mai 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammenslutning, 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav 
b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli offentliggjort 
etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6896. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

  2013/EØS/34/13

  2013/EØS/34/14

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
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vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6898 – RAG Stiftung/Evonik Industries)

Kommisjonen vedtok 2. mai 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammenslutning, 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav 
b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli offentliggjort 
etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6898. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6899 – Lion Capital/Avedon Capital Partners/Ad van Geloven 
Holding)

Kommisjonen vedtok 3. juni 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammenslutning, 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 
i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort 
etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6899. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

  2013/EØS/34/15

  2013/EØS/34/16

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases
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vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6914 – Possehl/Cookson European Precious Metals Business)

Kommisjonen vedtok 24. mai 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammenslutning, 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 
i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort 
etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6914. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6919 – KKR/Bregal Fund/Avenia/Cognita)

Kommisjonen vedtok 17. mai 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammenslutning, 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 
i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort 
etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6919. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

  2013/EØS/34/17
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vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6926 – Nordic Capital/Unicorn )

Kommisjonen vedtok 4. juni 2013 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammenslutning, 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 
i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort 
etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32013M6926. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

  2013/EØS/34/19
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til artikkel 107 og 108 i traktaten om  
Den europeiske unions virkemåte 

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Støttenr. Medlemsstat Region Navnet på støtteordningen eller på foretaket som mottar 
ekstraordinær støtte

Nærmere 
opplysninger

SA.34536 
(12/N)

Spania – Restructuring and recapitalisation of Banco CEISS 
– Spain

EUT C 96 av 
4.4.2013, s. 1

SA.34604 
(12/N)

Storbritannia Scotland Prolongation of the Freight Facilities Grant scheme EUT C 96 av 
4.4.2013, s. 2

SA.35190 
(12/N)

Latvia Latvija 
Artikkel 107 nr. 3 bokstav a)

Grozījumi shēmā ”Dalītas atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas attīstība”

EUT C 96 av 
4.4.2013, s. 3

SA.35280 
(12/N)

Tyskland – Änderung der Beihilferegelung „Richtlinie 
des Landes Niedersachsen für Garantien zur 
Beteiligung an kleinen und mittleren Unternehmen 
der gewerblichen Wirtschaft“ Änderung der 
Beihilferegelung „Richtlinie des Landes 
Niedersachsen für Garantien zur Beteiligung 
an kleinen und mittleren Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft“ (N 772/06)

EUT C 96 av 
4.4.2013, s. 4

SA.35403 
(12/NN)

Storbritannia Comhairle nan Eilan 
(Western Isles)

HTT (Manufacturing) Ltd, Restructuring Plan 
September 2012

EUT C 96 av 
4.4.2013, s. 5

SA.35488 
(12/N)

Spania – Restructuring of Banco Mare Nostrum – Spain EUT C 96 av 
4.4.2013, s. 6

SA.35490 
(12/N)

Spania – Restructuring of Liberbank – Spain EUT C 96 av 
4.4.2013, s. 7

SA.35561 
(12/N)

Tyskland Bremen Verlängerung der Richtlinie der Freien Hansestadt 
Bremen über die Gewährung von Rettungs- und 
Umstrukturierungsbeihilfen an kleine und mittlere 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft

EUT C 96 av 
4.4.2013, s. 8

SA.35655 
(12/N)

Italia Lombardia, Veneto Aiuto al salvataggio di FORM SpA in AS EUT C 96 av 
4.4.2013, s. 9

SA.35701 
(12/N)

Finland – Short-term export-credit insurance scheme EUT C 96 av 
4.4.2013, s. 10

SA.27427  
(N 24/09)

Polen Małopolskie Pomoc publiczna na restrukturyzację dla 
Krakowskich Zakładów Garbarskich SA

EUT C 104 av 
10.4.2013, s. 1

SA.33861 
(12/N)

Ungarn Közép-Dunántúl
Artikkel 107 nr. 3 bokstav a)

Állami támogatás a versenyképtelen szénbányák 
bezárására Magyarországon – Vértesi Erőmű Zrt.

EUT C 104 av 
10.4.2013, s. 2

SA.35382 
(13/N)

Nederland – Rescue SNS REAAL 2013 EUT C 104 av 
10.4.2013, s. 3

SA.35717 
(12/N)

Polen – Przedłużenie programu pomocy N 10/07 – 
Horyzontalna pomoc dla przedsięwzięć będących 
inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł 
spalania paliw

EUT C 104 av 
10.4.2013, s. 4

SA.36088 
(13/N)

Ungarn – Prolongation of the Hungarian bank support scheme EUT C 104 av 
10.4.2013, s. 5

SA.34408 
(12/N)

Finland – Suomen laivanrakennusteollisuuden 
innovaatiotukiohjelma/Innovationsstöd till den 
finländska varvsindustrin

EUT C 112 av 
19.4.2013, s. 1

SA.35563 
(13/N)

Storbritannia – High-end television tax relief EUT C 112 av 
19.4.2013, s. 2

SA.35564 
(13/N)

Storbritannia – Animation tax relief EUT C 112 av 
19.4.2013, s. 3

  2013/EØS/34/20
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Støttenr. Medlemsstat Region Navnet på støtteordningen eller på foretaket som mottar 
ekstraordinær støtte

Nærmere 
opplysninger

SA.35575 
(12/N)

Frankrike – Plan d’aide au report modal vers le transport par 
voies navigables pour la période 2013–2017

EUT C 112 av 
19.4.2013, s. 3

SA.33013 
(11/N)

Polen – Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2011–2015

EUT C 122 av 
27.4.2013, s. 6

SA.29637  
(N 570/09)

Polen Dolnośląskie
Artikkel 107 nr. 3 bokstav a)

Pomoc na restrukturyzację dla DIORA Świdnica 
Sp. z o.o.

EUT C 122 av 
27.4.2013, s. 7

SA.32020 
(11/N)

Tyskland – Befreiung von der Luftverkehrsteuer für 
Inselflugverkehre mit bestimmten Nordseeinseln

EUT C 122 av 
27.4.2013, s. 8

SA.34051 
(12/N)

Storbritannia City of Kingston upon Hull
Article 107(3)(c)

Hull Energy Works EUT C 122 av 
27.4.2013, s. 9

SA.35414 
(12/N)

Sverige – Ändringar i det svenska skatteundantaget för 
biodrivmedel till låginblandning

EUT C 122 av 
27.4.2013, s. 10

SA.35767 
(12/N)

Ungarn – Az E85 bioüzemanyag jelenlegi jövedékiadó-
mentességének kedvezményes jövedéki adóval 
történő helyettesítése (az N 234/06. sz. támogatási 
program módosítása)

EUT C 122 av 
27.4.2013, s. 11

SA.35300 
(12/N)

Spania País Vasco Ayudas para la seguridad de los atuneros 
congeladores con puerto base en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco que faenan en el Océano 
Índico

EUT C 122 av 
27.4.2013, s. 13

SA.32817 
(11/N)

Portugal Hele fastlands-territoriet Aquiseguro EUT C 132 av 
9.5.2013, s. 1

SA.33105 
(11/N)

Nederland – Methodiek berekening garanties aquacultuur EUT C 132 av 
9.5.2013, s. 2

SA.35691 
(12/N)

Italia Sardegna Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-
marini che hanno interessato la costa della Sardegna 
nel mese di novembre 2011.

EUT C 132 av 
9.5.2013, s. 3

SA.35692 
(12/N)

Italia Sardegna Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-
marini che hanno interessato la costa della Sardegna 
nel mese di novembre 2011

EUT C 132 av 
9.5.2013, s. 4

SA.34716 
(12/N)

Østerrike – Geplante Kapitalzuführung zugunsten der Hypo 
Tirol Bank AG

EUT C 132 av 
9.5.2013, s. 5

SA.35477 
(12/N)

Polen Świętokrzyskie
Artikkel 107 nr. 3 bokstav a)

Pomoc na restrukturyzację dla Zakładu 
Produkcyjno-Handlowego Artykułów Gospodarstwa 
Domowego „MESKO-AGD” sp. z o.o.

EUT C 132 av 
9.5.2013, s. 6

SA.36047 
(13/N)

Litauen – Fifth prolongation of the Lithuanian bank support 
scheme – H1 2013

EUT C 132 av 
9.5.2013, s. 7

SA.36087 
(13/N)

Ungarn – Prolongation of Hungarian Liquidity scheme for 
banks

EUT C 132 av 
9.5.2013, s. 8

SA.33663 
(11/N)

Polen Świętokrzyskie
Artikkel 107 nr. 3 bokstav a)

Pomoc na restrukturyzację dla PKS w Ostrowcu 
Świętokrzyskim SA – Restructuring Aid to PKS in 
OS

EUT C 134 av 
14.5.2013, s. 1

SA.35389 
(13/N)

Frankrike – Aide au sauvetage en faveur du Crédit immobilier 
de France (CIF) – Garanties – France

EUT C 134, 
14.5.2013, s. 2

SA.35529 
(12/N)

Tsjekkia Blandet Novela nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se 
stanoví pravidla poskytování dotací na podporu 
knihoven, v platném znění

EUT C 134 av 
14.5.2013, s. 3

SA.35894 
(12/N)

Tyskland Berlin Verlängerung der Beihilfenregelung 
„Liquiditätsfonds II Berlin“ (Rettungs- und 
Umstrukturierungsbeihilfen für KMU in 
Schwierigkeiten – Land Berlin)

EUT C 134 av 
14.5.2013, s. 4
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Støttenr. Medlemsstat Region Navnet på støtteordningen eller på foretaket som mottar 
ekstraordinær støtte

Nærmere 
opplysninger

SA.35973 
(12/N)

Østerrike Kärnten Weitere Änderung der Richtlinie 
„Unternehmenserhaltende Maßnahmen“ des Landes 
Kärnten

EUT C 134 av 
14.5.2013, s. 5

SA.36059 
(13/N)

Frankrike – Banque PSA Finance (Peugeot Citroën) EUT C 136 av 
15.5.2013, s. 2

SA.32825 
(12/N)

Ungarn Ungarn Regionális Tőkebefektetési Alap program EUT C 138 av 
14.5.2013, s. 2

SA.33980 
(12/N)

Storbritannia – Local Television in the UK EUT C 138 av 
17.5.2013, s. 2

SA.34381 
(12/N)

Tyskland – Umstrukturierung der Nord/LB EUT C 138 av 
17.5.2013, s. 3

SA.35489 
(12/N)

Spania – Restructuring of Caja3 – Spain EUT C 138 av 
17.5.2013, s. 4

SA.35955 
(13/N)

Danmark – Danish short-term export-credit scheme 2013 EUT C 138 av 
17.5.2013, s. 5

SA.35135 
(12/N)

Tyskland Thüringen Multifunktionsarena der Stadt Erfurt EUT C 140 av 
18.5.2013, s. 1

SA.35440 
(12/N)

Tyskland Thüringen Multifunktionsarena der Stadt Jena EUT C 140 av 
18.5.2013, s. 2

SA.36027 
(13/N)

Italia Valle d’Aosta
Blandet

Organizzazione delle attività regionali di protezione 
civile – contributi al settore delle attività produttive

EUT C 140 av 
18.5.2013, s. 3

SA.36092 
(13/N)

Italia Emilia-Romagna Aiuto al salvataggio di RDB SpA in A.S. EUT C 140 av 
18.5.2013, s. 4

SA.36127 
(13/N)

Østerrike – Privatrundfunksfonds (PRRF); Fonds zur Förderung 
des privaten Rundfunks

EUT C 140 av 
18.5.2013, s. 5

SA.35103 
(12/N)

Italia Sassari Declaratoria della eccezionalità della moria causata 
da una virosi da OsHV – 1 μvar che ha interessato 
l’allevamento di ostriche dello Stagno di San 
Teodoro nel periodo marzo–giugno 2011

EUT C 143 av 
23.5.2013, s. 1

SA.29624 
(N 564/09)

Latvia Blandet Darbības programmas “Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3. pasākuma 
“Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme” 
3.4.3.3. aktivitāte “Atbalsts kultūras pieminekļu 
privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā 
un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā 
izmantošanā”

EUT C 144 av 
24.5.2013, s. 1

SA.34880 
(12/N)

Danmark – Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler 
til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og 
miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider 
mv.

EUT C 144 av 
24.5.2013, s. 2

SA.34889 
(12/N)

Tyskland Bremen
Blandet

Richtlinie zur Förderung der sparsamen und 
rationellen Energienutzung und -umwandlung in 
Industrie und Gewerbe, Bremen (REN-Richtlinie)

EUT C 144 av 
24.5.2013, s. 3

SA.35458 
(12/N)

Estland – Eesti Maaelu Arengukava 2007–2013 alameede 
3.1.3 „Bioenergia tootmise edendamine”

EUT C 144 av 
24.5.2013, s. 4

SA.35633 
(12/N)

Frankrike – Crédit d’impôt pour les oeuvres cinématographiques 
étrangères

EUT C 144 av 
24.5.2013, s. 5
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Melding fra det italienske departementet for økonomisk utvikling i henhold til 
artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om 

vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av 
hydrokarboner

Departementet for økonomisk utvikling har mottatt en søknad om en tillatelse til å lete etter hydrokarboner 
fra Exploenergy Srl, med foretaksnavnet ”Castiglione di Cervia”, for et område i Emilia-Romagna-
regionen, nærmere bestemt i provinsene Ravenna og Forlì-Cesena, som avgrenses av lengde- og 
breddegrader som møtes i punktene definert under ved deres geografiske koordinater angitt i gon:

Punkt Vestlig lengde, i gon, målt fra Monte Mario-meridianen Nordlig bredde, gon

A – 0°15′ 44°24′

B – 0°11′ 44°24′

C – 0°11′ 44°23′

D Skjæringspunktet mellom breddegrad 44°23′ og kystlinjen ved lavvann

E Skjæringspunktet mellom kystlinjen ved lavvann og breddegrad 44°12’

F – 0°16′ 44°12′

G – 0°16′ 44°14′

H – 0°20′ 44°14′

I – 0°20′ 44°16′

L – 0°21′ 44°16′

M – 0°21′ 44°20′

N – 0°12′ 44°20′

O – 0°12′ 44°21′

P – 0°13′ 44°21′

Q – 0°13′ 44°22′

R – 0°14′ 44°22′

S – 0°14′ 44°23′

T – 0°15′ 44°23′

Grensene som omfattes av søknaden beskrives som kystlinjen ved lavvann fra punkt ”D” til ”E”. 

Ovennevnte koordinater bygger på kart utarbeidet av Istituto Geografico Militare – I.G.M. (militærgeografisk 
institutt) – kart over Italia i skala 1:100 000, s. 89 og 100.

På bakgrunn av denne beskrivelsen av grensene er overflateområdet 331,90 km². 

I henhold til ovennevnte direktiv, artikkel 4 i lovdekret nr. 625 av 25. november 1996, departementsdekret 
av 4. mars 2011 og administrativt dekret av 22. mars 2011 må departementet for økonomisk utvikling 
offentliggjøre en melding for å gjøre det mulig for andre berørte personer å sende inn søknader om 
tillatelse til å lete etter hydrokarboner for det området som beskrives ovenfor. 

Vedkommende myndighet for tildeling den relevante tillatelsen er avdeling VI i generaldirektoratet for 
mineraler og energiressurser i energiavdelingen i departementet for økonomisk utvikling. 

Reglene for tildeling av tillatelsen er fastsatt i følgende regelverk: 

Lov nr. 613 av 21. juli 1967, lov nr. 9 av 9. januar 1991, lovdekret nr. 625 av 25. november 1996, 
departementsdekret av 4. mars 2011 og administrativt dekret av 22. mars 2011. 

Fristen for innsending av søknader er tre måneder etter at denne meldingen er offentliggjort i Den 
europeiske unions tidende (publisert 5.6.2013). 

Søknader som mottas etter at denne fristen er utløpt vil ikke bli tatt i betraktning.

  2013/EØS/34/21
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Søknader sendes til følgende adresse: 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Dipartimento per l’Energia 
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche 
Divisione VI 
Via Molise 2 
00187 Roma RM 
Italia 

Søknaden kan også sendes per e-post til følgende adresse: ene.rme.div.6@pec.sviluppoeconomico.gov.it 
De påkrevde dokumentene skal sendes i elektronisk format sammen med den elektroniske signaturen til 
søkerens lovlige stedfortreder. 

I henhold til nr. 2 i vedlegg A til statsministerdekret nr. 22 av 22. desember 2010 kan tildelingsprosessen 
ikke overstige 180 dager.

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra  
1. april 2013 til 30. april 2013 

En oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler for desember 2013 er nå 
offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 154 av 31.5.2013, side 1 og 8.

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra  
1. januar 2012 til 31. januar 2012 

En oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler for februar 2012 er nå 
offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 154 av 31.5.2013, side 12.

  2013/EØS/34/22
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2009/48/EF av 18. juni 2009 om sikkerhetskrav til leketøy

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

ESO(1) Standardens referanse og tittel
(samt referansedokument) Første publisering i EUT Referanse til den 

erstattede standarden

Opphørsdato for antakelse om samsvar 
med den erstattede standarden

Note 1

CEN EN 71-1:2011
Sikkerhet for leketøy – Del 1: 
Mekaniske og fysiske egenskaper

18.6.2011   

CEN EN 71-2:2011
Sikkerhet for leketøy – Del 2: 
Flambarhet

21.7.2011

CEN EN 71-4:2013
Sikkerhet for leketøy – Del 4: 
Kjemisett

28.5.2013

CEN EN 71-8:2011
Sikkerhet for leketøy – Del 8: 
Aktivitetsleketøy for privat bruk

19.10.2011

CENELEC EN 62115:2005
Elektrisk leketøy – Sikkerhet
IEC 62115:2003 (Endret) + A1:2004

11.8.2011

EN 62115:2005/A2:2011
IEC 62115:2003/A2:2010 (Endret)

11.8.2011 Note 3 Dato utløpt
(11.8.2011)

EN 62115:2005/A11:2012 15.11.2012 Note 3 Dato utløpt
(15.11.2012)

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011 19.10.2011

(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)

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) standarden har samme omfang som den erstattede standarden. På den angitte 
datoen opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav 
i relevante deler av Unionens regelverk.

Note 2.2: Den nye standarden har et videre omfang enn den erstattede standarden. På den angitte datoen opphører 
den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i relevante deler 
av Unionens regelverk.

Note 2.3: Den nye standarden har et snevrere omfang enn den erstattede standarden. På den angitte datoen opphører 
den (delvis) erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i 
relevante deler av Unionens regelverk, for de produkter eller tjenester som omfattes av den nye standarden. 
Antakelse om samsvar med grunnleggende eller andre krav i relevante deler av Unionens regelverk for 
produkter eller tjenester som fortsatt omfattes av den (delvis) erstattede standarden, men som ikke omfattes 
av den nye standarden, er ikke berørt.

Note 3: Når det gjelder endringsblader, er referansestandarden EN CCCCC:YYYY samt dens eventuelle tidligere 
endringsblader og et eventuelt nytt, angitt endringsblad. Den erstattede standarden (kolonne 3) består 
derfor av EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere endringsblader, men uten det nye, angitte 
endringsbladet. På den angitte datoen opphører den erstattede standarden å gi antakelse om samsvar med 
grunnleggende eller andre krav i relevante deler av Unionens regelverk.
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http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu
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MERK:

– Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske standardiserings-
organene eller de nasjonale standardiseringsorganene som er oppført på en liste som er offentliggjort i Den 
europeiske unions tidende i samsvar med artikkel 27 i forordning (EU) nr. 1025/2012(1). 

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

– Henvisninger til rettelser ”… /AC:YYYY” offentliggjøres bare som informasjon. En rettelse fjerner trykkfeil og 
språkfeil eller lignende feil fra teksten i en standard og kan dreie seg om en eller flere språkutgaver (engelsk, fransk 
og/eller tysk) av en standard som et europeisk standardiseringsorgan har vedtatt.

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

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

– Ytterligere opplysninger om harmoniserte standarder og andre europeiske standarder finnes på Internett på 
adressen http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm



