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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 003/17/COL 

av 18. januar 2017 

om 102. endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet 

ved innføring av nye retningslinjer om begrepet statsstøtte som nevnt i artikkel 61 

nr. 1 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

EFTAs OVERVÅKINGSORGAN (”Overvåkingsorganet”) HAR — 

under henvisning til: 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”), særlig artikkel 61–63 og 

protokoll 26, 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (”overvåkings- og 

domstolsavtalen”), særlig artikkel 24 og artikkel 5 nr. 2 bokstav b), 

protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalens artikkel 3 (”protokoll 3”), og 

ut fra følgende betraktninger: 

I henhold til artikkel 24 i overvåkings- og domstolsavtalen skal Overvåkingsorganet håndheve EØS-

avtalens bestemmelser om statsstøtte. 

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåkings- og domstolsavtalen skal Overvåkingsorganet 

utferdige meldinger eller retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen 

eller overvåkings- og domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller Overvåkingsorganet anser det 

nødvendig. 

Europakommisjonen vedtok 19. mai 2016 en melding om begrepet statsstøtte som nevnt i artikkel 107  

nr. 1 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte(1). 

Denne meldingen er også relevant for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

Det må sikres ensartet anvendelse av statsstøttereglene for EØS i hele Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde, i tråd med målet om ensartethet fastsatt i EØS-avtalens artikkel 1. 

I henhold til avsnitt II under overskriften ”GENERELT” på side 11 i vedlegg XV til EØS-avtalen skal 

Overvåkingsorganet, etter samråd med Europakommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem 

Europakommisjonen vedtar. 

Det er holdt samråd med Europakommisjonen. 

Det er holdt samråd med EFTA-statene — 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

De materielle reglene på statsstøtteområdet skal endres ved innføring av nye retningslinjer om begrepet 

statsstøtte som nevnt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. De nye retningslinjene er vedlagt dette vedtak og 

utgjør en integrert del av dette.  

  

(1) EUT C 262 av 19.7.2016, s. 1. 

2017/EØS/82/01 
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Artikkel 2 

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet. 

Utferdiget i Brussel 18. januar 2017. 

For EFTAs overvåkingsorgan 

 Sven Erik Svedman Frank J. Büchel 

 President Medlem av kollegiet 
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VEDLEGG 

Retningslinjer om begrepet statsstøtte som nevnt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1() 

Innholdsfortegnelse 

1. Innledning ......................................................................................................................................  

2. Begrepene foretak og økonomisk virksomhet  ...............................................................................  

2.1. Alminnelige prinsipper  ..................................................................................................................  

2.2. Utøvelse av offentlig myndighet  ...................................................................................................  

2.3. Sosial trygghet  ...............................................................................................................................  

2.4. Helsetjeneste  ..................................................................................................................................  

2.5. Utdannings- og forskningsvirksomhet  ...........................................................................................  

2.6. Bevaring av kulturarven, herunder naturvern  ................................................................................  

3. Statens rolle  ...................................................................................................................................  

3.1. Tilskriving til staten  .......................................................................................................................  

3.1.1. Grunnlag for tilskriving  .................................................................................................................  

3.1.2. Tilskriving til staten og forpliktelser i henhold til EØS-retten  .......................................................  

3.2. Statlige midler  ...............................................................................................................................  

3.2.1. Alminnelige prinsipper  ..................................................................................................................  

3.2.2. Kontrollerende innflytelse over midlene  .......................................................................................  

3.2.3. Statlig medvirkning i omfordeling mellom private foretak  ...........................................................  

4. Fordel  ............................................................................................................................................  

4.1. Generelt om begrepet fordel  ..........................................................................................................  

4.2. Markedsinvestortesten  ...................................................................................................................  

4.2.1. Innledning ......................................................................................................................................  

4.2.2. Alminnelige prinsipper  ..................................................................................................................  

4.2.3. Undersøkelse av om markedsvilkår er oppfylt  ..............................................................................  

4.3. Indirekte fordel  ..............................................................................................................................  

5. Selektivitet  .....................................................................................................................................  

5.1. Alminnelige prinsipper  ..................................................................................................................  

5.2. Materiell selektivitet  ......................................................................................................................  

5.2.1. Juridisk og faktisk selektivitet  .......................................................................................................  

5.2.2. Selektivitet som følge av skjønnsmessig forvaltningspraksis  ........................................................  

5.2.3. Vurdering av materiell selektivitet ved tiltak som reduserer foretaks normale kostnader  .............  

5.3. Regional selektivitet  ......................................................................................................................  

5.3.1. Institusjonell selvstendighet  ..........................................................................................................  

5.3.2. Prosedyremessig selvstendighet  ....................................................................................................  

5.3.3. Økonomisk og finansiell selvstendighet  ........................................................................................  

5.4. Særlige spørsmål som gjelder skattetiltak ......................................................................................  

5.4.1. Samvirkeforetak  ............................................................................................................................  

5.4.2. Innretninger for kollektiv investering  ............................................................................................  

5.4.3. Skatteamnesti  ................................................................................................................................  

5.4.4. Forhåndsuttalelser og forlik i skattesaker  ......................................................................................  

5.4.5. Avskrivningsregler  ........................................................................................................................  

5.4.6. Ordning med fast skatt for særlige virksomheter  ...........................................................................  

5.4.7. Regler mot misbruk  .......................................................................................................................  

5.4.8. Særavgifter  ....................................................................................................................................  

6. Påvirkning på samhandel og konkurranse  .....................................................................................  

6.1. Alminnelige prinsipper  ..................................................................................................................  

6.2. Konkurransevridning  .....................................................................................................................  

  

() Disse retningslinjene tilsvarer meldingen fra Europakommisjonen (”Kommisjonen”) om begrepet statsstøtte som 

nevnt i artikkel 107 nr. 1 i TEUV (EUT C 262 av 19.7.2016, s. 1). Nummereringen av fotnotene i teksten 

tilsvarer nummereringen i meldingen fra Kommisjonen. Enkelte fotnoter er utelatt ettersom de aktuelle fotnotene 

ikke er relevante for EØS. 
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1. Innledning 

1. I forbindelse med moderniseringen av statsstøttepolitikken ønsker Overvåkingsorganet å 

foreta en ytterligere avklaring av betydningen av nøkkelbegrepene som er knyttet til begrepet 

statsstøtte i artikkel 61 nr. 1 i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

(”EØS-avtalen”), med sikte på å bidra til en lettere, mer gjennomsiktig og mer ensartet 

anvendelse av begrepet i hele Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS”). 

2. Disse retningslinjene gjelder bare statsstøttebegrepet i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, som 

både Overvåkingsorganet og nasjonale myndigheter (herunder nasjonale domstoler) skal 

anvende sammen med meldeplikten og plikten til ikke å iverksette tiltak uten 

forhåndsgodkjenning i henhold til del I artikkel 1 nr. 3 i protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-

statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (”overvåkings- og 

domstolsavtalen”). De berører ikke spørsmålet om statsstøtten er forenlig med EØS-avtalens 

virkemåte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 2 og 3 og artikkel 59 nr. 2, som skal 

vurderes av Overvåkingsorganet. 

3. Ettersom statsstøttebegrepet er et objektivt og juridisk begrep som defineres direkte i EØS-

avtalen(1), avklarer disse retningslinjene Overvåkingsorganets forståelse av EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 1 slik bestemmelsen er tolket av Domstolen, Underretten og EFTA-domstolen 

(”EØS-domstolene”). I forbindelse med spørsmål som EØS-domstolene ennå ikke har 

behandlet, vil Overvåkingsorganet redegjøre for hvordan det anser at statsstøttebegrepet bør 

tolkes. Synspunktene i disse retningslinjene berører ikke EØS-domstolenes tolkning av 

statsstøttebegrepet(2); hovedkilden når det gjelder tolkning av EØS-avtalen, vil alltid være 

EØS-domstolenes rettspraksis. 

4. Det bør understrekes at Overvåkingsorganet er bundet av dette objektive begrepet og bare har 

begrenset mulighet til å utøve skjønn ved anvendelsen av det, nærmere bestemt når 

Overvåkingsorganets vurderinger er av en teknisk eller komplisert art, særlig i situasjoner der 

det kreves kompliserte økonomiske vurderinger(3). 

5. I EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 defineres statsstøtte som ”støtte gitt av EFs medlemsstater 

eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri 

konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer […], i den 

utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene”. I disse retningslinjene 

redegjøres det for statsstøttebegrepets ulike bestanddeler: Det skal foreligge et foretak, tiltaket 

skal kunne tilskrives staten, tiltaket skal være finansiert gjennom statsmidler, en fordel skal 

være gitt, tiltaket skal være selektivt, og det skal påvirke konkurransen og samhandelen 

mellom EØS-statene. Ettersom EØS-statene har uttrykt et ønske om særlig veiledning om 

dette, inneholder disse retningslinjene også en særlig redegjørelse med hensyn til offentlig 

finansiering av infrastruktur. 

2. Begrepene foretak og økonomisk virksomhet 

6. Statsstøttereglene får anvendelse bare dersom støttemottakeren er et foretak.  

  

(1) Se Domstolens dom av 22. desember 2008, British Aggregates mot Kommisjonen, C-487/06 P, 

ECLI:EU:C:2008:757, nr. 111. 

(2) Se Domstolens dom av 21. juli 2011, Alcoa Trasformazioni mot Kommisjonen, C-194/09 P, 

ECLI:EU:C:2011:497, nr. 125. 

(3) Se Domstolens dom av 22. desember 2008, British Aggregates mot Kommisjonen, C-487/06 P, 

ECLI:EU:C:2008:757, nr. 114, og Domstolens dom av 2. september 2010, Kommisjonen mot Scott, C-290/07 P, 

ECLI:EU:C:2010:480, nr. 66. 
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2.1. Alminnelige prinsipper 

7. EØS-domstolene har konsekvent definert foretak som enheter som utøver økonomisk 

virksomhet, uavhengig av deres rettslige status eller eierskap og måten de finansieres på(5). 

Hvorvidt en viss enhet anses som et foretak, er derfor helt avhengig av hvilken virksomhet 

enheten utøver. Dette alminnelige prinsippet har tre viktige konsekvenser: 

8. 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 samme gjelder for en enhet som formelt er en del av den offentlige 

forvaltningen. Det eneste kriteriet som er relevant, er om enheten driver en økonomisk 

virksomhet. 

9. For det andre er anvendelsen av statsstøttereglene ikke avhengig av hvorvidt enheten er 

opprettet for å skape overskudd. Ideelle enheter kan også tilby varer og tjenester på et 

marked(6). Når dette ikke er tilfelle, er ideelle enheter ikke omfattet av statsstøttekontroll. 

10. 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 når det gjelder den økonomiske virksomheten(7). 

11. Flere separate rettssubjekter kan anses som én økonomisk enhet ved anvendelse av 

statsstøttereglene. Den økonomiske enheten anses da som det berørte foretak. I denne 

sammenheng anser Domstolen at forekomsten av en kontrollerende andel og andre 

funksjonelle, økonomiske og organisatoriske forbindelser er relevante(8). 

12. For å avklare skillet mellom økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet har EØS-domstolene 

konsekvent fastslått at en virksomhet som består i å tilby varer og tjenester på et marked, er en 

økonomisk virksomhet(9). 

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

tjenestene er organisert i den berørte EØS-staten(10), og kan derfor variere fra én EØS-stat til 

en annen. På grunn av politiske valg eller økonomisk utvikling kan klassifiseringen av en gitt 

virksomhet endres over tid. Det som ikke er en økonomisk virksomhet i dag, kan bli det i 

framtiden, og omvendt.  

  

(5) Domstolens dom av 12. september 2000, Pavlov m.fl., forente saker C-180/98 til C-184/98, 

ECLI:EU:C:2000:428, nr. 74; Domstolens dom av 10. januar 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA m.fl., C-

222/04, ECLI:EU:C:2006:8, nr. 107. 

(6) Domstolens dom av 29. oktober 1980, Van Landewyck, forente saker 209/78 til 215/78 og 218/78, 

ECLI:EU:C:1980:248, nr. 88; Domstolens dom av 16. november 1995, FFSA m.fl., C-244/94, 

ECLI:EU:C:1995:392, nr. 21; Domstolens dom av 1. juli 2008, MOTOE, C-49/07, ECLI:EU:C:2008:376, nr. 27 

og 28 Van Landewyck. 

(7) Underrettens dom av 12. desember 2000, Aéroports de Paris mot Kommisjonen, T-128/98, 

ECLI:EU:T:2000:290,  

nr. 108. 

(8) Domstolens dom av 16. desember 2010, AceaElectrabel Produzione SpA mot Kommisjonen, C-480/09 P, 

ECLI:EU:C:2010:787, nr. 47–55; Domstolens dom av 10. januar 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA m.fl., 

C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, nr. 112. 

(9) Se Domstolens dom av 16. juni 1987, Kommisjonen mot Italia, 118/85, ECLI:EU:C:1987:283, nr. 7; Domstolens 

dom av 18. juni 1998, Kommisjonen mot Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, nr. 36; Domstolens dom av 12. 

september 2000, Pavlov m.fl., forente saker C-180/98 til C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, nr. 75; EFTA-

domstolens dom av 10. mai 2011 i forente saker E-4/10, E-6/10 og E-7/10 Fyrstedømmet Liechtenstein m.fl. mot 

EFTAs overvåkingsorgan, EFTA Court Report [2011], s. 16, nr. 54. 

(10) Domstolens dom av 17. februar 1993, Poucet og Pistre, forente saker C-159/91 og C-160/91, 

ECLI:EU:C:1993:63, nr. 16–20. 
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14. En offentlig 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 aktører ville og kunne yte tjenesten i det berørte markedet. Mer 

allment er det faktum at en bestemt tjeneste ytes internt, ikke relevant for virksomhetens 

økonomiske art(11). 

15. Ettersom skillet mellom økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet i en viss grad avhenger av 

politiske valg og økonomisk utvikling i en bestemt EØS-stat, er det ikke mulig å utarbeide en 

uttømmende liste over virksomheter som aldri vil være økonomiske. En slik liste ville ikke gi 

en reell rettssikkerhet, og ville derfor være av liten nytte. Formålet med nr. 17–37 er derfor å 

forsøke å avklare skillet på en rekke viktige områder. 

16. Det enkle faktum at en enhet innehar aksjer, selv som majoritetseier, i et foretak som leverer 

varer eller tjenester på et marked, betyr ikke at denne enheten automatisk bør anses som et 

foretak i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Dersom denne aksjeposten bare gir rett til 

å utøve rettighetene som tilfaller aksjeeiere, og til å motta et eventuelt utbytte som bare er en 

følge av innehavet av en eiendel, vil denne enheten ikke bli ansett som et foretak dersom den 

ikke selv leverer varer eller tjenester på et marked(12). 

2.2. Utøvelse av offentlig myndighet 

17. EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 får ikke anvendelse når staten opptrer ”gjennom utøvelse av 

offentlig myndighet”(13), eller når offentlige enheter opptrer ”i egenskap av offentlig 

myndighet”(14). En enhet kan anses å opptre gjennom utøvelse av offentlig myndighet når den 

berørte virksomheten utgjør en del av statens grunnleggende funksjoner eller er knyttet til 

disse funksjonene gjennom sin art, sitt formål og de regler den er underlagt(15). Vanligvis er 

det slik at med mindre den berørte EØS-staten 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. Følgende er eksempler på slik virksomhet: 

a) hæren eller politiet(16), 

b) luftfartssikkerhet og -kontroll(17), 

c) sjøfartssikkerhet og -kontroll(18),  

  

(11) Se uttalelse fra generaladvokat Geelhoed av 28. september 2006, Asociación Nacional de Empresas Forestales 

(Asemfo), C-295/05, ECLI:EU:C:2006:619, 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), nevnt i nr. 4a i vedlegg XIII til 

EØS-avtalen, se EØS-komiteens beslutning nr. 85/2008 (EUT L 280 av 23.10.2008, s. 20, og EØS-tillegget nr. 

64 av 23.10.2008, s. 13), artikkel 5 nr. 2 og artikkel 6 nr. 1; Kommisjonens beslutning 2011/501/EU av  

23. februar 2011 om statsstøtte C 58/06 (tidl. NN 98/05) innført av Tyskland til fordel for Bahnen der Stadt 

Monheim (BSM) og Rheinische Bahngesellschaft (RBG) i Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (EUT L 210 av 

17.8.2011, s. 1), betraktning 208 og 209. 

(12) Domstolens dom av 10. januar 2006, Cassa di Risparmio di Firenze SpA m.fl., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8,  

nr. 107–118 og 125. 

(13) Domstolens dom av 16. juni 1987, Kommisjonen mot Italia, 118/85, ECLI:EU:C:1987:283, nr. 7 og 8. 

(14) Domstolens dom av 4. mai 1988, Bodson, 30/87, ECLI:EU:C:1988:225, nr. 18. 

(15) Se særlig Domstolens dom av 19. januar 1994, SAT/Eurocontrol, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, nr. 30, og 

Domstolens dom av 18. mars 1997, Calì & Figli, C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, nr. 22–23. 

(16) Kommisjonsbeslutning av 7. desember 2011 i statsstøttesak SA.32820 (2011/NN) – Det forente kongerike – 

Støtte til Forensic Science Services (EUT C 29 av 2.2.2012, s. 4), nr. 8. 

(17) Domstolens dom av 19. januar 1994, SAT/Eurocontrol, C-364/92, ECLI:EU:C:1994:7, nr. 27; Domstolens dom 

av 26. mars 2009, Selex Sistemi Integrati mot Kommisjonen, C-113/07 P, ECLI:EU:C:2009:191, nr. 71. 

(18) Kommisjonens beslutning av 16. oktober 2002 i statsstøttesak N 438/02 – Belgia – Støtte til havnemyndigheter 

(EFT C 284 av 21.11.2002, s. 2). 
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d) overvåking av forurensing(19), 

e) organisering, finansiering og håndheving av fengselsstraff(20), 

f) offentlige myndigheters utvikling og fornyelse av offentlig grunn(21), og  

g) innsamling av opplysninger som skal brukes for offentlige formål på grunnlag av en 

lovfestet forpliktelse for de berørte foretakene til å gi slike opplysninger(22). 

18. Dersom en offentlig enhet utøver en økonomisk virksomhet som kan skilles fra utøvelsen av 

offentlig myndighet, opptrer denne enheten som et foretak i forbindelse med den berørte 

virksomheten. Dersom denne økonomiske virksomheten derimot ikke kan skilles fra 

utøvelsen av offentlig myndighet, forblir alle virksomheter som enheten utøver, knyttet til 

utøvelsen av offentlig myndighet, og de omfattes derfor ikke av begrepet foretak(23). 

2.3. Sosial trygghet 

19. Hvorvidt trygdeordninger skal klassifiseres som ordninger som omfatter økonomisk 

virksomhet, avhenger av hvordan de er utformet og strukturert. I det vesentlige skilles det i 

rettspraksis mellom ordninger som bygger på prinsippet om solidaritet, og ordninger av 

økonomisk art. 

20. Solidaritetsbaserte trygdeordninger som ikke omfatter en økonomisk virksomhet, har 

vanligvis følgende kjennetegn: 

a) medlemskap i ordningen er obligatorisk(24), 

b) ordningen har et utelukkende sosialt formål(25), 

c) ordningen har et ideelt formål(26), 

d) ytelsene er uavhengige av innbetalte bidrag(27), 

e) ytelsene som betales, står ikke nødvendigvis i forhold til den forsikredes inntekt(28), og 

f) ordningen overvåkes av staten(29). 

21. Slike solidaritetsbaserte ordninger må skilles fra ordninger som omfatter en økonomisk 

virksomhet(30). De sistnevnte har vanligvis følgende kjennetegn: 

a) frivillig medlemskap(31),  

  

(19) Domstolens dom av 18. mars 1997, Calì & Figli, C-343/95, ECLI:EU:C:1997:160, nr. 22. 

(20) Kommisjonens beslutning av 19. juli 2006 i statsstøttesak N 140/06 – Litauen – Tildeling av subsidier til 

statsforetak i forbindelse med fengslene (EUT C 244 av 11.10.2006, s. 12). 

(21) Kommisjonens beslutning av 27. mars 2014 i statsstøttesak SA.36346 – Tyskland – GRW land development 

scheme for industrial and commercial use (EUT C 141 av 9.5.2014, s. 1). I forbindelse med et tiltak til støtte for 

lokale myndigheters fornyelse (herunder sanering) av offentlig grunn, fastslo Kommisjonen at arbeidet med å 

gjøre offentlig grunn klar til bygging og sikre at den knyttes til forsyningstjenester (vann, gass, kloakk og strøm) 

og transportnett (jernbane og veier), ikke utgjorde en økonomisk virksomhet, men var en del av statens 

oppgaver, nemlig tildeling av og tilsyn med grunn i samsvar med lokale planer for byutvikling og planer for 

romlig utvikling. 

(22) Domstolens dom av 12. juli 2012, Compass-Datenbank GmbH, C-138/11, ECLI:EU:C:2012:449, nr. 40. 

(23) Domstolens dom av 12. juli 2012, Compass-Datenbank GmbH, C-138/11, ECLI:EU:C:2012:449, nr. 38, og 

Domstolens dom av 26. mars 2009, Selex Sistemi Integrati mot Kommisjonen, C-113/07 P, 

ECLI:EU:C:2009:191, nr. 72 ff. 

(24) Domstolens dom av 17. februar 1993, Poucet og Pistre, forente saker C-159/91 og C-160/91, 

ECLI:EU:C:1993:63, nr. 13. 

(25) Domstolens dom av 22. januar 2002, Cisal og INAIL, C-218/00, ECLI:EU:C:2002:36, nr. 45. 

(26) Domstolens dom av 16. mars 2004, AOK Bundesverband, forente saker C-264/01, C-306/01, C-354/01 og C-

355/01, ECLI:EU:C:2004:150, nr. 47–55. 

(27) Domstolens dom av 17. februar 1993, Poucet og Pistre, forente saker C-159/91 og C-160/91, 

ECLI:EU:C:1993:63, nr. 15–18. 

(28) Domstolens dom av 22. januar 2002, Cisal og INAIL, C-218/00, ECLI:EU:C:2002:36, nr. 40. 

(29) Domstolens dom av 17. februar 1993, Poucet og Pistre, forente saker C-159/91 og C-160/91, 

ECLI:EU:C:1993:63, nr. 14; Domstolens dom av 22. januar 2002, Cisal og INAIL, C-218/00, 

ECLI:EU:C:2002:36, nr. 43–48; Domstolens dom av 16. mars 2004, AOK Bundesverband, forente saker C-

264/01, C-306/01, C-354/01 og C-355/01, ECLI:EU:C:2004:150, nr. 51–55. 

(30) Se særlig Domstolens dom av 16. november 1995, FFSA m.fl., C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, nr. 19. 

(31) Domstolens dom av 21. september 1999, Albany, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430, nr. 80–87. 
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b) kapitaliseringsprinsippet (ytelsene avhenger av innbetalte bidrag og ordningens 

økonomiske resultater)(32), 

c) at formålet er utbytte(33), og 

d) ytelser som utfyller ytelsene som inngår i grunnordningen(34). 

22. 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(35). 

2.4. Helsetjeneste 

23. I EØS varierer helsetjenesteordningene betydelig fra stat til stat. Hvorvidt og i hvilket omfang 

ulike ytere av helsetjenester konkurrerer med hverandre, avhenger av disse nasjonale 

særtrekkene. 

24. I noen EØS-stater er offentlige sykehus en del av en nasjonal helsetjeneste og nesten 

utelukkende basert på solidaritetsprinsippet(36). Slike sykehus finansieres direkte fra trygde- 

og pensjonspremier og andre statsmidler, og yter tjenestene kostnadsfritt på grunnlag av 

universell dekning(37). EØS-domstolene har fastslått at når en slik struktur foreligger, opptrer 

de berørte organisasjonene ikke som foretak(38). 

25. 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(39). 

26. I mange andre EØS-stater tilbyr sykehus og andre ytere av helsetjenester sine tjenester mot 

vederlag, enten direkte fra pasientene eller gjennom deres forsikring(40). I slike systemer 

finnes en viss grad av konkurranse mellom sykehus når det gjelder yting av helsetjenester. 

Når dette er tilfelle, er det faktum at en helsetjeneste ytes av et offentlig sykehus, ikke 

tilstrekkelig til å klassifisere virksomheten som ikke-økonomisk. 

27. EØS-domstolene har også fastslått at helsetjenester som ytes av uavhengige leger og andre 

privatpraktiserende mot vederlag på egen risiko, skal anses som en økonomisk virksomhet(41). 

De samme prinsippene gjelder for apoteker.  

  

(32) Domstolens dom av 16. november 1995, FFSA m.fl., C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392, nr. 9 og 17–20; 

Domstolens dom av 21. september 1999, Albany, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430, nr. 81–85; se også Domstolens 

dom av 21. september 1999, Brentjens, forente saker C-115/97 til C-117/97, ECLI:EU:C:1999:434 nr. 81–85; 

Domstolens dom av 21. september 1999, Drijvende Bokken, C-219/97, ECLI:EU:C:1999:437, nr. 71–75, og 

Domstolens dom av 12. september 2000, Pavlov m.fl., forente saker C-180/98 til C-184/98, 

ECLI:EU:C:2000:428, nr. 114 og 115. 

(33) Domstolens dom av 21. september 1999, Brentjens, forente saker C-115/97 til C-117/97, ECLI:EU:C:1999:434,  

nr. 74–85. 

(34) Domstolens dom av 12. september 2000, Pavlov m.fl., forente saker C-180/98 til C-184/98, 

ECLI:EU:C:2000:428,  

nr. 67–70. 

(35) Domstolens dom av 5. mars 2009, Kattner Stahlbau, C-350/07, ECLI:EU:C:2009:127, nr. 33 ff. 

(36) Det spanske nasjonale helsesystemet er et fremragende eksempel på dette (se Underrettens dom av 4. mars 2003, 

FENIN, T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50, og Domstolens dom av 11. juli 2006, FENIN, C-205/03 P, 

ECLI:EU:C:2006:453, nr. 25–28). 

(37) 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. 

(38) Underrettens dom av 4. mars 2003, FENIN, T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50, nr. 39, og Domstolens dom av  

11. juli 2006, FENIN, C-205/03 P, ECLI:EU:C:2006:453, nr. 25–28. 

(39) Underrettens dom av 4. mars 2003, FENIN, T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50, nr. 40. 

(40) Se for eksempel Domstolens dom av 12. juli 2001, Geraets-Smits m.fl., C-157/99, ECLI:EU:C:2001:404,  

nr. 53–58. 

(41) Se Domstolens dom av 12. september 2000, Pavlov m.fl., forente saker C-180/98 til C-184/98, 

ECLI:EU:C:2000:428, nr. 75 og 77. 
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2.5. Utdannings- og forskningsvirksomhet 

28. Offentlig utdanning som organiseres innenfor rammen av det nasjonale utdanningssystemet 

og finansieres og overvåkes av staten, kan anses som en ikke-økonomisk virksomhet. 

Domstolen fastslo 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”(42). 

29. Den offentlige utdanningens ikke-økonomiske art påvirkes 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(43). Disse prinsippene kan omfatte 

offentlige utdanningstjenester, for eksempel yrkesfaglig utdanning(44), private og offentlige 

grunnskoler(45) og barnehager(46), sekundær undervisning ved universiteter(47) og utdanning 

ved universiteter(48). 

30. Slike offentlige utdanningstjenester må skilles fra tjenester som hovedsakelig finansieres av 

foreldre eller elever eller gjennom kommersielle inntekter. For eksempel tilhører høyere 

utdanning som finansieres utelukkende av studentene, utvilsomt sistnevnte kategori. I visse 

EØS-stater kan offentlige enheter også tilby utdanningstjenester som skal anses som 

økonomiske på grunn av sin art og finansieringsstruktur og fordi det finnes konkurrerende 

private organisasjoner. 

31. I lys av prinsippene fastsatt i nr. 28, 29 og 30 anser Overvåkingsorganet at visse virksomheter 

ved universiteter og forskningsorganisasjoner faller utenfor statsstøttereglenes 

anvendelsesområde. Dette gjelder deres hovedvirksomheter, nærmere bestemt 

a) utdanning av flere og bedre kvalifiserte menneskelige ressurser, 

b) uavhengig forskning og utvikling for å oppnå økt kunnskap og forståelse, herunder 

forsknings- og utviklingssamarbeid, 

c) spredning av forskningsresultater. 

32. Overvåkingsorganet anser at kunnskapsoverføring (lisensiering, videreutvikling eller andre 

former for forvaltning av kunnskap som forskningsorganisasjonen har skapt) er ikke-

økonomisk når disse virksomhetene utøves enten av forskningsorganisasjonen eller 

forskningsinfrastrukturen (herunder deres avdelinger eller datterselskaper), eller sammen med 

eller på vegne av slike enheter, og alle inntekter fra disse virksomhetene gjeninvesteres i de 

berørte forskningsorganisasjonenes eller -infrastrukturenes hovedvirksomhet(49).  

  

(42) Domstolens dom av 11. september 2007, Kommisjonen mot Tyskland, C-318/05, ECLI:EU:C:2007:495, nr. 68. 

Se også Kommisjonens beslutning av 25. april 2001 i statsstøttesak N 118/00 Subvention publiques aux clubs 

sportifs professionnels (EFT C 333 av 28.11.2001, s. 6). 

(43) EFTA-domstolens dom av 21. februar 2008 i sak E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund mot EFTAs 

overvåkingsorgan, EFTA Court Report [2008], s. 62, nr. 83. 

(44) Domstolens dom av 27. september 1988, Humbel, 263/86, ECLI:EU:C:1988:451, nr. 18. 

(45) Domstolens dom av 11. september 2007, Kommisjonen mot Tyskland, C-318/05, ECLI:EU:C:2007:495,  

nr. 65–71; Domstolens dom av 11. september 2007, Schwarz, C-76/05, ECLI:EU:C:2007:492, nr. 37–47. 

(46) EFTA-domstolens dom av 21. februar 2008 i sak E-5/07 Private Barnehagers Landsforbund mot EFTAs 

overvåkingsorgan, EFTA Court Report, [2008], s. 62. 

(47) Domstolens dom av 18. desember 2007, Jundt, C-281/06, ECLI:EU:C:2007:816, nr. 28–39. 

(48) Domstolens dom av 7. desember 1993, Wirth, C-109/92, ECLI:EU:C:1993:916, nr. 14–22. 

(49) Se nr. 19 i retningslinjene for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon, vedtatt ved vedtak 

nr. 271/14/COL (EUT L 209 av 6.8.2015, s. 17, og EØS-tillegget nr. 44 av 6.8.2015, s. 1. 
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2.6. Bevaring av kulturarven, herunder naturvern 

33. Kultur formidler identitet, verdier og meninger som gjenspeiler og former samfunnene i EØS. 

Kultur og bevaring av kulturarven omfatter et bredt spekter av formål og virksomheter, blant 

annet museer, arkiver, biblioteker, kunst- og kultursentre eller -steder, teatre, operaer, 

konserthus, arkeologiske funnsteder, monumenter, steder og bygninger av historisk interesse, 

folkloristiske tradisjoner og håndverk, festivaler og utstillinger samt utdanningsvirksomhet på 

kultur- og kunstområdet. Europas rike naturarv, herunder bevaring av biologisk mangfold, 

habitater og arter, gir dessuten samfunnene i EØS verdifulle fordeler. 

34. Visse virksomheter knyttet til kultur, bevaring av kulturarven og naturvern kan, idet det tas 

hensyn til deres særlige art, organiseres på en ikke-kommersiell måte og dermed være ikke-

økonomiske. Det er derfor mulig at offentlig finansiering av slike virksomheter ikke utgjør 

statsstøtte. Overvåkingsorganet anser at offentlig finansiering av en virksomhet knyttet til 

kultur eller bevaring av kulturarven, som er gratis tilgjengelig for allmennheten, har et rent 

sosialt og kulturelt formål som er ikke-økonomisk. Det faktum at personer som besøker en 

kulturinstitusjon eller deltar i en virksomhet knyttet til kultur eller bevaring av kulturarven, 

herunder naturvern, som er åpen for allmennheten, skal betale et beløp som dekker bare en 

brøkdel av de faktiske kostnadene, medfører på samme måte ikke at virksomhetens ikke-

økonomiske art endres, ettersom dette beløpet ikke kan anses som et virkelig vederlag for 

tjenesten som er ytt. 

35. Derimot bør virksomheter som er knyttet til kultur eller bevaring av kulturarven (herunder 

naturvern) og hovedsakelig finansieres av besøker- eller brukerbetaling eller andre 

kommersielle midler (for eksempel kommersielle utstillinger, kinoer, kommersielle konserter 

og festivaler og kunstskoler som hovedsakelig finansieres gjennom undervisningsavgifter), 

anses som økonomiske. På samme måte bør virksomheter knyttet til kultur eller bevaring av 

kulturarven, som bare er til nytte for visse foretak og ikke for allmennheten (for eksempel 

restaurering av en historisk bygning som brukes av et privat selskap), vanligvis anses som 

økonomisk. 

36. Videre er mange virksomheter som er knyttet til kultur og bevaring av kulturarven, objektivt 

sett ikke substituerbare (for eksempel offentlige arkiver for oppbevaring av 

originaldokumenter), og det er derfor utelukket at det finnes et virkelig marked. Etter 

Overvåkingsorganets oppfatning kan også slike virksomheter anses som ikke-økonomiske. 

37. I tilfeller der en enhet utøver virksomheter knyttet til kultur eller bevaring av kulturarven, 

hvorav noen er ikke-økonomiske som angitt i nr. 34 og 36, mens andre er økonomiske 

virksomheter, vil den offentlige finansieringen som enheten mottar, være omfattet av 

statsstøttereglene bare i det omfang den dekker kostnader knyttet til de økonomiske 

virksomhetene(50). 

3. Statens rolle 

38. At det gis en direkte eller indirekte fordel gjennom statsmidler, og at et slikt tiltak kan 

tilskrives staten, er to forskjellige og kumulative vilkår for at statsstøtte foreligger(51). De to 

vilkårene vurderes ofte samlet når det foretas en vurdering i henhold til EØS-avtalens artikkel 

61 nr. 1, ettersom begge gjelder statens rolle i forbindelse med det berørte tiltaket.  

  

(50) Som forklart i nr. 207 anser Overvåkingsorganet at offentlig finansiering av vanlige tilbud (f.eks. restauranter, 

butikker eller betalingsparkering) til brukerne av infrastrukturer som nesten utelukkende brukes til ikke-

økonomisk virksomhet, vanligvis ikke påvirker samhandelen mellom EØS-statene. På samme måte anser 

Overvåkingsorganet at offentlig finansiering av vanlige tilbud til brukerne i forbindelse med ikke-økonomiske 

virksomheter knyttet til kultur og bevaring av kulturarven (f.eks. en butikk, en bar eller en betalingsgarderobe i et 

museum) vanligvis ikke påvirker samhandelen mellom EØS-statene. 

(51) Se for eksempel Domstolens dom av 16. mai 2002, Frankrike mot Kommisjonen (Stardust), C-482/99, 

ECLI:EU:C:2002:294, nr. 24; Underrettens dom av 5. april 2006, Deutsche Bahn AG mot Kommisjonen, T-

351/02, ECLI:EU:T:2006:104, nr. 103. 
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3.1. Tilskriving til staten 

39. I tilfeller der en offentlig myndighet gir en støttemottaker en fordel, skal tiltaket per definisjon 

tilskrives staten selv om den berørte myndighet er juridisk uavhengig av andre offentlige 

myndigheter. Det samme gjelder dersom en offentlig myndighet utpeker et privat eller 

offentlig organ til å forvalte et tiltak som gir en fordel. EØS-retten kan ikke tillate at 

statsstøttereglene omgås gjennom opprettelse av selvstendige institusjoner som har i oppgave 

å tildele støtte(52). 

40. Tilskrivingen til staten er imidlertid mindre klar dersom fordelen gis gjennom offentlige 

foretak(53). I slike tilfeller er det nødvendig å fastslå om de offentlige myndighetene kan anses 

å ha deltatt i vedtakelsen av tiltaket(54). 

41. At et tiltak er truffet av et offentlig foretak, er ikke i seg selv tilstrekkelig til at det kan 

tilskrives staten(55). Det er imidlertid ikke nødvendig å bevise at de offentlige myndighetene i 

et bestemt tilfelle uttrykkelig har oppmuntret det offentlige foretaket til å treffe det berørte 

tiltaket(56). Ettersom det av nødvendighet er nære forbindelser mellom staten og offentlige 

foretak, er det en reell risiko for at staten gir støtte gjennom disse foretakene på en 

ugjennomsiktig måte og i strid med EØS-avtalens statsstøtteregler(57). Videre vil det 

vanligvis, nettopp på grunn av de privilegerte forbindelsene mellom staten og offentlige 

foretak, være svært vanskelig for tredjemann å bevise, i et bestemt tilfelle, at et slikt foretaks 

tiltak ble truffet etter instruks fra de offentlige myndighetene(58). 

42. Av disse grunnene kan det av omstendighetene i det enkelte tilfellet og den sammenhengen 

tiltaket ble truffet i, utledes om støtte som er tildelt av et offentlig foretak, kan tilskrives 

staten(59). 

3.1.1. Grunnlag for tilskriving 

43. For å fastslå om et tiltak kan tilskrives staten, kan det tas hensyn til følgende 

omstendigheter(60): 

a) det faktum at det berørte organ ikke kunne treffe den omstridte beslutningen uten å ta 

hensyn til kravene fra de offentlige myndighetene, 

b) forekomsten av faktorer som knytter det offentlige foretaket organisatorisk til staten, 

c) det faktum at foretaket som støtten ble gitt gjennom, var forpliktet til å ta hensyn til 

direktiver fra statlige organer(61),  

  

(52) Underrettens dom av 12. desember 1996, Air France mot Kommisjonen, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, nr. 62. 

(53) Begrepet offentlig foretak kan defineres ved henvisning til kommisjonsdirektiv 2006/111/EF av  

16. november 2006 om innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak samt om 

økonomisk innsyn i visse foretak (EUT L 318 av 17.11. 2006, s. 17), nevnt i bokstav 1a i vedlegg XV til EØS-

avtalen, se EØS-komiteens beslutning nr. 55/2007 (EUT L 266 av 11.10.2007, s. 15, og EØS-tillegget nr. 48 av 

11.10.2007, s. 12). I artikkel 2 bokstav b) i dette direktiv defineres ”offentlige foretak” som ”ethvert foretak der 

offentlige myndigheter kan utøve direkte eller indirekte dominerende innflytelse som følge av eierskap, 

økonomisk deltaking eller de regler som gjelder for foretaket”. 

(54) Domstolens dom av 16. mai 2002, Frankrike mot Kommisjonen (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294,  

nr. 52. 

(55) Domstolens dom av 16. mai 2002, Frankrike mot Kommisjonen (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294. Se 

også Underrettens dom av 26. juni 2008, SIC mot Kommisjonen, T-442/03, ECLI:EU:T:2008:228, nr. 93–100. 

(56) Videre er det ikke nødvendig å vise at det offentlige foretakets atferd i et bestemt tilfelle ville ha vært annerledes 

dersom det hadde opptrådt selvstendig, se Underrettens dom av 25. juni 2015, SACE og Sace BT mot 

Kommisjonen, T-305/13, ECLI:EU:T:2015:435, nr. 48. 

(57) Domstolens dom av 16. mai 2002, Frankrike mot Kommisjonen (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294,  

nr. 53. 

(58) Domstolens dom av 16. mai 2002, Frankrike mot Kommisjonen (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294,  

nr. 54. 

(59) Domstolens dom av 16. mai 2002, Frankrike mot Kommisjonen (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294,  

nr. 55. 

(60) Domstolens dom av 16. mai 2002, Frankrike mot Kommisjonen (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294,  

nr. 55 og 56. Se også uttalelse fra generaladvokat Jacobs av 13. desember 2001, Frankrike mot Kommisjonen 

(Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2001:685, nr. 65–68. 

(61) Domstolens dom av 23. oktober 2014, Commerz Nederland, C-242/13, ECLI:EU:C:2014:2224, nr. 35. 
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d) det offentlige foretakets integrering i offentlig forvaltning, 

e) hvilke virksomheter(62) det offentlige foretaket utøver, og om de utøves på markedet på 

vanlige vilkår i konkurranse med private aktører, 

f) foretakets rettslige status (hvorvidt det er underlagt offentlig rett eller alminnelig 

selskapsrett), selv om det faktum at et offentlig foretak er opprettet i form av et 

kapitalselskap i henhold til den alminnelige lovgivning, ikke i seg selv kan utelukke 

tilskriving til staten(63), idet det tas hensyn til den selvstendigheten som denne 

foretaksformen gir det, 

g) omfanget av tilsynet som de offentlige myndighetene fører med foretakets ledelse, 

h) andre omstendigheter som viser at de offentlige myndighetene har deltatt i vedtakelsen 

av det berørte tiltaket, eller at det er usannsynlig at de ikke har deltatt, idet det tas hensyn 

til tiltakets omfang eller innhold eller de vilkårene som er knyttet til det. 

3.1.2. Tilskriving til staten og forpliktelser i henhold til EØS-retten 

44. Et tiltak kan ikke tilskrives en EØS-stat dersom EØS-staten i henhold til EØS-retten er 

forpliktet til å gjennomføre det uten noen skjønnsmessig vurdering. I så fall er tiltaket en følge 

av en forpliktelse i henhold til EØS-retten og kan ikke tilskrives EØS-staten(64). 

45. Dette er imidlertid ikke tilfelle i situasjoner der EØS-retten bare tillater visse nasjonale tiltak 

og EØS-staten har skjønnsmyndighet i) med hensyn til om den vil vedta de berørte tiltakene, 

eller ii) når det gjelder å fastsette hvilke kjennetegn ved det konkrete tiltaket som er relevante 

ut fra et statsstøtteperspektiv(65). 

46. Tiltak som vedtas i fellesskap av flere EØS-stater, kan tilskrives alle de berørte EØS-statene i 

henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1(66). 

3.2. Statlige midler 

3.2.1. Alminnelige prinsipper 

47. Bare fordeler som gis direkte eller indirekte gjennom statsmidler, kan utgjøre statsstøtte i 

henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1(67). 

48. Statsmidler omfatter alle den offentlige sektors midler(68), herunder statlige (desentraliserte, 

føderale, regionale eller andre) organers midler(69), og under visse omstendigheter private 

  

(62) For eksempel når tiltak treffes av offentlige utviklingsbanker for å nå målene for den offentlige politikken 

(Underrettens dom av 27. februar 2013, Nitrogenmuvek Vegyipari, Zrt. mot Kommisjonen, T-387/11, 

ECLI:EU:T:2013:98, nr. 63), eller når tiltak treffes av privatiseringsorganer eller offentlige pensjonsfond 

(Underrettens dom av 28. januar 2016, Slovenia mot Kommisjonen (”ELAN••”), T-507/12, 

ECLI:EU:T:2016:35, nr. 86). 

(63) Domstolens dom av 16. mai 2002, Frankrike mot Kommisjonen (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294,  

nr. 57. 

(64) Se Domstolens dom av 23. april 2009, Puffer, C-460/07, ECLI:EU:C:2009:254, nr. 70, om retten til skattefradrag 

i henhold til Unionens merverdiavgiftssystem, og Underrettens dom av 5. april 2006, Deutsche Bahn AG mot 

Kommisjonen, T-351/02, ECLI:EU:T:2006:104, nr. 102, om skattefritak i henhold til unionsretten. 

(65) Se Domstolens dom av 10. desember 2013, Kommisjonen mot Irland m.fl., C-272/12 P, ECLI:EU:C:2013:812,  

nr. 45–53, om en tillatelse til å innføre visse skattefritak, som en medlemsstat fikk gjennom en rådsbeslutning. 

Dommen avklarer også at det faktum at Rådet etter forslag fra Kommisjonen vedtok en beslutning om 

avgiftsharmonisering, er irrelevant, ettersom statsstøttebegrepet er et objektivt begrep. 

(66) Kommisjonens beslutning 2010/606/EU av 26. februar 2010 om statsstøtte C 9/2009 (tidl. NN 45/08, NN 49/08 

og NN 50/08) innført av Kongeriket Belgia, Republikken Frankrike og Storhertugdømmet Luxembourg til fordel 

for Dexia SA (EUT L 274 av 19.10.2010, s. 54). 

(67) Domstolens dom av 24. januar 1978, Van Tiggele, 82/77, ECLI:EU:C:1978:10, nr. 25 og 26; Underrettens dom 

av 12. desember 1996, Air France mot Kommisjonen, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, nr. 63. 

(68) Underrettens dom av 12. desember 1996, Air France mot Kommisjonen, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, nr. 56. 

(69) Domstolens dom av 14. oktober 1987, Tyskland mot Kommisjonen, 248/84, ECLI:EU:C:1987:437, nr. 17; 

Underrettens dom av 6. mars 2002, Territorio Histórico de Álava m.fl. mot Kommisjonen, forente saker T-92/00 

og 103/00, ECLI:EU:T:2002:61, nr. 57. 
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organers midler (se nr. 57 og 58). Det er ikke relevant om en institusjon i offentlig sektor er 

selvstendig(70). Midler som en EØS-stats sentralbank gir til bestemte kredittinstitusjoner, 

innebærer vanligvis overføring av statsmidler(71). 

49. Et offentlig foretaks midler utgjør også statsmidler i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 

nr. 1, ettersom staten kan styre bruken av disse midlene(72). Ved anvendelsen av 

statsstøttereglene kan overføringer av midler innenfor et offentlig konsern også utgjøre 

statsstøtte, for eksempel dersom midler overføres fra morselskapet til dets datterselskap (selv 

om de utgjør ett enkelt foretak i et økonomisk perspektiv)(73). Spørsmålet om hvorvidt 

overføringen av slike midler kan tilskrives staten, behandles i avsnitt 3.1. Det faktum at et 

offentlig foretak er mottaker av støtte, betyr ikke at det ikke kan gi støtte til en annen mottaker 

gjennom et annet støttetiltak(74). 

50. Det faktum at et tiltak som gir en fordel, ikke finansieres direkte av staten, men gjennom et 

offentlig eller privat organ som staten har opprettet eller utpekt til å forvalte støtten, betyr ikke 

nødvendigvis at tiltaket ikke er finansiert med statsmidler(75). Et tiltak som vedtas av en 

offentlig myndighet, og som begunstiger visse foretak eller produkter, mister ikke sin status 

som vederlagsfri fordel ved at det helt eller delvis finansieres gjennom bidrag som pålegges 

av den offentlige myndigheten og kreves av de berørte foretakene(76). 

51. Overføring av statsmidler kan skje på mange måter, for eksempel gjennom direkte tilskudd, 

lån, garantier, direkte investeringer i selskaper og naturalytelser. Et fast og konkret tilsagn om 

å stille statsmidler til rådighet på et senere tidspunkt, anses også som overføring av 

statsmidler. Det er ikke nødvendig at det foretas en aktiv overføring av midler; avkall på 

statlige inntekter er tilstrekkelig. Avkall på inntekter som ellers ville blitt betalt til staten, 

utgjør en overføring av statsmidler(77). For eksempel er vilkåret i EØS-avtalens artikkel 61  

nr. 1 om statsmidler oppfylt dersom skatte- og trygdeinntekter bortfaller på grunn av EØS-

statens fritak fra eller reduksjon av skatter eller trygdeavgifter, eller fritak fra forpliktelsen til 

å betale bøter eller andre økonomiske sanksjoner(78). At det skapes en konkret risiko for at 

staten pålegges en ytterligere byrde i framtiden gjennom en garanti eller et avtalefestet tilbud, 

er tilstrekkelig i henhold til artikkel 61 nr. 1(79).  

  

(70) Underrettens dom av 12. desember 1996, Air France mot Kommisjonen, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194,  

nr. 58–62. 

(71) Retningslinjene om anvendelse fra 1. desember 2013 av statsstøttereglene på støttetiltak til fordel for banker i 

forbindelse med finanskrisen (”retningslinjene for banksektoren 2013”.), vedtatt ved vedtak nr. 464/13/COL 

(EUT L 264 av 4.9.2014, s. 6–21, og EØS-tillegget nr. 50 av 4.9.2014, s. 1, særlig nr. 62. Overvåkingsorganet 

forklarte imidlertid at dersom en sentralbank reagerer på en bankkrise med generelle tiltak som kan anvendes av 

alle sammenlignbare markedsdeltakere (for eksempel utlån til hele markedet på like vilkår), og ikke med 

selektive tiltak til fordel for enkelte banker, faller slike generelle tiltak ofte utenfor statsstøttekontrollens 

virkeområde. 

(72) Domstolens dom av 16. mai 2002, Frankrike mot Kommisjonen (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294,  

nr. 38. Se også Domstolens dom av 29. april 2004, Hellas mot Kommisjonen, C-278/00, ECLI:EU:C:2004:239, 

nr. 53 og 54, og Domstolens dom av 8. mai 2003, Italia og SIM 2 Multimedia SpA mot Kommisjonen, forente 

saker C-328/99 og C-399/00, ECLI:EU:C:2003:252, nr. 33 og 34. 

(73) Domstolens dom av 11. juli 1996, SFEI m.fl., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, nr. 62. 

(74) Underrettens dom av 24. mars 2011, Freistaat Sachsen og Land Sachsen-Anhalt m.fl. mot Kommisjonen, forente 

saker T-443/08 og T-455/08, ECLI:EU:T:2011:117, nr. 143. 

(75) Domstolens dom av 22. mars 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, ECLI:EU:C:1977:52, nr. 21. 

(76) Domstolens dom av 22. mars 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, ECLI:EU:C:1977:52, nr. 22. 

(77) Domstolens dom av 16. mai 2000, Frankrike mot Ladbroke Racing Ltd og Kommisjonen, C-83/98 P, 

ECLI:EU:C:2000:248, nr. 48–51. 

(78) Domstolens dom av 15. mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, nr. 14 om 

skattefritak. Videre kan unntak fra de vanlige insolvensreglene, som tillater at foretak fortsetter å handle under 

omstendigheter der dette ikke hadde vært tillatt dersom de vanlige insolvensreglene ble anvendt, medføre en 

ytterligere byrde for staten dersom offentlige myndigheter er blant disse foretakenes hovedkreditorer, eller 

dersom et slikt tiltak medfører et faktisk fritak fra forpliktelsen til å betale offentlig gjeld. Se Domstolens dom av 

17. juni 1999, Piaggio, C-295/97, ECLI:EU:C:1999:313, nr. 40–43, og Domstolens dom av 1. desember 1998, 

Ecotrade, C-200/97, ECLI:EU:C:1998:579, nr. 45. 

(79) Domstolens dom av 1. desember 1998, Ecotrade, C-200/97, ECLI:EU:C:1998:579, nr. 41, og Domstolens dom 

av 19. mars 2013, Bouygues og Bouygues Télécom mot Kommisjonen m.fl., forente saker C-399/10 P og C-

401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, nr. 137, 138 og 139. 
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52. Dersom offentlige myndigheter eller offentlige foretak leverer varer eller tjenester til en pris 

som ligger under markedsprisen, eller investerer i et foretak på en måte som ikke består 

markedsinvestortesten som beskrives i nr. 73 ff., innebærer det at det gis avkall på statsmidler 

(og at det gis en fordel). 

53. Dersom det gis tilgang til offentlig eiendom eller til naturressurser, eller det tildeles særretter 

eller eneretter(80) uten tilstrekkelig godtgjøring i tråd med markedsvilkårene, kan det innebære 

at det gis avkall på statsmidler (og at det gis en fordel)(81). 

54. I disse tilfellene skal det fastslås om staten, i tillegg til å opptre som forvalter av de berørte 

offentlige eiendelene, opptrer som en reguleringsmyndighet som søker å nå politiske mål ved 

å la utvelgingsprosessen for de berørte foretakene være underlagt kvalitative kriterier (som er 

fastsatt på forhånd på en gjennomsiktig og ikke-diskriminerende måte)(82). Dersom en stat 

opptrer som reguleringsmyndighet, kan den lovlig beslutte ikke å maksimere de inntektene 

som ellers kunne vært oppnådd, uten at de omfattes av statsstøttereglene, forutsatt at alle 

berørte aktører behandles i samsvar med prinsippet om ikke-diskriminering, og at det er en 

naturlig forbindelse mellom det lovgivningsmessige formålet og avkallet på inntekter(83). 

55. Under alle omstendigheter foreligger det en overføring av statsmidler dersom de offentlige 

myndighetene i et bestemt tilfelle ikke krever det vanlige beløpet i henhold til deres 

alminnelige ordning for tilgang til offentlig eiendom eller naturressurser, eller for tildeling av 

særretter eller eneretter. 

56. En negativ indirekte virkning på statens inntekter, som skyldes lovgivningsmessige tiltak, 

utgjør ikke overføring av statsmidler dersom den er en naturlig følge av tiltaket(84). For 

eksempel utgjør et unntak fra arbeidsrettsbestemmelser, som endrer rammen for 

kontraktsforhold mellom foretak og ansatte, ikke overføring av statsmidler, til tross for at det 

kan redusere trygdeavgifter og skatter som skal betales til staten(85). På samme måte 

  

(80) Som definert i artikkel 2 bokstav f) og g) 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 

(EUT L 318 av 17.11. 2006, s. 17), nevnt i bokstav 1a i vedlegg XV til EØS-avtalen, se EØS-komiteens 

beslutning nr. 55/2007 (EUT L 266 av 11.10.2007, s. 15, og EØS-tillegget nr. 48 av 11.10.2007, s. 12). 

(81) Se også retningslinjene for anvendelse av statsstøttereglene på godtgjøring for å yte tjenester av allmenn 

økonomisk betydning, vedtatt ved vedtak nr. 12/12/COL (EUT L 161 av 13.6.2013, s. 12–36, og EØS-tillegget 

nr. 34 av 13.6.2013, s. 1, nr. 33). 

(82) Se Underrettens dom av 4. juli 2007, Bouygues SA mot Kommisjonen, T-475/04, ECLI:EU:T:2007:196, der 

Underretten uttalte at de nasjonale myndighetene, ved tildelingen av tilgang til en knapp offentlig ressurs som 

radiofrekvenser, samtidig hadde rollen som reguleringsmyndighet på telekommunikasjonsområdet og rollen som 

forvalter av slike offentlige midler (nr. 104). 

(83) Se i den forbindelse Kommisjonens beslutning av 20. juli 2004 i statsstøttesak NN 42/2004 – Frankrike – 

Endring av avgift som Orange og SFR skylder for UMTS-lisenser (EUT C/275 av 8.11.2005, s. 3), betraktning 

28, 29 og 30, opprettholdt av EØS-domstolene (Underrettens dom av 4. juli 2007, Bouygues SA mot 

Kommisjonen, T-475/04, ECLI:EU:T:2007:196, nr. 108–111 og 123, og Domstolens dom av 2. april 2009, 

Bouygues og Bouygues Télécom mot Kommisjonen, C-431/07 P, ECLI:EU:C:2009:223, nr. 94–98 og 125). I 

denne saken om tildeling av UMTS-lisenser skulle staten både regulere telekommunikasjonen og forvalte de 

offentlige midlene samt søke å nå reguleringsmålene fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 97/13/EF av 10. 

april 1997 om en felles ramme for generelle tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester (EFT L 117 av 

7.5.1997, s. 15), nevnt i nr. 5cc i vedlegg XI til EØS-avtalen, se EØS-komiteens beslutning nr. 37/1999 (EFT L 

266 av 19.10.2000, s. 25, og EØS-tillegget nr. 46 av 19.10.2000, s. 147). I en slik situasjon bekreftet EØS-

domstolene at en tildeling av lisenser uten å maksimere de inntektene som kunne vært oppnådd, ikke innebar 

statsstøtte, ettersom det berørte tiltaket var basert på reguleringsmålene fastsatt i direktiv 97/13/EF og overholdt 

prinsippet om ikke-diskriminering. I Domstolens dom av 8. september 2011, Kommisjonen mot Nederland, C-

279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551, nr. 88 ff., identifiserte Domstolen imidlertid ikke regulatoriske årsaker som 

ville ha berettiget tildelingen uten hensyn til fritt omsettelige utslippsrettigheter. Se også Domstolens dom av 14. 

januar 2015, Eventech mot The Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, nr. 46 ff. 

(84) Domstolens dom av 13. mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, ECLI:EU:C:2001:160, nr. 62. 

(85) Domstolens dom av 17. mars 1993, Sloman Neptun Schiffahrts, forente saker C-72/91 og C-73/91, 

ECLI:EU:C:1993:97, nr. 20 og 21. Se også Domstolens dom av 7. mai 1998, Viscido m.fl., forente saker C-

52/97, C-53/97 og C-54/97, ECLI:EU:C:1998:209, nr. 13 og 14, og Domstolens dom av 30. november 1993, 

Kirsammer-Hack, C-189/91, ECLI:EU:C:1993:907, nr. 17 og 18, om det faktum at manglende anvendelse av 

visse arbeidsrettsbestemmelser ikke utgjør en overføring av statsmidler. 
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innebærer nasjonale lovbestemmelser som fastsetter en minstepris for visse varer, ikke en 

overføring av statsmidler(86). 

3.2.2. Kontrollerende innflytelse over midlene 

57. Midlenes opprinnelse er ikke relevant forutsatt at de, før de direkte eller indirekte overføres til 

støttemottakerne, kommer under offentlig kontroll og derfor er tilgjengelige for de nasjonale 

myndighetene(87), selv om midlene ikke blir den offentlige myndighets eiendom(88). 

58. Tilskudd finansiert gjennom parafiskale avgifter eller obligatoriske bidrag som er pålagt av 

staten og forvaltes og fordeles i samsvar med offentlige regler, innebærer derfor en overføring 

av statsmidler, også når subsidiene ikke forvaltes av de offentlige myndighetene(89). Videre er 

det faktum at tilskuddene er delvis finansiert gjennom frivillige private bidrag, ikke 

tilstrekkelig til å utelukke forekomsten av statsmidler, ettersom den relevante faktoren ikke er 

midlenes opprinnelse, men i hvilken grad den offentlige myndigheten bidrar til å avgrense 

tiltaket og dets finansieringsmetode(90). Overføring av statsmidler kan bare utelukkes under 

svært spesifikke omstendigheter, nærmere bestemt dersom midler fra medlemmene av en 

bransjeforening er øremerket til finansiering av et bestemt formål i medlemmenes interesse, er 

bestemt av en privat organisasjon og har et rent kommersielt formål, og dersom EØS-staten 

bare fungerer som et instrument for å gjøre de bidragene som bransjeforeningene innfører, 

obligatoriske(91). 

59. Overføring av statsmidler forekommer også dersom midlene er tilgjengelige for flere EØS-

stater som i fellesskap bestemmer hvordan disse midlene skal brukes(92). Dette vil for 

eksempel være tilfelle for midler fra Den europeiske stabiliseringsordning (ESM). 

60. Midler som kommer fra EØS (for eksempel fra strukturfond eller tildelinger fra EØS/Norge), 

fra Den europeiske investeringsbank eller Det europeiske investeringsfond eller internasjonale 

finansielle institusjoner, for eksempel Det internasjonale valutafond eller Den europeiske 

bank for gjenoppbygging og utvikling, anses også som statsmidler dersom nasjonale 

myndigheter har adgang til å utøve skjønn med hensyn til hvordan midlene skal brukes (særlig 

utvelgingen av støttemottakere)(93). Dersom midlene derimot tildeles direkte av Den 

europeiske union, Den europeiske investeringsbank eller Det europeiske investeringsfond, 

uten at de nasjonale myndighetene har adgang til å utøve skjønn, utgjør de ikke statsmidler 

(for eksempel finansiering som forvaltes direkte innenfor rammeprogrammet Horisont 2020, 

EU-programmet for konkurranseevne i foretak og små og mellomstore bedrifter (COSME) 

eller midler fra det transeuropeiske transportnett (TEN-T).  

  

(86) Domstolens dom av 24. januar 1978, Van Tiggele, 82/77, ECLI:EU:C:1978:10, nr. 25 og 26. 

(87) Se for eksempel Domstolens dom av 17. juli 2008, Essent Netwerk Noord, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413,  

nr. 70; Domstolens dom av 16. mai 2000, Frankrike mot Ladbroke Racing Ltd og Kommisjonen, C-83/98 P, 

ECLI:EU:C:2000:248, nr. 50. 

(88) Se Underrettens dom av 12. desember 1996, Air France mot Kommisjonen, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194, nr. 

65, 66 og 67, om støtte som ble gitt av Caisse des Dépôts et Consignations og finansiert med frivillige innskudd 

fra private, og som til enhver tid kunne trekkes tilbake. Dette påvirket ikke konklusjonen om at disse midlene var 

statlige, ettersom Caisse kunne anvende overskuddet fra innskudd og uttak som om det hadde permanent tilgang 

til midlene. Se også Domstolens dom av 16. mai 2000, Frankrike mot Ladbroke Racing Ltd og Kommisjonen, C-

83/98 P, ECLI:EU:C:2000:248, nr. 50. 

(89) Domstolens dom av 2. juli 1974, Italia mot Kommisjonen, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, nr. 16; Domstolens dom 

av 11. mars 1992, Compagnie Commerciale de l’Ouest, forente saker C-78/90 til C-83/90, 

ECLI:EU:C:1992:118, nr. 35; Domstolens dom av 17. juli 2008, Essent Netwerk Noord, C-206/06, 

ECLI:EU:C:2008:413, nr. 58–74. 

(90) Underrettens dom av 27. september 2012, Frankrike m.fl. mot Kommisjonen, forente saker T-139/09, T-243/09 

og T-328/09, ECLI:EU:T:2012:496, nr. 63 og 64. 

(91) Se Domstolens dom av 15. juli 2004, Pearle, C-345/02, ECLI:EU:C:2004:448, nr. 41, og Domstolens dom av  

30. mai 2013, Doux élevages SNC et al, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348. 

(92) Kommisjonens beslutning 2010/606/EU av 26. februar 2010 om statsstøtte C 9/2009 (tidl. NN 45/08, NN 49/08 

og NN 50/08) innført av Kongeriket Belgia, Republikken Frankrike og Storhertugdømmet Luxembourg til fordel 

for Dexia SA (EUT L 274 av 19.10.2010, s. 54). 

(93) Når det gjelder strukturfond, se for eksempel Kommisjonens beslutning av 22. november 2006 i statsstøttesak  

N 157/06, United Kingdom South Yorkshire Digital Region Broadband Project, betraktning 21 og 29, om et 

tiltak som ble delvis finansiert av Det europeiske fond for regionutvikling (ERDF) (EUT C 80 av 13.4.2007, 

s. 2). Når det gjelder finansiering av produksjonen av og handelen med landbruksprodukter, er statsstøttereglenes 

anvendelsesområde begrenset av traktatens artikkel 42. 
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3.2.3. Statlig medvirkning i omfordeling mellom private foretak 

61. Regulering som medfører finansiell omfordeling fra en privat enhet til en annen uten noen 

ytterligere medvirkning fra staten, utgjør i prinsippet ikke overføring av statsmidler dersom 

pengene overføres direkte fra den ene private enheten til den andre uten å passere gjennom et 

offentlig eller privat organ som er utpekt av staten til å forvalte overføringen(94). 

62. For eksempel utgjør en forpliktelse som en EØS-stat har pålagt private leverandører av 

elektrisk kraft, til å kjøpe elektrisk kraft fra fornybare energikilder til faste minstepriser, ikke 

en direkte eller indirekte overføring av statsmidler til foretak som produserer denne typen 

elektrisk kraft(95). I dette tilfellet blir de berørte foretakene (dvs. de private leverandørene av 

elektrisk kraft) ikke utpekt av staten til å forvalte en støtteordning, men er bare bundet av en 

forpliktelse til å kjøpe en bestemt type elektrisk kraft for egne midler. 

63. Overføring av statsmidler forekommer imidlertid dersom avgifter som betales av 

privatpersoner, passerer gjennom en offentlig eller privat enhet som er utpekt til å kanalisere 

dem til mottakeren. 

64. Dette er for eksempel tilfelle også dersom en privat enhet ved lov utpekes til å innkreve slike 

avgifter på statens vegne og kanalisere dem til støttemottakerne, men ikke tillates å bruke 

provenyet fra avgiftene til andre formål enn dem som er fastsatt i loven. I dette tilfellet forblir 

de berørte beløpene under offentlig kontroll, og de er derfor tilgjengelige for de nasjonale 

myndighetene, noe som er tilstrekkelig til å anse dem som statsmidler(96). Ettersom dette 

prinsippet får anvendelse både på offentlige organer og private enheter som er utpekt til å 

innkreve avgifter og behandle innbetalingene, har en endring av den formidlende enhetens 

status fra offentlig til privat ingen betydning for kriteriet om statsmidler så lenge staten 

fortsetter å føre strengt tilsyn med denne enheten(97). 

65. En ordning som fullt ut utligner de tilleggskostnadene foretak får som følge av en forpliktelse 

til å kjøpe et produkt fra bestemte leverandører til en pris som overstiger markedsprisen og 

finansieres av alle sluttforbrukerne av det berørte produktet, utgjør dessuten også et inngrep 

gjennom statsmidler, selv når ordningen delvis er basert på en direkte overføring av midler 

mellom private enheter(98). 

4. Fordel 

4.1. Generelt om begrepet fordel 

66. En fordel er i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 en økonomisk fordel som et foretak 

ikke ville ha oppnådd under normale markedsforhold, det vil si uten statlige inngrep(99). 

  

(94) Domstolens dom av 24. januar 1978, Van Tiggele, 82/77, ECLI:EU:C:1978:10, nr. 25 og 26. 

(95) Domstolens dom av 13. mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, ECLI:EU:C:2001:160, nr. 59–62. Domstolen 

fastslo at innføring av en kjøpsforpliktelse for private foretak ikke utgjør noen direkte eller indirekte overføring 

av statsmidler, og at dette vilkåret ikke endres på grunn av lavere inntekter for de foretakene som omfattes av 

forpliktelsen, noe som sannsynligvis vil føre til reduserte skatteinntekter ettersom dette er en naturlig følge av 

tiltaket. Se også Domstolens dom av 5. mars 2009, UTECA, C-222/07, ECLI:EU:C:2009:124, nr. 43–47, om 

obligatoriske bidrag pålagt fjernsynsselskaper til fordel for filmproduksjon, som ikke innebærer overføring av 

statsmidler. 

(96) Domstolens dom av 17. juli 2008, Essent Netwerk Noord, C-206/06, ECLI:EU:C:2008:413, nr. 69–75. 

(97) Kommisjonens beslutning 2011/528/EU i statsstøttesak C-24/09 (tidl. NN 446/08) – Østerrike – Green 

Electricity Act (EUT L 235 av 10.9.2011, s. 42), betraktning 76. 

(98) Domstolens dom av 19. desember 2013, Vent de Colère m.fl., C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851, nr. 25 og 26. 

(99) Domstolens dom av 11. juli 1996, SFEI m.fl., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, nr. 60; Domstolens dom av  

29. april 1999, Spania mot Kommisjonen, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, nr. 41. 
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Avsnitt 4.2 i disse retningslinjene inneholder en detaljert veiledning for å fastslå om en fordel 

kan anses å være oppnådd på normale markedsvilkår. 

67. Det er bare tiltakets virkning på foretaket som er relevant, og ikke årsaken til eller formålet 

for statens inngrep(100). Når et foretaks finansielle situasjon forbedres som følge av et statlig 

inngrep(101) på vilkår som avviker fra normale markedsvilkår, foreligger det en fordel. For å 

vurdere dette skal foretakets finansielle situasjon etter tiltaket sammenlignes med den 

finansielle situasjonen foretaket ville vært i dersom tiltaket ikke hadde blitt vedtatt(102). 

Ettersom det bare er tiltakets virkning på foretaket som har betydning, er det irrelevant om 

fordelen er obligatorisk for foretaket på en slik måte at det ikke kunne unngå eller gi avkall på 

den(103). 

68. Tiltakets nøyaktige form er også irrelevant når det skal fastslås om den gir foretaket en 

økonomisk fordel(104). Det er ikke bare tildeling av positive økonomiske fordeler som er 

relevant for begrepet statsstøtte, ettersom også fritak fra økonomiske byrder(105) kan utgjøre 

en fordel. Den siste kategorien er bred og omfatter enhver reduksjon av kostnader som 

vanligvis inngår i et foretaks budsjett(106). Dette omfatter alle situasjoner der økonomiske 

aktører fritas fra kostnader som er knyttet til deres økonomiske virksomhet(107). Dersom en 

EØS-stat for eksempel betaler en del av et bestemt foretaks personalkostnader, fritar den 

foretaket fra kostnader som er knyttet til dets økonomiske virksomhet. Det foreligger også en 

fordel dersom offentlige myndigheter betaler et lønnstilskudd til arbeidstakerne i et bestemt 

foretak, også dersom foretaket ikke var juridisk forpliktet til å betale et slik tilskudd(108). Dette 

gjelder også i situasjoner der noen aktører ikke behøver å bære kostnader som andre 

sammenlignbare aktører vanligvis bærer innenfor rammen av en bestemt rettsordning, 

uavhengig av om virksomheten som kostnadene gjelder, er ikke-økonomisk(109). 

69. Kostnader som oppstår som følge av lovgivningsmessige forpliktelser pålagt av staten, kan i 

prinsippet anses som kostnader knyttet til den økonomiske virksomheten, slik at godtgjøring 

for disse kostnadene anses å gi foretaket en fordel(111). Dette betyr at forekomsten av en fordel 

i prinsippet ikke kan utelukkes bare fordi fordelen ikke overstiger en godtgjøring for en 

kostnad som skyldes en slik lovgivningsmessig forpliktelse. Det samme gjelder fritak fra 

kostnader som foretaket ikke ville hatt dersom det ikke hadde vært noe incentiv fra det statlige 

tiltaket, ettersom det uten dette incentivet ville ha strukturert sine virksomheter på en annen 

  

(100) Domstolens dom av 2. juli 1974, Italia mot Kommisjonen, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, nr. 13. 

(101) Begrepet ”statlig inngrep” omfatter ikke bare positive tiltak fra statens side, men også at myndighetene under 

visse omstendigheter unnlater å treffe tiltak, for eksempel unnlater å inndrive gjeld. Se for eksempel Domstolens 

dom av 12. oktober 2000, Magefesa, C-480/98, ECLI:EU:C:2000:559, nr. 19 og 20. 

(102) Domstolens dom av 2. juli 1974, Italia mot Kommisjonen, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71 nr. 13. 

(103) Kommisjonens beslutning 2004/339/EF av 15. oktober 2003 om tiltak iverksatt av Italia til fordel for foretaket 

RAI SpA (EUT L 119 av 23.4.2004, s. 1), betraktning 69; uttalelse fra generaladvokat Fennelly av 26. november 

1998, Frankrike mot Kommisjonen, C-251/97, ECLI:EU:C:1998:572, nr. 26. 

(104) Domstolens dom av 24. juli 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, nr. 84. 

(105) For eksempel skattefordeler eller reduserte trygdeavgifter. 

(106) Domstolens dom av 15. mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, nr. 13; 

Domstolens dom av 19. september 2000, Tyskland mot Kommisjonen, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, nr. 25; 

Domstolens dom av 19. mai 1999, Italia mot Kommisjonen, C-6/97, ECLI:EU:C:1999:251, nr. 15; Domstolens 

dom av 3. mars 2005, Heiser, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, nr. 36. 

(107) Domstolens dom av 20. november 2003, GEMO SA, C-126/01, ECLI:EU:C:2003:622, nr. 28–31, om gratis 

innsamling og fjerning av avfall. 

(108) Domstolens dom av 26. september 1996, Frankrike mot Kommisjonen, C-241/94, ECLI:EU:C:1996:353, nr. 40; 

Domstolens dom av 12. desember 2002, Belgia mot Kommisjonen, C-5/01, ECLI:EU:C:2002:754, nr. 38 og 39; 

Underrettens dom av 11. september 2012, Corsica Ferries France SAS mot Kommisjonen, T-565/08, 

ECLI:EU:T:2012:415, nr. 137 og 138, som ble opprettholdt etter anke, se Domstolens dom av 4. september 

2014, SNCM og Frankrike mot Kommisjonen, forente saker C-533/12 P og C-536/12 P, ECLI:EU:C:2014:2142. 

(109) Se retningslinjene for statsstøtte til lufthavner og luftfartsselskaper, vedtatt ved vedtak nr. 216/14/COL (EUT L 

318 av 24.11.2016, s. 17, og EØS-tillegget nr. 66 av 24.11.2016, s. 1, betraktning 37). 

(111) Underrettens dom av 25. mars 2015, Belgia mot Kommisjonen, T-538/11, ECLI:EU:T:2015:188, nr. 74–78. 
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måte(112). Det kan heller ikke utelukkes at en fordel foreligger dersom et tiltak kompenserer 

for andre kostnader som ikke er knyttet til tiltaket(113). 

70. Når det gjelder godtgjøring for kostnader som påløper for yting av en tjeneste av allmenn 

økonomisk betydning, fastslo Domstolen med Altmark-dommen at det kan utelukkes at en 

fordel er gitt dersom fire kumulative vilkår er oppfylt(114). 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 i forbindelse med forpliktelsen til 

å yte offentlig tjeneste, idet det tas hensyn til den relevante inntekten og en rimelig fortjeneste. 

For det fjerde, der foretaket som skal underlegges en forpliktelse til å yte offentlig tjeneste, 

ikke velges på bakgrunn av en offentlig anbudsprosedyre for å velge den anbyderen som er i 

stand til å yte de aktuelle tjenestene til den laveste kostnad for samfunnet, må godtgjøringen 

fastsettes på grunnlag av en analyse av de kostnader som et typisk foretak, godt drevet og med 

tilstrekkelige midler til å kunne oppfylle kravene til å yte offentlig tjeneste, ville pådratt seg 

ved å yte slike tjenester, under hensyn til den relevante inntekten og en rimelig fortjeneste for 

å oppfylle forpliktelsene. Overvåkingsorganet har redegjort nærmere for sin forståelse av 

disse vilkårene i retningslinjene for anvendelse av statsstøttereglene på godtgjøring for å yte 

tjenester av allmenn økonomisk betydning(115). 

71. Det er utelukket at det gis en fordel når det gjelder tilbakebetaling av ulovlig innkrevde 

skatter(116), en forpliktelse for nasjonale myndigheter til å betale erstatning for skader de har 

påført visse foretak(117), eller betaling av erstatning for ekspropriasjon(118). 

72. Det faktum at konkurrerende foretak i andre EØS-stater er i en gunstigere stilling(119), er ikke 

tilstrekkelig til å utelukke at det gis en fordel, ettersom fordelsbegrepet er basert på en analyse 

av et foretaks finansielle situasjon i dets egen juridiske og faktiske situasjon med og uten det 

berørte tiltaket. 

4.2. Markedsinvestortesten 

4.2.1. Innledning 

73. EØS-retten er nøytral med hensyn til reglene for eiendomsretten(120), og den berører på ingen 

måte EØS-staters rett til å opptre som økonomiske aktører. Når offentlige myndigheter direkte 

eller indirekte gjennomfører en hvilken som helst form for økonomisk transaksjon(121), er de 

imidlertid omfattet av EØS-avtalens statsstøtteregler.  

  

(112) Dersom et selskap for eksempel mottar et tilskudd for å gjennomføre en investering i et støtteberettiget område, 

kan det ikke hevdes at dette ikke reduserer kostnader som vanligvis inngår i foretakets budsjett, ettersom 

selskapet ikke ville ha gjennomført investeringen uten tilskuddet. 

(113) Domstolens dom av 8. desember 2011, France Télécom SA mot Kommisjonen, C-81/10 P, 

ECLI:EU:C:2011:811, nr. 43–50. Det er logisk at dette også gjelder fritak fra kostnader som et foretak pådrar seg 

ved å endre dets ansattes status fra tjenestemenn til lønnsmottakere i tråd med konkurrentenes ansettelsesvilkår, 

noe som gir det berørte foretaket en fordel (om dette rådde det tidligere usikkerhet etter Underrettens dom av 16. 

mars 2004, Danske Busvognmænd mot Kommisjonen, T-157/01, ECLI:EU:T:2004:76, nr. 57). Om godtgjøring 

for strandede kostnader, se også Underrettens dom av 11. februar 2009, Iride SpA og Iride Energia SpA mot 

Kommisjonen, T-25/07, ECLI:EU:T:2009:33, nr. 46–56. 

(114) Domstolens dom av 24. juli 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, nr. 87–95. 

(115) EUT L 161 av 13.6.2013, s. 12, og EØS-tillegget nr. 34 av 13.6.2013, s. 1. 

(116) Domstolens dom av 27. mars 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato, 61/79, ECLI:EU:C:1980:100,  

nr. 29–32. 

(117) Domstolens dom av 27. september 1988, Asteris AE m.fl. mot Hellas, forente saker 106 til 120/87, 

ECLI:EU:C:1988:457, nr. 23 og 24. 

(118) Underrettens dom av 1. juli 2010, Nuova Terni Industrie Chimiche SpA mot Kommisjonen, T-64/08, 

ECLI:EU:T:2010:270, nr. 59–63 og 140–141, der det presiseres at selv om betaling av godtgjøring for en 

ekspropriasjon ikke medfører at det gis en fordel, kan en senere utvidelse av en slik godtgjøring utgjøre 

statsstøtte. 

(119) Domstolens dom av 2. juli 1974, Italia mot Kommisjonen, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, nr. 17. Se også 

Underrettens dom av 29. september 2000, Confederación Espanola de Transporte de Mercancías mot 

Kommisjonen, T-55/99, ECLI:EU:T:2000:223, nr. 85. 

(120) EØS-avtalens artikkel 125 fastsetter at ”[d]enne avtale skal ikke på noen måte berøre avtalepartenes regler om 

eiendomsretten”. 

(121) Se for eksempel Domstolens dom av 10. juli 1986, Belgia mot Kommisjonen, 40/85, ECLI:EU:C:1986:305,  

nr. 12. 
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74. Økonomiske transaksjoner som gjennomføres av offentlige organer (herunder offentlige 

foretak), gir ikke motparten en fordel, og utgjør derfor ikke statsstøtte dersom de 

gjennomføres på normale markedsvilkår(122). Dette prinsippet har blitt utviklet i forbindelse 

med forskjellige økonomiske transaksjoner. EØS-domstolene har utviklet 

”markedsinvestorprinsippet” for å avgjøre om det foreligger statsstøtte i forbindelse med 

offentlige investeringer (særlig kapitalinnskudd): for å fastslå om et offentlig organs 

investering utgjør statsstøtte, er det nødvendig å vurdere om en privat investor av en 

sammenlignbar størrelse, som handler på normale vilkår i en markedsøkonomi, under 

tilsvarende omstendigheter ville ha valgt å foreta den berørte investeringen(123). EØS-

domstolene har på samme måte utviklet en ”test med privat kreditor” for å kunne fastslå om 

offentlige kreditorers reforhandling av gjeld har medført statsstøtte. Dette gjøres ved at en 

offentlig kreditors atferd sammenlignes med hva en hypotetisk privat kreditor ville gjort i en 

lignende situasjon(124). Endelig har EØS-domstolene utviklet en ”test med privat selger” for å 

vurdere om et salg som er gjennomført av et offentlig organ, har medført statsstøtte. Dette 

gjøres ved å undersøke om en privat selger, under normale markedsforhold, kunne ha 

oppnådd samme eller bedre pris(125). 

75. Disse testene er variasjoner over det samme grunnleggende prinsippet om at offentlige 

organers opptreden bør sammenlignes med hva lignende private økonomiske aktører ville ha 

gjort under normale markedsforhold, for å fastslå om disse organenes økonomiske 

transaksjoner gir deres motparter en fordel. I disse retningslinjene vil Overvåkingsorganet 

derfor generelt anvende begrepet ”markedsinvestortest” om den relevante metoden for å 

vurdere hvorvidt en rekke økonomiske transaksjoner som gjennomføres av offentlige organer, 

foregår på normale markedsvilkår, og dermed om de innebærer at deres motparter får en 

fordel (som de ikke ville ha fått på normale markedsvilkår). De alminnelige prinsippene og 

relevante kriteriene for anvendelsen av markedsinvestortesten er beskrevet i avsnitt 4.2.2 og 

4.2.3. 

4.2.2. Alminnelige prinsipper 

76. Formålet med markedsinvestortesten er å vurdere om staten har gitt et foretak en fordel ved 

ikke å opptre som en aktør i en markedsøkonomi i forbindelse med en bestemt transaksjon. I 

den forbindelse er det ikke relevant om inngrepet utgjør et rasjonelt middel for de offentlige 

organene for å nå målene for den offentlige politikken (for eksempel sysselsettingspolitikk). 

På samme måte er lønnsomhet eller manglende lønnsomhet hos mottakeren ikke i seg selv en 

avgjørende indikator for å fastslå om den berørte økonomiske transaksjonen er i tråd med 

markedsvilkårene. Det avgjørende er om de offentlige organene har opptrådt slik en 

markedsøkonomisk aktør ville ha gjort i en lignende situasjon. Dersom dette ikke er tilfellet, 

har mottakerforetaket fått en økonomisk fordel som det ikke ville ha fått på normale 

markedsvilkår(126), noe som setter det i en gunstigere stilling enn dets konkurrenter(127).  

  

(122) Domstolens dom av 11. juli 1996, SFEI m.fl., C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, nr. 60 og 61. 

(123) Se for eksempel Domstolens dom av 21. mars 1990, Belgia mot Kommisjonen (”Tubemeuse”), C-142/87, 

ECLI:EU:C:1990:125, nr. 29; Domstolens dom av 21. mars 1991, Italia mot Kommisjonen (”Alfa Romeo”), C-

305/89, ECLI:EU:C:1991:142, nr. 18 og 19; Underrettens dom av 30. april 1998, Cityflyer Express mot 

Kommisjonen, T-16/96, ECLI:EU:T:1998:78, nr. 51; Underrettens dom av 21. januar 1999, Neue Maxhütte 

Stahlwerke og Lech-Stahlwerke mot Kommisjonen, forente saker T-129/95, T-2/96 og T-97/96, 

ECLI:EU:T:1999:7, nr. 104; Underrettens dom av 6. mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale og 

Land Nordrhein-Westfalen mot Kommisjonen, forente saker T-228/99 og T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57. 

(124) Domstolens dom av 22. november 2007, Spania mot Kommisjonen, C-525/04 P, ECLI:EU:C:2007:698; 

Domstolens dom av 24. januar 2013, Frucona mot Kommisjonen,C-73/11 P, ECLI:EU:C:2013:32; Domstolens 

dom av 29. juni 1999, DMTransport, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332. 

(125) Underrettens dom av 28. februar 2012, Land Burgenland og Østerrike mot Kommisjonen, forente saker T-268/08 

og T-281/08, ECLI:EU:T:2012:90. 

(126) Underrettens dom av 6. mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale og Land Nordrhein-Westfalen mot 

Kommisjonen, forente saker T-228/99 og T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57, nr. 208. 

(127) Se i denne forbindelse Domstolens dom av 5. juni 2012, Kommisjonen mot EDF, C-124/10 P, 

ECLI:EU:C:2012:318, nr. 90; Domstolens dom av 15. mars 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, 

ECLI:EU:C:1994:100, nr. 14; Domstolens dom av 19. mai 1999, Italia mot Kommisjonen, C-6/97, 

ECLI:EU:C:1999:251, nr. 16. 
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77. I forbindelse med markedsinvestortesten skal det bare tas hensyn til de fordelene og 

forpliktelsene som er knyttet til statens rolle som økonomisk aktør, og ikke knyttet til dens 

rolle som offentlig myndighet(128). Markedsinvestortesten anvendes derfor vanligvis ikke 

dersom staten opptrer som offentlig myndighet, og ikke som økonomisk aktør. Dersom et 

statlig inngrep for eksempel er motivert av allmennpolitiske hensyn (f.eks. av hensyn til sosial 

eller regional utvikling), kan statens opptreden, selv om den er rasjonell sett fra et 

allmennpolitisk synspunkt, samtidig være basert på betraktninger som en aktør i en 

markedsøkonomi vanligvis ikke ville ta hensyn til. Markedsinvestortesten bør derfor anvendes 

uten at det tas hensyn til betraktninger som bare gjelder en EØS-stats rolle som offentlig 

myndighet (for eksempel sosial-, regional- eller sektorpolitiske betraktninger)(129). 

78. Hvorvidt et statlig inngrep er i tråd med markedsvilkårene, skal vurderes på forhånd på 

grunnlag av de opplysningene som var tilgjengelige på det tidspunkt beslutningen om 

inngrepet ble tatt(130). Enhver forsiktig aktør i en markedsøkonomi vil vanligvis foreta sin 

egen forhåndsvurdering av et prosjekts strategiske og finansielle utsikter(131), for eksempel 

ved hjelp av en forretningsplan. Det er ikke tilstrekkelig å basere seg på økonomiske 

vurderinger som foretas i ettertid og fastslår at den investeringen som den berørte EØS-staten 

foretok, faktisk var lønnsom(132). 

79. Dersom en EØS-stat hevder at den opptrådte som en aktør i en markedsøkonomi, må den 

derfor, dersom dette trekkes i tvil, dokumentere at beslutningen om å gjennomføre 

transaksjonen ble tatt på grunnlag av økonomiske vurderinger som kan sammenlignes med 

den vurderingen en aktør i en markedsøkonomi (med egenskaper som ligner det berørte 

offentlige organets) ville ha foretatt for å vurdere transaksjonens lønnsomhet eller 

økonomiske fordeler under tilsvarende omstendigheter(133). 

80. Hvorvidt en transaksjon er i tråd med markedsvilkårene, må fastslås gjennom en samlet 

vurdering av hvordan den berørte transaksjonen påvirker det berørte foretaket, uten hensyn til 

  

(128) Domstolens dom av 5. juni 2012, Kommisjonen mot EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, nr. 79–81; 

Domstolens dom av 10. juli 1986, Belgia mot Kommisjonen, 234/84, ECLI:EU:C:1986:302, nr. 14; Domstolens 

dom av 10. juli 1986, Belgia mot Kommisjonen, 40/85, ECLI:EU:C:1986:305, nr. 13; Domstolens dom av  

14. september 1994, Spania mot Kommisjonen, forente saker C-278/92 til C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325,  

nr. 22; Domstolens dom av 28. januar 2003, Tyskland mot Kommisjonen, C-334/99, ECLI:EU:C:2003:55,  

nr. 134. 

(129) Domstolens dom av 5. juni 2012, Kommisjonen mot EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, nr. 79, 80 og 81; 

Domstolens dom av 10. juli 1986, Belgia mot Kommisjonen, 234/84, ECLI:EU:C:1986:302, nr. 14; Domstolens 

dom av 10. juli 1986, Belgia mot Kommisjonen, 40/85, ECLI:EU:C:1986:305, nr. 13; Domstolens dom av  

14. september 1994, Spania mot Kommisjonen, forente saker C-278/92 til C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325,  

nr. 22; Domstolens dom av 28. januar 2003, Tyskland mot Kommisjonen, C-334/99, ECLI:EU:C:2003:55,  

nr. 134; Underrettens dom av 6. mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale og Land Nordrhein-

Westfalen mot Kommisjonen, forente saker T-228/99 og T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57; Underrettens dom av  

24. september 2008, Kahla Thüringen Porzellan mot Kommisjonen, T-20/03, ECLI:EU:T:2008:395; 

Underrettens dom av 17. oktober 2002, Linde mot Kommisjonen, T-98/00, ECLI:EU:T:2002:248. 

(130) Domstolens dom av 5. juni 2012, Kommisjonen mot EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, nr. 83–85 og 105; 

Domstolens dom av 16. mai 2002, Frankrike mot Kommisjonen (Stardust), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294,  

nr. 71 og 72; Underrettens dom av 30. april 1998, Cityflyer Express mot Kommisjonen, T-16/96, 

ECLI:EU:T:1998:78, nr. 76. 

(131) Domstolens dom av 5. juni 2012, Kommisjonen mot EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, nr. 82–85 og 105. 

(132) Domstolens dom av 5. juni 2012, Kommisjonen mot EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, nr. 85. 

(133) Domstolens dom av 5. juni 2012, Kommisjonen mot EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, nr. 82–85. Se 

også Domstolens dom av 24. oktober 2013, Land Burgenland mot Kommisjonen, forente saker C-214/12 P, C-

215/12 P og C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682, nr. 61. En slik forhåndsvurderings kompleksitet kan variere 

avhengig av hvor komplisert den berørte transaksjonen er, og av verdien av de berørte eiendelene, varene eller 

tjenestene. Vanligvis bør slike forhåndsvurderinger foretas med bistand fra eksperter som har egnede ferdigheter 

og egnet erfaring. Slike forhåndsvurderinger bør alltid foretas på grunnlag av objektive kriterier og bør ikke 

påvirkes av politiske hensyn. Evalueringer foretatt av uavhengige eksperter kan gi en ytterligere bekreftelse på 

vurderingens troverdighet. 
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om aktører i en markedsøkonomi ville hatt tilgang til de spesifikke midlene som ble brukt for 

å gjennomføre transaksjonen. Det kan for eksempel ikke utelukkes at markedsinvestortesten 

skal anvendes, bare fordi staten anvender midler av skattemessig art(134). 

81. I visse tilfeller kan flere statlige inngrep som følger etter hverandre, anses som ett enkelt 

inngrep i forbindelse med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Dette kan særlig være tilfelle 

dersom de statlige inngrepene som følger etter hverandre, er så nært knyttet til hverandre at de 

er uatskillelige, særlig med hensyn til deres kronologi og formål samt foretakets situasjon på 

tidspunktet for inngrepene(135). For eksempel vil en serie statlige inngrep som foretas overfor 

det samme foretaket innenfor en relativt kort periode, som er knyttet til hverandre, eller som 

alle var planlagt eller kunne forutses på tidspunktet for det første inngrepet, kunne anses som 

ett enkelt inngrep. I motsatt fall bør de to tiltakene vanligvis vurderes hver for seg dersom det 

seneste inngrepet var en følge av hendelser som ikke kunne forutses da det første inngrepet 

ble besluttet(136). 

82. For å vurdere om bestemte transaksjoner er i tråd med markedsvilkårene, bør det tas hensyn til 

alle relevante omstendigheter i hvert enkelt tilfelle. For eksempel kan det forekomme 

ekstraordinære omstendigheter der en offentlig myndighets kjøp av varer eller tjenester ikke 

kan anses å være i tråd med markedsvilkårene, selv om kjøpet foretas til markedspris(137). 

4.2.3. Undersøkelse av om markedsvilkår er oppfylt 

83. Når markedsinvestortesten anvendes, er det nyttig å skjelne mellom situasjoner der det direkte 

på grunnlag av transaksjonsspesifikke markedsopplysninger kan fastslås om transaksjonen er i 

samsvar med markedsvilkårene, og situasjoner der slike opplysninger ikke finnes og 

vurderingen av om transaksjonen er i samsvar med markedsvilkårene, derfor må foretas på 

grunnlag av andre tilgjengelige metoder. 

 Til fe l le r  de r  det  kan  fas ts lås  d i rekt e  o m t r ansaksjo nen  er  i  s amsvar  med  4.2.3.1.

markedsvi lkårene  

84. I følgende tilfeller kan det fastslås direkte om en transaksjon er i samsvar med 

markedsvilkårene, på grunnlag av transaksjonsspesifikke markedsopplysninger: 

i) dersom transaksjonen har blitt gjennomført på like vilkår (”pari passu”) av både 

offentlige enheter og private aktører, eller 

ii) dersom transaksjonen gjelder kjøp og salg av eiendeler, varer og tjenester (eller andre 

sammenlignbare transaksjoner), som gjennomføres etter en konkurranseutsatt, 

gjennomsiktig, ikke-diskriminerende og betingelsesløs anbudsprosedyre. 

85. I slike tilfeller vil det, dersom spesifikke markedsopplysninger om transaksjonen viser at den 

ikke er i samsvar med markedsvilkårene, vanligvis ikke være hensiktsmessig å anvende andre 

vurderingsmetoder for å komme til en annen konklusjon(138). 

  

(134) Domstolens dom av 5. juni 2012, Kommisjonen mot EDF, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, nr. 88. 

(135) Domstolens dom av 19. mars 2013, Bouygues og Bouygues Télécom mot Kommisjonen m.fl., forente saker C-

399/10 P og C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, nr. 104; Underrettens dom av 13. september 2010, Hellas m.fl. 

mot Kommisjonen, forente saker T-415/05, T-416/05 og T-423/05, ECLI:EU:T:2010:386, nr. 177; Underrettens 

dom av 15. september 1998, BP Chemicals mot Kommisjonen, T-11/95, ECLI:EU:T:1998:199, nr. 170 og 171. 

(136) Kommisjonens beslutning av 19. desember 2012 i sak SA.35378 Finansiering av Berlin Brandenburg lufthavn, 

Tyskland (EUT C 36 av 8.2.2013, s. 10), betraktning 14–33. 

(137) I Underrettens dom av 28. januar 1999, BAI mot Kommisjonen, T-14/96, ECLI:EU:T:1999:12, nr. 74–79, anså 

Underretten at det i lys av sakens særlige omstendigheter kunne fastslås at nasjonale myndigheters kjøp av 

reisekuponger fra P&O Ferries ikke dekket et eksisterende behov, og at de nasjonale myndighetene derfor ikke 

opptrådte på samme måte som en privat aktør ville opptrådt på normale markedsvilkår. Kjøpet ga derfor P&O 

Ferries en fordel som foretaket ikke ville ha fått på normale markedsvilkår, og alle innbetalte beløp knyttet til 

innfrielsen av kjøpsavtalen utgjorde statsstøtte. 

(138) Se i den forbindelse Domstolens dom av 24. oktober 2013, Land Burgenland mot Kommisjonen, forente saker C-

214/12 P, C-215/12 P og C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682, nr. 94 og 95. I denne saken fastslo Domstolen 

særlig at når en offentlig myndighet innleder salg av et foretak gjennom en korrekt anbudsprosedyre, kan det 

antas at markedsprisen tilsvarer det høyeste (bindende og troverdige) tilbudet, uten at det er nødvendig å anvende 

andre verdsettingsmetoder, for eksempel uavhengige undersøkelser. 
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i) Transaksjoner på like vilkår 

86. Dersom en transaksjon gjennomføres på de samme vilkårene og under de samme forholdene 

(og derfor med samme risiko- og gevinstnivå) av både offentlige organer og private aktører i 

en sammenlignbar situasjon (en ”pari passu”-transaksjon)(139), hvilket kan være tilfelle i 

forbindelse med offentlig-private partnerskap, kan det vanligvis konkluderes med at 

transaksjonen er i tråd med markedsvilkårene(140). Dersom derimot et offentlig organ og 

private aktører i en sammenlignbar situasjon deltar i den samme transaksjonen samtidig, men 

på andre vilkår og under andre forhold, tyder dette vanligvis på at det offentlige organets 

inngrep ikke er i tråd med markedsvilkårene(141). 

87. For å fastslå om en transaksjon kan anses som en ”pari passu”-transaksjon, bør følgende 

kriterier vurderes: 

a) om de offentlige organenes og de private aktørenes inngrep er besluttet og gjennomført 

samtidig, eller om de er gjennomført på forskjellige tidspunkter og de økonomiske 

omstendighetene har blitt endret i tiden mellom de to inngrepene, 

b) om vilkårene for og forholdene rundt transaksjonens er de samme for de offentlige 

organene og alle berørte private aktører, også med hensyn til muligheten for at risikoen 

øker eller minsker over tid, 

c) om de private aktørenes inngrep har en reell økonomisk betydning og ikke bare er 

symbolsk eller ubetydelig(142), og 

d) om de offentlige organene og de berørte private aktørene har et sammenlignbart 

utgangspunkt for transaksjonen, idet det tas hensyn til for eksempel deres tidligere 

økonomiske eksponering mot de berørte foretakene (se avsnitt 4.2.3.3)(142a), 

  

(139) Vilkårene og forholdene kan ikke anses å være de samme dersom offentlige organer og private aktører griper inn 

på samme vilkår, men på forskjellige tidspunkter, etter en endring av den økonomiske situasjonen som er 

relevant for transaksjonen. 

(140) Se i den forbindelse Underrettens dom av 12. desember 2000, Alitalia mot Kommisjonen, T-296/97, 

ECLI:EU:T:2000:289, nr. 81. 

(141) Dersom transaksjonene derimot er forskjellige og ikke gjennomføres samtidig, er det faktum at vilkårene og 

forholdene er forskjellige, ikke en avgjørende indikasjon (positiv eller negativ) på om transaksjonen som det 

offentlige organet gjennomfører, er i tråd med markedsvilkårene. 

(142) For eksempel anså Kommisjonen i saken Citynet Amsterdam at to private aktørers innehav av en tredel av de 

samlede egenkapitalinvesteringene i et selskap (også med hensyn til den overordnede aksjeeierstrukturen og det 

faktum at deres aksjeinnehav var tilstrekkelig til at de kunne danne et mindretall som kunne blokkere enhver 

strategisk beslutning i selskapet), kunne anses å ha vesentlig økonomisk betydning (se Kommisjonens beslutning 

2008/729/EF av 11. desember 2007 i statsstøttesak C-53/2006 Citynet Amsterdam, Nederland (EUT L 247 av 

16.9.2008, s. 27, betraktning 96–100). Derimot konkluderte Kommisjonen i sak N 429/2010 Agricultural Bank 

of Greece (ATE) (EUT C 317 av 29.10.2011, s. 5), der den private deltakelsen utgjorde bare 10 % av 

investeringen i forhold til statens 90 %, at vilkårene for å anse transaksjonen som en ”pari passu”-transaksjon 

ikke var oppfylt, ettersom statens kapitalinnskudd verken var ledsaget av en tilsvarende deltakelse fra en privat 

aksjeeier eller sto i et rimelig forhold til antallet av statseide aksjer. Se også Underrettens dom av 12. desember 

2000, Alitalia mot Kommisjonen, T-296/97, ECLI:EU:T:2000:289, nr. 81. 

(142a) Vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 273/14/COL av 9. juli 2014 om finansieringen av Scandinavian Airlines 

gjennom den nye løpende kredittfasiliteten (EUT L 295 av 12.11.2015, s. 47, og EØS-tillegget nr. 68 av 

12.11.2015, s. 3). 
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de mulige synergivirkningene som kan oppnås,(143), i hvilket omfang de forskjellige 

investorene har lignende transaksjonskostnader(144), og alle andre omstendigheter som er 

spesifikke for det offentlige organet eller den private aktøren og kan påvirke 

sammenligningen. 

88. ”Pari passu”-vilkåret får ikke nødvendigvis anvendelse i tilfeller der det offentliges deltakelse 

(på grunn av dens unike art eller omfang) er slik at en aktør i en markedsøkonomi i praksis 

ikke kan tilby noe tilsvarende. 

ii) Salg og kjøp av eiendeler, varer og tjenester (og andre sammenlignbare transaksjoner) 

gjennom konkurranseutsatte, gjennomsiktige, ikke-diskriminerende og betingelsesløse 

anbudsprosedyrer 

89. Dersom kjøp eller salg av eiendeler, varer og tjenester (eller andre sammenlignbare 

transaksjoner(145) gjennomføres etter en konkurranseutsatt(146), gjennomsiktig, ikke-

diskriminerende og betingelsesløs anbudsprosedyre i samsvar med EØS-avtalens prinsipper 

om offentlig innkjøp(147) (se nr. 90–94), kan det antas at disse transaksjonene er i tråd med 

markedsvilkårene, forutsatt at de relevante kriteriene for valg av kjøper eller selger som er 

fastsatt i nr. 95 og 96, har blitt anvendt. Dersom en EØS-stat derimot av allmennpolitiske 

hensyn beslutter å støtte en bestemt virksomhet og utlyser anbudskonkurranse for eksempel 

om finansieringsbeløpet som tildeles, slik tilfellet er i forbindelse med støtte til produksjon av 

fornybar energi eller til selve tilgangen til produksjonskapasitet for elektrisk kraft, vil dette 

ikke være omfattet av dette underavsnitt ii). I en slik situasjon kan en anbudsprosedyre bare 

redusere beløpet som tildeles, og ikke utelukke at det gis en fordel. 

90. En anbudsprosedyre skal være konkurranseutsatt for å gi alle interesserte og kvalifiserte 

anbydere mulighet til å delta i prosessen. 

91. Anbudsprosedyren skal være gjennomsiktig for at alle interesserte anbydere skal få like og 

behørige opplysninger på hvert trinn i anbudsprosedyren. Både tilgang til opplysninger, 

tilstrekkelig tid for interesserte anbydere og klarhet om utvelgings- og tildelingskriteriene er 

avgjørende for en gjennomsiktig utvelgingsprosess. En anbudsprosedyre skal være behørig 

offentliggjort, slik at alle potensielle anbydere kan få kjennskap til den. Hva som i et gitt 

tilfelle er en nødvendig grad av publisering for å sikre tilstrekkelig offentliggjøring, avhenger 

  

(143) De skal også ha samme forretningsmessige begrunnelse; se Kommisjonens beslutning 2005/137/EF i 

statsstøttesak C-25/2002 Walloon region’s financial stake in Carsid SA (EUT L 47 av 18.2.2005, s. 28), 

betraktning 67–70. 

(144) Transaksjonskostnader kan omfatte kostnader som de respektive investorene pådrar seg for å undersøke og velge 

ut investeringsprosjektet, framforhandle kontraktsvilkårene eller overvåke gjennomføringen i hele 

kontraktsperioden. For eksempel dersom offentlig eide banker gjennomgående bærer kostnadene knyttet til 

undersøkelse av investeringsprosjekter med sikte på lånefinansiering, er det faktum at private investorer 

investerer med samme rentesats, ikke tilstrekkelig til å utelukke at statsstøtte foreligger. 

(145) Dette kan f.eks. omfatte leasing av bestemte varer eller tildeling av konsesjoner for kommersiell utnyttelse av 

naturressurser. 

(146) I forbindelse med statsstøtte viser EØS-domstolene ofte til en ”åpen” anbudsprosedyre (se for eksempel 

Underrettens dom av 5. august 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) mot Kommisjonen, forente saker T-

116/01 og T-118/01, ECLI:EU:T:2003:217, nr. 117 og 118; Domstolens dom av 24. oktober 2013, Land 

Burgenland mot Kommisjonen, forente saker C-214/12 P, C-215/12 P og C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682, nr. 

94). Bruken av ordet ”åpen” viser imidlertid ikke til en spesifikk prosedyre i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av direktiv 2004/18/EF 

samt europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som 

driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 

2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65), nevnt i nr. 2 og 4 i vedlegg XVI til EØS-avtalen, se EØS-komiteens 

beslutning nr. 97/2016 (ennå ikke offentliggjort). Derfor virker ordet ”konkurranseutsatt” mer hensiktsmessig. 

Hensikten er ikke å avvike fra de materielle vilkårene som er fastsatt i rettspraksis. 

(147) Domstolens dom av 7. desember 2000, Telaustria, C-324/98, ECLI:EU:C:2000:669, nr. 62; Domstolens dom av  

3. desember 2001, Bent Mousten Vestergaard, C-59/00, ECLI:EU:C:2001:654, nr. 20. Se også fortolkende 

kommisjonsmelding om fellesskapsretten som får anvendelse på kontraktstildeling som ikke, eller bare delvis, er 

omfattet av innkjøpsdirektivenes bestemmelser (EUT C 179 av 1.8.2006, s. 2). 
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av eiendelenes, varenes eller tjenestenes egenskaper. Opplysninger om eiendeler, varer og 

tjenester som på grunn av sin høye verdi eller andre egenskaper kan tiltrekke anbydere som 

opererer på europeisk eller internasjonalt plan, bør offentliggjøres på en slik måte at de 

tiltrekker potensielle anbydere som opererer i på europeisk eller internasjonalt plan(147a). 

92. Ikke-diskriminerende behandling av alle anbydere på alle trinn i prosedyren samt objektive 

utvelgings- og tildelingskriterier som fastsettes før prosessen innledes, er nødvendige vilkår 

for å sikre at den etterfølgende transaksjonen er i tråd med markedsvilkårene. For å sikre 

likebehandling skal kriteriene for tildeling av kontrakten gjøre det mulig å sammenligne 

anbudene og vurdere dem objektivt. 

93. At prosedyrene fastsatt i direktivene om offentlige innkjøp anvendes og følges(148), kan anses 

som tilstrekkelig til å oppfylle kravene ovenfor, forutsatt at alle vilkårene for anvendelse av de 

respektive prosedyrene er oppfylt. Dette gjelder ikke under særlige omstendigheter der det er 

umulig å fastsette en markedspris, for eksempel ved anvendelse av den framforhandlede 

prosedyren uten forutgående offentliggjøring av konkurranse. Dersom det inngis bare ett 

anbud, vil prosedyren vanligvis ikke være tilstrekkelig til å sikre en markedspris, med mindre 

i) det er innebygd særlig sterke garantier i prosedyren, som sikrer en reell og effektiv 

konkurranse, og det ikke er åpenlyst at bare én aktør realistisk sett kan inngi et troverdig 

anbud, eller ii) de offentlige myndighetene gjennom andre metoder sikrer at prosedyren gir et 

resultat som tilsvarer markedsprisen. 

94. En anbudsprosedyre for salg av eiendeler, varer eller tjenester er betingelsesløs dersom en 

potensiell kjøper generelt har full frihet til å kjøpe eiendelene, varene eller tjenestene som skal 

selges, og til å anvende dem for sine egne formål, uavhengig av om vedkommende utøver en 

viss type forretningsvirksomhet. Dersom det finnes et vilkår om at kjøperen skal påta seg 

særlige forpliktelser til fordel for de offentlige myndighetene eller i allmennhetens interesse, 

som en privat selger ikke ville ha krevd – bortsett fra forpliktelser som følger av allmenn 

nasjonal lovgivning eller en beslutning fra planleggingsmyndighetene – kan 

anbudsprosedyren ikke anses å være betingelsesløs. 

95. Når offentlige organer selger eiendeler, varer og tjenester, bør det eneste relevante kriteriet for 

å velge en kjøper være den høyeste prisen(149), idet det også tas hensyn til de fastsatte 

kontraktsbestemmelsene (for eksempel om selgerens garanti eller andre forpliktelser etter 

salget). Bare troverdige(150) og bindende tilbud bør tas i betraktning(151). 

96. Når offentlige organer kjøper eiendeler, varer eller tjenester, bør ethvert særlig vilkår for 

anbudet være ikke-diskriminerende samt nært og objektivt knyttet til kontraktens innhold og 

særlige økonomiske formål. Vilkårene bør gi mulighet for at det økonomisk mest fordelaktige 

  

(147) EFTA-domstolens dom av 22. juli 2013 i sak E-9/12 Island mot EFTAs overvåkingsorgan, EFTA Court Report 

[2013], s. 454, nr. 66–70. 

(148) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s.65); europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av  

26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, 

transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243), nevnt i  

nr. 2 og 4 i vedlegg XVI til EØS-avtalen, se EØS-komiteens beslutning nr. 97/2016 (ennå ikke offentliggjort). 

(149) Underrettens dom av 28. februar 2012, Land Burgenland og Østerrike mot Kommisjonen, forente saker T-268/08 

og T-281/08, ECLI:EU:T:2012:90, nr. 87. EFTA-domstolen inntok en lignende holdning i en sak knyttet til 

leasing av en eiendel, i sin dom av 27. januar 2014 i sak E-1/13 Míla mot EFTAs overvåkingsorgan, EFTA Court 

Report [2014], s. 4, nr. 81. 

(150) Et uoppfordret tilbud kan også være troverdig, avhengig av sakens omstendigheter, og særlig dersom tilbudet er 

bindende (se Underrettens dom av 13. desember 2011, Konsum Nord mot Kommisjonen, T-244/08, 

ECLI:EU:T:2011:732, nr. 73, 74 og 75). 

(151) For eksempel bør erklæringer uten rettslig bindende krav ikke tas i betraktning i anbudsprosedyren; se 

Underrettens dom av 28. februar 2012, Land Burgenland og Østerrike mot Kommisjonen, forente saker T-268/08 

og T-281/08, ECLI:EU:T:2012:90, nr. 87, og Underrettens dom av 13. desember 2011, Konsum Nord mot 

Kommisjonen, T-244/08, ECLI:EU:T:2011:732, nr. 67 og 75. 
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tilbudet tilsvarer markedsverdien. Kriteriene bør derfor være definert på en slik måte at de gir 

mulighet for en virkelig anbudskonkurranse som gir den valgte anbyderen en normal 

avkastning, men ikke mer. I praksis betyr dette at det anvendes anbudsprosedyrer der 

”priskomponenten” i anbudet veier tungt, eller som på annen måte sannsynligvis vil gi et 

konkurransebasert resultat (f.eks. visse omvendte anbudsprosedyrer med tilstrekkelig klare 

tildelingskriterier). 

 Vurder ing av o m en  t r ansaks jon  er  i  t råd  med markedsvi lkåre ne ,  på  4.2.3.2.

grunnlag av r e feransemål ing e l le r  andre  vurd er in gsmetod er  

97. Dersom en transaksjon er gjennomført etter en anbudsprosedyre eller på ”pari passu”-vilkår, 

er dette et direkte og konkret bevis på at den er i samsvar med markedsvilkårene. Dersom en 

transaksjon ikke er gjennomført etter en anbudsprosedyre, eller dersom de offentlige 

organenes inngrep ikke skjer på samme vilkår som private aktørers inngrep, innebærer dette 

imidlertid ikke automatisk at transaksjonen ikke er i samsvar med markedsvilkårene(152). I 

slike tilfeller kan spørsmålet om transaksjonen er i samsvar med markedsvilkårene, fortsatt 

avgjøres ved hjelp av i) referansemåling eller ii) andre vurderingsmetoder(153). 

i) Referansemåling 

98. For å fastslå om en transaksjon er i samsvar med markedsvilkårene, kan transaksjonen 

vurderes på grunnlag av de vilkårene som lå til grunn for sammenlignbare transaksjoner 

gjennomført av sammenlignbare private aktører i sammenlignbare situasjoner 

(referansemåling). 

99. For å fastsette en egnet referanseverdi, er det nødvendig å se nærmere på hvilken type aktør 

det gjelder (for eksempel et holdingselskap, et spekulasjonsfond eller en langsiktig investor 

som vil sikre en gevinst på lang sikt), hvilken type transaksjon det gjelder (for eksempel 

egenkapitalinvestering eller gjeldstransaksjoner), og det eller de berørte markedene (for 

eksempel finansmarkeder, teknologimarkeder i rask vekst, forsyningsmarkeder eller 

infrastrukturmarkeder). Tidspunktet for transaksjonene er også særlig relevant når det har vært 

en betydelig økonomisk utvikling. Det kan eventuelt være nødvendig å tilpasse de 

tilgjengelige markedsreferanseverdiene i samsvar med statstransaksjonens særtrekk (for 

eksempel den situasjonen som mottakerforetaket eller det relevante markedet befinner seg 

i)(154). Referansemåling er ikke nødvendigvis en egnet metode for å fastsette markedsprisene 

dersom de tilgjengelige referanseverdiene ikke er fastsatt på grunnlag av markedsfaktorer eller 

dersom de eksisterende prisene påvirkes i betydelig grad av offentlige inngrep. 

100. Ofte fører referansemåling ikke til fastsettelse av en nøyaktig referanseverdi, men snarere 

flere mulige verdier gjennom vurdering av en rekke sammenlignbare transaksjoner. Dersom 

formålet med vurderingen er å fastslå om det statlige inngrepet er i tråd med 

markedsvilkårene, er det vanligvis hensiktsmessig å ta hensyn til middelverdiene, for 

eksempel gjennomsnittet eller medianen av de sammenlignbare transaksjonene.  

  

(152) Se Underrettens dom av 12. juni 2014, Sarc mot Kommisjonen, T-488/11, ECLI:EU:T:2014:497, nr. 98. 

(153) Når markedsprisen fastsettes gjennom ”pari passu”-metoden eller anbudsprosedyrer, kan resultatene ikke trekkes 

i tvil på grunnlag av andre vurderingsmetoder, for eksempel uavhengige undersøkelser (se Domstolens dom av 

24. oktober 2013, Land Burgenland mot Kommisjonen, forente saker C-214/12 P, C-215/12 P og C-223/12 P, 

ECLI:EU:C:2013:682, nr. 94 og 95). 

(154) Se Underrettens dom av 6. mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale og Land Nordrhein-Westfalen 

mot Kommisjonen, forente saker T-228/99 og T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57, nr. 251. 
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ii) Andre vurderingsmetoder 

101. Hvorvidt en transaksjon er i tråd med markedsvilkårene, kan også fastslås på grunnlag av en 

alminnelig anerkjent standardvurderingsmetode(155). En slik metode skal være basert på 

tilgjengelige objektive, verifiserbare og pålitelige opplysninger(156), som bør være 

tilstrekkelig detaljerte og gjenspeile den økonomiske situasjonen på det tidspunkt 

beslutningen om transaksjonen ble tatt, idet det tas hensyn til risikonivået og framtidige 

forventninger(157). Avhengig av transaksjonens verdi bør vurderingens pålitelighet vanligvis 

bekreftes gjennom en følsomhetsanalyse, vurdering av forskjellige forretningsscenarioer, 

utarbeiding av beredskapsplaner og sammenligning av resultatene med alternative 

vurderingsmetoder. Det må kanskje foretas en ny (forhånds)vurdering dersom transaksjonen 

forsinkes og det blir nødvendig å ta hensyn til nylige endringer i markedsvilkårene. 

102. En alminnelig anerkjent standardmetode for å fastsette (årlig) avkastning på investeringen er å 

beregne internrenten(158). Investeringsbeslutningen kan også vurderes på grunnlag av netto 

nåverdi(159), som i de fleste tilfeller gir et resultat som tilsvarer internrenten(160). For å vurdere 

om investeringen er gjennomført på markedsvilkår, skal investeringsavkastningen 

sammenlignes med den normalt forventede markedsavkastningen. En normalt forventet 

avkastning (eller investeringens kapitalkostnader) kan defineres som den forventede 

gjennomsnittlige avkastningen som markedet krever på investeringen på grunnlag av 

alminnelig anerkjente kriterier, herunder særlig investeringsrisikoen, idet det tas hensyn til 

selskapets finansielle situasjon og sektorens, regionens eller statens særtrekk. Dersom det ikke 

er rimelig å forvente en normal avkastning, vil investeringen sannsynligvis ikke bli 

gjennomført på markedsvilkår. Vanligvis er det slik at jo mer risikabelt prosjektet er, desto 

høyere er den avkastningen kapitalinnskytere vil kreve, det vil si desto høyere er 

kapitalkostnadene. 

103. Hvilken vurderingsmetode som er egnet, kan avhenge av markedssituasjonen(161), tilgangen 

til opplysninger eller transaksjonstypen. For eksempel vil en investor prøve å skape et 

overskudd ved å investere i foretak (og i så fall er internrentemetoden eller netto nåverdi-

metoden sannsynligvis best egnet), mens en kreditor prøver å få tilbakebetalt beløp (hovedstol 

og eventuelle renter) som en debitor skylder, innen en kontrakts- og lovfestet frist(162) (og i så 

  

(155) Se Underrettens dom av 29. mars 2007, Scott mot Kommisjonen, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, nr. 134, og 

Domstolens dom av 16. desember 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C-239/09, ECLI:EU:C:2010:778,  

nr. 39. 

(156) Se Underrettens dom av 16. september 2004, Valmont Nederland BV mot Kommisjonen, T-274/01, 

ECLI:EU:T:2004:266, nr. 71. 

(157) Se Underrettens dom av 29. mars 2007, Scott mot Kommisjonen, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, nr. 158. 

(158) Internrenten bygger ikke på bokføringsinntekter et gitt år, men tar hensyn til framtidige kontantstrømmer som en 

investor forventer å motta i løpet av investeringens levetid. Den defineres som diskonteringsrenten der netto 

nåverdi av en kontantstrøm er lik null. 

(159) Netto nåverdi er forskjellen mellom positive og negative kontantstrømmer i investeringens levetid, diskontert 

med en egnet avkastning (kapitalkostnaden). 

(160) Det er full korrelasjon mellom netto nåverdi og internrente i tilfeller der internrenten er lik investorens 

alternativkostnad. Dersom en investering har en positiv netto nåverdi, innebærer det at prosjektets internrente 

overstiger den påkrevde avkastningen (investorens alternativkostnad). I så fall lønner det seg å gjennomføre 

investeringen. Dersom prosjektet har en netto nåverdi som er lik null, er prosjektets internrente lik den påkrevde 

avkastningen. I så fall har det ingen betydning om investoren foretar denne investeringen eller investerer i noe 

annet. Dersom netto nåverdi er negativ, er internrenten lavere enn kapitalkostnaden. Investeringen er ikke 

tilstrekkelig lønnsom ettersom det finnes bedre investeringsmuligheter et annet sted. Dersom beregningen av 

internrenten og netto nåverdi fører til forskjellige investeringsbeslutninger (en slik forskjell kan særlig oppstå i 

forbindelse med prosjekter som utelukker hverandre), bør netto nåverdi-metoden i prinsippet foretrekkes i tråd 

med markedspraksis, med mindre det råder betydelig usikkerhet om hvilken diskonteringsrente som er egnet. 

(161) Ved avvikling av et selskap kan en vurdering på grunnlag av avviklingsverdien eller eiendelens verdi være den 

best egnede vurderingsmetoden. 

(162) Se for eksempel Domstolens dom av 29. april 1999, Spania mot Kommisjonen, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210,  

nr. 46, og Domstolens dom av 29. juni 1999, DMTransport, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, nr. 24. 
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fall kan vurderingen av sikkerhet, for eksempel eiendelens verdi, være mer relevant). Når det 

gjelder salg av grunn, er det i prinsippet tilstrekkelig med en uavhengig ekspertvurdering av 

markedsverdien foretatt før salgsforhandlingene på grunnlag av alminnelig anerkjente 

markedsindikatorer og vurderingsstandarder(163). 

104. Metodene for å beregne en investerings internrente og netto nåverdi gir vanligvis ikke én 

nøyaktig verdi som kan godtas, men snarere en rekke mulige verdier (avhengig av de 

økonomiske, rettslige og andre særlige omstendighetene rundt transaksjonen som inngår i 

vurderingsmetoden). Dersom formålet med vurderingen er å fastslå om det statlige inngrepet 

er i tråd med markedsvilkårene, er det vanligvis hensiktsmessig å ta hensyn til 

middelverdiene, for eksempel gjennomsnittet eller medianen av de sammenlignbare 

transaksjonene. 

105. Forsiktige aktører i en markedsøkonomi vurderer vanligvis sine transaksjoner ved hjelp av 

flere forskjellige metoder for å bekrefte estimatene (for eksempel valideres beregninger av 

netto nåverdi ved hjelp av metoder for referansemåling). Dersom forskjellige metoder gir 

samme verdi, er det et ytterligere tegn på at det dreier seg om en virkelig markedspris. 

Dersom verdsettingsmetoder som utfyller hverandre, bekrefter hverandres resultater, anses 

dette som et positivt tegn når det vurderes om en transaksjon er i tråd med markedsvilkårene. 

 Kontra fakt i sk ana lyse  ved  t id l ige re  økono misk  eksponer in g mot  d e t  4.2.3.3.

berør t e  fo ret aket  

106. Det faktum at det berørte offentlige organ har en tidligere økonomisk eksponering mot et 

foretak, bør tas i betraktning når det undersøkes om en transaksjon er i tråd med 

markedsvilkårene, forutsatt at en sammenlignbar privat aktør også kunne ha en slik tidligere 

eksponering (for eksempel i kraft av å være aksjeeier i et foretak)(164). 

107. Tidligere eksponeringer må tas hensyn til innenfor rammen av de kontrafaktiske scenarioene i 

forbindelse med markedsinvestortesten. Dersom det for eksempel gjelder et kapitalinnskudd i 

eller lån til et offentlig foretak som er i vanskeligheter, bør den forventede avkastningen på en 

slik investering sammenlignes med den forventede avkastningen i et kontrafaktisk scenario 

der selskapet avvikles. Dersom avvikling gir større gevinst eller lavere tap, ville en forsiktig 

aktør i en markedsøkonomi velge denne muligheten(165). I den forbindelse bør de 

avviklingskostnadene som medregnes, ikke omfatte kostnader knyttet til de offentlige 

myndighetenes forpliktelser, men bare kostnader som en rasjonell aktør i en 

  

(163) Dersom det ikke er hensiktsmessig å anvende en sammenlignende metode (referansemåling), og det ikke ser ut 

til at verdien av grunnen kan fastsettes nøyaktig med andre alminnelig anerkjente metoder, kan det anvendes en 

alternativ metode, for eksempel den verdsettingsmetoden (Vergleichpreissystem) som er foreslått av Tyskland 

(og godkjent til landbruks- og skogbruksarealer i Kommisjonens beslutning i statsstøttesak SA.33167, Forslag 

om alternativ metode for å vurdere landbruks- og skogbruksarealer i Tyskland når de selges av offentlige 

myndigheter (EUT C 43 av 15.2.2013, s. 7)). Opplysninger om andre metoders begrensninger finnes i 

Domstolens dom av 16. desember 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C-239/09, ECLI:EU:C:2010:778, 

nr. 52. 

(164) Se Domstolens dom av 3. april 2014, ING Groep NV, C-224/12 P, ECLI:EU:C:2014:213, nr. 29–37. Det bør 

imidlertid ikke tas hensyn til den tidligere eksponeringen dersom den er en følge av et tiltak som, ved en samlet 

vurdering av alle dets aspekter, ikke kunne vært truffet av en privat profittorientert investor (Domstolens dom av  

24. oktober 2013, Land Burgenland mot Kommisjonen, forente saker C-214/12 P, C-215/12 P og C-223/12 P, 

ECLI:EU:C:2013:682, nr. 52–61. 

(165) Se i den forbindelse Underrettens dom av 12. desember 2000, Alitalia mot Kommisjonen, T-296/97, 

ECLI:EU:T:2000:289, eller Domstolens dom av 24. januar 2013, Frucona mot Kommisjonen, C-73/11 P, 

ECLI:EU:C:2013:32, nr. 79 og 80. 
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markedsøkonomi ville hatt(166), også idet det tas hensyn til utviklingen i den sosiale, 

økonomiske og miljømessige sammenhengen foretaket utøver virksomhet i(167). 

 Særl ige  hensyn  ved  vurd er ing av o m vi lkårene fo r  lån  og garan t i er  er  i  4.2.3.4.

t råd  med marked svi lkå ren e  

108. På samme måte som ved enhver annen transaksjon kan lån og garantier fra offentlige organer 

(herunder offentlige foretak) medføre statsstøtte dersom de ikke er i tråd med 

markedsvilkårene. 

109. I forbindelse med garantier er det vanligvis nødvendig å analysere en trepartssituasjon med en 

offentlig enhet som garantist, en låntaker og en långiver(168). I de fleste tilfeller kan støtte 

foreligge bare på låntakernivå, ettersom den offentlige garantien kan gi låntakeren en fordel 

ved at denne får mulighet til å låne til en rente som ikke ville kunne oppnås på markedet uten 

garantien(169) (eller til å låne i en situasjon der det unntaksvis ikke ville ha vært mulig å oppnå 

et lån på markedet, uansett rentesats). Under visse særlige omstendigheter kan tildelingen av 

en offentlig garanti imidlertid også medføre støtte til långiveren, særlig dersom garantien gis i 

etterhånd på grunnlag av en eksisterende forpliktelse mellom långiver og låntaker, dersom det 

ikke sikres at fordelen i fullt omfang overføres til låntakeren(170), eller dersom et garantert lån 

anvendes til å tilbakebetale et ikke-garantert lån(171). 

110. Enhver garanti som gis på vilkår som er gunstigere enn markedsvilkårene, idet det tas hensyn 

til låntakers økonomiske situasjon, medfører en fordel for låntakeren (som betaler et gebyr 

som ikke korrekt gjenspeiler den risikoen garantisten påtar seg)(172). Vanligvis er ubegrensede 

garantier ikke i tråd med normale markedsvilkår. Dette gjelder også implisitte garantier som 

følge av statens ansvar for gjeld i insolvente foretak som ikke omfattes av vanlige 

konkursregler(173). 

111. I mangel av spesifikke markedsopplysninger om en bestemt gjeldstransaksjon, kan spørsmålet 

om gjeldsinstrumentet er i samsvar med markedsvilkårene, avgjøres på grunnlag av en 

sammenligning med sammenlignbare markedstransaksjoner (det vil si gjennom 

referansemåling). Når det gjelder lån og garantier, kan opplysninger om foretakets 

finansieringskostnader hentes fra for eksempel andre (nylige) lån som er opptatt av det berørte 

foretaket, fra avkastning på obligasjoner som er utstedt av foretaket, eller fra foretakets 

  

(166) Domstolens dom av 28. januar 2003, Tyskland mot Kommisjonen, C-334/99, ECLI:EU:C:2003:55, nr. 140. 

(167) Underrettens dom av 11. september 2012, Corsica Ferries France SAS mot Kommisjonen, T-565/08, 

ECLI:EU:T:2012:415, nr. 79–84, opprettholdt etter anke, se Domstolens dom av 4. september 2014, SNCM og 

Frankrike mot Kommisjonen, forente saker C-533/12 P og C-536/12 P, ECLI:EU:C:2014:2142, nr. 40 og 41. 

Domstolene bekreftet i denne saken at det i prinsippet kan være økonomisk rasjonelt på lang sikt for private 

investorer, særlig for større grupper av selskaper, å betale ytterligere erstatninger (for eksempel for å beskytte en 

gruppes varemerke). Behovet for å betale ytterligere erstatninger bør imidlertid dokumenteres grundig i konkrete 

tilfeller der det er behov for å beskytte et varemerke, og det skal påvises at slike betalinger er etablert praksis 

blant private selskaper under lignende omstendigheter (det er ikke tilstrekkelig bare å gi eksempler). 

(168) Opplysninger om vurderingen som skal foretas i forbindelse med den mulige tildelingen av statsstøtte i form av 

en garanti, finnes også i retningslinjene for statsgarantier, vedtatt ved vedtak nr. 788/08/COL (EUT L 105 av 

21.4.2011, s. 32, og EØS-tillegget nr. 23 av 21.4.2011, s. 1). Nevnte retningslinjer erstattes ikke av disse 

retningslinjene. 

(169) Se Domstolens dom av 8. desember 2011, Residex Capital mot Gemeente Rotterdam, C-275/10, 

ECLI:EU:C:2011:814, nr. 39. 

(170) Se Domstolens dom av 19. mars 2015, OTP Bank Nyrt mot Magyar Állam m.fl., C-672/13, 

ECLI:EU:C:2015:185. 

(171) Se Domstolens dom av 8. desember 2011, Residex Capital mot Gemeente Rotterdam, C-275/10, 

ECLI:EU:C:2011:814, nr. 42. 

(172) Se Domstolens dom av 3. april 2014, Frankrike mot Kommisjonen, C-559/12 P, ECLI:EU:C:2014:217, nr. 96. 

(173) Se Domstolens dom av 3. april 2014, Frankrike mot Kommisjonen, C-559/12 P, ECLI:EU:C:2014:217, nr. 98. 
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kredittbytteavtaler. Sammenlignbare markedstransaksjoner kan også omfatte lignende låne- 

eller garantitransaksjoner som et utvalg av sammenlignbare selskaper har gjennomført, 

obligasjoner som er utstedt av et utvalg av sammenlignbar selskaper, eller kredittbytteavtaler 

for et utvalg av sammenlignbar selskaper. Når det gjelder garantier, og dersom det ikke kan 

finnes noen tilsvarende referansepris på finansmarkedene, bør de samlede 

finansieringskostnadene for det garanterte lånet, herunder rentesatsen og garantipremien, 

sammenlignes med markedsprisen for et tilsvarende lån uten garanti. Metoder med 

referansemåling kan utfylles med vurderingsmetoder basert på kapitalavkastningen(174). 

112. For å lette vurderingen av om et tiltak består markedsinvestortesten, har Overvåkingsorganet 

utviklet indikatorer for å avgjøre om lån og garantier utgjør støtte. 

113. Når det gjelder lån, angir retningslinjene for referanse- og kalkulasjonsrenter(175) den metoden 

som bør anvendes for å beregne en sats som kan brukes som indikator på markedsprisen i 

situasjoner der det er vanskelig å finne sammenlignbare markedstransaksjoner (hvilket særlig 

vil være tilfelle for transaksjoner med begrensede beløp og/eller transaksjoner med små og 

mellomstore bedrifter (SMB-er)). Denne referanserenten er imidlertid bare en indikator(176). 

Dersom sammenlignbare transaksjoner vanligvis har funnet sted til en lavere pris enn den som 

indikeres gjennom referanserenten, kan EØS-staten anse denne lavere prisen som 

markedsprisen. Dersom det samme selskapet derimot nylig har gjennomført lignende 

transaksjoner til en høyere pris enn referanserenten, og den finansielle situasjonen og 

markedsforholdene stort sett er uendrede, kan det hende at referanserenten ikke er en gyldig 

indikator på markedsrenten i dette særlige tilfellet. 

114. Overvåkingsorganet har utarbeidet en detaljert veiledning om indikatorer (og ugjendrivelige 

formodninger (”trygge havner”) for SMB-er) for garantier i retningslinjene for garantier(177). 

For å utelukke statsstøtte er det i henhold til disse retningslinjene vanligvis tilstrekkelig at 

låntaker ikke er i økonomiske vanskeligheter, at garantien er knyttet til en bestemt 

transaksjon, at långiveren bærer en del av risikoen, og at låntakeren betaler en 

markedsorientert pris for garantien. 

4.3. Indirekte fordel 

115. En fordel kan gis til andre foretak enn de som mottar direkte overføringer av statsmidler 

(indirekte fordel)(178). Et tiltak kan også utgjøre både en direkte fordel for mottakerforetaket 

og en indirekte fordel for andre foretak, for eksempel foretak som utøver virksomhet på 

etterfølgende nivåer(179). Den direkte mottakeren av fordelen kan være 

  

(174) For eksempel gjennom risikojustert kapitalavkastning (RAROC), som er det långivere og investorer krever for å 

yte finansiering med lignende referanserisiko og løpetid til et foretak som er aktivt i samme sektor. 

(175) Se retningslinjene for referanse- og kalkulasjonsrenten, vedtatt ved vedtak nr. 788/08/COL (EUT L 105 av 

21.4.2011, s. 32, og EØS-tillegget nr. 23 av 21.4.2011, s. 1). For ansvarlige lån som ikke er omfattet av de 

nevnte retningslinjene, kan metoden som er fastsatt i Kommisjonens beslutning av 11. desember 2008 i 

statsstøttesak N 55/2008, GA/EFRE Nachrangdarlehen (EUT C 9/2009 av 14.1 2009), anvendes. 

(176) Dersom det i Kommisjonens forordninger eller Overvåkingsorganets vedtak om støtteordninger vises til 

referanserenten for å fastslå støttebeløpet, vil Overvåkingsorganet imidlertid anse den som en fast referanseverdi, 

som tyder på at det ikke foreligger støtte (”trygg havn”-regelen). 

(177) Retningslinjene for statsgarantier, vedtatt ved vedtak nr. 788/08/COL (EUT L 105 av 21.4.2011, s. 32, og EØS-

tillegget nr. 23 av 21.4.2011, s. 1). 

(178) Domstolens dom av 19. september 2000, Tyskland mot Kommisjonen, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, nr. 26 

og 27; Domstolens dom av 28. juli 2011, Mediaset SpA mot Kommisjonen, C-403/10 P, ECLI:EU:C:2011:533,  

nr. 73–77; Domstolens dom av 13. juni 2002, Nederland mot Kommisjonen, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363,  

nr. 60–66; Underrettens dom av 4. mars 2009, Italia mot Kommisjonen, T-424/05, ECLI:EU:T:2009:49, nr. 136–

147. Se også EØS-avtalens artikkel 61 nr. 2 bokstav a). 

(179) Dersom et formidlende foretak bare er et verktøy for å overføre fordelen til mottakeren, og det ikke beholder 

noen fordel selv, skal det vanligvis ikke anses som mottaker av statsstøtte. 
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enten et foretak eller en enhet (fysisk eller juridisk person) som ikke utøver noen økonomisk 

virksomhet(180). 

116. Slike indirekte fordeler bør skilles fra rent sekundære økonomiske virkninger som følger av 

nesten alle statsstøttetiltak (for eksempel gjennom økt produksjon). For dette formål bør et 

tiltaks forventede virkninger undersøkes på forhånd. En indirekte fordel foreligger dersom 

tiltaket er utformet på en slik måte at de sekundære virkningene kanaliseres til identifiserbare 

foretak eller grupper av foretak. Dette er for eksempel tilfellet dersom den direkte støtten 

faktisk eller juridisk avhenger av kjøp av varer eller tjenester som bare produseres av bestemte 

foretak (for eksempel bare foretak som er etablert i bestemte områder)(181). 

5. Selektivitet 

5.1. Alminnelige prinsipper 

117. For at et statlig tiltak skal være omfattet av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, må det ”begunstige 

enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer”. Derfor omfattes ikke alle tiltak som 

begunstiger økonomiske aktører av støttebegrepet, men bare tiltak som gir en selektiv fordel 

til enkelte foretak, enkelte grupper av foretak eller enkelte økonomiske sektorer. 

118. Tiltak med et helt allment anvendelsesområde, som ikke bare begunstiger enkelte foretak eller 

produksjonen av enkelte varer, omfattes ikke av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Det framgår 

imidlertid klart av rettspraksis at selv et inngrep som umiddelbart ser ut til å gjelde for foretak 

generelt, kan være selektivt i et visst omfang og dermed anses for å være et tiltak som er 

utformet for å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer(182). Verken et 

stort antall støtteberettigede foretak (som til og med kan omfatte alle foretak i en bestemt 

sektor) eller mangfoldet i eller størrelsen på de sektorene som foretakene tilhører, utgjør et 

tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at et statlig tiltak utgjør et generelt økonomisk-politisk 

tiltak, dersom ikke alle økonomiske sektorer kan dra nytte av det(183). Det faktum at støtten 

ikke er rettet mot en eller flere støttemottakere som er identifisert på forhånd, men omfattes av 

en rekke objektive kriterier for tildeling innenfor rammen av en forhåndsfastsatt overordnet 

budsjettildeling, til et ubestemt antall støttemottakere som ikke er individuelt utpekt på 

forhånd, er ikke tilstrekkelig til å reise tvil om tiltakets selektive art(184). 

119. For å avklare begrepet selektivitet i henhold til statsstøttereglene er det nyttig å skjelne 

mellom materiell og regional selektivitet. Videre er det nyttig å gi ytterligere veiledning om 

visse særlige spørsmål som gjelder skattemessige (eller lignende) tiltak.  

  

(180) Domstolens dom av 19. september 2000, Tyskland mot Kommisjonen, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, nr. 26 

og 27; Domstolens dom av 28. juli 2011, Mediaset SpA mot Kommisjonen, C-403/10 P, ECLI:EU:C:2011:533,  

nr. 81. 

(181) Derimot kan en rent sekundær økonomisk virkning i form av økt produksjon (som ikke utgjør indirekte støtte) 

fastslås dersom støtten bare kanaliseres gjennom et foretak (for eksempel en finansiell formidler) som formidler 

hele beløpet til støttemottakeren. 

(182) Domstolens dom av 29. juni 1999, DMTransport, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, nr. 27; Underrettens dom av  

6. mars 2002, Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava m.fl. mot Kommisjonen, forente saker 

T-127/99, T-129/99 og T-148/99, ECLI:EU:T:2002:59, nr. 149. Se også EFTA-domstolens dom av 10. mai 2011 

i forente saker E-04/10, E-06/10 og E-07/10 Fyrstedømmet Liechtenstein m.fl. mot EFTAs overvåkingsorgan, 

EFTA Court Report [2011], s. 16, nr. 78. 

(183) Se for eksempel Domstolens dom av 17. juni 1999, Belgia mot Kommisjonen, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311,  

nr. 32; Domstolens dom av 8. november 2001, Adria-Wien Pipeline, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598, nr. 48. 

(184) Underrettens dom av 29. september 2000, Confederación Espanola de Transporte de Mercancías mot 

Kommisjonen, T-55/99, ECLI:EU:T:2000:223, nr. 40. Se også Underrettens dom av 13. september 2012, Italia 

mot Kommisjonen, T-379/09, ECLI:EU:T:2012:422, nr. 47. Det berørte tiltaket var i dette tilfellet et delvis fritak 

fra særavgifter på diesel til oppvarming av veksthus. Underretten påpekte at det faktum at unntaket kunne gis til 

alle foretak som valgte å produsere i veksthus, ikke var tilstrekkelig til å fastslå at tiltaket var av generell art. 
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5.2. Materiell selektivitet 

120. Et materielt selektivt tiltak er et tiltak som får anvendelse bare på enkelte (grupper av) foretak 

eller enkelte økonomiske sektorer i en bestemt EØS-stat. Materiell selektivitet kan fastslås 

juridisk eller faktisk. 

5.2.1. Juridisk og faktisk selektivitet 

121. Juridisk selektivitet er en direkte følge av de rettslige kriteriene for tildeling av en støtte som 

formelt er forbeholdt enkelte foretak (eksempler: foretak som har en bestemt størrelse, er 

aktive i bestemte sektorer(184a) eller har en bestemt selskapsform(185); selskaper som er 

opprettet eller nylig notert på et regulert marked i en bestemt periode(186); selskaper som 

tilhører en gruppe med visse særtrekk, eller som ivaretar bestemte funksjoner i en gruppe(187); 

foretak i vanskeligheter(188); eksportforetak eller foretak som utøver eksportrelatert 

virksomhet(189)). Faktisk selektivitet kan fastslås i tilfeller der tiltaket, selv om de formelle 

kriteriene for dets anvendelse er formulert som generelle og objektive vilkår, er utformet på 

en slik måte at dets virkninger gir en betydelig fordel til en bestemt gruppe av foretak (som i 

eksemplene i foregående punktum)(190). 

122. Faktisk selektivitet kan være en følge av vilkår eller hindringer som er pålagt av EØS-statene, 

og som hindrer enkelte foretak i å dra nytte av tiltaket. For eksempel dersom et skattetiltak 

(f.eks. skattefradrag) gjelder bare for investeringer som overstiger en bestemt grense (som 

ikke bare er en lav grense for å sikre administrativ effektivitet), kan det bety at tiltaket faktisk 

er forbeholdt foretak med betydelige finansielle midler(191). Et tiltak som gir visse fordeler i 

en kort periode, kan også være faktisk selektivt(192). 

5.2.2. Selektivitet som følge av skjønnsmessig forvaltningspraksis 

123. Generelle tiltak som umiddelbart ser ut til å gjelde for alle foretak, men som begrenses av den 

offentlige forvaltningens skjønnsmyndighet, er selektive(193). Det er tilfellet dersom 

oppfyllelse av de fastsatte kriteriene ikke automatisk medfører en rett til tiltaket.  

  

(184) Se også EFTA-domstolens dom av 21. juli 2005 i forente saker E-05/04 til E-07/04 Fesil m.fl. mot EFTAs 

overvåkingsorgan, EFTA Court Report [2005], s. 117, nr. 78–79. 

(185) Domstolens dom av 8. september 2011, Paint Graphos m.fl., forente saker C-78/08 til C-80/08, 

ECLI:EU:C:2011:550, nr. 52. 

(186) Underrettens dom av 4. september 2009, Italia mot Kommisjonen, T-211/05, ECLI:EU:T:2009:304, nr. 120, og 

Domstolens dom av 24. november 2011, Italia mot Kommisjonen, C-458/09 P, ECLI:EU:C:2011:769, nr. 59  

og 60. 

(187) Domstolens dom av 22. juni 2006, Belgia og Forum 187 mot Kommisjonen, forente saker C-182/03 og C-

217/03, ECLI:EU:C:2006:416, nr. 122. 

(188) Underrettens dom av 4. februar 2016, Heitkamp Bauholding mot Kommisjonen, T-287/11, ECLI:EU:T:2016:60,  

nr. 129 ff. 

(189) Domstolens dom av 10. desember 1969, Kommisjonen mot Frankrike, forente saker 6 og 11/69, 

ECLI:EU:C:1969:68, nr. 3; Domstolens dom av 7. juni 1988, Hellas mot Kommisjonen, 57/86, 

ECLI:EU:C:1988:284, nr. 8; Domstolens dom av 15. juli 2004, Spania mot Kommisjonen, C-501/00, 

ECLI:EU:C:2004:438, nr. 92. 

(190) Dette var tilfellet i Domstolens dom av 15. november 2011, Kommisjonen og Spania mot Gibraltars regjering og 

Det forente kongerike, forente saker C-106/09 P og C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, om Gibraltars 

skattereform, som i praksis favoriserte offshore-selskaper. Se nr. 101 ff. i nevnte dom. Reformen innførte et 

system bestående av tre skatter som fikk anvendelse på alle selskaper i Gibraltar, nærmere bestemt en lønnsskatt, 

en skatt på innehav av næringseiendom og en registreringsavgift. Taket for lønnsskatten og skatten på innehav av 

næringseiendom skulle være 15 % av overskuddet. Domstolen fastslo at en slik kombinasjon av skatter utelukket 

beskatning av offshore-selskaper, ettersom de ikke hadde noe beskatningsgrunnlag fordi de ikke hadde noen 

ansatte eller næringseiendommer i Gibraltar. 

(191) Se for eksempel Underrettens dom av 6. mars 2002, Ramondin SA og Ramondín Cápsulas SA mot Kommisjonen, 

forente saker T-92/00 og T-103/00, ECLI:EU:T:2002:61, nr. 39. 

(192) Underrettens dom av 12. september 2007, Italia og Brandt Italia mot Kommisjonen, forente saker T-239/04 og 

T-323/04, ECLI:EU:T:2007:260, nr. 66; Underrettens dom av 4. september 2009, Italia mot Kommisjonen, T-

211/05, ECLI:EU:T:2009:304, nr. 120; Domstolens dom av 24. november 2011, Italia mot Kommisjonen, C-

458/09 P, ECLI:EU:C:2011:769, nr. 59 og 60. 

(193) Se Domstolens dom av 29. juni 1999, DMTransport, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, nr. 27. 
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124. Den offentlige forvaltningen har skjønnsmyndighet i forbindelse med anvendelsen av et tiltak, 

særlig dersom kriteriene for å tildele støtte er formulert på en svært generell og vag måte som 

nødvendigvis gir en viss mulighet til å utøve skjønn i vurderingen. Et eksempel kan være at 

skattemyndigheten kan variere vilkårene for tildeling av en skattefordel alt etter egenskapene 

til det investeringsprosjektet den skal vurdere. Tilsvarende gjelder at dersom 

skattemyndigheten har utstrakt adgang til å anvende skjønn når den skal avgjøre til hvem eller 

på hvilke vilkår en skattefordel skal gis, på grunnlag av kriterier som ikke er knyttet til 

skattesystemet, for eksempel kriteriet om å opprettholde sysselsetting, skal denne 

skjønnsutøvelsen anses å begunstige ”enkelte foretak eller produksjonen av enkelte 

varer”(194). 

125. Det faktum at en skattelettelse krever forhåndstillatelse fra forvaltningen, innebærer ikke alltid 

at tiltaket er selektivt. Dette er ikke tilfelle når en forhåndstillatelse fra forvaltningen gis på 

grunnlag av objektive, ikke-diskriminerende kriterier som er kjent på forhånd, slik at de 

offentlige forvaltningenes skjønnsutøvelse begrenses. En slik ordning med forhåndstillatelse 

fra forvaltningen skal også baseres på et saksbehandlingssystem som er lett tilgjengelig og 

egnet til å sikre at søknader om tillatelse blir behandlet objektivt og upartisk innen en rimelig 

frist, og avslag på tillatelser skal også kunne prøves ved en domstol eller klageinstans(195). 

5.2.3. Vurdering av materiell selektivitet ved tiltak som reduserer foretaks normale kostnader 

126. Dersom EØS-stater ad hoc treffer tiltak til fordel for et eller flere nærmere identifiserte foretak 

(for eksempel gir tilskudd eller overfører eiendeler til bestemte foretak), er det vanligvis lett å 

fastslå at slike tiltak er selektive, ettersom et eller enkelte foretak forbeholdes en gunstig 

behandling(196). 

127. Situasjonen er vanligvis mindre klar dersom EØS-stater vedtar mer omfattende tiltak som får 

anvendelse på alle foretak som oppfyller visse kriterier, og som reduserer de byrdene som 

disse foretakene vanligvis ville måtte bære (for eksempel fritak fra skatt eller trygdeavgift for 

foretak som oppfyller visse kriterier). 

128. I disse tilfellene bør tiltakenes selektivitet vanligvis vurderes ved hjelp av en tretrinnsanalyse. 

For det første må referansesystemet identifiseres. For det andre må det fastslås om et bestemt 

tiltak utgjør et unntak fra dette systemet, i det omfang det skjelner mellom forskjellige 

økonomiske aktører som, i lys av ordningens iboende formål, er i en sammenlignbar faktisk 

og juridisk situasjon. Vurderingen av om det foreligger et unntak, er sentral i denne delen av 

analysen og gjør det mulig å fastslå om et tiltak umiddelbart ser ut til å være selektivt. Dersom 

det berørte tiltaket ikke utgjør et unntak fra referansesystemet, er det ikke selektivt. Dersom 

det imidlertid utgjør et unntak (og derfor umiddelbart ser ut til å være selektivt), må det på 

analysens tredje trinn fastslås om unntaket er begrunnet i (referanse)systemets art eller 

generelle oppbygging(197). Dersom et tiltak som umiddelbart ser ut til å være selektivt, er 

begrunnet i systemets art eller generelle oppbygging, vil det ikke bli ansett som selektivt, og 

dermed ikke være omfattet av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1(198).  

  

(194) Se Domstolens dom av 18. juli 2013, P Oy, C-6/12, ECLI:EU:C:2013:525, nr. 27. 

(195) Se Domstolens dom av 12. juli 2001, Smits og Peerbooms, C-157/99, ECLI:EU:C:2001:404, nr. 90; Domstolens 

dom av 3. juni 2010, Sporting Exchange Ltd, trading ”Betfair” mot Minister van Justitie, C-203/08, 

ECLI:EU:C:2010:307, nr. 50. 

(196) Se Domstolens dom av 4. juni 2015, Kommisjonen mot MOL, C-15/14 P, ECLI:EU:C:2015:362, nr. 60 ff.; 

uttalelse fra generaladvokat Mengozzi av 27. juni 2013, Deutsche Lufthansa, C-284/12, ECLI:EU:C:2013:442, 

nr. 52. 

(197) Se for eksempel Domstolens dom av 8. september 2011, Kommisjonen mot Nederland, C-279/08 P, 

ECLI:EU:C:2011:551, nr. 62; Domstolens dom av 8. november 2001, Adria-Wien Pipeline, C-143/99, 

ECLI:EU:C:2001:598. 

(198) Se for eksempel Domstolens dom av 8. september 2011, Paint Graphos m.fl., forente saker C-78/08 til C-80/08, 

ECLI:EU:C:2011:550, nr. 49 ff.; Domstolens dom av 29. april 2004, GIL Insurance, C-308/01, 

ECLI:EU:C:2004:252. 
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129. I visse tilfeller kan tretrinnsanalysen imidlertid ikke anvendes på grunn av de berørte 

tiltakenes virkninger i praksis. Det må understrekes at EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 ikke 

skjelner mellom forskjellige statlige tiltak ut fra deres årsaker eller formål, men definerer dem 

i forhold til deres virkninger, uavhengig av hvilke teknikker som er anvendt(199). Dette betyr 

at det i visse særlige tilfeller ikke er tilstrekkelig å undersøke om et bestemt tiltak avviker fra 

referansesystemets regler som definert av den berørte EØS-staten. Det er også nødvendig å 

vurdere om grensene for referansesystemet er utformet på en konsekvent måte, eller på en 

åpenlyst vilkårlig eller partisk måte for å begunstige bestemte foretak som er i en 

sammenlignbar situasjon med hensyn til det berørte systemets underliggende logikk. 

130. I forente saker C-106/09 P og C-107/09 P(200), om Gibraltars skattereform, fastslo Domstolen 

derfor at referansesystemet som ble fastsatt av den berørte EØS-stat, selv om det var basert på 

kriterier av generell art, innebar forskjellsbehandling mellom selskaper som var i en 

sammenlignbar situasjon med hensyn til formålet for skattereformen, slik at det ble gitt en 

selektiv fordel til offshore-selskaper(201). I denne forbindelse fastslo Domstolen at det faktum 

at offshore-selskaper ikke ble beskattet, ikke var en tilfeldig følge av ordningen, men en 

uunngåelig følge av at beskatningsgrunnlaget var særlig utformet slik at offshore-selskapene 

ikke hadde noe beskatningsgrunnlag(202). 

131. En lignende analyse kan også være nødvendig i visse tilfeller som gjelder avgifter med et 

særlig formål, dersom noe tyder på at avgiftens begrensninger er utformet på en åpenlyst 

vilkårlig eller partisk måte, slik at det begunstiger enkelte produkter eller enkelte 

virksomheter som er i en sammenlignbar situasjon med hensyn til de berørte avgiftenes 

underliggende logikk. For eksempel anså Domstolen i Ferring-dommen(203) at en avgift som 

ble pålagt legemiddellaboratorienes direkte salg av legemidler, men ikke grossisters salg, var 

selektiv. I lys av sakens spesifikke faktiske omstendigheter – blant annet tiltakets klare formål 

og dets virkning – undersøkte Domstolen ikke bare om det berørte tiltaket ville medføre et 

unntak fra referansesystemet som avgiften utgjorde. Den sammenlignet også situasjonene for 

legemiddellaboratoriene (som ble pålagt avgiften) og for grossistene (som ikke ble pålagt 

den), og den konkluderte med at det faktum at grossistenes direkte salg ikke ble pålagt 

avgiften, ga dem et umiddelbart selektivt skattefritak(204). 

 Iden t i f i ser in g av re fe ran sesyst emet  5.2.3.1.

132. Referansesystemet utgjør det sammenligningsgrunnlaget som anvendes for å vurdere om et 

tiltak er selektivt. 

133. Referansesystemet består av et samlet sett av regler som generelt – på grunnlag av objektive 

kriterier – gjelder for alle foretak som omfattes av systemets anvendelsesområde, slik dette 

defineres gjennom dets formål. Vanligvis definerer disse reglene ikke bare systemets 

anvendelsesområde, men også vilkårene for anvendelsen av systemet, rettigheter og 

forpliktelser for de foretakene som omfattes av systemet, og tekniske sider ved systemets 

virkemåte.  

  

(199) Se Domstolens dom av 22. desember 2008, British Aggregates mot Kommisjonen, C-487/06 P, 

ECLI:EU:C:2008:757, nr. 85 og 89, og den rettspraksis som siteres der; Domstolens dom av 8. september 2011, 

Kommisjonen mot Nederland, C-279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551, nr. 51; Domstolens dom av  

15. november 2011, Kommisjonen og Spania mot Gibraltars regjering og Det forente kongerike, forente saker 

C-106/09 P og C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, nr. 87. 

(200) Domstolens dom av 15. november 2011, Kommisjonen og Spania mot Gibraltars regjering og Det forente 

kongerike, forente saker C-106/09 P og C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732. 

(201) Domstolens dom av 15. november 2011, Kommisjonen og Spania mot Gibraltars regjering og Det forente 

kongerike, forente saker C-106/09 P og C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, nr. 101 ff. 

(202) Domstolens dom av 15. november 2011, Kommisjonen og Spania mot Gibraltars regjering og Det forente 

kongerike, forente saker C-106/09 P og C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, nr. 106. 

(203) Domstolens dom av 22. november 2001, Ferring, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, nr. 20. 

(204) Domstolens dom av 22. november 2001, Ferring, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, nr. 19 og 20. 



21.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 82/35 

 2
1

.1
2

.2
0
1

7
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 8

2
/3

5
 

134. I forbindelse med skatter er referansesystemet basert på elementer som 

beskatningsgrunnlaget, de skattepliktige personene, den skattepliktutløsende hendelsen og 

skattesatsene. Et referansesystem kan for eksempel identifiseres med hensyn til systemet for 

selskapsskatt(205), merverdiavgiftssystemet(206) eller det generelle systemet for beskatning av 

forsikringer(207). Det samme gjelder for frittstående avgifter med et særlig formål, for 

eksempel avgifter på visse produkter og virksomheter som har negative miljø- eller 

helsevirkninger, som egentlig ikke inngår i et mer omfattende skattesystem. Dette innebærer, 

med forbehold for særlige tilfeller som beskrevet i nr. 129–131 ovenfor, at det i prinsippet er 

referansesystemet som er selve avgiften(208). 

 Unntak f ra  re feransesyst emet  5.2.3.2.

135. Når referansesystemet har blitt fastslått, skal det på neste trinn i analysen undersøkes om et 

bestemt tiltak skjelner mellom forskjellige foretak som et unntak fra systemet. For å kunne 

gjøre dette er det nødvendig å fastslå om tiltaket sannsynligvis vil begunstige enkelte foretak 

eller produksjonen av enkelte varer sammenlignet med andre foretak som er i en lignende 

faktisk og juridisk situasjon, i lys av referansesystemets iboende formål(209). EØS-statene kan 

ikke begrunne forskjellsbehandling av foretak ut fra andre politiske mål – for eksempel 

regionale, miljømessige eller industripolitiske mål(210). 

136. Visse avgifter med særlig formål (og særlig deres beskatningsgrunnlag), for eksempel miljø- 

og helseskatter som er pålagt for å motvirke visse virksomheter eller produkter som har en 

negativ virkning på miljø og helse, har vanligvis en struktur som integrerer de politiske 

målene som søkes nådd. I slike tilfeller utgjør en differensiert behandling av virksomheter 

eller produkter hvis situasjon skiller seg fra virksomheter eller produkter som er omfattet av 

skatten, med hensyn til de iboende formålene som søkes nådd, ikke et unntak(211). 

137. Dersom et tiltak begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer som er i en 

sammenlignbar faktisk og juridisk situasjon, ser tiltaket umiddelbart ut til å være selektivt. 

 Beret t i gel se  gj enno m re feransesys temets  ar t  e l ler  genere l le  oppb yggin g  5.2.3.3.

138. Et tiltak som avviker fra referansesystemet (umiddelbar selektivitet), er ikke selektivt dersom 

dette er begrunnet i ordningens art og oppbygging. Det er tilfellet dersom et tiltak er direkte 

  

(205) Se Domstolens dom av 8. september 2011, Paint Graphos m.fl., forente saker C-78/08 til C-80/08, 

ECLI:EU:C:2011:550, nr. 50. I denne sammenheng anvender Domstolen noen ganger begrepet ”det ordinære 

skattesystemet” (se Domstolens dom av 22. juni 2006, Belgia og Forum 187 mot Kommisjonen, forente saker C-

182/03 og C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416, nr. 95) eller ”den generelle skatteordningen” (se Domstolens dom av 

15. desember 2005, Italia mot Kommisjonen, C-66/02, ECLI:EU:C:2005:768, nr. 100). 

(206) Se Domstolens resonnement om selektivitet, i Domstolens dom av 3. mars 2005, Heiser, C-172/03, 

ECLI:EU:C:2005:130, nr. 40 ff. 

(207) Se Domstolens dom av 29. april 2004, GIL Insurance, C-308/01, ECLI:EU:C:2004:252, nr. 75 og 78. 

(208) Se Underrettens dom av 7. mars 2012, British Aggregates Association mot Kommisjonen, T-210/02 RENV, 

ECLI:EU:T:2012:110, nr. 49 og 50. Selv om en avgift innføres i nasjonal lovgivning for å innarbeide et 

unionsdirektiv i EØS-avtalen, er denne avgiften fortsatt referansesystemet. 

(209) I Paint Graphos-dommen uttalte imidlertid Domstolen at samvirkeforetakene, i lys av deres særtrekk og at de må 

tilpasse seg til særlige driftsprinsipper, ikke kan anses å være i en faktisk og juridisk situasjon som kan 

sammenlignes med situasjonen til kommersielle selskaper, forutsatt at de opptrer i medlemmenes økonomiske 

interesse og ikke har et rent kommersielt, men et særlig personlig forhold til dem, og medlemmene aktivt deltar i 

foretakets drift og har rett til en rettferdig del av de økonomiske resultatene (se Domstolens dom av 8. september 

2011, Paint Graphos m.fl, forente saker C-78/08 til C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, nr. 61) 

(210) Domstolens dom av 18. juli 2013, P Oy, C-6/12 P, ECLI:EU:C:2013:525, nr. 27 ff. 

(211) En avgift som innføres i nasjonal lovgivning for å innlemme et EU-direktiv i EØS-avtalen, og som innenfor sitt 

anvendelsesområde muliggjør forskjellsbehandling av visse virksomheter eller produkter, kan være tegn på at 

slike virksomheter eller produkter befinner seg i en annen situasjon når det gjelder det iboende målet som søkes 

nådd. 
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avledet av referansesystemets iboende grunnleggende eller veiledende prinsipper, eller 

dersom det følger av iboende mekanismer som er nødvendige for systemets virkemåte og 

effektivitet(212). Derimot er det ikke mulig å påberope seg eksterne politiske mål som ikke er 

en iboende del av systemet(213). 

139. En mulig begrunnelse kunne for eksempel baseres på hensynet til bekjempelse av bedrageri 

eller skatteunndragelse, behovet for å ta hensyn til særlige regnskapskrav, administrative 

hensyn(213a), prinsippet om skattenøytralitet(214), inntektsskattens progressive art og dens 

omfordelingsformål, behovet for å unngå dobbeltbeskatning(215) eller målet om å optimere 

inndrivelse av skattegjeld. 

140. EØS-statene bør imidlertid innføre og anvende egnede kontroll- og overvåkingsprosedyrer for 

å sikre at unntak er forenlige med skattesystemets logikk og generelle oppbygging(216). For at 

unntak skal være berettiget ut fra systemets art eller generelle oppbygging, er det også 

nødvendig å sikre at de står i forhold til og ikke går ut over det som er nødvendig for å nå det 

legitime målet som søkes nådd, slik at målet ikke kunne nås med mindre omfattende 

tiltak(217). 

141. En EØS-stat som innfører en differensiering mellom foretak, skal kunne vise at 

differensieringen faktisk er berettiget ut fra det berørte systemets art eller generelle 

oppbygging(218). 

5.3. Regional selektivitet 

142. I prinsippet kan bare tiltak som får anvendelse på hele EØS-statens område, fritas fra det 

regionale selektivitetskriteriet fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Som beskrevet 

nedenfor skal referansesystemet imidlertid ikke nødvendigvis defineres som hele EØS-

staten(219). Derfor er ikke alle tiltak som får anvendelse bare på visse deler av en EØS-stats 

område, automatisk selektive.  

  

(212) Se for eksempel Domstolens dom av 8. september 2011, Paint Graphos m.fl., forente saker C-78/08 til C-80/08, 

ECLI:EU:C:2011:550, nr. 69. 

(213) Se Domstolens dom av 8. september 2011, Paint Graphos m.fl., forente saker C-78/08 til C-80/08, 

ECLI:EU:C:2011:550, nr. 69 og 70; Domstolens dom av 6. september 2006, Portugal mot Kommisjonen, C-

88/03, ECLI:EU:C:2006:511, nr. 81; Domstolens dom av 8. september 2011, Kommisjonen mot Nederland, C-

279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551; Domstolens dom av 22. desember 2008, British Aggregates mot Kommisjonen, 

C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757; Domstolens dom av 18. juli 2013, P Oy, C-6/12, ECLI:EU:C:2013:525,  

nr. 27 ff. 

(213) Se vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 155/16/COL om påstått statsstøtte gjennom det norske fritaket for 

importavgift for varer med lav verdi som importeres av sluttforbrukere (ennå ikke offentliggjort, nr. 98). 

(214) Se avsnitt 5.4.2 når det gjelder innretninger for kollektiv investering. 

(215) I Domstolens dom av 8. september 2011, Paint Graphos m.fl., forente saker C-78/08 til C-80/08, 

ECLI:EU:C:2011:550, viste Domstolen til muligheten for å bruke det nasjonale skattesystemets art og generelle 

oppbygging som begrunnelse for at samvirkeforetak som deler ut hele sitt overskudd til medlemmene, ikke 

beskattes på selskapsplan dersom skatten innkreves fra medlemmene (nr. 71). 

(216) Domstolens dom av 8. september 2011, Paint Graphos m.fl., forente saker C-78/08 til C-80/08, 

ECLI:EU:C:2011:550, nr. 74. 

(217) Domstolens dom av 8. september 2011, Paint Graphos m.fl., forente saker C-78/08 til C-80/08, 

ECLI:EU:C:2011:550, nr. 75. 

(218) Se Domstolens dom av 15. november 2011, Kommisjonen og Spania mot Gibraltars regjering og Det forente 

kongerike, forente saker C-106/09 P og C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, nr. 146; Domstolens dom av 29. april 

2004, Nederland mot Kommisjonen, C-159/01, ECLI:EU:C:2004:246, nr. 43; Domstolens dom av 6. september 

2006, Portugal mot Kommisjonen, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511. 

(219) Domstolens dom av 6. september 2006, Portugal mot Kommisjonen, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, nr. 57; 

Domstolens dom av 11. september 2008, Unión General de Trabajadores de La Rioja, forente saker C-428/06 til 

C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, nr. 47. 
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143. I henhold til rettspraksis(220) er tiltak med et regionalt eller lokalt anvendelsesområde ikke 

nødvendigvis selektive dersom visse krav er oppfylt. Denne rettspraksisen har hittil bare 

behandlet skattetiltak. Ettersom regional selektivitet er et generelt begrep, får de prinsippene 

som er fastsatt av EØS-domstolene med hensyn til skattetiltak, imidlertid også anvendelse på 

andre typer tiltak. 

144. For å kunne vurdere regional selektivitet er det nødvendig å skjelne mellom tre 

scenarioer(221): 

1) I det første scenarioet, som medfører at tiltaket anses å være regionalt selektivt, beslutter 

sentralmyndigheten i en EØS-stat ensidig å anvende et lavere skattenivå i et bestemt 

geografisk område(221a). 

2) Det andre scenarioet tilsvarer symmetrisk overdragelse av skattemyndighet(222) – en 

modell for fordeling av kompetansen på skatteområdet, der alle understatlige 

myndigheter på et bestemt nivå (regioner, distrikter eller andre) i en EØS-stat i henhold 

til lov har selvstendig myndighet til å fastsette gjeldende skattesats for sitt geografiske 

myndighetsområde, uavhengig av sentralmyndigheten. I dette tilfellet er de tiltakene som 

besluttes av de understatlige myndighetene, ikke selektive, ettersom det er umulig å 

fastsette en alminnelig skattesats som kan utgjøre en referanseramme. 

3) I det tredje scenarioet – med asymmetrisk overdragelse av skattemyndighet(223) – er det 

bare bestemte regionale eller lokale myndigheter som kan vedta skattetiltak som får 

anvendelse i deres område. I dette tilfellet avhenger vurderingen av det berørte tiltakets 

selektive art av om den berørte myndighet er tilstrekkelig uavhengig av EØS-statens 

sentralmyndighet(224). Dette er tilfellet dersom tre kumulative selvstendighetskriterier er 

oppfylt: institusjonell, prosedyremessig og økonomisk og finansiell selvstendighet(225). 

Dersom alle disse selvstendighetskriteriene er oppfylt når en regional eller lokal 

myndighet beslutter å innføre et skattetiltak som bare får anvendelse i dens område, så er 

det den berørte regionen, og ikke EØS-staten, som utgjør den geografiske 

referanserammen. 

5.3.1. Institusjonell selvstendighet 

145. Det kan fastslås at institusjonell selvstendighet foreligger dersom beslutningen om et 

skattetiltak tas av en regional eller lokal myndighet som har sin egen konstitusjonelle, 

politiske og administrative status som er skilt fra sentralmyndigheten. I Azorene-saken 

bemerket Domstolen at den portugisiske grunnloven anerkjenner Azorene som en selvstendig 

region med en politisk og administrativ status og selvstyrende institusjoner, som også har 

  

(220) Domstolens dom av 6. september 2006, Portugal mot Kommisjonen, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, nr. 57 ff.; 

Domstolens dom av 11. september 2008, Unión General de Trabajadores de La Rioja, forente saker C-428/06 til 

C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, nr. 47 ff. 

(221) Domstolens dom av 6. september 2006, Portugal mot Kommisjonen, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, nr. 63–66. 

(221) EFTA-domstolens dom av 20. mai 1999 i sak E-6/98, Kongeriket Norge mot EFTAs overvåkingsorgan, EFTA 

Court Report [1999], s. 74, nr. 38. 

(222) Se uttalelse fra generaladvokat Geelhoed av 20. oktober 2005, Portugal mot Kommisjonen, C-88/03, 

ECLI:EU:C:2005:618, nr. 60. 

(223) Uttalelse fra generaladvokat Geelhoed av 20. oktober 2005, Portugal mot Kommisjonen, C-88/03, 

ECLI:EU:C:2005:618, nr. 60. 

(224) Domstolens dom av 6. september 2006, Portugal mot Kommisjonen, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, nr. 58: 

”Det kan ikke utelukkes at et understatlig organ har en juridisk og faktisk status som gjør det tilstrekkelig 

selvstendig i forhold til en medlemsstats sentralmyndighet til at det er dette organet, og ikke sentralmyndigheten, 

som gjennom de tiltakene det vedtar spiller en grunnleggende rolle når det gjelder å bestemme over foretakenes 

politiske og økonomiske miljø.” 

(225) Domstolens dom av 6. september 2006, Portugal mot Kommisjonen, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, nr. 67. 
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egen skattemyndighet og myndighet til å tilpasse de nasjonale skattereglene til særlige 

regionale forhold(226). 

146. Vurderingen av om dette kriteriet er oppfylt i hver enkelt sak, bør særlig omfatte en 

undersøkelse av den berørte EØS-statens grunnlov og andre relevante lover, slik at det kan 

fastslås om en bestemt region har sin egen politiske og administrative status, og om den har 

sine egne selvstyrende institusjoner som har myndighet til å utøve sin egen skatterett. 

5.3.2. Prosedyremessig selvstendighet 

147. Prosedyremessig selvstendighet foreligger dersom beslutningen om et skattetiltak har blitt 

vedtatt uten at sentralmyndigheten har hatt mulighet til å gripe direkte inn og fastsette dets 

innhold. 

148. Det avgjørende kriteriet ved avgjørelsen av om prosedyremessig selvstendighet foreligger, er 

ikke omfanget av den myndighet som det anerkjennes at det understatlige organet har, men 

organets evne til å vedta en selvstendig beslutning om et skattetiltak på grunnlag av sin 

myndighet, det vil si uten at sentralmyndigheten har mulighet til å gripe direkte inn med 

hensyn til tiltakets innhold. 

149. Det faktum at det finnes en framgangsmåte for samråd eller forlik mellom de sentrale og 

regionale (eller lokale) myndighetene, som skal forhindre konflikter, betyr ikke automatisk at 

det understatlige organet ikke har prosedyremessig selvstendighet, forutsatt at det er dette 

organet, og ikke sentralmyndigheten, som har det siste ordet ved vedtakelsen av det berørte 

tiltaket(227). 

150. Det faktum at de rettsaktene som et understatlig organ vedtar, er omfattet av domstolsprøving, 

betyr ikke i seg selv at organet ikke har prosedyremessig selvstendighet, ettersom en slik 

prøving er en iboende del av rettsstatsprinsippet(228). 

151. Et regionalt (eller lokalt) skattetiltak behøver ikke å være fullstendig atskilt fra et mer generelt 

skattesystem for ikke å utgjøre statsstøtte. Det er særlig ikke nødvendig at det berørte 

skattesystemet (beregningsgrunnlag, skattesatser, regler og unntak for skatteinnkreving) i sin 

helhet er overdratt til det understatlige organet(229). En overdragelse av selskapsskatt som er 

begrenset til retten til å endre skattesatsene innenfor et begrenset intervall, uten at 

myndigheten til å endre beregningsgrunnlaget overdras (skattefradrag og skattefritak osv.), vil 

for eksempel kunne anses å oppfylle vilkåret om prosedyremessig selvstendighet dersom det 

forhåndsfastsatte skatteintervallet gir den berørte regionen mulighet til å utøve betydelig 

skattemyndighet uten at sentralmyndigheten kan gripe direkte inn i innholdet. 

5.3.3. Økonomisk og finansiell selvstendighet 

152. Økonomisk og finansiell selvstendighet foreligger dersom et understatlig organ bærer ansvaret 

for de politiske og finansielle følgene av en skattenedsettelse. Dette kan ikke være tilfelle 

dersom det understatlige organet ikke er ansvarlig for forvaltningen av et budsjett, det vil si 

dersom det ikke har kontroll over både inntekter og utgifter.  

  

(226) Domstolens dom av 6. september 2006, Portugal mot Kommisjonen, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, nr. 70. 

(227) Domstolens dom av 11. september 2008, Unión General de Trabajadores de La Rioja, forente saker C-428/06 til 

C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, nr. 96–100. 

(228) Domstolens dom av 11. september 2008, Unión General de Trabajadores de La Rioja, forente saker C-428/06 til 

C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, nr. 80–83. 

(229) Domstolens dom av 6. september 2006, Portugal mot Kommisjonen, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511. 
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153. For å fastslå at økonomisk og finansiell selvstendighet foreligger, må skattetiltakets finansielle 

følger i regionen ikke oppveies av støtte eller tilskudd fra andre regioner eller 

sentralmyndigheten. Det faktum at det er en direkte årsakssammenheng mellom det 

skattetiltaket som er vedtatt av det understatlige organet, og den finansielle støtten fra den 

berørte EØS-statens andre regioner eller sentralmyndighet, utelukker derfor at en slik 

selvstendighet foreligger(230). 

154. Den økonomiske og finansielle selvstendigheten undergraves ikke av det faktum at et bortfall 

av skatteinntekter som følge av utøvelsen av skattemyndighet (for eksempel gjennom en 

lavere skattesats) oppveies av en parallell økning av de samme inntektene fordi nye foretak 

som tiltrekkes av de lavere skattesatsene, kommer inn på markedet. 

155. Selvstendighetskriteriene krever ikke at reglene for skatteinnkreving skal overdras til de 

regionale eller lokale myndighetene, eller at skatteinntektene faktisk innkreves av disse 

myndighetene. Sentralmyndigheten kan fortsatt være ansvarlig for innkreving av skatter 

dersom innkrevingskostnadene bæres av den understatlige myndigheten. 

5.4. Særlige spørsmål som gjelder skattetiltak 

156. EØS-statene kan fritt velge den økonomiske politikken som de anser som mest 

hensiktsmessig, og særlig for å fordele skattebyrden slik de ønsker det på de forskjellige 

produksjonsfaktorene. EØS-statene skal imidlertid utøve denne myndigheten i samsvar med 

EØS-retten(231). 

5.4.1. Samvirkeforetak 

157. I prinsippet følger egentlige samvirkeforetak driftsprinsipper som skiller dem fra andre 

økonomiske aktører(232). De er særlig underlagt spesifikke krav til medlemskap, og deres 

virksomheter utøves til gjensidig nytte for deres medlemmer(233), og ikke i eksterne 

investorers interesse. Videre skal reserver og eiendeler ikke utdeles, men anvendes i 

medlemmenes felles interesse. Endelig har samvirkeforetak vanligvis bare begrenset tilgang 

til aksjemarkedene og skaper liten fortjeneste. 

158. I lys av disse særtrekkene kan samvirkeforetak anses for ikke å være i en faktisk og juridisk 

situasjon som kan sammenlignes med situasjonen til kommersielle selskaper, slik at 

skattefordeler for samvirkeforetak kan falle utenfor statsstøttereglenes virkeområde, forutsatt 

at(234) 

– de opptrer i medlemmenes økonomiske interesse, 

– deres forhold til medlemmene ikke er rent kommersielt, men personlig og individuelt, 

– medlemmene deltar aktivt i driften av virksomheten, 

– de har rett til en rettferdig fordeling av det økonomiske resultatet.  

  

(230) Domstolens dom av 11. september 2008, Unión General de Trabajadores de La Rioja, forente saker C-428/06 til 

C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, nr. 129 ff. 

(231) EØS-statene skal særlig ikke innføre eller bevare lovgivning som medfører uforenlig statsstøtte eller 

forskjellsbehandling som er i strid med de grunnleggende friheter. Se for eksempel Domstolens dom av  

17. september 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, ECLI:EU:C:2009:559, nr. 34, og den rettspraksis som  

siteres der. 

(232) Se preambelen til rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske 

samvirkeforetak (SCE-foretak), nevnt i nr. 10c i vedlegg XXII til EØS-avtalen, se EØS-komiteens beslutning nr. 

15/2004 (EUT L 116 av 22.4.2004, s. 68, og EØS-tillegget nr. 20 av 22.4.2004, s. 21). 

(233) Kontrollen med samvirkeforetak fordeles likt mellom medlemmene, hvilket gjenspeiles i regelen om ”én person, 

én stemme”. 

(234) Se Domstolens dom av 8. september 2011, Paint Graphos m.fl., forente saker C-78/08 til C-80/08, 

ECLI:EU:C:2011:550, nr. 55 og 61. 
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159. Dersom imidlertid samvirkeforetaket som undersøkes, anses å kunne sammenlignes med 

kommersielle selskaper, bør det være omfattet av den samme referanserammen som 

kommersielle selskaper og gjennomgå den tretrinnsanalysen som er beskrevet i nr. 128–141. 

Analysens tredje trinn krever en analyse av om det berørte skattetiltaket er berettiget ut fra 

skattesystemets logikk(235). 

160. I denne forbindelse bør det bemerkes at tiltaket må være i samsvar med de grunnleggende 

eller veiledende prinsippene i EØS-statens skattesystem (med henvisning til systemets 

iboende mekanismer). Et unntak for samvirkeforetak i den forstand at de som samvirkeforetak 

ikke selv beskattes, kan for eksempel være berettiget ut fra det faktum at de deler ut hele sitt 

overskudd til sine medlemmer, og at skatten deretter pålegges de individuelle medlemmene. 

Denne skattenedsettelsen må under alle omstendigheter stå i forhold til og ikke gå ut over det 

som er nødvendig. Videre skal den berørte EØS-staten anvende egnede kontroll- og 

overvåkingsprosedyrer(236). 

5.4.2. Innretninger for kollektiv investering(237) 

161. Det er alminnelig anerkjent at investeringsinstrumenter, for eksempel innretninger for 

kollektiv investering(238), bør være gjenstand for et egnet skattenivå ettersom de hovedsakelig 

fungerer som formidlende organer mellom (tredjeparts-)investorer og de målforetakene som 

det investeres i. Mangelen på særlige skatteregler for investeringsfond eller -selskaper kan 

føre til at et investeringsfond behandles som en separat skattebetaler, hvilket betyr at det 

formidlende investeringsselskapets inntekter eller overskudd pålegges et ytterligere lag av 

skatt. I denne sammenheng søker EØS-statene vanligvis å redusere de negative 

skattevirkningene på investeringer som gjøres gjennom investeringsfond eller -selskaper, 

sammenlignet med individuelle investorers direkte investeringer og, så langt det er mulig, å 

sikre at den endelige samlede skattebyrden på kurven av de forskjellige investeringstypene er 

omtrent den samme, uansett hvordan investeringen gjennomføres. 

162. Skattetiltak som har som formål å sikre skattenøytralitet for investeringer i kollektive 

investeringsfond eller -selskaper, bør ikke anses som selektive dersom disse tiltakene ikke 

fører til at visse innretninger for kollektiv investering eller visse typer investeringer 

begunstiges(239), men snarere reduserer eller fjerner dobbeltbeskatning i samsvar med de 

overordnede prinsippene for det berørte skattesystemet. I dette avsnitt menes med 

skattenøytralitet at skattebetalerne behandles likt uansett om de investerer i eiendeler, for 

eksempel statsobligasjoner og aksjer i aksjeselskaper, direkte eller indirekte gjennom 

investeringsfond. En skatteordning for innretninger for kollektiv investering som respekterer 

  

(235) Se Domstolens dom av 8. september 2011, Paint Graphos m.fl., forente saker C-78/08 til C-80/08, 

ECLI:EU:C:2011:550, nr. 69–75. 

(236) Se Domstolens dom av 8. september 2011, Paint Graphos m.fl., forente saker C-78/08 til C-80/08, 

ECLI:EU:C:2011:550, nr. 74 og 75. 

(237) Dette avsnitt er ikke begrenset til innretninger (tidligere kalt foretak) for kollektiv investering som omfattes av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF om samordning av lover og forskrifter om foretak for kollektiv 

investering i omsettelige verdipapirer (UCITS), nevnt i nr. 30 i vedlegg IX til EØS-avtalen, se EØS-komiteens 

beslutning nr. 120/2010 (EUT L 58 av 3.3.2011, s. 77, og EØS-tillegget nr. 12 av 3.3.2011, s. 20). Avsnittet 

omhandler også andre typer av innretninger for kollektiv investering, som ikke er omfattet av direktivet, for 

eksempel alternative investeringsfond som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU (EUT L 174 

av 1.7.2011, s. 1), nevnt i nr. 31bb i vedlegg IX til EØS-avtalen, se EØS-komiteens beslutning nr. 202/2016 

(ennå ikke offentliggjort). 

(238) Slike foretak kan opprettes i henhold til kontraktslov (som investeringsfond forvaltet av forvaltningsselskaper) 

eller forvaltningslov (som verdipapirfond) eller i henhold til vedtekter (som investeringsselskaper). Se artikkel 1 

nr. 3 i UCITS-direktivet. 

(239) Se Underrettens dom av 4. mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito og Fineco Asset Management 

mot Kommisjonen, T-445/05, ECLI:EU:T:2009:50, nr. 78 ff., der Underretten bekreftet Kommisjonens 

beslutning 2006/638/EF av 6. september 2005 (EUT L 268 av 27.9.2006, s. 1), der en støtteordning ble erklært 

uforenlig med det indre marked ettersom den ga visse foretak et skattemessig incentiv til å investere kollektivt i 

verdipapirer, særlig i aksjer i små og mellomstore bedrifter, som kan handles på det regulerte markedet i Europa. 
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formålet med skattemessig gjennomsiktighet for det formidlende investeringsselskapet, kan 

derfor være berettiget ut fra logikken i det berørte skattesystemet, forutsatt at det å hindre 

økonomisk dobbeltbeskatning er et grunnleggende prinsipp i det berørte skattesystemet. 

Derimot bør skattefordeler som er begrenset til veldefinerte investeringsinstrumenter som 

oppfyller særlige vilkår(240), på bekostning av andre investeringsinstrumenter som er i en 

sammenlignbar faktisk og juridisk situasjon, anses som selektive(241), for eksempel dersom 

skattereglene muliggjør en gunstig behandling av nasjonale risikokapitalfond, 

investeringsfond med sosialt formål eller langsiktige investeringsfond, men ikke av EU-

harmoniserte EuVECA-(242), EuSEF-(243) eller ELTIF(244)-fond. 

163. Skattenøytralitet betyr imidlertid ikke at slike investeringsinstrumenter bør være helt fritatt fra 

skatt, eller at fondsforvalterne bør være fritatt fra skatt på de gebyrene de krever for å forvalte 

de underliggende eiendelene som fondene investerer i(245). Det berettiger heller ikke at en 

kollektiv investering behandles mer fordelaktig enn en individuell investering med hensyn til 

de berørte skatteordningene(246). I slike tilfeller ville skatteordningen være uforholdsmessig 

og gå ut over det som er nødvendig for å nå målet om å unngå dobbeltbeskatning, og ville 

derfor utgjøre et selektivt tiltak. 

5.4.3. Skatteamnesti 

164. Skatteamnesti omfatter som regel fritak fra strafferettslige sanksjoner, bøter og (noen eller 

alle) rentebetalinger. Mens noen amnestiordninger krever at ubetalte skattebeløp betales i sin 

helhet(247), medfører andre en delvis ettergivelse av det ubetalte skattebeløpet(248). 

165. Vanligvis kan et skatteamnestitiltak som får anvendelse på foretak, anses som et generelt 

tiltak dersom vilkårene nedenfor er oppfylt(249). 

166. For det første skal tiltaket i praksis kunne anvendes på alle foretak, uansett sektor og størrelse, 

som har utestående skattegjeld på den datoen som er fastsatt i forbindelse med tiltaket, uten at 

en forhåndsdefinert gruppe av foretak begunstiges. For det andre skal det ikke medføre en 

faktisk selektivitet til fordel for enkelte foretak eller sektorer. For det tredje skal 

skattemyndighetens tiltak være begrenset til å forvalte gjennomføringen av skatteamnestiet, 

uten at den har skjønnsmyndighet til å gripe inn i tildelingen av tiltaket eller omfanget av det. 

Tiltaket skal heller ikke medføre et fritak fra kontroll.  

  

(240) For eksempel at skattefordeler på nivået for investeringsinstrumentet er betinget av at tre firedeler av fondets 

eiendeler er investert i SMB-er. 

(241) Se Underrettens dom av 4. mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito og Fineco Asset Management 

mot Kommisjonen, T-445/05, ECLI:EU:T:2009:50, nr. 150. 

(242) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske risikokapitalfond 

(EUT L 115 av 25.4.2013, s. 1). Da disse retningslinjene ble vedtatt, var forordning (EU) nr. 345/2013 fortsatt 

gjenstand for vurdering foretatt av EØS-EFTA. 

(243) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 346/2013 av 17. april 2013 om europeiske fond for sosialt 

entreprenørskap (EUT L 115 av 25.4.2013, s. 18). Da disse retningslinjene ble vedtatt, var forordning (EU) 

nr. 346/2013 fortsatt gjenstand for vurdering foretatt av EØS-EFTA. 

(244) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 av 29. april 2015 om europeiske langsiktige 

investeringsfond (EUT L 123 av 19.5.2015, s. 98). Da disse retningslinjene ble vedtatt, var forordning (EU) 

2015/760 fortsatt gjenstand for vurdering foretatt av EØS-EFTA. 

(245) Nøytralitetshensynet som ligger til grunn for den særlige beskatningen av investeringsforetak, får anvendelse på 

fondskapitalen, men ikke på forvaltningsselskapets egne inntekter og kapital. Se vedtak i EFTAs 

overvåkingsorgan av 18. mars 2009 med hensyn til beskatningen av investeringsforetak i Liechtenstein. 

(246) Se Kommisjonens beslutning av 12. mai 2010, N 131/2009, Finland, ordningen Residential Real Estate 

Investment Trust (REIT) (EUT C 178 av 3.7.2010, s. 1), betraktning 33. 

(247) Skatteamnestier kan også gi mulighet for å opplyse om eiendeler eller inntekter som ikke har vært oppgitt 

tidligere. 

(248) Se Domstolens dom av 29. mars 2012, Ministero dell’Economia e delle Finanze, C-417/10, 

ECLI:EU:C:2012:184, nr. 12. 

(249) Se Kommisjonens beslutning av 11. juli 2012 om et skatteamnestitiltak meldt av Latvia, SA.33183 (EUT C 1 av 

4.1.2013, s. 6). 
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167. Den tidsbegrensede anvendelsen av skatteamnestier, som gjelder bare i en kort periode(250) for 

skattegjeld som skulle vært betalt innen en fastsatt dato, men som fortsatt er utestående når 

skatteamnestiet innføres, er et iboende trekk ved skatteamnestier som har som formål å 

fremme både innkreving av skatter og skattebetalernes overholdelse av sine forpliktelser. 

168. Skatteamnestitiltak kan også anses som generelle tiltak dersom de er i samsvar med den 

nasjonale lovgivers mål om å sikre overholdelse av et alminnelig rettsprinsipp, for eksempel 

prinsippet om at en dom skal avsies innen en rimelig frist(251). 

5.4.4. Forhåndsuttalelser og forlik i skattesaker 

 Forhåndsut t a le lser  f ra  fo rva l tn ingen  5.4.4.1.

169. Formålet med en forhåndsuttalelse er på forhånd å fastslå hvordan det alminnelige 

skattesystemet får anvendelse i et bestemt tilfelle på grunnlag av saksforholdene og 

omstendighetene. Av hensyn til rettssikkerheten gir mange nasjonale skattemyndigheter 

forhåndsuttalelser om hvilken skattemessige behandling bestemte transaksjoner vil få(252). 

Dette kan gjøres for på forhånd å fastslå hvordan bestemmelsene i en bilateral skatteavtale 

eller nasjonale skattebestemmelser vil bli anvendt i et bestemt tilfelle, eller hvordan 

fortjeneste vil bli fastsatt etter ”armlengdeprinsippet” ved transaksjoner mellom nærstående 

parter, dersom usikkerhet berettiger en forhåndsuttalelse for å fastslå om visse konserninterne 

transaksjoner er prissatt etter armlengdeprinsippet(253). EØS-statene kan gi sine skattebetalere 

rettssikkerhet og forutsigbarhet med hensyn til anvendelsen av alminnelige skatteregler, noe 

som sikres på best måte dersom deres praksis for forhåndsuttalelser er gjennomsiktig og 

forhåndsuttalelsene offentliggjøres. 

170. Statsstøttereglene må imidlertid overholdes når en forhåndsuttalelse avgis. Dersom en 

forhåndsuttalelse godkjenner et resultat som ikke på en pålitelig måte gjenspeiler det som ville 

være følgen av en normal anvendelse av det alminnelige skattesystemet, kan uttalelsen gi 

mottakeren en selektiv fordel dersom den selektive behandlingen fører til at denne 

mottakerens skatt i EØS-staten reduseres sammenlignet med andre selskaper i en lignende 

faktisk og juridisk situasjon. 

171. Domstolen har fastslått at en reduksjon av et foretaks beskatningsgrunnlag, som skyldes et 

skattetiltak som gir en skattebetaler mulighet til å anvende internpriser i konserninterne 

transaksjoner, som ikke tilsvarer de prisene som ville bli krevet under forhold med fri 

konkurranse mellom uavhengige foretak som forhandler på sammenlignbare vilkår etter 

armlengdeprinsippet, gir denne skattebetaleren en selektiv fordel ettersom dennes skatt i 

henhold til det alminnelige skattesystemet reduseres sammenlignet med uavhengige selskaper 

  

(250) Anvendelsesperioden bør være tilstrekkelig lang til å gi alle skattebetalerne som er omfattet av tiltaket, mulighet 

til å dra nytte av det. 

(251) Se Domstolens dom av 29. mars 2012, Ministero dell’Economia e delle Finanze, C-417/10, 

ECLI:EU:C:2012:184, nr. 40, 41 og 42. 

(252) Noen EØS-stater har vedtatt rundskriv om anvendelsen av forhåndsuttalelser og omfanget av denne praksisen. 

Noen av dem offentliggjør også sine forhåndsuttalelser. 

(253) Se Kommisjonens beslutning av 21. oktober 2015 i sak SA.38374, Starbucks, ennå ikke offentliggjort, 

Kommisjonens beslutning av 21. oktober 2015 i sak SA.38375, Fiat, ennå ikke offentliggjort, Kommisjonens 

beslutning av 11. januar 2016 i sak SA.37667, statsstøtteordning for fritak fra skatt på overskytende gevinst, 

ennå ikke offentliggjort; alle sakene er anket. 
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hvis beskatningsgrunnlag fastsettes på grunnlag av deres faktisk konstaterte overskudd(254). 

En forhåndsuttalelse som godkjenner en internprisingsmetode for å fastsette en konsernenhets 

skattepliktige overskudd, som ikke fører til en pålitelig tilnærmet beregning av et 

markedsbasert resultat i samsvar med armlengdeprinsippet, gir derfor mottakeren en selektiv 

fordel. ”En pålitelig tilnærmet beregning av et markedsbasert resultat” innebærer at avvik fra 

det beste estimatet av et markedsbasert resultat skal være begrenset av og stå i forhold til den 

usikkerheten som er knyttet til den valgte internprisingsmetoden eller de statistiske 

verktøyene som anvendes for å foreta den tilnærmede beregningen. 

172. Dette armlengdeprinsippet utgjør en nødvendig del av Overvåkingsorganets vurdering av 

skattetiltak overfor konserner i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, uavhengig av om en 

EØS-stat har innarbeidet prinsippet i sin nasjonale lovgivning, og uansett form. Det anvendes 

for å fastslå om et konserns skattepliktige overskudd med hensyn til selskapsskatt har blitt 

fastsatt på grunnlag av en metode som gir en pålitelig tilnærmet beregning av et 

markedsbasert resultat. En forhåndsuttalelse som godkjenner en slik metode, sikrer at 

selskapet ikke får en fordel i henhold til de alminnelige reglene for selskapsskatt på overskudd 

i den berørte EØS-staten sammenlignet med uavhengige selskaper som betaler skatt på 

regnskapsoverskuddet, som gjenspeiler de prisene som fastsettes på markedet og 

framforhandles i henhold til armlengdeprinsippet. Det armlengdeprinsippet som 

Overvåkingsorganet anvender i forbindelse med forhåndsuttalelser om internprising i henhold 

til statsstøttereglene, utgjør derfor en anvendelse av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, som 

forbyr skattemessig forskjellsbehandling av foretak i en lignende faktisk og juridisk situasjon. 

Dette prinsippet er bindende for EØS-statene, og de nasjonale skattereglene er ikke utelukket 

fra dets anvendelsesområde(255). 

173. Når det undersøker om en forhåndsuttalelse om internprising er i samsvar med 

armlengdeprinsippet som følger av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, kan Overvåkingsorganet ta 

hensyn til retningslinjene fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling 

(”OECD”), særlig OECDs retningslinjer om internprising for flernasjonale foretak og 

skattemyndigheter. Nevnte retningslinjer behandler ikke statsstøtte som sådan, men de 

gjenspeiler den internasjonale enigheten om internpriser og gir skattemyndigheter og 

multinasjonale selskaper nyttig veiledning om hvordan de sikrer at internprisingsmetoden gir 

et resultat som er i tråd med markedsvilkårene. Dersom en internprisingsordning er i samsvar 

med veiledningen som gis i OECDs retningslinjer om internprising, herunder veiledningen om 

valg av den mest hensiktsmessige metoden, og fører til en pålitelig tilnærmet beregning av et 

markedsbasert resultat, er det derfor usannsynlig at en forhåndsuttalelse som godkjenner 

ordningen, vil medføre statsstøtte. 

174. Kort oppsummert gir en forhåndsuttalelse mottakerne en selektiv fordel dersom  

  

(254) Se Domstolens dom av 22. juni 2006, Belgia og Forum 187 mot Kommisjonen, forente saker C-182/03 og C-

217/03, ECLI:EU:C:2006:416. I denne dommen om den belgiske skatteordningen for koordineringssentre, 

foretok Domstolen en prøving av Kommisjonens beslutning 2003/757/EF av 17. februar 2003 om en 

støtteordning innført av Belgia til fordel for koordineringssentre opprettet i Belgia (EUT L 282 av 30.10.2003,  

s. 25), der det blant annet ble fastslått at metoden for å beregne skattepliktig inntekt i henhold til den berørte 

ordningen ga disse sentrene en selektiv fordel. I henhold til denne ordningen ble det skattepliktige overskuddet 

fastsatt til et beløp med fast sats som tilsvarte en prosentdel av de samlede utgiftene og kostnadene knyttet til 

driften, bortsett fra personalkostnader og finanskostnader. Domstolen fastslo følgende: ”for å avgjøre om 

fastsettelsen av skattepliktige inntekter i samsvar med ordningen for koordineringssentre, gir disse en fordel, er 

det nødvendig […] å sammenligne nevnte ordning med det alminnelige skattesystemet på grunnlag av 

differansen mellom inntekter og utgifter for et foretak som utøver sin virksomhet under forhold med fri 

konkurranse.” Domstolen fastslo videre at ”utelukkelsen av [personalkostnader og finanskostnader] fra de 

utgiftene som anvendes for å fastsette sentrenes skattepliktige inntekt, fører ikke til internpriser som ligger nær 

de prisene som ville bli anvendt under forhold med fri konkurranse”, og Domstolen fastslo at dette ”medfører en 

økonomisk fordel for koordineringssentrene.” (nr. 96 og 97). 

(255) Se Domstolens dom av 22. juni 2006, Belgia og Forum 187 mot Kommisjonen, forente saker C-182/03 og C-

217/03, ECLI:EU:C:2006:416, nr. 81. Se også Underrettens dom av 25. mars 2015, Belgia mot Kommisjonen, T-

538/11, ECLI:EU:T:2015:188, nr. 65 og 66, og den rettspraksis som siteres der. 
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a) forhåndsuttalelsen anvender den nasjonale skattelovgivningen på feil måte, og dette 

medfører et lavere skattebeløp(256), 

b) andre foretak i en sammenlignbar faktisk og juridisk situasjon ikke kan få 

forhåndsuttalelsen(257), eller 

c) skattemyndigheten anvender en mer fordelaktig behandling av noen skattebetalere 

sammenlignet med andre skattebetalere i en lignende faktisk og juridisk situasjon. Dette 

kan for eksempel være tilfelle dersom skattemyndigheten godtar en internprisingsordning 

som ikke er i samsvar med armlengdeprinsippet, ettersom den metoden som godkjennes 

gjennom forhåndsuttalelsen, gir et resultat som avviker fra en pålitelig tilnærmet 

beregning av et markedsbasert resultat(258). Det samme gjelder dersom 

forhåndsuttalelsen gjør det mulig for mottakerne å anvende alternative, mer indirekte 

metoder for å beregne skattepliktig overskudd, for eksempel bruk av faste marginer i en 

kost-pluss-metode eller videresalg-minus-metode for å fastsette en egnet internprising, 

selv om det finnes mer direkte metoder(259). 

 Skat te for l i k  5.4.4.2.

175. Skatteforlik inngås vanligvis i forbindelse med tvister mellom en skattebetaler og 

skattemyndighetene om skattebeløpet som skal betales. Slike forlik er alminnelig praksis i en 

rekke EØS-stater. Inngåelse av skatteforlik gir skattemyndighetene mulighet til å unngå 

langvarige rettssaker ved nasjonale domstoler og å sikre rask inndrivelse av skatten. Selv om 

EØS-statenes myndighet på området er uomtvistelig, kan statsstøtte forekomme i forbindelse 

med inngåelse av skatteforlik, særlig dersom skattebeløpet har blitt redusert uten en klar 

begrunnelse (for eksempel forbedret inndrivelse av gjeld), eller dersom det gir skattebetaleren 

en uforholdsmessig fordel(260). 

176. I denne sammenheng kan et forlik mellom skattemyndigheten og skattebetaleren særlig 

medføre en selektiv fordel dersom(261) 

a) skattemyndigheten ved å gi skattebetaleren uforholdsmessige skattefordeler anvender en 

mer fordelaktig, skjønnsmessig behandling sammenlignet med andre skattebetalere i en 

lignende juridisk og faktisk situasjon, 

b) forliket er i strid med gjeldende skattebestemmelser og har medført et lavere skattebeløp 

som ligger utenfor et rimelig intervall. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom de 

faktiske omstendighetene burde ha ført til en annen skattemessig vurdering på grunnlag 

av gjeldende bestemmelser (men skattebeløpet er redusert i strid med reglene).  

  

(256) Se Kommisjonens beslutning 2003/601/EF av 17. februar 2003 om en støtteordning for utenlandsinntekt innført 

av Irland (EUT L 204 av 13.8.2003, s. 51), betraktning 33–35. 

(257) For eksempel vil dette være tilfelle dersom enkelte foretak som deltar i transaksjoner med kontrollerte enheter, 

ikke får anmode om slike forhåndsuttalelser, mens en på forhånd definert kategori av foretak får gjøre det. Se i 

denne forbindelse Kommisjonens beslutning 2004/77/EF av 24. juni 2003 om en særlig skatteordning for 

amerikanske salgsselskaper (United States foreign sales corporations) (EUT L 23 av 13.8.2003, s. 14), 

betraktning 56–62. 

(258) Se Kommisjonens beslutning av 21. oktober 2015 i sak SA.38374, Starbucks, ennå ikke offentliggjort, 

Kommisjonens beslutning av 21. oktober 2015 i sak SA.38375, Fiat, ennå ikke offentliggjort, Kommisjonens 

beslutning av 11. januar 2016 i sak SA.37667, statsstøtteordning for fritak fra skatt på overskytende gevinst, 

ennå ikke offentliggjort; alle sakene er anket. 

(259) Se Kommisjonens beslutning 2003/438/EF av 16. oktober 2002 i statsstøttesak C 50/2001, Luxembourg Finance 

Companies (EUT L 153 av 20.6.2003, s. 40), betraktning 43 og 44; Kommisjonens beslutning 2003/501/EF av 

16. oktober 2002 i statsstøttesak C 49/2001, koordineringssentre i Luxembourg (EUT L 170 av 9.7.2003, s. 20), 

betraktning 46, 47 og 50; Kommisjonens beslutning 2003/757/EF av 17. februar 2003, koordineringssentre i 

Belgia (EUT L 282 av 30.10.2003, s. 25), betraktning 89–95, den tilknyttede Domstolens dom av 22. juni 2006, 

Belgia og Forum 187 mot Kommisjonen, forente saker C-182/03 og C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416, nr. 96 og 

97; Kommisjonens beslutning 2004/76/EF av 13. mai 2003 om franske hovedkontorer og logistikksentre (EUT L 

23 av 28.1.2004, s. 1), betraktning 50 og 53; Kommisjonens beslutning av 21. oktober 2015 i sak SA.38374, 

Starbucks, ennå ikke offentliggjort, anket, betraktning 282–285; Kommisjonens beslutning av 21. oktober 2015 i 

sak SA.38375, Fiat, ennå ikke offentliggjort, anket, betraktning 245. 

(260) Se Kommisjonens beslutning 2011/276/EU av 26. mai 2010 i statsstøttesak C-76/03, Umicore SA (EUT L 122 

av 11.5.2011, s. 76). 

(261) Se Kommisjonens beslutning 2011/276/EU av 26. mai 2010 i statsstøttesak C-76/03, Umicore SA (EUT L 122 

av 11.5.2011, s. 76), betraktning 155. 
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5.4.5. Avskrivningsregler 

177. Skattetiltak av ren teknisk art, for eksempel avskrivningsregler, utgjør vanligvis ikke 

statsstøtte. Metoden for å beregne avskrivning av eiendeler varierer fra én EØS-stat til en 

annen, men slike metoder kan utgjøre en naturlig del av det skattesystemet de inngår i. 

178. Det som gjør det vanskelig å vurdere om selektivitet forekommer i forbindelse med visse 

eiendelers avskrivningssats, er at det skal fastsettes en referanseverdi (som en bestemt 

avskrivningssats eller -metode eventuelt avviker fra). Det regnskapsmessige formålet med 

avskrivningen er vanligvis å gjenspeile eiendelenes økonomiske verdiforringelse med sikte på 

å oppnå et pålitelig bilde av et selskaps finansielle situasjon, mens skattereglene har andre 

formål, for eksempel å tillate at selskapene sprer fradragsberettigede utgifter over tid. 

179. Avskrivningsincentiver (for eksempel en kortere avskrivningsperiode, en gunstigere 

avskrivningsmetode(262), tidlig avskrivning osv.) for visse typer eiendeler eller foretak, som 

ikke er basert på de veiledende prinsippene for de berørte avskrivningsreglene, kan medføre at 

statsstøtte foreligger. Derimot kan regler for raskere eller tidlig avskrivning av leasede 

eiendeler anses som generelle tiltak dersom selskaper i alle sektorer og størrelser har tilgang 

til de berørte leasingkontraktene(263). 

180. Dersom skattemyndighetene kan fastsette forskjellige avskrivningsperioder eller 

verdsettingsmetoder for det enkelte foretak eller den enkelte næring etter eget skjønn, er det 

åpenbart grunn til å anta at det dreier seg om selektivitet. På samme måte kan kravet om 

forhåndstillatelse fra en skattemyndighet som vilkår for å anvende en avskrivningsordning, 

være selektivt dersom tillatelsen ikke er begrenset til forhåndskontroll av lovfestede krav(264). 

5.4.6. Ordning med fast skatt for særlige virksomheter 

181. Særbestemmelser som ikke inneholder skjønnsmessige innslag, og som for eksempel gjør det 

mulig å beregne inntektskatt på fast grunnlag, kan være berettiget ut fra systemets art og 

generelle oppbygging, blant annet når de er forbundet med visse regnskapsmessige krav eller 

tar hensyn til betydningen av fast eiendom som en særegen eiendel innenfor visse sektorer. 

182. Slike bestemmelser er derfor ikke selektive dersom følgende vilkår er oppfylt: 

a) ordningen med fast skatt kan begrunnes i hensynet til å unngå at uforholdsmessige 

administrative byrder pålegges visse typer foretak på grunn av deres beskjedne størrelse 

eller deres virksomhetssektor, 

b) ordningen med fast skatt fører i gjennomsnitt ikke til en lavere skattebyrde for disse 

foretakene sammenlignet med andre foretak som er utelukket fra ordningens 

anvendelsesområde, og den medfører ikke fordeler for en underkategori av mottakere 

innenfor ordningen.  

  

(262) Saldoavskrivningsmetoden eller den aritmetrisk-degressive metoden i motsetning til den mest vanlige lineære 

metoden. 

(263) Se Kommisjonens beslutning av 20. november 2012 i statsstøttesak SA.34736 om tidlig avskrivning av visse 

eiendeler kjøpt gjennom en finansiell leasingavtale (EUT C 384 av 13.12.2012, s. 1). 

(264) Se Kommisjonens beslutning av 20. desember 2006 om en støtteordning innført av Frankrike i henhold til 

artikkel 39 CA i den alminnelige skatteloven (EUT L 112 av 30.4.2007, s. 41), betraktning 122. 
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5.4.7. Regler mot misbruk 

183. Det kan være berettiget å innføre regler mot misbruk som tiltak for å forebygge 

skatteunndragelse(265). Slike regler kan imidlertid være selektive dersom de muliggjør et 

unntak (i form av at reglene mot misbruk ikke anvendes) for bestemte foretak eller 

transaksjoner, som ikke ville være forenlig med logikken som ligger til grunn for de berørte 

reglene mot misbruk(266). 

5.4.8. Særavgifter 

184. En redusert særavgift kan gi en selektiv fordel til foretakene som anvender det berørte 

produktet som innsatsvare eller selger det på markedet(268). 

6. Påvirkning på samhandel og konkurranse 

6.1. Alminnelige prinsipper 

185. Offentlig støtte til foretak utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 bare 

dersom den ”vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller 

produksjonen av enkelte varer”, og bare i det omfang den ”påvirker samhandelen” mellom 

EØS-statene. 

186. Dette er to atskilte og nødvendige kriterier i statsstøttebegrepet. I praksis behandles imidlertid 

disse to kriteriene ofte samlet ved vurdering av om det foreligger statsstøtte, ettersom de som 

regel anses å være uløselig knyttet til hverandre(269). 

6.2. Konkurransevridning 

187. En støtte som gis av staten, anses å vri eller true med å vri konkurransen dersom det er 

sannsynlig at den vil forbedre mottakerens konkurransestilling i forhold til andre foretak som 

den konkurrerer med(270). I praksis betyr det at konkurransevridning i henhold til EØS-

avtalens artikkel 61 nr. 1, generelt anses å forekomme når staten gir en økonomisk fordel til et 

foretak i en liberalisert sektor der det forekommer eller kunne forekomme konkurranse(271). 

188. Det faktum at en myndighet tildeler oppgaven med å yte en offentlig tjeneste til en intern 

leverandør (selv om den hadde kunnet tildele tjenesten til tredjemann), utelukker ikke i seg 

selv at konkurransen kan vris. Det kan imidlertid utelukkes at konkurransevridning foreligger 

dersom følgende kumulative vilkår er oppfylt: 

a) en tjeneste er underlagt et lovfestet monopol (opprettet i samsvar med EØS-retten)(272),  

  

(265) Domstolens dom av 29. april 2004, Kattner Stahlbau, C-308/01, ECLI:EU:C:2004:252, nr. 65 ff. 

(266) Se Kommisjonens beslutning 2007/256/EF av 20. desember 2006 om en støtteordning innført av Frankrike i 

henhold til artikkel 39 CA i den alminnelige skatteloven (EUT L 112 av 30.04.2007, s. 41), betraktning 81 ff. 

(268) Se for eksempel Kommisjonens beslutning 1999/779/EF av 3. februar 1999 om en østerriksk støtte gitt i form av 

et fritak fra drikkevareskatt på vin og andre gjærede drikkevarer som selges direkte til forbrukerne på 

produksjonsstedet (EFT L 305 av 30.11.1999, s. 27). 

(269) Underrettens dom av 15. juni 2000, Alzetta, forente saker T-298/97, T-312/97 osv., ECLI:EU:T:2000:151, nr. 81. 

(270) Domstolens dom av 17. september 1980, Philip Morris, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, nr. 11; Underrettens dom 

av 15. juni 2000, Alzetta, forente saker T-298/97, T-312/97 osv., ECLI:EU:T:2000:151, nr. 80. 

(271) Underrettens dom av 15. juni 2000, Alzetta, forente saker T-298/97, T-312/97 osv., ECLI:EU:T:2000:151,  

nr. 141–147; Domstolens dom av 24. juli 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415. 

(272) Et lovfestet monopol foreligger dersom en bestemt tjeneste ved lov eller gjennom lovgivningsmessige tiltak er 

forbeholdt en eneleverandør med et klart forbud mot at andre aktører yter denne tjenesten (selv når det dreier seg 

om å dekke residualetterspørsel fra visse kundegrupper). Det faktum at yting av en offentlig tjeneste er tildelt et 

bestemt foretak, betyr imidlertid ikke at dette foretaket har et lovfestet monopol. 
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b) det lovfestede monopolet utelukker ikke bare konkurranse på markedet, men også 

konkurransen om markedet, ved at det hindrer enhver mulig konkurranse om å bli 

eneleverandør av den berørte tjenesten(273), 

c) tjenesten konkurrerer ikke med andre tjenester, og 

d) dersom tjenesteyteren er aktiv på et annet geografisk marked eller produktmarked som er 

åpent for konkurranse, skal kryssubsidiering være utelukket. Dette krever at det føres 

atskilte regnskaper, at kostnader og inntekter fordeles på en egnet måte, og at eventuell 

offentlig finansiering av tjenesten som omfattes av det lovfestede monopolet, ikke kan 

begunstige andre virksomheter. 

189. Offentlig støtte vil kunne vri konkurransen selv om den ikke hjelper mottakerforetaket med å 

utvide og få nye markedsandeler. Det er tilstrekkelig at støtten gir foretaket mulighet til å 

opprettholde en sterkere konkurransestilling enn det ellers ville hatt. For å anse støtten som 

konkurransevridende i denne sammenheng er det vanligvis tilstrekkelig at støtten gir 

mottakeren en fordel ved å frita denne fra utgifter som den ellers ville hatt i forbindelse med 

den daglige driften(274). Definisjonen av statsstøtte krever ikke at konkurransevridningen eller 

påvirkningen på samhandelen er betydelig eller vesentlig. Det faktum at støttebeløpet er lavt, 

eller at mottakerforetaket er lite, utelukker ikke i seg selv konkurransevridning eller en fare 

for en slik vridning(275), imidlertid forutsatt at sannsynligheten for en slik vridning ikke er rent 

hypotetisk(276). 

6.3. Påvirkning på samhandelen 

190. Offentlig støtte til foretak utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 bare 

dersom den ”påvirker samhandelen” mellom EØS-statene. I den forbindelse er det ikke 

nødvendig å fastslå at støtten faktisk påvirker samhandelen mellom EØS-statene, bare at 

støtten kan påvirke den(277). EØS-domstolene har særlig fastslått at ”når statlig finansiell 

støtte styrker et foretaks stilling sammenlignet med andre foretak som konkurrerer i 

samhandelen i EØS, må det kunne anses at støtten påvirker samhandelen”.(278) 

191. Offentlig støtte vil kunne påvirke samhandelen mellom EØS-statene selv om mottakeren ikke 

deltar direkte i handel over landegrensene. For eksempel kan tilskuddet gjøre det vanskeligere 

for aktører i andre EØS-stater å komme inn på markedet, ved at det opprettholder eller styrker 

det lokale tilbudet(279).  

  

(273) Underrettens dom av 16. juli 2014, Tyskland mot Kommisjonen, T-295/12, ECLI:EU:T:2014:675, nr. 158; 

Kommisjonens beslutning av 7. juli 2002 i statsstøttesak N 356/2002 – Det forente kongerike – Network Rail 

(EFT C 232 av 28.9.2002, s. 2), betraktning 75, 76 og 77. Det er for eksempel konkurranse om markedet dersom 

en konsesjon tildeles gjennom en anbudskonkurranse. 

(274) Domstolens dom av 3. mars 2005, Heiser, C-172/03, ECLI:EU:C:2005:130, nr. 55. 

(275) Underrettens dom av 29. september 2000, Confederación Espanola de Transporte de Mercancías mot 

Kommisjonen, T-55/99, ECLI:EU:T:2000:223, nr. 89; Domstolens dom av 24. juli 2003, Altmark Trans, C-

280/00, ECLI:EU:C:2003:415, nr. 81. 

(276) Domstolens dom av 24. juli 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, nr. 79. 

(277) Domstolens dom av 14. januar 2015, Eventech mot The Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9,  

nr. 65; Domstolens dom av 8. mai 2013, Libert m.fl., forente saker C-197/11 og C-203/11, 

ECLI:EU:C:2013:288, nr. 76. 

(278) Domstolens dom av 14. januar 2015, Eventech mot The Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9,  

nr. 66; Domstolens dom av 8. mai 2013, Libert m.fl., forente saker C-197/11 og C-203/11, 

ECLI:EU:C:2013:288,  

nr. 77; Underrettens dom av 4. april 2001, Friulia Venezia Giulia, T-288/97, ECLI:EU:T:2001:115, nr. 41. 

(279) Domstolens dom av 14. januar 2015, Eventech mot The Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9,  

nr. 67; Domstolens dom av 8. mai 2013, Libert m.fl., forente saker C-197/11 og C-203/11, 

ECLI:EU:C:2013:288,  

nr. 78; Domstolens dom av 24. juli 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, nr. 78. 
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192. Det faktum at støttebeløpet er relativt lavt, eller at foretaket som mottar det, er relativt lite, 

utelukker ikke i seg selv at handelen mellom EØS-statene kan bli påvirket(280). Et offentlig 

tilskudd tildelt til et foretak som bare yter lokale eller regionale tjenester, og ingen tjenester 

utenfor sin hjemstat, kan likevel påvirke samhandelen mellom EØS-statene dersom foretak fra 

andre EØS-stater kunne levere de samme tjenestene (også gjennom etableringsretten), og 

denne muligheten ikke er rent hypotetisk. Når en EØS-stat for eksempel gir et offentlig 

tilskudd til et foretak for at det skal yte transporttjenester, kan ytingen av disse tjenestene, på 

grunn av tilskuddet, bli opprettholdt eller styrket med den følgen at foretak etablert i de øvrige 

EØS-statene har mindre mulighet til å yte transporttjenester på denne EØS-statens 

marked(281). En slik påvirkning kan imidlertid være mindre sannsynlig dersom den 

økonomiske virksomhetens omfang er svært lite, noe som for eksempel kan framgå av en 

svært lav omsetning. 

193. Samhandelen kan i prinsippet også påvirkes selv om mottakeren eksporterer hele eller det 

meste av sin produksjon ut av EØS, men i slike situasjoner er påvirkningen mindre 

umiddelbar og kan ikke antas å forekomme bare fordi markedet er åpent for konkurranse(282). 

194. Når det skal fastslås om samhandelen påvirkes, er det ikke nødvendig å avgrense markedet 

eller foreta en detaljert undersøkelse av tiltakets påvirkning på konkurransestillingen til 

støttemottakeren og dennes konkurrenter(283). 

195. En påvirkning på samhandelen mellom EØS-statene kan imidlertid ikke være rent hypotetisk 

eller antatt. Det skal påvises hvorfor tiltaket vrir eller truer med å vri konkurransen og kan 

antas å påvirke samhandelen mellom EØS-statene på grunnlag av tiltakets forventede 

virkninger(284). 

196. Overvåkingsorganet og Kommisjonen har i en rekke vedtak, i lys av de særlige 

omstendighetene i sakene, ansett at tiltaket bare hadde en rent lokal virkning og derfor ikke 

påvirket samhandelen mellom EØS-statene. I disse sakene fastslo Overvåkingsorganet og 

Kommisjonen særlig at støttemottakeren leverte varer eller tjenester i et begrenset område i en 

EØS-stat, og at det var usannsynlig at støttemottakeren ville tiltrekke kunder fra andre EØS-

stater, samt at det ikke kunne forventes at tiltaket ville ha mer enn en marginal innvirkning på 

vilkårene for investeringer eller etableringer over landegrensene. 

197. Selv om det ikke er mulig å definere generelle kategorier av tiltak som vanligvis oppfyller 

disse kriteriene, gir tidligere avgjørelser eksempler på situasjoner der Overvåkingsorganet og 

Kommisjonen har fastslått at offentlig støtte, i lys av sakenes særlige omstendigheter, ikke 

kunne antas å påvirke samhandelen mellom EØS-statene. Følgende er eksempler på slike 

saker: 

a) idretts- og fritidsanlegg som hovedsakelig betjener et lokalt publikum, og som 

sannsynligvis ikke vil tiltrekke kunder eller investeringer fra andre EØS-stater(285),  

  

(280) Domstolens dom av 14. januar 2015, Eventech mot The Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9,  

nr. 68. 

(281) Domstolens dom av 24. juli 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, nr. 77 og 78. 

(282) Domstolens dom av 21. mars 1990, Belgia mot Kommisjonen (”Tubemeuse”), C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125,  

nr. 35; Domstolens dom av 30. april 2009, Kommisjonen mot Republikken Italia og Wam SpA, C-494/06 P, 

ECLI:EU:C:2009:272, nr. 62. 

(283) Domstolens dom av 17. september 1980, Philip Morris, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209; Underrettens dom av  

4. september 2009, Italia mot Kommisjonen, T-211/05, ECLI:EU:T:2009:304, nr. 157–160; Underrettens dom av  

15. juni 2000, Alzetta, forente saker T-298/97, T-312/97 osv., ECLI:EU:T:2000:151, nr. 95. 

(284) Underrettens dom av 6. juli 1995, AITEC m.fl. mot Kommisjonen, forente saker T-447/93, T-448/93 og T-

449/93, ECLI:EU:T:1995:130, nr. 141. 

(285) Se for eksempel Kommisjonens beslutning i statsstøttesak N 258/2000 Leisure Pool Dorsten (EFT C 172 av 

16.6.2001, s. 16); C 10/2003 – Nederland – Havner som ikke har fortjeneste som formål, for fritidsfartøyer (EUT 

L 34 av 6.2.2004, s. 63); SA.37963 – Det forente kongerike – Påstått statsstøtte til Glenmore Lodge (EUT C 277 

av 21.8.2015, s. 3; SA.38208 – Det forente kongerike – Påstått statsstøtte til golfklubber med britiske eiere (EUT 

C 277 av 21.8.2015, s. 4); vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 459/12/COL av 5. desember 2012 om støtte til 

Bømlabadet Bygg AS til bygging av Bømlabadet badeland i Bømlo kommune (EUT C 193 av 4.7.2013, og EØS-

tillegget nr. 39 av 4.7.2013, s. 1). 
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b) kulturarrangementer og -enheter som utøver økonomisk virksomhet(286), men som 

sannsynligvis ikke vil trekke brukere eller besøkende vekk fra lignende tilbud i andre 

EØS-stater(287); Overvåkingsorganet anser at bare finansiering som gis til store og 

velkjente kulturinstitusjoner og -arrangementer i en EØS-stat, med bred markedsføring 

utenfor deres hjemregion, vil kunne påvirke samhandelen mellom EØS-statene, 

c) sykehus og andre helseinstitusjoner som yter det vanlige utvalget av helsetjenester til 

lokalbefolkningen, og som sannsynligvis ikke vil tiltrekke kunder eller investeringer fra 

andre EØS-stater(288), 

d) nyhetsmedier og/eller kulturprodukter som av språklige og geografiske grunner har et 

begrenset lokalt publikum(289), 

e) et konferansesenter der det på grunn av beliggenheten og støttens potensielle innvirkning 

på prisene er svært usannsynlig at det vil trekke brukere vekk fra andre sentre i andre 

EØS-stater(290), 

f) en informasjons- og nettverksplattform for direkte håndtering av problemer med 

arbeidsløshet og sosiale konflikter i et på forhånd avgrenset og svært lite lokalt 

område(291), 

g) små lufthavner(292) eller havner(293) som hovedsakelig betjener lokale brukere og dermed 

begrenser konkurransen om å yte tjenestene, til et lokalt nivå, og som i svært liten grad 

påvirkes av investeringer over grensene, 

h) finansiering av visse taubaner (og særlig skiheiser) i områder med få anlegg og begrenset 

turistkapasitet. Kommisjonen har forklart at følgende faktorer vanligvis tas i betraktning 

når det skal skjelnes mellom anlegg som støtter en virksomhet som kan tiltrekke ikke-

lokale brukere, hvilket vanligvis anses å påvirke samhandelen, og idrettsanlegg i områder 

med få anlegg og begrenset turistkapasitet, der offentlig støtte ikke kan anses å påvirke 

samhandelen mellom EØS-statene(294): a) anleggenes beliggenhet (for eksempel i byer 

eller som forbindelsesledd mellom småsteder), b) driftstid, c) hovedsakelig lokale 

brukere (antall dagsbilletter i forhold til ukesbilletter), d) anleggenes samlede antall og 

  

(286) Avsnitt 2.6 inneholder opplysninger om vilkårene for å anse at virksomhet knyttet til bevaring av kulturarven er 

av økonomisk art i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. For virksomheter knyttet til kultur eller bevaring 

av kulturarven som ikke er av økonomisk art, er det ikke nødvendig å foreta en vurdering av om en eventuell 

offentlig finansiering kan påvirke samhandelen. 

(287) Se for eksempel Kommisjonens beslutning i statsstøttesak N 630/2003 Lokalmuseer på Sardinia (EUT C 275 av 

8.11.2005, s. 3); SA.34466 Kypros – Senter for bildekunst og forskning (EUT C 1 av 4.1.2013, s. 10); SA.36581 

Hellas – Bygging av arkeologisk museum i Messara, Kreta (EUT C 353 av 3.12.2013, s. 4); SA.35909 (2012/N) 

– Den tsjekkiske republikk – Infrastruktur for turisme (NUTS II region Sørøst) (EUT C 306 av 22.10.2013, s. 4); 

SA.34891 (2012/N) – Polen – Statsstøtte til Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl (EUT C 293 av 

9.10.2013, s. 1). 

(288) Se for eksempel Kommisjonens beslutning i statsstøttesak N 543/2001 Irland – Kapitaltilskudd til sykehus (EFT 

C 154 av 28.6.2002, s. 4); SA.34576 Portugal – Jean Piaget North-east Continuing Care Unit (EUT C 73 av 

13.3.2013, s. 1); SA.37432 – Den tsjekkiske republikk – Finansiering til offentlige sykehus i regionen Hradec 

Králové (EUT C 203 av 19.6.2015, s. 2); SA.37904 – Tyskland – Påstått statsstøtte til legesenter i Durmersheim 

(EUT C 188 av 5.6.2015, s. 2); SA.38035 – Tyskland – Påstått støtte til en spesialisert rehabiliteringsklinikk for 

ortopedi og traumekirurgi (EUT C 188 av 5.6.2015, s. 3). 

(289) Se for eksempel Kommisjonens beslutning i statsstøttesak N 257/2007 Tilskudd til teaterproduksjoner i 

Baskerland (EUT C 173 av 26.7.2007, s. 1); N 458/2004 Editorial Andaluza Holding (EUT C 131 av 28.5.2005, 

s. 1); SA.33243 Jornal da Madeira (EUT C 16 av 19.1.2013, s. 1) 

(290) Se for eksempel Kommisjonens beslutning i statsstøttesak N 486/2002 Sverige – Kongresshall i Visby (EUT C 

75 av 27.3.2003, s. 2). 

(291) Se Kommisjonens beslutning i statsstøttesak SA.33149 – Tyskland – Påstått ulovlig statsstøtte til byprosjektet 

”Wirtschaftsbüro Gaarden” – Kiel (EUT C 188 av 5.6.2015, s. 1). 

(292) Se for eksempel Kommisjonens beslutning i statsstøttesak SA.38441 – Det forente kongerike – Isles of Scilly Air 

links (EUT C 5 av 9.1.2015, s. 4). 

(293) Se for eksempel Kommisjonens beslutning i statsstøttesak SA.39403 – Nederland – Investering i Lauwersoog 

havn (EUT C 259 av 7.8.2015, s. 4); SA.42219 – Tyskland – Renovering av Schuhmacher-kaien i Maasholm 

havn (EUT C 426 av 18.12.2015, s. 5). 

(294) Kommisjonens melding til medlemsstatene og andre berørte parter om statsstøttesak N 376/01 – Støtteordning 

for taubaner (EFT C 172 av 18.7.2002, s. 2). 
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kapasitet i forhold til antall fastboende brukere, e) andre turistanlegg i området. Med de 

nødvendige justeringer kan lignende faktorer også være relevante for andre typer anlegg. 

198. I de fleste tilfeller er omstendighetene som støtten er gitt under, tilstrekkelig til å vise at 

støtten kan påvirke samhandelen mellom EØS-statene og kan vri eller true med å vri 

konkurransen, men disse omstendighetene skal likevel angis på egnet måte. Når det gjelder 

støtteordninger, er det vanligvis tilstrekkelig å undersøke den berørte ordningens 

egenskaper(295). 

7. Infrastruktur: noen presiseringer 

7.1. Innledning 

199. Veiledningen om statsstøttebegrepet som gis i disse retningslinjene, får anvendelse på 

offentlig finansiering av infrastruktur som brukes til økonomisk virksomhet, på samme måte 

som de får anvendelse på enhver annen offentlig finansiering som begunstiger en økonomisk 

virksomhet(296). Ettersom offentlig finansiering av infrastruktur har strategisk betydning, ikke 

minst for å fremme vekst, og de spørsmålene som dette ofte medfører, bør det gis særlig 

veiledning om når offentlig finansiering av infrastruktur begunstiger et foretak, gir det en 

fordel og påvirker konkurransen og samhandelen mellom EØS-statene. 

200. Infrastrukturprosjekter omfatter ofte flere kategorier av aktører, og statsstøtte til disse kan 

være til fordel for byggingen (herunder utvidelser eller forbedringer), driften eller 

anvendelsen av infrastrukturen(297). I dette avsnitt er det derfor nyttig å skjelne mellom 

utbyggeren og/eller den første eieren (”utbyggeren/eieren”(298)) av en infrastruktur, 

operatørene (dvs. foretak som bruker infrastrukturen direkte til å yte tjenester til sluttbrukerne, 

herunder foretak som kjøper infrastrukturen fra utbyggeren/eieren for å utnytte den 

økonomisk, eller som får en konsesjon for eller inngår en leasingavtale om bruk og drift av 

infrastrukturen), og infrastrukturens sluttbrukere, selv om disse funksjonene i noen tilfeller 

kan overlappe hverandre. 

7.2. Støtte til utbygger/eier 

7.2.1. Økonomisk virksomhet eller ikke-økonomisk virksomhet 

201. Offentlig finansiering av infrastruktur ble tidligere vanligvis ikke ansett å være omfattet av 

statsstøttereglene, ettersom byggingen og driften av infrastrukturen ble ansett som generelle 

tiltak innenfor rammen for den offentlige politikken, og ikke som en økonomisk 

virksomhet(299). I den seneste tid har imidlertid faktorer som liberalisering, privatisering, 

markedsintegrering og teknologiske framskritt skapt nye muligheter for kommersiell 

utnyttelse av infrastrukturer.  

  

(295) Se for eksempel Domstolens dom av 14. oktober 1987, Tyskland mot Kommisjonen, 248/84, 

ECLI:EU:C:1987:437, nr. 18. 

(296) ”Offentlig finansiering av infrastruktur” omfatter alle former for tildeling av statsmidler til bygging, anskaffelse 

og drift av infrastruktur. 

(297) Dette avsnitt berører ikke eventuell støtte til entreprenører som deltar i byggingen av infrastruktur. 

(298) ”Eieren” omfatter enhver enhet som utøver faktisk eiendomsrett til infrastrukturen og får de økonomiske 

fordelene av den. I tilfeller der eieren overdrar eiendomsretten til en separat enhet (for eksempel en 

havnemyndighet) som forvalter infrastrukturen på vegne av eieren, kan denne anses å erstatte eieren med hensyn 

til statsstøttekontrollen. 

(299) Tjuefemte rapport om konkurransepolitikken, 1995, nr. 175. 
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202. Underretten anerkjente denne utviklingen i Aéroports de Paris-dommen(300), der den 

presiserte at driften av en lufthavn skulle anses å være en økonomisk virksomhet. I den 

seneste tid har Leipzig/Halle-dommen(301) bekreftet at bygging av en rullebane i en 

kommersiell lufthavn er en økonomisk virksomhet i seg selv. Selv om disse sakene spesifikt 

omhandler lufthavner, ser det ut til at de prinsippene som EØS-domstolene har utviklet, kan 

tolkes i videre forstand slik at de kan få anvendelse på byggingen av enhver infrastruktur som 

er uløselig knyttet til en økonomisk virksomhet(302). 

203. På den annen side er finansiering av infrastruktur som ikke skal utnyttes kommersielt, i 

prinsippet ikke omfattet av statsstøttereglene. Det gjelder for eksempel infrastruktur som 

brukes til virksomhet som staten vanligvis utfører i forbindelse med sin utøvelse av offentlig 

myndighet (for eksempel militæranlegg, flykontroll i lufthavner, fyrtårn og annet utstyr til 

generelle navigeringsbehov, blant annet på innlands vannveier, vannstandregulering i 

allmennhetens interesse, politi og tollvesen), eller som ikke brukes for å tilby varer eller 

tjenester på et marked (for eksempel veier som stilles gratis til rådighet for allmennheten). 

Slike virksomheter er ikke av økonomisk art, og er i likhet med offentlig finansiering av 

tilknyttet infrastruktur derfor ikke omfattet av statsstøttereglene(303). 

204. Dersom en infrastruktur som opprinnelig ble brukt til å utføre ikke-økonomisk virksomhet, 

senere brukes til en økonomisk virksomhet (for eksempel dersom en militær lufthavn 

omgjøres til en sivil lufthavn), skal bare kostnadene for å omgjøre infrastrukturen til 

økonomisk anvendelse tas hensyn til ved vurderingen i henhold til statsstøttereglene(304). 

205. Dersom en infrastruktur brukes til både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet, vil 

offentlig finansiering av byggingen være omfattet av statsstøttereglene bare i den grad den 

dekker kostnader knyttet til den økonomiske virksomheten. 

206. Dersom en enhet utøver både økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet, skal EØS-statene 

sikre at den offentlige finansieringen av de ikke-økonomiske virksomhetene ikke kan brukes 

til å kryssubsidiere de økonomiske virksomhetene. Dette kan særlig sikres ved at den 

offentlige finansieringen av nettokostnaden (herunder kapitalkostnaden) begrenses for de 

ikke-økonomiske virksomhetene, som skal identifiseres på grunnlag av klart atskilte 

regnskaper.  

  

(300) Underrettens dom av 12. desember 2000, Aéroports de Paris mot Kommisjonen, T-128/98, 

ECLI:EU:T:2000:290,  

nr. 125, stadfestet etter anke i Domstolens dom av 24. oktober 2002, Aéroports de Paris mot Kommisjonen, C-

82/01 P, ECLI:EU:C:2002:617. Se også Underrettens dom av 17. desember 2008, Ryanair mot Kommisjonen, T-

196/04, ECLI:EU:T:2008:585, nr. 88. 

(301) Underrettens dom av 24. mars 2011, Freistaat Sachsen og Land Sachsen-Anhalt m.fl. mot Kommisjonen, forente 

saker T-443/08 og T-455/08, ECLI:EU:T:2011:117, særlig nr. 93 og 94, opprettholdt etter anke i Domstolens 

dom av 19. desember 2012, Mitteldeutsche Flughafen AG og Flughafen Leipzig-Halle GmbH mot Kommisjonen, 

C-288/11 P, ECLI:EU:C:2012:821, særlig nr. 40–43 og 47. 

(302) Domstolens dom av 19. desember 2012, Mitteldeutsche Flughafen AG og Flughafen Leipzig-Halle GmbH mot 

Kommisjonen, C-288/11 P, ECLI:EU:C:2012:821, nr. 43 og 44. Domstolens dom av 14. januar 2015, Eventech 

mot The Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, nr. 40. 

(303) Domstolens dom av 16. juni 1987, Kommisjonen mot Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, nr. 7 og 8. 

Domstolens dom av 4. mai 1988, Bodson/Pompes funèbres des regions libérées, C-30/87, ECLI:EU:C:1988:225, 

nr. 18; Underrettens dom av 24. mars 2011, Freistaat Sachsen og Land Sachsen-Anhalt m.fl. mot Kommisjonen, 

forente saker T-443/08 og T-455/08, ECLI:EU:T:2011:117, nr. 98. 

(304) Se Kommisjonens beslutning i statsstøttesak SA.23324 – Tampere-Pirkkala lufthavn (EUT L 309 av 13.11.2013,  

s. 27), og i statsstøttesak SA.35388 – Polen – Oppføring av Gdynia-Kosakowo lufthavn. 
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207. Dersom infrastrukturen, i tilfeller med blandet bruk, nesten utelukkende brukes til en ikke-

økonomisk virksomhet, anser Overvåkingsorganet at finansieringen av den som helhet falle 

utenfor statsstøttereglene, forutsatt at den økonomiske bruken er ren tilleggsvirksomhet, dvs. 

en virksomhet som er direkte knyttet til og nødvendig for infrastrukturens drift eller uløselig 

knyttet til dens hovedsakelige ikke-økonomiske bruk. Dette bør anses å være tilfelle når den 

økonomiske virksomheten krever samme ressurser som de ikke-økonomiske 

hovedvirksomhetene, for eksempel materialer, utstyr, arbeidskraft eller fast kapital. 

Økonomisk tilleggsvirksomhet skal fortsatt ha begrenset omfang i forhold til infrastrukturens 

kapasitet(305). Et eksempel på slik økonomisk tilleggsvirksomhet kan være en 

forskningsorganisasjon som iblant leier ut sitt utstyr og sine laboratorier til 

næringslivspartnere(306). Overvåkingsorganet anser også at offentlig finansiering av vanlige 

tilbud (f.eks. restauranter, butikker eller betalingsparkering) til brukerne av infrastrukturer 

som nesten utelukkende brukes til ikke-økonomisk virksomhet, vanligvis ikke påvirker 

samhandelen mellom EØS-statene, ettersom det er usannsynlig at disse vanlige tilbudene vil 

tiltrekke kunder fra andre EØS-stater og at finansieringen av dem får mer enn en marginal 

innvirkning på investeringer eller etableringer over landegrensene. 

208. Som fastslått av Domstolen i Leipzig/Halle-dommen kan byggingen av en infrastruktur eller 

av deler av den, falle inn under statens utøvelse av offentlig myndighet(307). I slike tilfeller er 

den offentlige finansieringen av infrastrukturen (eller den relevante delen av infrastrukturen) 

ikke omfattet av statsstøttereglene. 

209. Som følge av usikkerheten som rådde før Aéroport de Paris-dommen, kunne offentlige 

myndigheter med rette anse at offentlig finansiering av infrastruktur som ble tildelt før nevnte 

dom, ikke utgjorde statsstøtte, og at det derfor ikke var nødvendig å melde slike tiltak til 

Overvåkingsorganet. Overvåkingsorganet kan derfor ikke reise tvil om finansieringstiltak som 

ble endelig vedtatt før Aéroports de Paris-dommen, på grunnlag av statsstøttereglene(308). 

Dette gir ingen formodning om forekomst eller fravær av statsstøtte eller berettigede 

forventninger når det gjelder finansieringstiltak som ikke var endelig vedtatt før Aéroports de 

Paris-dommen, ettersom dette må prøves i hver enkelt sak(309). 

7.2.2. Konkurransevridning og påvirkning på samhandelen 

210. Logikken som ligger bak de sakene der Overvåkingsorganet og Kommisjonen har fastslått at 

visse tiltak ikke kunne påvirke samhandelen mellom EØS-statene i henhold til nr. 196 og 197, 

kan også være relevant for noen typer offentlig finansiering av infrastruktur, særlig lokal eller 

kommunal infrastruktur, selv om infrastrukturen utnyttes kommersielt. I slike saker er det 

  

(305) Økonomisk bruk av infrastrukturen kan i denne sammenheng anses som en tilleggsvirksomhet dersom den 

kapasiteten som årlig anvendes til denne typen virksomhet, ikke overstiger 20 % av infrastrukturens samlede 

årlige kapasitet. 

(306) Dersom virksomheten ikke forblir en tilleggsvirksomhet, kan også sekundær økonomisk virksomhet omfattes av 

statsstøttereglene (se Underrettens dom av 12. september 2013, Tyskland mot Kommisjonen, T-347/09, 

ECLI:EU:T:2013:418 om naturvernorganisasjoners salg av trevirke og virksomhet innenfor turisme). 

(307) Domstolens dom av 19. desember 2012, Mitteldeutsche Flughafen AG og Flughafen Leipzig-Halle GmbH mot 

Kommisjonen, C-288/11 P, ECLI:EU:C:2012:821, nr. 47. 

(308) Kommisjonens beslutning av 3. oktober 2012 i statsstøttesak SA.23600, Financing Arrangements for Munich 

Airport Terminal 2 (EUT L 319 av 29.11.2013, s. 8), betraktning 74–81. Kommisjonens luftfartsretningslinjer av 

1994 fastslo at ”oppføring [eller] utvidelse av infrastrukturprosjekter (for eksempel lufthavner, motorveier, broer 

osv.) utgjør et allmennpolitisk tiltak som ikke kan kontrolleres av Kommisjonen i henhold til traktatens 

statsstøtteregler” (EFT C 350 av 10.12.1994, s. 5), nr. 12. I kapittelet om støtte til luftfartssektoren i 

Overvåkingsorganets retningslinjer for statsstøtte (EFT L 124 av 23.5.1996, s. 41, og EØS-tillegget til EFT 

nr. 23 av 23.5.1996, s. 83) blir det henvist til Kommisjonens luftfartsretningslinjer av 1994 og fastslått at 

Overvåkingsorganet skal anvende kriterier som tilsvarer kriteriene i Kommisjonens retningslinjer. 

(309) Disse avklaringene berører ikke anvendelsen av reglene for utjevningspolitikken i disse tilfellene, som det er gitt 

veiledning om i andre sammenhenger. Se for eksempel Kommisjonens veiledning til COCOF: ”Verification of 

compliance with State Aids in infrastructure cases”, tilgjengelig på http://ec.europa.eu/regional_policy/ 

sources/docoffic/cocof/2012/cocof_12_0059_01_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2012/cocof_12_0059_01_en.pdf.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2012/cocof_12_0059_01_en.pdf.
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relevant å undersøke om det hovedsakelig dreier seg om et lokalt oppland, og om det kan 

godtgjøres at investeringer over landegrensene sannsynligvis ikke vil bli mer enn marginalt 

påvirket. For eksempel er det usannsynlig at byggingen av lokale fritidsanlegg, 

helseinstitusjoner, små lufthavner eller havner som hovedsakelig betjener lokale brukere, og 

som bare har en marginal innvirkning på investeringer over landegrensene, vil påvirke 

samhandelen. Bevis for at tiltak ikke påvirker samhandelen kan blant annet være data som 

viser at infrastrukturen bare i begrenset omfang brukes av brukere utenfor EØS-staten, og at 

investeringer over landegrensene på det berørte markedet er minimale eller sannsynligvis ikke 

vil bli negativt påvirket. 

211. Det finnes omstendigheter der visse infrastrukturer ikke er utsatt for noen direkte konkurranse 

fra andre infrastrukturer av samme type eller fra andre infrastrukturer av en annen type som 

tilbyr tjenester som i vesentlig grad er substituerbare, eller konkurrerer direkte med slike 

tjenester(310). Det er sannsynlig at det ikke er direkte konkurranse mellom infrastrukturer når 

det gjelder omfattende nettinfrastrukturer(311) som er naturlige monopoler, det vil si som det 

ville være uøkonomisk å ha flere av. På samme måte kan det finnes sektorer der privat 

finansiering av byggingen av infrastrukturene forekommer bare i ubetydelig omfang(312). 

Overvåkingsorganet anser at påvirkning av samhandelen mellom EØS-statene eller en 

konkurransevridning vanligvis er utelukket i forbindelse med byggingen av infrastrukturer i 

tilfeller der i) infrastrukturen ikke er utsatt for direkte konkurranse, ii) den private 

finansieringen i den berørte sektoren og EØS-staten er ubetydelig, og iii) infrastrukturen ikke 

er utformet slik at den selektivt begunstiger et bestemt foretak eller en bestemt sektor, men gir 

fordeler for samfunnet som helhet. 

212. For at hele den offentlige finansieringen av et prosjekt skal falle utenfor statsstøttereglene, må 

EØS-statene sikre at den finansieringen som er gitt til byggingen av infrastrukturene i 

situasjonene nevnt i nr. 211, ikke kan brukes til å kryssubsidiere eller direkte finansiere annen 

økonomisk virksomhet, herunder driften av infrastrukturen. Kryssubsidiering kan utelukkes 

ved å sikre at eieren av infrastrukturen ikke utøver annen økonomisk virksomhet eller – 

dersom eieren av infrastrukturen utøver annen økonomisk virksomhet – ved å føre separate 

regnskaper, fordele kostnader og inntekter på en egnet måte og sikre at eventuell offentlig 

finansiering ikke begunstiger annen virksomhet. Det kan sikres at det ikke gis indirekte støtte, 

særlig til infrastrukturoperatøren, ved for eksempel å sette driften ut på anbud. 

7.2.3. Støtte til en infrastrukturs utbygger/eier – sektoroversikt 

213. Dette avsnitt gir en oversikt over hvordan Overvåkingsorganet vil vurdere om finansieringen 

av infrastruktur innenfor forskjellige sektorer utgjør statsstøtte, idet det tas hensyn til de 

hovedtrekkene som i dag vanligvis kjennetegner finansieringen av offentlig infrastruktur 

innenfor forskjellige sektorer når det gjelder de ovennevnte vilkårene. Dette berører ikke 

resultatet av vurderingen av de konkrete prosjektene i lys av deres særtrekk, eller den måten 

EØS-staten har organisert tjenesteytingen på i forbindelse med bruken av infrastrukturen, og 

heller ikke utviklingen av de kommersielle tjenestene og EØS-avtalens virkemåte. Det er ikke 

meningen at oversikten skal erstatte en individuell vurdering av om alle elementene i 

statsstøttebegrepet er oppfylt i forbindelse med det konkrete finansieringstiltaket for en 

bestemt infrastruktur. Overvåkingsorganet har også gitt mer detaljert veiledning for bestemte 

sektorer i sine retningslinjer og rammebestemmelser. 

214. Lufthavninfrastruktur består av forskjellige typer infrastruktur. Ifølge EØS-domstolenes 

rettspraksis har de fleste lufthavninfrastrukturer(313) til formål å yte lufthavntjenester til 

  

(310) F.eks. kan tjenester som tilbys av kommersielle fergeoperatører, konkurrere med en bro eller tunnel med 

bompengeordning. 

(311) I en nettinfrastruktur utfyller forskjellige deler av nettet hverandre i stedet for å konkurrere med hverandre. 

(312) Spørsmålet om hvorvidt det forekommer bare en ubetydelig markedsfinansiering i en bestemt sektor, skal 

vurderes på den berørte EØS-statens nivå, og ikke på regionalt eller lokalt nivå, på samme måte som ved 

vurderingen av om et marked eksisterer i en EØS-stat (se for eksempel Underrettens dom av 26. november 2015, 

Spania mot Kommisjonen, T-461/13, ECLI:EU:T:2015:891, nr. 44). 

(313) For eksempel rullebaner og belysningssystemer for slike, terminaler, oppstillingsplasser, taksebaner eller 

sentralisert bakketjenesteinfrastruktur, f.eks. bagasjebånd. 
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luftfartsselskaper mot betaling(314), hvilket anses som en økonomisk virksomhet, og 

finansieringen av infrastrukturen er derfor omfattet av statsstøttereglene. Tilsvarende gjelder 

at dersom infrastruktur skal brukes til å yte kommersielle tjenester som ikke er knyttet til 

luftfart, til andre brukere, er offentlig finansiering omfattet av statsstøttereglene(315). Ettersom 

lufthavner ofte konkurrerer med hverandre, er det også sannsynlig at finansiering av 

lufthavninfrastruktur vil påvirke samhandelen mellom EØS-statene. Derimot er offentlig 

finansiering av infrastrukturer som skal brukes til virksomhet som staten er ansvarlig for i 

forbindelse med utøvelsen av sin offentlige myndighet, ikke omfattet av statsstøttereglene. 

Flykontroll, redning og brannslokking i forbindelse med luftfartøyer, politi, tollvesen og 

virksomheter som er nødvendige for å beskytte sivil luftfart i lufthavner mot ulovlige 

handlinger, anses vanligvis for å være ikke-økonomiske virksomheter. 

215. Som det framgår av Overvåkingsorganets og Kommisjonens beslutningspraksis(316) 

begunstiger offentlig finansiering av havneinfrastruktur også en økonomisk virksomhet, og 

den omfattes derfor i prinsippet av statsstøttereglene. I likhet med det som er tilfellet med 

lufthavner, kan også havner konkurrere med hverandre, og det er derfor også sannsynlig at 

finansiering av havneinfrastruktur vil påvirke samhandelen mellom EØS-statene. Imidlertid er 

investeringer i infrastruktur som er nødvendig for virksomheter som staten er ansvarlig for i 

forbindelse med utøvelsen av offentlig myndighet, ikke omfattet av statsstøttekontroll. 

Sjøfartskontroll, brannvesen, politi og tollvesen er vanligvis ikke-økonomisk virksomhet. 

216. Bredbåndsinfrastruktur anvendes for at sluttbrukere skal kunne få tilgang til 

telekommunikasjon. Levering av tilgang til sluttbrukere mot betaling er en økonomisk 

virksomhet. Bredbåndsinfrastruktur bygges i mange tilfeller av operatørene uten noen 

finansiering fra staten, hvilket er bevis for betydelig markedsfinansiering, og i mange 

geografiske områder er det konkurranse mellom flere forskjellige operatørers nett(317). 

Bredbåndsinfrastrukturer er en del av store, sammenkoplede og kommersielt utnyttede nett. 

Offentlig finansiering av bredbåndsinfrastruktur som skal gi sluttbrukerne 

tilkoplingsmuligheter, er derfor omfattet av statsstøttereglene, slik det framgår av 

retningslinjene om anvendelsen av statsstøttereglene i forbindelse med rask utbygging av 

bredbåndsnett(318). Derimot er tilkoplingstjenester som bare tilbys til offentlige myndigheter, 

ikke en økonomisk virksomhet, og offentlig finansiering av såkalte ”lukkede nett” utgjør 

derfor ikke statsstøtte(319).  

  

(314) Retningslinjer for statsstøtte til lufthavner og luftfartsselskaper, vedtatt ved vedtak nr. 216/14/COL (EUT L 318 

av 24.11.2016, s. 17, og EØS-tillegget nr. 66 av 24.11.2016, s. 1, betraktning 31. 

(315) Retningslinjer for statsstøtte til lufthavner og luftfartsselskaper, vedtatt ved vedtak nr. 216/14/COL (EUT L 318 

av 24.11.2016, s. 17, og EØS-tillegget nr. 66 av 24.11.2016, s. 1, betraktning 33. 

(316) Kommisjonens beslutning av 27. mars 2014 i statsstøttesak SA.38302 – Italia – Salerno havn; Kommisjonens 

beslutning av 22. februar 2012 i statsstøttesak SA.30742 (N/2010) – Litauen – Bygging av infrastruktur for 

passasjer- og godsfergeterminalen i Klaipeda (EUT C 121 av 26.4.2012, s. 1); Kommisjonens beslutning av  

2. juli 2013 i statsstøttesak SA.35418 (2012/N) – Hellas – Utvidelse av Pireus havn (EUT C 256 av 5.9.2013,  

s. 2); vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 90/14/COL av 26. februar 2014 om offentlig finansiering av 

havneinfrastruktur i Húsavík (EUT C 196, 26.6.2014, s. 4, og EØS-tillegget nr. 38 av 26.6.2014, s. 1). 

(317) Som angitt i nr. 211 og fotnote 312 må spørsmålet om hvorvidt det forekommer bare ubetydelig 

markedsfinansiering i en bestemt sektor, vurderes på den berørte EØS-statens nivå, og ikke på regionalt eller 

lokalt nivå. 

(318) Vedtatt ved vedtak nr. 73/13/COL (EUT L 135 av 8.5.2014, s. 49, og EØS-tillegget nr. 27, 8.5.2014, s. 1). Ifølge 

retningslinjene kjennetegnes bredbåndssektoren særlig av det faktum at et bredbåndsnett kan anvendes av flere 

operatører som tilbyr telekommunikasjonstjenester, og at de derfor kan gi konkurrerende operatører mulighet til 

å bruke samme nett. 

(319) Retningslinjene om anvendelsen av statsstøttereglene i forbindelse med rask utbygging av bredbåndsnett, 

betraktning 7 og fotnote 9. 
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217. Energiinfrastruktur(320) brukes for å yte energitjenester mot betaling, hvilket utgjør en 

økonomisk virksomhet. Energiinfrastruktur bygges i stor utstrekning av markedsdeltakere, 

hvilket er et bevis for en betydelig markedsfinansiering, og den finansieres gjennom 

brukerbetaling. Offentlig finansiering av energiinfrastruktur begunstiger derfor en økonomisk 

virksomhet, og det er sannsynlig at den påvirker samhandelen mellom EØS-statene, hvilket 

innebærer at den i prinsippet omfattes av statsstøttereglene(321). 

218. Offentlig finansiering av forskningsinfrastrukturer kan begunstige en økonomisk 

virksomhet og er derfor omfattet av statsstøttereglene i det omfang formålet med 

infrastrukturen er å utøve en økonomisk virksomhet (f.eks. utleie av utstyr eller laboratorier til 

foretak, yting av tjenester til foretak eller gjennomføring av kontraktforskning). Offentlig 

finansiering av forskningsinfrastrukturer som anvendes til ikke-økonomisk virksomhet, for 

eksempel uavhengig forskning med sikte på å oppnå økt kunnskap og bedre forståelse, er 

derimot ikke omfattet av statsstøttereglene. Mer detaljert veiledning om forskjellen mellom 

økonomiske og ikke-økonomiske virksomheter innenfor forskning gis i retningslinjene for 

statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon(322). 

219. Driften av jernbaneinfrastruktur(323) kan utgjøre en økonomisk virksomhet(324), men 

byggingen av jernbaneinfrastruktur som potensielle brukere får tilgang til på like og ikke-

diskriminerende vilkår, oppfyller – i motsetning til driften av infrastrukturen – vanligvis 

vilkårene i nr. 211, og finansieringen av den fører derfor vanligvis ikke til at samhandelen 

mellom EØS-statene påvirkes eller at konkurransen vris. For å sikre at ingen deler av 

finansieringen av et bestemt prosjekt er omfattet av statsstøttereglene, skal EØS-statene også 

sikre at vilkårene i nr. 212 er oppfylt. Samme resonnement gjelder for investeringer i 

jernbanebroer, jernbanetunneler og infrastruktur til bytransport(325). 

220. Veier som allmennheten kan bruke gratis, er allmenn infrastruktur, og offentlig finansiering 

av dem er ikke omfattet av statsstøttereglene, men driften av bompengeveier anses i mange 

tilfeller som en økonomisk virksomhet. Byggingen av slik veiinfrastruktur(326), herunder 

  

(320) Energiinfrastruktur omfatter særlig infrastruktur for overføring, distribusjon og lagring av elektrisk kraft, gass og 

olje. For ytterligere opplysninger, se definisjonen i retningslinjene for statsstøtte for miljøvern og energi 2014–

2020, vedtatt ved vedtak nr. 301/14/COL (EUT L 131 av 28.5.2015, s. 1, og EØS-tillegget nr. 30 av 28.5.2015,  

s. 1, betraktning 31). 

(321) Retningslinjene for statsstøtte for miljøvern og energi 2014-2020, avsnitt 3.8; Kommisjonens beslutning av 

10.7.2014 i statsstøttesak SA.36290 – Det forente kongerike – Northern Ireland Gas Pipeline; extension to the 

West and the North West. 

(322) Vedtatt ved vedtak nr. 271/14/COL (EUT L 209 av 6.8.2015, s. 17, og EØS-tillegget nr. 44 av 6.8.2015, s. 1, 

betraktning 17 ff.) 

(323) For eksempel jernbanespor og -stasjoner. 

(324) Dette berører ikke spørsmålet om hvorvidt en fordel som staten gir infrastrukturoperatører, skal anses som 

statsstøtte. Dersom driften av infrastrukturen for eksempel er omfattet av et lovfestet monopol, og dersom det er 

utelukket at det kan være konkurranse om markedet for drift av infrastrukturen, kan en fordel som staten gir en 

infrastrukturoperatør, ikke vri konkurransen, og den utgjør derfor ikke statsstøtte Se nr. 188 i disse 

retningslinjene og Kommisjonens beslutning av 17. juli 2002 i statsstøttesak N 356/2002 – United Kingdom 

Network Rail samt Kommisjonens beslutning av 2. mai 2013 om SA.35948 – Den tsjekkiske republikk – 

Forlengelse av samtrafikkordning innenfor jernbanetransport. Som forklart i nr. 188 bør eieren eller operatøren, 

dersom denne er aktiv på et annet liberalisert marked, for å hindre kryssubsidiering føre separate regnskaper, 

fordele kostnader og inntekter på en egnet måte og sikre at eventuell offentlig finansiering ikke begunstiger 

andre virksomheter. 

(325) For eksempel spor til trikk eller t-bane. 

(326) Herunder veier tilknyttet grunn som kan utnyttes kommersielt, se Kommisjonens beslutning av 1. oktober 2014 

om SA.36147, Påstått infrastrukturstøtte til Propapier, og Kommisjonens beslutning av 8. januar 2016 om 

SA.36019 – Veiinfrastrukturtiltak i nærheten av et eiendomsutviklingsprosjekt – Uplace. 
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bompengeveier – i motsetning til driften av bompengeveier og forutsatt at det ikke er en 

spesialisert infrastruktur – oppfyller imidlertid vanligvis vilkårene i nr. 211, og finansieringen 

av den fører derfor vanligvis ikke til at samhandelen mellom EØS-statene påvirkes eller at 

konkurransen vris(327). For å sikre at ingen deler av den offentlige finansieringen av et 

bestemt prosjekt er omfattet av statsstøttereglene, skal EØS-statene også sikre at vilkårene i 

nr. 212 er oppfylt. Det samme resonnementet gjelder for investeringer i broer, tunneler og 

innlands vannveier (for eksempel elver og kanaler). 

221. Driften av vannforsynings- og spillvannsnett(328) utgjør en økonomisk virksomhet, men 

byggingen av et omfattende vannforsynings- og spillvannsnett i seg selv oppfyller vanligvis 

vilkårene i nr. 211, og finansieringen av den fører derfor vanligvis ikke til at konkurransen 

vris eller at samhandelen mellom EØS-statene påvirkes. For å sikre at ingen deler av 

finansieringen av et bestemt prosjekt er omfattet av statsstøttereglene, skal EØS-statene også 

sikre at vilkårene i nr. 212 er oppfylt. 

7.3. Støtte til operatører 

222. Når alle vilkårene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 er oppfylt med hensyn til en infrastrukturs 

utbygger/eier, foreligger det statsstøtte til utbyggeren/eieren uansett om de bruker 

infrastrukturen direkte til å levere varer eller tjenester selv, eller om de stiller den til rådighet 

for en tredjemannsoperatør som så yter tjenester til sluttbrukerne av infrastrukturen (for 

eksempel når eieren av en lufthavn gir en operatør enerett til å yte tjenester i lufthavnen). 

223. Operatører som bruker den støttede infrastrukturen til å yte tjenester til sluttbrukere, får en 

fordel dersom bruken av infrastrukturen gir dem en økonomisk fordel som de ikke ville ha fått 

på normale markedsvilkår. Dette gjelder vanligvis dersom de betaler mindre for retten til å 

bruke infrastrukturen enn de ville ha betalt for en sammenlignbar infrastruktur på normale 

markedsvilkår. Veiledning om hvordan det fastslås om driftsvilkårene kan anses å oppfylle 

kravet om markedsvilkår, gis i avsnitt 4.2. I samsvar med nevnte avsnitt anser 

Overvåkingsorganet at en økonomisk fordel for operatøren særlig kan utelukkes dersom 

eneretten til å drive infrastrukturen (eller deler av den) tildeles mot betaling etter en offentlig 

anbudsprosedyre som oppfyller alle relevante vilkår i nr. 90–96(329). 

224. Overvåkingsorganet minner imidlertid om at dersom en EØS-stat ikke oppfyller sin 

meldingsplikt og det råder tvil om hvorvidt støtten til utbyggeren/eieren er forenlig med EØS-

avtalens virkemåte, kan Overvåkingsorganet utstede et påbud til EØS-staten om at den skal 

avbryte gjennomføringen av tiltaket og som et midlertidig tiltak kreve å få tilbakebetalt 

eventuelle utbetalte beløp, til Overvåkingsorganet har gjort et vedtak om tiltakets forenlighet 

med statsstøttereglene. Nasjonale dommere er også forpliktet til å gjøre det samme på 

anmodning fra konkurrenter. Videre kan det ikke utelukkes at infrastrukturoperatøren 

påvirkes dersom Overvåkingsorganet, etter å ha vurdert tiltaket, fastslår at støtten er uforenlig 

med EØS-avtalens virkemåte og skal kreves tilbakebetalt.  

  

(327) En atypisk situasjon der det ikke kan utelukkes at statsstøtte foreligger, ville for eksempel være byggingen av en 

bro eller tunnel mellom to EØS-stater som tilbyr en tjeneste som i høy grad kan erstatte den tjenesten som en 

kommersiell fergeoperatør tilbyr, eller byggingen av en bompengevei i direkte konkurranse med en annen 

bompengevei (for eksempel to bompengeveier som går parallelt og dermed tilbyr en i høy grad substituerbar 

tjeneste). 

(328) Vannforsynings- og spillvannsnett omfatter infrastruktur for distribusjon av vann og transport av spillvann, for 

eksempel de respektive rørledningene. 

(329) Kommisjonens beslutning av 1. oktober 2014 om SA.38478 – Ungarn – Utvikling av den nasjonale offentlige 

havnen Győr-Gönyű. Derimot kan en fordel for utbyggeren/eieren av en infrastruktur ikke utelukkes gjennom en 

anbudsprosedyre, og anbudsprosedyren reduserer bare støtten som gis. 
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7.4. Støtte til sluttbrukere 

225. Dersom en infrastrukturoperatør har mottatt statsstøtte, eller dersom dens midler utgjør 

statsmidler, har operatøren mulighet til å gi brukerne av infrastrukturen en fordel (dersom 

brukerne er foretak), med mindre vilkårene for bruk av infrastrukturen består 

markedsinvestortesten, det vil si at infrastrukturen stilles til rådighet for brukerne på 

markedsvilkår. 

226. I samsvar med de alminnelige prinsippene i avsnitt 4.2 kan det i disse tilfellene utelukkes at 

brukerne får en fordel dersom avgiftene for bruk av infrastrukturen er fastsatt gjennom en 

anbudsprosedyre som oppfyller de relevante vilkårene i nr. 90–96. 

227. Dersom dette ikke kan dokumenteres, kan spørsmålet om hvorvidt en transaksjon er i tråd 

med markedsvilkårene, som forklart i avsnitt 4.2, avgjøres ut fra en vurdering av de vilkårene 

som ligger til grunn når sammenlignbare private aktører gir tilgang til sammenlignbare 

infrastrukturer i sammenlignbare situasjoner (referansemåling), forutsatt at det er mulig å 

foreta en slik sammenligning. 

228. Dersom ingen av kriteriene ovenfor kan anvendes, kan en alminnelig anerkjent 

standardvurderingsmetode benyttes for å fastslå om en transaksjon er i tråd med 

markedsvilkårene. Overvåkingsorganet anser at markedsinvestortesten kan være bestått ved 

offentlig finansiering av åpne infrastrukturer som ikke er forbeholdt en eller flere bestemte 

brukere, dersom brukerne på forhånd må anses gradvis å øke prosjektets/operatørens 

lønnsomhet. Dette er tilfellet når infrastrukturoperatøren inngår kommersielle avtaler med de 

enkelte brukerne, som gjør det mulig å dekke kostnader som følger av slike avtaler, herunder 

en rimelig fortjeneste på grunnlag av stabile utsikter på mellomlang sikt. I denne analysen 

skal det tas hensyn til alle marginale inntekter og alle forventede marginale utgifter som 

operatøren har i forbindelse med den enkelte brukers virksomhet(330). 

8. Sluttbestemmelser 

229. Disse retningslinjene erstatter følgende retningslinjer fra Overvåkingsorganet: 

 retningslinjene for anvendelse av statsstøttereglene på offentlige foretak innenfor 

produksjonssektoren(331), 

 retningslinjene om elementer av statsstøtte i forbindelse med offentlige myndigheters 

salg av grunn og bygninger(332), 

 retningslinjene for anvendelse av statsstøttereglene på tiltak knyttet til direkte beskatning 

av foretak(333). 

230. Disse retningslinjene erstatter eventuelle motstridende uttalelser om statsstøttebegrepet som 

inngår i Overvåkingsorganets eksisterende retningslinjer, unntatt uttalelser som gjelder 

spesifikke sektorer og er begrunnet i deres særtrekk. 

  

(330) Se for eksempel Kommisjonens beslutning av 1. oktober 2014 om SA.36147, Påstått infrastrukturstøtte til 

Propapier. Se også retningslinjene for statsstøtte til lufthavner og luftfartsselskaper, vedtatt ved vedtak 

nr. 216/14/COL (EUT L 318 av 24.11.2016, s. 17, og EØS-tillegget nr. 66 av 24.11.2016, betraktning 61–64). 

(331) Vedtatt ved vedtak nr. 4/94/COL (EFT L 231 av 3.9.1994, s. 1, og EØS-tillegget nr. 32 av 3.9.1994, s. 1). 

(332) Vedtatt ved vedtak nr. 275/99/COL (EFT L 137 av 8.6.2000, s. 28, og EØS-tillegget nr. 26 av 8.6.2000, s. 19). 

(333) Vedtatt ved vedtak nr. 149/99/COL (EFT L 137 av 8.6.2000, s. 20, og EØS-tillegget nr. 26 av 8.6.2000, s. 10). 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8451 – Tronox/Cristal) 

1. Kommisjonen mottok 15. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Tronox Limited fra Australia 

ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av foretaket The 

National Titanium Dioxide Company Ltd. (”Cristal”) fra Saudi-Arabia. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Tronox: aktiv over hele verden innen utvinning, produksjon og markedsføring av uorganiske mineraler og 

kjemikalier. 

– Cristal: aktiv over hele verden innen utvinning og produksjon av titanbaserte pigmenter og kjemikalier.  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 438 av 19.12.2017. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8451 – Tronox/Cristal, per faks (+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 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2017/EØS/82/02 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8597 – APG/Ardian/Portfolio) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. desember 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– APG Asset Management N.V. (”APG”, Nederland), kontrollert av Stichting Pensioenfonds ABP, 

– Ardian S.A.S. (”Ardian”, Frankrike) og 

– En portefølje av ti foretak (”Porteføljen”, Spania, Italia og Frankrike). 

APG og Ardian overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en portefølje 

av ti foretak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– APG: leverer tjenester som ledelsesrådgivning, kapitalforvaltning, pensjonsadministrasjon, kommunikasjon for 

pensjon og arbeidsgivertjenester på vegne av kollektive pensjonsordninger. 

– Ardian: risikokapitalkonsern som består av ulike forvaltningsforetak og investeringsfond som investerer i foretak 

involvert i et bredt spekter av sektorer (som helse, infrastruktur, energi, forbruksvarer eller ny teknologi) over hele 

verden. 

– Porteføljen: ti foretak med virksomhet innen transportinfrastruktur (i Spania og Frankrike), energiinfrastruktur 

(Frankrike og Italia) og drift av en sykehuskonsesjon (Italia).  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 440 av 21.12.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8597 – APG/Ardian/Portfolio 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/82/03 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8720 – Jones Lang LaSalle / Intu properties / The Chapelfield Partnership) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. desember 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– LaSalle Investment Management (”LaSalle”, Det forente kongerike),  

– intu properties plc (”intu”, Det forente kongerike) og  

– Chapelfield shopping centre (”Chapelfield”, Det forente kongerike), i dag indirekte kontrollert i sin helhet av intu.  

LaSalle og intu overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over Chapelfield.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– intu: en trust som driver investeringer i fast eiendom, med hovedfokus på å eie, forvalte og utvikle kjøpesentre i 

Storbritannia, og i noe mindre grad i Spania.  

– LaSalle: forvaltningsforetak innen eiendomsinvesteringer. Foretaket er et indirekte heleid datterselskap av Jones Lang 

LaSalle Incorporated.  

– Chapelfied: overdekket kjøpesenter i Norwich, en by øst i England i Det forente kongerike.  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 440 av 21.12.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8720 – Jones Lang LaSalle / Intu properties / The Chapelfield Partnership 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/82/04 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8721 – Owens Corning / Paroc) 

1.  Kommisjonen mottok 15. desember 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Owens Corning Finland Oy (Finland), kontrollert av Owens Corning (USA), og 

– Paroc Group Oyj (Finland), kontrollert av Parry I Holding AB (Sverige). 

Owens Corning Finland Oy overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket Parry I Holding AB og dermed over dets datterselskap Paroc Group Oyj. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Owens Corning: utvikling, produksjon og salg av taktekkings- og isolasjonsmateriale samt komposittmaterialer av 

glassfiber. 

– Paroc Group Oyj: produksjon og levering av isoleringsmaterialer av mineralull til isolering av bygninger (varme-, 

brann- og lydisolering i bolig- og næringsbygg) samt teknisk isolering. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt. 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 444 av 23.12.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8721 – Owens Corning / Paroc 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/82/05 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8737 – Amtrust / Madison Dearborn Partners / Mayfield Holdings JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. desember 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Amtrust Financial Services (”AmTrust”) (USA), 

– Madison Dearborn Partners (”MDP”, USA) og 

– Mayfield Holdings (”Mayfield”) (USA). 

AmTrust og MDP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over hele Mayfield Holdings LLC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AmTrust: amerikansk forsikringskonsern. 

– MDP: amerikansk privat egenkapitalforetak med investeringer i en rekke bransjer. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt. 

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 444 av 23.12.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8737 – Amtrust / Madison Dearborn Partners / Mayfield Holdings JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 
BE-1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/82/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8740 – Schmolz+Bickenbach / Assets of Asco Industries) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. desember 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Schmolz+Bickenbach AG (Sveits), som kontrolleres av Renova Group, og 

– Asco Industries SAS (Frankrike). 

Schmolz+Bickenbach overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over visse deler av 

Asco Industries.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva og aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Schmolz+Bickenbach: framstilling av spesielle lange stålprodukter, særlig verktøystål og rustfrie lange stålprodukter, 

samt legert og høylegert spesialstål. Schmolz+Bickenbach er vertikalt integrert langs hele verdikjeden, fra produksjon 

og bearbeiding til salg og service, og har aktiviteter over hele verden. 

– Renova Group: privat forretningskonsern som består av forvaltningsselskaper og fond som foretar direkte 

investeringer i en rekke sektorer over hele verden.  

– Asco Industries: framstilling av spesielle lange stålprodukter for bilindustrien, mekanisk industri, lagersektoren og 

energisektoren i Europa..  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.   

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 444 av 23.12.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8740 – Schmolz+Bickenbach / Assets of Asco Industries  

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/82/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8745 – CD&R/D’Ieteren/Belron) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. desember 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Clayton, Dubilier & Rice (”CD&R”, USA), 

– SA D’Ieteren NV (”D’Ieteren”, Belgia) og 

– Belron Group S.A. (”Belron”, Luxembourg), kontrollert av D’Ieteren. 

CD&R og D’Ieteren overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over hele Belron. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CD&R: privat investeringsforetak. 

– D’Ieteren: gjennom sine datterselskaper driver D’Ieteren med bilsalg, reparasjon og utskifting av glass i biler, og 

framstilling av bearbeidete produkter. 

– Belron: konsern som driver med reparasjon og utskifting av glass i biler, og som i enkelte land også behandler 

forsikringskrav knyttet til bilglasskader og andre forsikringskrav på vegne av enkelte forsikringsselskaper. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.   

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 444 av 23.12.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8745 – CD&R/D’Ieteren/Belron 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/82/08 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8759 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. desember 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CEFC Group (Europe) Company a.s. (”CEFC Europe”, Den tsjekkiske republikk), som tilhører konsernet CEFC 

China Energy Company Limited (”CEFC”, Folkerepublikken Kina), 

– Rockaway Capital SE (”Rockaway Capital”, Den tsjekkiske republikk) og 

– European Bridge Travel a.s. (”EBT”, Den tsjekkiske republikk). 

CEFC Europe og Rockaway Capital overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over EBT. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CEFC Europe: foretaket er en del av CEFC-konsernet, som er et privat foretak som har spesialisert seg på 

energitjenester og finansielle tjenester. I EU er CEFC-konsernet aktiv på markedene for metaller, byggeprodukter, 

bryggerier, hoteller, utleie av eiendom (kontorlokaler og butikker) og drift av idrettsklubber (fotball). Foretaket er i 

dag også på vei inn i finans- og bankbransjen.  

– Rockaway Capital: foretaket investerer i eksisterende selskaper og nystartede foretak innen internettjenester, herunder 

e-handel. 

– EBT: EBT er et holdingforetak som indirekte kontrollerer andre foretak som leverer tjenester tilknyttet 

reiselivsbransjen, særlig salg av pakkereiser som organiseres av tredjepart, nettsalg av flybilletter og salg av 

reiseforsikring (som imidlertid bare tilbys som en tilleggstjeneste sammen med salg av ferieturer, ikke separat).  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 441 av 22.12.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8759 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/82/09 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8454 – KKR / Pelican Rouge) 

Kommisjonen besluttet 25. august 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle 

forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8454. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8679 – Blackstone / Banco Popular Real Estate Business) 

Kommisjonen besluttet 13. desember 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8679. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

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

2017/EØS/82/10 

2017/EØS/82/11 

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

(Sak M.8703 – Porsche Digital / Axel Springer / JV) 

Kommisjonen besluttet 12. desember 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8703. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8729 – EQT Fund Management / G+E Getec Holding) 

Kommisjonen besluttet 13. desember 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8729. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

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

2017/EØS/82/12 

2017/EØS/82/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføring av europaparlaments- og  

rådsdirektiv 1999/5/EF om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning  

av utstyrets samsvar, og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU om  

harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av  

radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF 

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

harmoniseringsregelverk) 

Direktiv 1999/5/EF 

I samsvar med overgangsbestemmelsene i artikkel 48 i direktiv 2014/53/EU(1) skal medlemsstatene ikke 

hindre tilgjengeliggjøring på markedet eller ibruktaking av radioutstyr som omfattes av direktiv 

2014/53/EU og er i samsvar med direktiv 1999/5/EF(2), og som ble brakt i omsetning før 13. juni 2017. 

Følgelig vil de harmoniserte standarder, med referanser offentliggjort i henhold til direktiv 1999/5/EF, 

slik de sist var oppført i kommisjonsmeldingen offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 249 av  

8. juli 2016, s. 1, rettet ved korrigenda offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 342 av  

17. september 2016, s. 15, og korrigenda offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 403 av  

1. november 2016, s. 26, fortsette å gi antakelse om samsvar med nevnte direktiv til og med 12. juni 2017. 

Direktiv 2014/53/EU 

(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 standard 

Opphørsdato for 

antakelse om 

samsvar med den 

erstattede standard  

Note 1 

Artikkel/artikler i 

direktiv 2014/53/EU som 

standarden skal omfatte 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Cenelec EN 50360:2017  

Overensstemmelse for mobiltelefoner med 

grunnleggende bestemmelser i forbindelse 

med menneskelig eksponering i 

elektromagnetiske felt (300 MHz–3 GHz) – 

Produktstandard 

17.11.2017   Artikkel 3 nr. 1 

bokstav a)  

Cenelec EN 50385:2017  

Produktnorm for å demonstrere 

overensstemmelse for radio basestasjoner 

og faste terminalstasjoner for trådløse 

telekommunikasjonssystemer, med 

hovedrestriksjoner eller referansenivåer 

relatert til menneskelig stråling av 

radiofrekvente elektromagnetiske felt  

(110 MHz–40 GHz) – Vanlig publikum 

17.11.2017   Artikkel 3 nr. 1 

bokstav a)  

   

  

(1) EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62. 
(2) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10. 

2017/EØS/82/14 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Cenelec EN 50401:2017  

Produktnorm for å demonstrere 

overensstemmelse for fast utstyr for 

radiooverføring (110 MHz–40 GHz) 

benyttet ved trådløse 

telekommunikasjonsnettverk med 

basisrestriksjoner eller referansenivåer 

relatert til generell publikumsadgang ved 

radiofrekvent elektromagnetisk stråling, når 

det settes i bruk 

17.11.2017   Artikkel 3 nr. 1 

bokstav a)  

Cenelec EN 50566:2017  

Produktstandard for å vise samsvar for 

elektromagnetiske felt fra håndholdte og 

kroppsmonterte radiosendere som brukes av 

vanlige personer (30 MHz til 6 GHz) 

17.11.2017   Artikkel 3 nr. 1 

bokstav a)  

Cenelec EN 55035:2017  

Elektromagnetisk kompataibilitet for 

multimediautstyr – Immunitetskrav 

CISPR 35:2016 (Modifisert) 

17.11.2017   Artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) 

ETSI     EN 300 065 V2.1.2  

Smalbåndsfjernskriverutstyr for mottak av 

meteorologisk eller navigasjonsmessig 

informasjon (NAVTEX); Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 og 3.3(g) i direktiv 

2014/53/EU  

8.7.2016         Artikkel 3(2); artikkel 

3(3)(g)   

ETSI     EN 300 086 V2.1.2  

Landmobil tjeneste; Radioutstyr med en 

intern eller ekstern RF-konnektor primært 

beregnet for analog tale; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

9.12.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 113 V2.2.1  

Landmobil tjeneste; Radioutstyr for 

overføring av data (og/eller tale) som 

anvender konstant eller ikke-konstant 

omhyllingskurve modulasjon og som har en 

antennekontakt; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI     EN 300 219 V2.1.1  

Landmobil tjeneste; Radioutstyr som 

overfører signaler for å utløse en spesifikk 

respons i mottakeren; Harmonisert standard 

som dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 220-2 V3.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD) som anvendes i 

frekvensområdet 25 MHz til 1 000 MHz;  

Del 2: Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU for uspesifikt radioutstyr  

10.3.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 220-3-1 V2.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD) som anvendes i 

frekvensområdet 25 MHz til 1 000 MHz;  

Del 3-1: Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU; Utstyr med lav driftssyklus og 

høy pålitelighet, trygghetsalarmutstyr som 

anvendes på bestemte frekvenser  

(869,200 MHz til 869,250 MHz) 

10.3.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 220-3-2 V1.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD) som anvendes i 

frekvensområdet 25 MHz til 1 000 MHz;  

Del 3-2: Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU; Trådløse alarmer som 

anvendes i bestemte LDC-/HR-

frekvensbånd 868,60 MHz til 868,70 MHz, 

869,25 MHz til 869,40 MHz og 869, 

65 MHz til 869,70 MHz   

10.3.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 220-4 V1.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD) som anvendes i 

frekvensområdet 25 MHz til 1 000 MHz;  

Del 4: Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU; Måleutstyr som anvendes i 

avsatt bånd 169,400 MHz til  

169,475 MHz   

10.3.2017         Artikkel 3(2)   



21.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 82/71 

 2
1

.1
2

.2
0
1

7
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 8

2
/7

1
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI     EN 300 224 V2.1.1  

Landmobil tjeneste; Radioutstyr for bruk i 

en personsøkertjeneste som anvendes innen 

frekvensområdet 25 MHz – 470 MHz; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

13.10.2017   EN 300 224-2 

V1.1.1 

Note 2.1   

28.2.2019   Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 224-2 V1.1.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); Lukket 

personsøkertjeneste; Del 2: Harmonisert 

EN under R&TTE-direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 300 296 V2.1.1  

Landmobil tjeneste; Radioutstyr som 

anvender interne antenner primært beregnet 

for analog tale; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 328 V2.1.1  

Bredbåndstransmisjonssystemer; 

Datatransmisjonsutstyr som anvendes i 

ISM-båndet 2,4 GHz og som bruker 

båndspredningsteknikker; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU   

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 330 V2.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD); Radioutstyr i 

frekvensområdet 9 kHz til 25 MHz og 

induktive slyngesystemer i frekvens-

området 9 kHz til 30 MHz; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

10.3.2017         Artikkel 3(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI     EN 300 341 V2.1.1  

Landmobil tjeneste; Radioutstyr som 

anvender en intern antenne som overfører 

signaler for å utløse en spesifikk respons i 

mottakeren; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 390 V2.1.1  

Landmobil tjeneste; Radioutstyr som 

anvender en integrert antenne og er 

beregnet for overføring av data (og tale); 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 422-1 V2.1.2  

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE opptil  

3 GHz; Del 1: Klasse A-mottakere; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

10.2.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 422-2 V2.1.1  

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE opptil  

3 GHz; Del 2: Klasse B-mottakere; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

10.3.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 422-3 V2.1.1  

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE opptil  

3 GHz; Del 3: Klasse C-mottakere; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

10.3.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 433 V2.1.1  

Privatradioutstyr (CB); Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI     EN 300 440 V2.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD); Radioutstyr som 

skal anvendes i frekvensområdet 1 GHz til  

40 GHz; Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

14.7.2017   EN 300 440-2 

V1.4.1 

Note 2.1   

31.12.2018   Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke, for mottakerkategori 2 og 3 fastsatt i tabell 5, krav som er knyttet til ytelsesparametrer 

for mottakere, og gir ingen antakelse om samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 300 440-2 V1.4.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Kortdistanseutstyr; Radioutstyr for 

anvendelse i frekvensområdet 1 GHz til  

40 GHz; Del 2: Harmonisert EN som 

dekker grunnleggende krav i R&TTE-

direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 300 454-2 V1.1.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Bredbåndsaudiolinker;  

Del 2: Harmonisert EN under R&TTE-

direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 300 487 V2.1.2  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for mobile 

jordstasjoner som kun mottar (ROMES), og 

som leverer datakommunikasjon og 

anvendes i frekvensbåndet 1,5 GHz; 

Radiofrekvensspesifikasjoner (RF) som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 300 676-2 V2.1.1  

Bakkebaserte VHF håndholdte mobile og 

faste radiosendere, -mottagere og 

transceivere for luftfartstjenester i VHF-

båndet med amplitudemodulasjon;  

Del 2: Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

8.7.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 300 698 V2.1.1  

Radiotelefonsendere og -mottakere for 

maritim mobiltjeneste i VHF-båndene som 

brukes på innlandsvannveier; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 og 3.3(g) i direktiv 

2014/53/EU   

13.1.2017         Artikkel 3(2); artikkel 

3(3)(g)   

ETSI EN 300 698 V2.2.1  

Radiotelefonisendere og -mottakere for 

maritim mobiltjeneste på VHF-båndene 

som anvendes på indre vannveier; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 og 3.3(g) i 

direktiv 2014/53/EU 

15.12.2017 EN 300 698 

V2.1.1 

Note 2.1 

31.5.2018 Artikkel 3(2); artikkel 

3(3)(g) 

ETSI     EN 300 718-2 V1.1.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Snøskredpeileutstyr; Sender-mottager-

systemer; Del 2: Harmonisert EN som 

dekker de grunnleggende krav i R&TTE-

direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 300 718-3 V1.2.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Snøskredpeileutstyr; Sender-mottager-

systemer; Del 3: Harmonisert EN som 

dekker de grunnleggende krav i R&TTE-

direktivets artikkel 3.3e  

8.6.2017         Artikkel 3(3)(g)   
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ETSI     EN 300 720 V2.1.1  

Ultra-High Frequency (UHF) 

kommunikasjonssystem og -utstyr ombord 

på fartøy; Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

10.3.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 025 V2.1.1  

VHF radiotelefoniutstyr for generell 

kommunikasjon og tilhørende utstyr for 

klasse D digitalt selektivanrop (DSC); 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 og 3.3(g) i 

direktiv 2014/53/EU  

12.8.2016         Artikkel 3(2); artikkel 

3(3)(g)   

ETSI     EN 301 025 V2.2.1  

VHF radiotelefoniutstyr for generell 

kommunikasjon og tilhørende utstyr for 

klasse D digitalt selektivanrop (DSC); 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 og 3.3(g) i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017   EN 301 025 

V2.1.1 

Note 2.1   

30.11.2018   Artikkel 3(2); artikkel 

3(3)(g)   

ETSI     EN 301 091-2 V1.3.2  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Kortdistanseutstyr; Veitransport og 

trafikktelematikk (RTTT); Radarutstyr som 

anvendes i frekvensområdet 76 GHz til  

77 GHz; Del 2: Harmonisert EN som 

dekker de grunnleggende krav i R&TTE-

direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 301 166 V2.1.1  

Landmobil tjeneste; Radioutstyr for analog 

og/eller digital kommunikasjon (tale 

og/eller data) som anvendes i smalbånds-

kanaler og har en antennekontakt; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

10.2.2017         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 301 178 V2.2.2  

Bærbart VHF radiotelelefoniutstyr for 

maritim mobiltjeneste i VHF-båndene (kun 

for anvendelse uten GMDSS); Harmonisert 

EN som dekker vesentlige krav jf. artikkel 

3.2 i direktiv 2014/53/EU  

12.5.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 357 V2.1.1  

Trådløse audioapparater i området 25 MHz 

til 2 000 MHz; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

14.7.2017   EN 301 357-2 

V1.4.1 

Note 2.1   

28.2.2019   Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 357-2 V1.4.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); Trådløse 

audioenheter i omrdet 25 MHz til  

2000 MHz; Del 2: Harmonisert EN som 

dekker de grunnleggende krav i R&TTE-

direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 301 360 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for interaktive 

satellitterminaler (SIT) og 

satellittbrukerterminaler (SUT) som sender 

mot satellitter i geostasjonær bane i 

frekvensbåndene 27,5 GHz til 29,5 GHz, 

som dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU   

11.11.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 406 V2.2.2  

Digital, forsterket trådløs 

telekommunikasjon (DECT); Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

11.11.2016         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 301 426 V2.1.2  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for landmobile 

satellittjordstasjoner (LMES) og maritime 

mobile satellittjordstasjoner (MMES) med 

lav datahastighet som ikke er beregnet for 

nød- og sikkerhetskommunikasjon og som 

anvendes i frekvensbåndene 1,5 GHz/ 

1,6 GHz, som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 427 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for mobile 

satellittjordstasjoner (MES) med lav 

datahastighet, unntatt aeronautiske mobile 

satellittjordstasjoner, som anvendes i 

frekvensbåndene 11/12/14 GHz, som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 428 V2.1.2  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for terminaler med 

svært liten åpning (VSAT), 

satellittjordstasjoner for kun sending, 

sending og mottak eller kun mottak, som 

anvendes i frekvensbåndene 11/12/ 

14 GHz, som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 430 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for transportable 

jordstasjoner for innsamling av nyheter via 

satellitt (SNG TES), som anvendes i 

frekvensbåndene 11 GHz til 12 GHz/ 

13 GHz til 14 GHz , som dekker vesentlige 

krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

14.10.2016         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 301 441 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for mobile 

jordstasjoner (MES), inklusive håndholdte 

jordstasjoner, for private satellittkommuni-

kasjonsnett (S-PCN) i frekvensbåndene  

1,6 GHz/2,4 GHz i den mobile 

satellittjenesten (MSS), som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 442 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for NGSO mobile 

jordstasjoner (MES), inklusive håndholdte 

jordstasjoner, for private satellittkommuni-

kasjonsnett (S-PCN) i frekvensbåndene  

1 980 MHz til 2 010 MHz (jord til rom) og 

2 170 MHz til 2 200 MHz (rom til jord) 

under den mobile satellittjenesten (MSS), 

som dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 443 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for terminaler med 

svært liten åpning (VSAT), 

satellittjordstasjoner for kun sending, 

sending og mottak eller kun mottak, som 

anvendes i frekvensbåndene 4 GHz og  

6 GHz, som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 444 V2.1.2  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for landmobile 

satellittjordstasjoner (LMES) som leverer 

tale- og/eller datakommunikasjon i 

frekvensbåndene 1,5 GHz og 1,6 GHz, som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 301 447 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for satellittterminaler 

ombord på fartøy (ESV) som anvendes i 

frekvensbåndene 4/6 GHz som er allokerte 

til faste satellittjenester (FSS), som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 459 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for interaktive 

satellitterminaler (SIT) og 

satellittbrukerterminaler (SUT) som sender 

mot satellitter i geostasjonær bane og som 

anvendes i frekvensbåndene 29,5 GHz til 

30,0 GHz, som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

14.10.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 473 V2.1.2  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for jordstasjoner 

ombord på luftfartøy (AES), som leverer 

aeronautiske mobile satellittjenester 

(AMSS)/mobil satellittjeneste (MSS) 

og/eller aeronautisk mobilsatellitt på route 

service (AMS(R)S)/mobil satellittjeneste 

(MSS), som anvendes i frekvensbåndet 

under 3 GHz, som dekker vesentlige krav 

jf. artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 502 V12.5.2  

Globalt system for mobilkommunikasjon 

(GSM); Basestasjonsutstyr (BS); 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 301 511 V9.0.2  

Globalt system for mobilkommunikasjon 

(GSM); Harmonisert standard for 

mobilstasjoner i GSM 900- og GSM 1800-

båndene som dekker de grunnleggende krav 

i artikkel 3.2 i R&TTE-direktivet 

(1999/5/EC)  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

Merk: Denne harmoniserte standard gir antakelse om samsvar med de vesentlige kravene i direktiv 2014/53/EU dersom 

mottakerparametrene i nr. 4.2.20, 4.2.21 og 4.2.26 også anvendes. 

ETSI     EN 301 559 V2.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD); Aktive 

medisinske implantater med lav effekt (LP-

AMI) og tilhørende periferienheter (LP-

AMI-P) som anvendes i frekvensområdet  

2 483,5 MHz til 2 500 MHz; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 598 V1.1.1  

White Space Devices (WSD); Trådløse 

adgangssystemer som anvendes i 

frekvensbåndet 470-790 MHz; Harmonisert 

EN som dekker vesentlige krav i R&TTE-

direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 301 681 V2.1.2  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for mobile 

jordstasjoner (MESs) i geostasjonære 

mobilsatellittsystemer, inklusive 

håndholdte jordstasjoner, for private 

satellittkommunikasjonsnett  

(S-PCN) i frekvensbåndene  

1,5 GHz til 1,6 GHz i den mobile 

satellittjenesten (MSS), som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 301 721 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for mobile 

jordstasjoner (MES) som leverer 

datakommunikasjon med lav bithastighet 

(LBRDC) og anvender satellitter i lav 

jordbane (LEO) under 1 GHz, som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 783 V2.1.1  

Kommersielt tilgjengelig amatørradioutstyr; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

8.7.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 839 V2.1.1  

Aktive medisinske implantater med ultralav 

effekt (ULP-AMI) og tilhørende 

periferienheter (ULP-AMI-P) som 

anvendes i frekvensområdet 402 MHz til 

405 MHz; Harmonisert standard som 

dekker grunnleggende krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU   

8.7.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 841-3 V2.1.1  

VHF luft-til-bakke digital datalink (VDL) 

mode 2; Tekniske egenskaper og 

målemetoder for bakkebasert utstyr;  

Del 3: Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 842-5 V2.1.1  

VHF luft-til-bakke Digital Link (VDL) 

Mode 4 radioutstyr; Tekniske egenskaper 

og målemetoder for bakkebasert utstyr;  

Del 5: Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 893 V1.8.1  

Bredbåndsradio-aksessnett (BRAN); 5 GHz 

høyytelses RLAN; Harmonisert EN som 

dekker vesentlige krav i R&TTE-direktivets 

artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 
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ETSI     EN 301 893 V2.1.1  

5 GHz RLAN; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

8.6.2017   EN 301 893 

V1.8.1 

Note 2.1   

12.6.2018   Artikkel 3(2)   

Med hensyn til tilpasningsevne vil verken nr. 4.2.7 i denne harmoniserte standard eller nr. 4.8 i den harmoniserte standard EN 301 

893 v1.8.1 få anvendelse fram til 12.6.2018. Etter denne dato vil bare nr. 4.2.7 i denne harmoniserte standard få anvendelse. 

ETSI     EN 301 908-1 V11.1.1  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU; Del 1: Introduksjon 

og felles krav  

9.12.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-2 V11.1.1  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU;  

Del 2: CDMA med direktespredning 

(UTRA FDD) brukerutstyr (UE)  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-2 V11.1.2  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU;  

Del 2: CDMA med direktespredning 

(UTRA FDD) brukerutstyr (UE)  

13.10.2017   EN 301 908-2 

V11.1.1 

Note 2.1   

28.2.2019   Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-3 V11.1.3  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU; Del 3: CDMA direkte 

spredt (UTRA FDD) Basestasjoner (BS)  

12.5.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-10 V4.2.2  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); Basestasjoner 

(BS), repeatere og brukerutstyr (UE) for 

IMT-2000 tredjegenerasjons mobilnett;  

Del 10: Harmonisert standard (EN) for 

IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) som 

dekker grunnleggende krav jf. artikkel 3.2 i 

direktivet 2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 301 908-11 V11.1.2  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU; Del 11: CDMA 

direkte spredt (UTRA FDD) repeatere  

10.2.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-12 V7.1.1  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU; Del 12: CDMA 

Multi-Carrier (cdma2000) repeatere  

9.9.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-13 V11.1.1  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU;  

Del 13: Evolved Universal Terrestrial 

Radio Access (E-UTRA) brukerutstyr 

(UE)  

12.5.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-13 V11.1.2  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU;  

Del 13: Evolved Universal Terrestrial 

Radio Access (E-UTRA) brukerutstyr 

(UE)  

13.10.2017   EN 301 908-13 

V11.1.1 

Note 2.1   

28.2.2019   Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-14 V11.1.2  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU; Del 14: Evolved 

Universal Terrestrial Radio Access (E-

UTRA) Basestasjoner (BS)  

12.5.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-15 V11.1.2  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU; Del 15: Evolved 

Universal Terrestrial Radio Access (E-

UTRA FDD) Repeatere  

10.2.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-18 V11.1.2  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU; Del 18: E-UTRA, 

UTRA og GSM/EDGE multistandardradio 

(MSR) for basestasjon (BS)  

12.5.2017         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 301 908-19 V6.3.1  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU; Del 19: OFDMA 

TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD 

brukerutstyr (UE))  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-20 V6.3.1  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU; Del 20: OFDMA 

TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD 

basestasjoner (BS)  

14.10.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-21 V6.1.1  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU; Del 21: OFDMA 

TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD 

brukerutstyr (UE)  

14.10.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 908-22 V6.1.1  

IMT mobilnett; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU; Del 22: OFDMA 

TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD 

basestasjoner (BS)  

9.12.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 301 929 V2.1.1  

VHF sendere og –mottakere som 

kyststasjoner for GMDSS og andre 

applikasjoner i maritim mobiltjeneste; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 017 V2.1.1  

Sendeutstyr for amplitudemodulert (AM) 

lydkringkastingstjeneste; Harmonisert EN 

som dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.5.2017         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 302 018 V2.1.1  

Senderutstyr for frekvensmodulert (FM) 

lydkringkastingstjeneste; Harmonisert EN 

som dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

8.6.2017   EN 302 018-2 

V1.2.1 

Note 2.1   

31.12.2018   Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 018-2 V1.2.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); Sendeutstyr for 

den frekvensmodulerte (FM) radiokring-

kastingstjenesten; Del 2: Harmonisert EN 

under artikkel 3.2 i R&TTE-direktivet  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI EN 302 054 V2.1.1  

Meteorologiske hjelpemidler (Met Aids); 

Radiosonder som skal anvendes i 

frekvensområdet 400,15 MHz til 406 MHz 

med effektnivåer opptil 200 mW; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU 

15.12.2017 EN 302 054-2 

V1.2.1 

Note 2.1 

31.5.2018 Artikkel 3(2) 

ETSI     EN 302 054-2 V1.2.1  

Meteorologiske hjelpemidler (Met Aids); 

Radiosonder for anvendelse i 

frekvensområdet 400,15 MHz til 406 MHz 

med effektnivåer opptil 200 mW;  

Del 2: Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 064-2 V1.1.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); Trådløse 

videolinjer (WVL) som anvendes i 

frekvensbåndet 1,3 GHz til 50 GHz;  

Del 2: Harmonisert EN under R&TTE-

direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 
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ETSI     EN 302 065-1 V2.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD); som anvender 

ultrabredbåndsteknologi (UWB); 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU; Del 1: Krav til generiske 

UWB-applikasjoner  

10.3.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 065-2 V2.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD) som anvender 

ultrabredbåndsutstyr (UWB); Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU;  

Del 2: Krav for UWB-lokasjonssporing  

10.3.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 065-3 V2.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD) som anvender 

ultrabredbåndsutstyr (UWB); Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU;  

Del 3: Krav for UWB-utstyr for 

bakkebaserte kjøretøyapplikasjoner  

10.3.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 065-4 V1.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD) som anvender 

ultrabredbåndsutstyr (UWB); Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU;  

Del 4: Materialsøkende utstyr som 

anvender UWB-teknologi under  

10,6 GHz  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 066-2 V1.2.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Kortdistanseutstyr (SRD); 

Radaranvendelser for undersøking av grunn 

og vegger; Del 2: Harmonisert EN som 

dekker de grunnleggende krav i R&TTE-

direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 
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ETSI     EN 302 077-2 V1.1.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); Senderutstyr 

for den bakkebaserte digitale lydkring-

kastingstjenesten (T-DAB);  

Del 2: Harmonisert EN under artikkel 3.2 i 

R&TTE-direktivet  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 186 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for satellitterminaler i 

luftfartøy (AES) som anvendes i 

frekvensbåndene 11/12/14 GHz, som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 194-2 V1.1.2  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Navigasjonsradar som brukes på 

innlandsvannveier; Del 2: Harmonisert EN 

som dekker de vesentligste krav i R&TTE-

direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 302 195 V2.1.1  

Aktive medisinske implantater med ultralav 

effekt (ULP-AMI) og ekstrautstyr (ULP-

AMI-P) som anvendes i frekvensområdet  

9 kHz til 315 kHz; Harmonisert standard 

som dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

11.11.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 208 V3.1.1  

Utstyr for radiofrekvensidentifikasjon som 

anvendes i båndet 865 MHz til 868 MHz 

med effektnivåer opptil 2 W og i båndet 

915 MHz til 921 MHz med effektnivåer 

opptil 4 W; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 302 217-2 V3.1.1  

Faste radiosamband; Egenskaper og krav 

for punkt-til-punkt-utstyr og – antenner;  

Del 2: Digitale systemer som anvendes i 

frekvensbånd fra 1 GHz til 86 GHz; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU   

8.6.2017   EN 302 217-2-2 

V2.2.1 

Note 2.1   

31.12.2018   Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 217-2-2 V2.2.1  

Faste radiosystemer; Egenskaper og krav til 

punkt-til-punkt-utstyr og -antenner;  

Del 2-2: Digitale systemer i frekvensbånd 

som krever frekvenskoordinasjon; 

Harmonisert EN som dekker grunnleggende 

krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2   

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

Merk: Denne harmoniserte standard gir antakelse om samsvar med de vesentlige kravene i direktiv 2014/53/EU dersom 

mottakerparametrene i nr. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 og 4.3.4 også anvendes. 

ETSI     EN 302 245-2 V1.1.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsakerl (ERM); Sendeutstyr 

for kringkastingstjenesten Digital Radio 

Mondiale (DRM); Del 2: Harmonisert EN 

under artikkel 3.2 i R&TTE- direktivet  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 248 V2.1.1  

Navigasjonsradar for bruk ombord på ikke-

SOLAS-fartøy; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

10.3.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 264-2 V1.1.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Kortdistanseutstyr; Veitransport og 

trafikktelematikk (RTTT); Radarutstyr med 

kort rekkevidde som anvendes i båndet  

77 GHz til 81 GHz; Del 2: Harmonisert EN 

som dekker vesentlige krav i R&TTE-

direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 
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ETSI     EN 302 288-2 V1.6.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Kortdistanseutstyr; Veitransport- og 

trafikktelematikk (RTTT); Radarutstyr med 

kort rekkevidde som anvendes i i 24 GHz-

området; Del 2: Harmonisert EN som 

dekker vesentlige krav i R&TTE-direktivets 

artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 302 296-2 V1.2.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); Sendeutstyr for 

bakkesendt digital-TV-tjeneste (DVB-T); 

Del 2: Harmonisert EN som dekker 

grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 

artikkel 3.2  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 326-2 V1.2.2  

Faste radiosystemer; Multipunktsutstyr og 

antenner; Del 2: Harmonisert EN som 

dekker de vesentligste krav i R&TTE-

direktivets artikkel 3.2 for digitalt 

multipunktradioutstyr  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 340 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for satellittjord-

stasjoner ombord på fartøy (ESV) i 

frekvensbåndene 11/12/14 GHz som er 

allokerte til faste satellittjenester (FSS), 

som dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 302 372 V2.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD); Radarutstyr for 

nivåmåling i beholdere (TLPR) som 

anvendes i frekvensområdene 4,5 GHz til  

7 GHz, 8,5 GHz til 10,6 GHz, 24,05 GHz 

til 27 GHz, 57 GHz til 64 GHz og 75 GHz 

til 85 GHz; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

10.3.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 448 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for å spore 

jordstasjoner ombord på tog (EST), som 

anvendes i frekvensbåndene 14/12 GHz, 

som dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI EN 302 454 V2.1.1  

Meteorologiske hjelpemidler (Met Aids); 

Radiosonder som skal anvendes i 

frekvensområdet 1 668,4 MHz til  

1 690 MHz; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU 

15.12.2017 EN 302 454-2 

V1.2.1 

Note 2.1 

31.5.2018 Artikkel 3(2) 

ETSI     EN 302 454-2 V1.2.1  

Meteorologiske hjelpemidler (Met Aids); 

Radiosonder for anvendelse i 

frekvensområdet 1668,4 MHz til  

1690 MHz; Del 2: Harmonisert standard 

som dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 480 V2.1.2  

Mobile kommunikasjonssystemer ombord 

på luftfartøy (MCOBA); Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

10.3.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 502 V2.1.1  

Trådløse aksessystemer (WAS); Faste 

bredbåndssystemer for dataoverføring i  

5,8 GHz-båndet; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU   

12.5.2017         Artikkel 3(2)   
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ETSI     EN 302 510-2 V1.1.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); Radioutstyr i 

frekvensområdet 30 MHz til 37,5 MHz for 

medisinske membranimplantater med 

ultralav effekt, og periferienheter;  

Del 2: Harmonisert EN som dekker de 

grunnleggende kravene i R&TTE-

direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 302 536-2 V1.1.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Kortdistanseutstyr (SRD); Radioutstyr i 

frekvensområdet 315 kHz til 600 kHz;  

Del 2: Harmonisert EN som dekker de 

grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 

artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 302 537 V2.1.1  

Medisinske dataservicesystemer med 

ultralav effekt (MEDS) som anvendes i 

frekvensområdet 401 MHz til 402 MHz og 

405 MHz til 406 MHz; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 561 V2.1.1  

Landmobil tjeneste; Radioutstyr med 

modulasjon med konstant eller ikke 

konstant omhyllingskurve, som anvendes i 

en kanalbåndbredde på 25 kHz, 50 kHz, 

100 kHz eller 150 kHz; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 567 V1.2.1  

Bredbåndsradioaksessnett (BRAN);  

60 GHz multi-gigabit WAS/RLAN 

systemer; Harmonisert EN som dekker 

vesentlige krav i R&TTE-direktivets 

artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 
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ETSI     EN 302 571 V2.1.1  

Intelligente transportsystemer (ITS); 

Radiokommunikasjonsutstyr som anvendes 

i frekvensbåndet 5 855 MHz til  

5 925 MHz; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU   

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 574-1 V2.1.2  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for mobile 

jordstasjoner (MES) som anvendes i 

frekvensbåndene 1 980 MHz til 2 010 MHz 

(jord til rom) og 2 170 MHz til 2 200 MHz 

(rom til jord) og som dekker vesentlige 

krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; 

Del 1: Komplementær bakkekomponent 

(CGC) for bredbåndssystemer  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 574-2 V2.1.2  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for mobile 

jordstasjoner (MES) som anvendes i 

frekvensbåndene 1 980 MHz til 2 010 MHz 

(jord til rom) og 2 170 MHz til 2 200 MHz 

(rom til jord) og som dekker vesentlige 

krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; 

Del 2: Brukerutstyr (UE) for 

bredbåndssystemer  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 574-3 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for mobile 

jordstasjoner (MES) som anvendes i 

frekvensbåndene 1 980 MHz til 2 010 MHz 

(jord til rom) og 2 170 MHz til 2 200 MHz 

(rom til jord) som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU;  

Del 3: Brukerutstyr (UE) for 

smalbåndssystemer  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 608 V1.1.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Kortdistanseutstyr (SRD); Radiosystemer 

for Eurobalise togsystemer; Harmonisert 

EN som dekker de grunnleggende krav i 

R&TTE-direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI     EN 302 609 V2.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD); Radioutstyr for 

Euroloop jernbanesystemer; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU   

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 617-2 V2.1.1  

Bakkebaserte UHF radiosendere, mottakere 

og transceivere for UHF aeronautisk 

mobiltjeneste som bruker 

amplitudemodulasjon; Del 2: Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 686 V1.1.1  

Intelligente transportsystemer (ITS); 

Radiokommunikasjonsutstyr som opererer i 

frekvensbåndet 63 GHz til 64 GHz; 

Harmonisert EN som dekker grunnleggende 

krav i R&TTE-direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 302 729 V2.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD); Nivåsonderende 

radarutstyr (LPR) som anvendes i 

frekvensområdene 6 GHz til 8,5 GHz, 

24,05 GHz til 26,5 GHz, 57 GHz til  

64 GHz, 75 GHz til 85 GHz; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

12.5.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 752 V1.1.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); Aktiv 

radarreflektor; Harmonisert EN som dekker 

de grunnleggende krav i R&TTE-

direktivets artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI     EN 302 858-2 V1.3.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); Veitransport 

og trafikktelematikk (RTTT); Radarutstyr 

til kjøretøy i frekvensområdet 24,05 opptil 

24,25 GHz eller 24,50 GHz;  

Del 2: Harmonisert EN som dekker 

grunnleggende krav i R&TTE-direktivets 

artikkel 3.2  

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

ETSI     EN 302 885 V2.1.1  

Bærbart, svært høyfrekvent 

radiotelefonutstyr (VHF) for maritim 

mobiltjeneste som anvendes i VHF-bånd 

med integrert håndholdt klasse D DSC; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 og 3.3(g) i 

direktiv 2014/53/EU   

13.1.2017         Artikkel 3(2); artikkel 

3(3)(g)   

ETSI     EN 302 885 V2.2.2  

Bærbart, svært høyfrekvent 

radiotelefonutstyr (VHF) for maritim 

mobiltjeneste som anvendes i VHF-bånd 

med integrert håndholdt klasse H DSC; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 og 3.3(g) i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017   EN 302 885 

V2.1.1 

Note 2.1   

31.12.2018   Artikkel 3(2); artikkel 

3(3)(g)   

ETSI     EN 302 885 V2.2.3  

Bærbart, svært høyfrekvent 

radiotelefonutstyr (VHF) for maritim 

mobiltjeneste som anvendes i VHF-bånd 

med integrert håndholdt klasse H DSC; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 og 3.3(g) i 

direktiv 2014/53/EU  

12.5.2017   EN 302 885 

V2.2.2 

Note 2.1   

31.1.2019   Artikkel 3(2); artikkel 

3(3)(g)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI     EN 302 961 V2.1.2  

Personlig maritim peilesender ment for 

bruk ved 121,5 MHz, kun for søk- og 

redningsformål; Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

11.11.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 302 977 V2.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for jordstasjoner 

montert på kjøretøy (VMES) som anvendes 

i frekvensbåndene 14/12 GHz og som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 039 V2.1.2  

Landmobil tjeneste; Flerkanalsender-

spesifikasjon for PMR-tjenesten; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

11.11.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 084 V2.1.1  

Bakkebasert støttefunksjon (GBAS) med 

VHF dataoverføring (VDB) bakke-luft; 

Tekniske egenskaper og målemetoder for 

bakkebasert utstyr; Harmonisert standard 

som dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

11.11.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 098 V2.1.1  

Maritimt personsøkeutstyr med lav effekt 

som anvender AIS; Harmonisert standard 

som dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 132 V1.1.1  

Maritimt VHF personsøkeutstyr med lav 

effekt som anvender Digital Selective 

Calling (DSC); Harmonisert standard som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

12.5.2017         Artikkel 3(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI     EN 303 135 V2.1.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Kystovervåkning, tjenester for 

fartøytrafikk, og havneradarer 

(CS/VTS/HR); Harmonisert EN som 

dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 203 V2.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD); Medical Body 

Area Network Systems (MBANS) som 

anvendes i frekvensområdet 2483,5 MHz til 

2500 MHz; Harmonisert standard som 

dekker grunnleggende krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU   

12.8.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 204 V2.1.2  

Nettverksbasert kortdistanseutstyr (SRD); 

Radioutstyr som skal anvendes i 

frekvensområdet 870 MHz til 876 MHz 

med effektnivåer opptil 500 mW; 

Harmonisert standard som dekker 

grunnleggende krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

11.11.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 213-6-1 V2.1.1  

Avansert styrings- og kontrollsystem for 

bakketrafikk (A-SMGCS); Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU for 

installerte sensorer for overvåking av 

bakkebevegelser; Underavsnitt 1: X-bånd-

sensorer som bruker pulssignaler og 

sendereffekt opptil 100 kW  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI EN 303 276 V1.1.1  

Maritim bredbandsradiolink for fartøy og 

offshoreinstallasjoner med koordinert 

aktivitet, som anvendes i frekvensbåndene 

5 852 MHz til 5 872 MHz og/eller  

5 880 MHz til 5 900 MHz; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU 

15.12.2017   Artikkel 3(2) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI     EN 303 339 V1.1.1  

Direkte bakke-luft 

bredbåndskommunikasjon; Utstyr som 

anvendes i frekvensbåndene 1 900 MHz til 

1 920 MHz og 5 855 MHz til 5 875 MHz; 

Antenner med fast strålingsdiagram; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

11.11.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 340 V1.1.2  

TV-mottakere for det digitale bakkenettet; 

Harmonisert standard som dekker 

grunnleggende krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

11.11.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 354 V1.1.1  

Forsterkere og aktive antenner for TV-

sendingsmottak i hjemmemiljø; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

12.5.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 372-1 V1.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Satellittmottakerutstyr; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU;  

Del 1: Utendørsenhet for mottak i 

frekvensbåndet 10,7 GHz til 12,75 GHz  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 372-2 V1.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Satellittmottakerutstyr; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU;  

Del 2: Innendørsenhet  

9.9.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 402 V2.1.2  

Maritime mobile sendere og -mottakere for 

anvendelse i MF- og HF-båndene; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 og 3.3(g) i 

direktiv 2014/53/EU  

13.10.2017         Artikkel 3(2); artikkel 

3(3)(g)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI     EN 303 406 V1.1.1  

Kortdistanseutstyr (SRD); 

Trygghetsalarmer som anvendes i 

frekvensområdet 25 MHz til 1 000 MHz; 

Harmonisert standard som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU   

12.4.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI EN 303 413 V1.1.1  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Global Navigation Satellite System (GNSS) 

mottakere; Radioutstyr som anvendes i 

frekvensbåndene 1 164 MHz til 1 300 MHz 

og 1 559 MHz til 1 610 MHz; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU 

15.12.2017   Artikkel 3(2) 

ETSI     EN 303 609 V12.5.1  

Globalt system for mobilkommunikasjon 

(GSM); GSM-repeatere; Harmonisert 

standard som dekker vesentlige krav jf. 

artikkel 3.2 i direktiv 2014/53/EU  

13.1.2017         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 978 V2.1.2  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for jordstasjoner på 

mobile plattformer (ESOMP) som sender 

mot satellitter i geostasjonær bane i 

frekvensbåndene 27,5 GHz til 30,0 GHz, 

som dekker vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i 

direktiv 2014/53/EU  

11.11.2016         Artikkel 3(2)   

ETSI     EN 303 979 V2.1.2  

Satellittjordstasjoner og -systemer (SES); 

Harmonisert standard for jordstasjoner på 

mobile plattformer (ESOMP) som sender til 

satellitter i ikke-geostasjonære baner i 

frekvensbåndene 27,5 GHz til 29,1 GHz og 

29,5 GHz til 30,0 GHz, som dekker 

vesentlige krav jf. artikkel 3.2 i direktiv 

2014/53/EU  

11.11.2016         Artikkel 3(2)   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ETSI     EN 305 550-2 V1.2.1  

Elektromagnetisk kompatibilitet og 

radiospektrumsaker (ERM); 

Kortdistanseutstyr (SRD); Radioutstyr til 

bruk i frekvensområdet 40-246 GHz;  

Del 2: Harmonisert EN som dekker 

vesentlige krav i R&TTE-direktivets  

artikkel 3.2   

8.6.2017         Artikkel 3(2)   

Denne harmoniserte standard behandler ikke krav som er knyttet til ytelsesparametrer for mottakere, og gir ingen antakelse om 

samsvar med hensyn til nevnte parametrer. 

(1) ESO (europeisk standardiseringsorgan): 

— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf. +32 2 550 08 11, faks +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu) 

— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, 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. 

 

MERK: 

— Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske 

standardiseringsorganene 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(3). 

— 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-sekretariatet 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. 

  

(3) EUT L 338 av 27.9.2014, s. 31. 

http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.eu/
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— 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/growth/single-market/european-standards/harmonised-

standards/index_en.htm 

 __________  

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av europaparlaments- og  

rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet 

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

ESO(1) 
Standardens referanse og tittel  

(samt referansedokument) 

Første 

publisering i 

EUT 

Referanse til den 

erstattede standard 

Opphørsdato for 

antakelse om 

samsvar med den 

erstattede 

standard  

Note 1 

Kommisjons-

beslutning 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

CEN     EN 581-1:2006  

Utemøbler – Sittemøbler og 

bord til camping, 

hjemmebruk og allmenn 

bruk – Del 1: Generelle 

sikkerhetskrav  

22.7.2006         2006/514/EF 

CEN     EN 913:2008  

Gymnastikkutstyr – 

Generelle sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

11.7.2014   EN 913:1996 

Note 2.1   

   2014/357/EU 

CEN     EN 914:2008  

Gymnastikkutstyr – 

Skranke og kombinert 

asymmetrisk/skranke – 

Krav og prøvingsmetoder, 

inkludert sikkerhet  

11.7.2014         2014/357/EU 

CEN     EN 915:2008  

Gymnastikkutstyr – 

Asymmetriske skranker – 

krav og prøvingsmetoder 

inkludert sikkerhet  

11.7.2014         2014/357/EU 

CEN     EN 916:2003  

Gymnastikkutstyr – 

Sprangkasser (hester) – 

Krav og prøvingsmetoder, 

inklusive sikkerhet  

15.10.2005         2005/718/EF 

2014/357/EU 

CEN     EN 957-2:2003  

Stasjonært treningsutstyr – 

Del 2: Styrketreningsutstyr, 

spesielle tilleggskrav til 

sikkerhet og 

prøvingsmetoder  

22.7.2006         2006/514/EF 

2014/357/EU 

CEN     EN 957-4:2006+A1:2010  

Stasjonært treningsutstyr – 

Del 4: Styrketrenings-

benker, spesielle 

tilleggskrav til sikkerhet og 

prøvingsmetoder  

11.7.2014   EN 957-4:2006 

Note 2.1   

   2014/357/EU 

   

2017/EØS/82/15 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

CEN     EN 957-5:2009  

Stasjonært treningsutstyr – 

Del 5: Stasjonær 

treningssykkel og 

treningsutstyr for 

overkroppen med veiv, 

spesielle sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

11.7.2014   EN 957-5:1996 

Note 2.1   

   2014/357/EU 

CEN     EN 957-6:2010+A1:2014  

Stasjonært treningsutstyr – 

Del 6: Tredemøller, 

spesielle sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

16.1.2015   EN 957-6:2010 

Note 2.1   

   2014/875/EU 

CEN     EN 957-7:1998  

Stasjonært treningsutstyr – 

Del 7: Romaskiner, 

spesielle tilleggskrav til 

sikkerhet og 

prøvingsmetoder  

22.7.2006         2006/514/EF 

2014/357/EU 

CEN     EN 957-8:1998  

Stasjonært treningsutstyr – 

Del 8: Steppere og 

klatremaskiner, spesielle 

tilleggskrav til sikkerhet og 

prøvingsmetoder   

22.7.2006         2006/514/EF 

2014/357/EU 

CEN     EN 957-9:2003  

Stasjonært treningsutstyr – 

Del 9: Elliptisk 

treningsutstyr, ytterligere, 

spesielle sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

22.7.2006         2006/514/EF 

2014/357/EU 

CEN     EN 957-10:2005  

Stasjonært treningsutstyr – 

Del 10: Treningssykkel 

med fast hjul eller uten 

frihjul, spesielle 

sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

22.7.2006         2006/514/EF 

2014/357/EU 

CEN     EN 1129-1:1995  

Møbler – Klappsenger – 

Sikkerhetskrav og prøving 

– Del 1: Sikkerhetskrav  

15.10.2005         2005/718/EF 

CEN     EN 1129-2:1995  

Møbler – Klappsenger – 

Sikkerhetskrav og prøving 

– Del 2: Prøvingsmetoder  

15.10.2005         2005/718/EF 

CEN     EN 1130-1:1996  

Møbler – Spedbarnssenger 

og vugger for bruk i boliger 

– Del 1: Sikkerhetskrav  

24.4.2004         C(2004) 1493 
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CEN     EN 1130-2:1996  

Møbler – Spedbarnssenger 

og vugger for bruk i boliger 

– Del 2: Prøvingsmetoder  

24.4.2004         C(2004) 1493 

CEN     EN 1273:2005  

Spedbarns- og 

småbarnsprodukter – 

Gåstol for spedbarn – 

Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

17.2.2009         2009/18/EF 

CEN     EN 1466:2014  

Spedbarns- og 

småbarnsprodukter – 

Bærebager og stativer – 

Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

9.10.2015   EN 1466:2004 

+A1:2007 

Note 2.1   

11.30.2015   (EU) 

2015/1345 

CEN     EN 1651:1999  

Paragliderutstyr – Seletøy – 

Sikkerhetskrav og 

styrkeprøving  

15.10.2005         2005/718/EF 

CEN     EN 1930:2011  

Spedbarns- og 

småbarnsprodukter – 

Sikkerhetsbarrierer – 

Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

9.10.2015         (EU) 

2015/1345 

CEN     EN ISO 4210-1:2014  

Sykler – Sikkerhetskrav for 

sykler – Del 1: Termer og 

definisjoner (ISO 4210-

1:2014)  

9.10.2015   EN 14764:2005 

EN 14766:2005 

EN 14781:2005 

Note 2.1   

   (EU) 

2015/681 

CEN     EN ISO 4210-2:2014  

Sykler – Sikkerhetskrav for 

sykler – Del 2: Krav til by- 

og tursykler, ungdoms-

sykler, terreng- og 

racingsykler (ISO 4210-

2:2014)  

9.10.2015   EN 14764:2005 

EN 14766:2005 

EN 14781:2005 

Note 2.1   

   (EU) 

2015/681 

CEN     EN ISO 4210-3:2014  

Sykler – Sikkerhetskrav for 

sykler – Del 3: Felles 

prøvingsmetoder (ISO 

4210-3:2014)  

9.10.2015   EN 14764:2005 

EN 14766:2005 

EN 14781:2005 

Note 2.1   

   (EU) 

2015/681 

CEN     EN ISO 4210-4:2014  

Sykler – Sikkerhetskrav for 

sykler – Del 4: Prøvings-

metoder for bremser (ISO 

4210-4:2014)  

9.10.2015   EN 14764:2005 

EN 14766:2005 

EN 14781:2005 

Note 2.1   

   (EU) 

2015/681 

CEN     EN ISO 4210-5:2014  

Sykler – Sikkerhetskrav for 

sykler – Del 5: Prøvings-

metoder for styre (ISO 

4210-5:2014, rettet utgave 

2015-02-01)  

9.10.2015   EN 14764:2005 

EN 14766:2005 

EN 14781:2005 

Note 2.1   

   (EU) 

2015/681 
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CEN     EN ISO 4210-6:2014  

Sykler – Sikkerhetskrav for 

sykler – Del 6: Prøvings-

metoder for ramme og 

gaffel (ISO 4210-6:2014)  

9.10.2015   EN 14764:2005 

EN 14766:2005 

EN 14781:2005 

Note 2.1   

   (EU) 

2015/681 

CEN     EN ISO 4210-7:2014  

Sykler – Sikkerhetskrav for 

sykler – Del 7: Prøvings-

metoder for hjul og felger 

(ISO 4210-7:2014)  

9.10.2015   EN 14764:2005 

EN 14766:2005 

EN 14781:2005 

Note 2.1   

   (EU) 

2015/681 

CEN     EN ISO 4210-8:2014  

Sykler – Sikkerhetskrav for 

sykler – Del 8: Prøvings-

metoder for pedaler og 

veivaksler (ISO 4210-

8:2014)  

9.10.2015   EN 14764:2005 

EN 14766:2005 

EN 14781:2005 

Note 2.1   

   (EU) 

2015/681 

CEN     EN ISO 4210-9:2014  

Sykler – Sikkerhetskrav for 

sykler – Del 9: Prøvings-

metoder for saler og sete-

post (ISO 4210-9:2014)  

9.10.2015   EN 14764:2005 

EN 14766:2005 

EN 14781:2005 

Note 2.1   

   (EU) 

2015/681 

CEN     EN ISO 8098:2014  

Sykler – Sikkerhetskrav for 

sykler for små barn (ISO 

8098:2014)  

9.10.2015         (EU) 

2015/681 

CEN     EN ISO 9994:2006  

Lightere – Sikkerhetskrav 

(ISO 9994:2005)  

22.7.2006   EN ISO 

9994:2002 

Note 2.1   

   C(2004) 1493 

CEN     EN 12196:2003  

Gymnastikkutstyr – Hester 

og bukker – Funksjons- og 

sikkerhetskrav, 

prøvingsmetoder  

15.10.2005         2005/718/EF 

CEN     EN 12197:1997  

Gymnastikkutstyr – 

Svingstang – Sikkerhets-

krav og prøvingsmetoder  

15.10.2005         2005/718/EF 

CEN     EN 12221-

1:2008+A1:2013  

Stellebord –  

Del 1: Sikkerhetskrav  

9.10.2015         (EU) 

2015/1345 

CEN     EN 12221-

2:2008+A1:2013  

Stellebord –  

Del 2: Prøvingsmetoder  

9.10.2015         (EU) 

2015/1345 



21.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 82/105 

 2
1

.1
2

.2
0
1

7
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 8

2
/1

0
5
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

CEN     EN 12346:1998  

Gymnastikkutstyr – Ribber, 

klatretau og klatrestativer – 

Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

15.10.2005         2005/718/EF 

CEN     EN 12432:1998  

Gymnastikkutstyr – 

Balansebommer – 

Funksjons- og 

sikkerhetskrav, 

prøvingsmetoder  

15.10.2005         2005/718/EF 

CEN     EN 12491:2001  

Paragliderutstyr – 

Reservefallskjerm – 

Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

15.10.2005         2005/718/EF 

CEN     EN 12655:1998  

Gymnastikkutstyr – Ringer 

– Funksjons- og 

sikkerhetskrav, 

prøvingsmetoder  

15.10.2005         2005/718/EF 

CEN     EN ISO 12863:2010  

Standard prøvingsmetode 

for å måle hvor lett 

sigaretter tenner (ISO 

12863:2010)  

11.17.2011         2011/496/EU 

CEN     EN 13120:2009+A1:2014  

Innvendige persienner – 

Krav til ytelse og sikkerhet  

10.10.2014         2014/531/EU 

CEN     EN 13209-1:2004  

Spedbarns- og 

småbarnsprodukter – Utstyr 

for å bære barn – 

Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder –  

Del 1: Bæremeiser  

22.7.2006         2006/514/EF 

CEN     EN 13209-2:2015  

Spedbarns- og 

småbarnsprodukter – Utstyr 

for å bære barn – 

Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder –  

Del 2: Mykt bæreutstyr  

11.8.2017   EN 13209-2:2005 

Note 2.1   

31.8.2017   (EU) 

2017/1014 

CEN     EN 13219:2008  

Gymnastikkutstyr – 

Trampoliner – Funksjons- 

og sikkerhetskrav, 

prøvingsmetoder  

9.10.2015         2014/357/EU 

CEN     EN 13319:2000  

Dykkerutstyr – 

Dybdemålere og 

kombinerte dybde- og 

tidsmåleranordninger – 

Funksjons- og 

sikkerhetskrav, 

prøvingsmetoder  

15.10.2005         2005/718/EF 
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CEN     EN 13869:2016  

Lightere – Barnesik-

ringskrav til lightere – 

Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

11.8.2017   EN 13869:2002 

+A1:2011 

Note 2.1   

8.31.2017   (EU) 

2017/1014 

CEN     EN 13899:2003  

Sportsutstyr på hjul – 

Rulleskøyter – Sikkerhets-

utstyr og prøvingsmetoder  

15.10.2005         2005/718/EF 

CEN     EN 14059:2002  

Oljelamper – Sikkerhets-

krav og prøvingsmetoder  

24.4.2004         C(2004) 1493 

CEN     EN 14344:2004  

Spedbarn- og 

småbarnsprodukter – 

Sykkelseter for barn – 

Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

15.10.2005         2005/718/EF 

CEN     EN 14350-1:2004  

Spedbarns- og 

småbarnsprodukter – 

Drikkeutstyr –  

Del 1: Generelle og 

mekaniske krav og 

prøvinger  

15.10.2005         2005/718/EF 

CEN     EN 14682:2014  

Sikkerhet ved barneklær – 

Snorer og snørebånd på 

barneklær – Spesifika-

sjoner  

9.10.2015   EN 14682:2007 

Note 2.1   

   (EU) 

2015/1345 

CEN     EN 14872:2006  

Sykler – Tilbehør for sykler 

– Bagasjebærere  

22.7.2006         2006/514/EF 

CEN     EN 15649-

1:2009+A2:2013  

Flytende fritidsprodukter 

for bruk i vann –  

Del 1: Klassifisering, 

materialer, generelle krav 

og prøvingsmetoder  

11.7.2014   EN 15649-

1:2009+A1:2012 

Note 2.1   

   2014/359/EU 

CEN     EN 15649-

2:2009+A2:2013  

Flytende fritidsprodukter 

for bruk i vann –  

Del 2: Forbruker-

informasjon  

16.1.2015   EN 15649-

2:2009+A1:2012 

Note 2.1   

   2014/875/EU 

CEN     EN 15649-

3:2009+A1:2012  

Flytende fritidsprodukter 

for bruk i vann –  

Del 3: Særskilte sikkerhets-

krav og prøvingsmetoder 

for innretninger klasse A  

4.9.2013   EN 15649-3:2009 

Note 2.1   

   2013/390/EU 
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CEN     EN 15649-

4:2010+A1:2012  

Flytende fritidsprodukter 

for bruk i vann –  

Del 4: Særskilte sikkerhets-

krav og prøvingsmetoder 

for innretninger klasse B  

4.9.2013   EN 15649-4:2010 

Note 2.1   

   2013/390/EU 

CEN     EN 15649-5:2009  

Flytende fritidsprodukter 

for bruk i vann –  

Del 5: Særskilte sikkerhets-

krav og prøvingsmetoder 

for innretninger klasse C  

4.9.2013         2013/390/EU 

CEN     EN 15649-

6:2009+A1:2013  

Flytende fritidsprodukter 

for bruk i vann –  

Del 6: Særskilte sikkerhets-

krav og prøvingsmetoder 

for innretninger klasse D  

11.7.2014   EN 15649-6:2009 

Note 2.1   

   2014/359/EU 

CEN     EN 15649-7:2009  

Flytende fritidsprodukter 

for bruk i vann –  

Del 7: Særskilte sikkerhets-

krav og prøvingsmetoder 

for innretninger klasse E  

4.9.2013         2013/390/EU 

CEN     EN 16156:2010  

Sigaretter – Vurdering av 

graden av antenning – 

Sikkerhetskrav  

17.11.2011         2011/496/EU 

CEN     EN 16281:2013  

Barnesikringsutstyr – 

Vindussperrer for vinduer 

og balkongdører 

(barnesikkerhet) – 

Sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder  

11.7.2014         2014/358/EU 

CEN     EN 16433:2014  

Innvendige persienner – 

Beskyttelse mot kvelning – 

Prøvingsmetoder  

10.10.2014         2014/531/EU 

CEN     EN 16434:2014  

Innvendige persienner – 

Beskyttelse mot kvelning – 

Krav og prøvingsmetoder 

for sikkerhetsenheter 

10.10.2014         2014/531/EU 
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CEN     EN ISO 20957-1:2013  

Fastmontert treningsutstyr 

– Del 1: Generelle 

sikkerhetskrav og 

prøvingsmetoder (ISO 

20957-1:2013)  

11.7.2014   EN 957-1:2005 

Note 2.1   

   2014/357/EU 

Cenelec  

   

EN 60065:2002  

Audio, video og tilsvarende 

elektronisk utstyr – 

Sikkerhetskrav 

IEC 60065:2001 

(Modifisert)  

4.9.2013          

  EN 60065:2002/A12:2011  28.2.2012   Note 3      2012/29/EU 

Ifølge Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/29/EU av 13. januar 2012 (EUT L 13 av 

17.1.2012, s. 7) skal henvisningen til standard EN 60065:2002/A12:2011 og EN 60950-

1:2006/A12:2011 om vern mot for høyt lydtrykk fra personlige musikkspillere offentliggjøres. 

Cenelec  

   

EN 60950-1:2006  

Informasjonsteknologisk 

utstyr – Sikkerhet –  

Del 1: Generelle krav 

IEC 60950-1:2005 

(Modifisert)  

4.9.2013          

  EN 60950-

1:2006/A12:2011  

28.2.2012   Note 3      2012/29/EU 

Ifølge Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/29/EU av 13. januar 2012 (EUT L 13 av 

17.1.2012, s. 7) skal henvisningen til standard EN 60065:2002/A12:2011 og EN 60950-

1:2006/A12:2011 om vern mot for høyt lydtrykk fra personlige musikkspillere offentliggjøres. 

(1) ESO (europeisk standardiseringsorgan): 

— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf. +32 2 550 08 11, faks +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu) 

— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, 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. 
   

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 

standardiseringsorganene 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-sekretariatet 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/growth/single-market/european-standards/harmonised-

standards/index_en.htm 

 __________  

  

(1) EUT C 338 av 27.9.2014, s. 31. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføring av europaparlaments- og  

rådsdirektiv 2014/34/EU av 26. februar 2014 om harmonisering av medlemsstatenes  

lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (omarbeiding) 

(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 standard 

Opphørsdato for 

antakelse om 

samsvar med den 

erstattede 

standard  

Note 1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN     EN 1010-1:2004+A1:2010  

Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for 

konstruksjon og tilvirkning av trykke- 

og papirforedlingsmaskiner –  

Del 1: Felleskrav  

8.4.2016         

CEN     EN 1010-2:2006+A1:2010  

Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for 

konstruksjon og tilvirkning av trykke- 

og papirforedlingsmaskiner –  

Del 2: Trykke- og impregnerings-

maskiner inkludert førtrykksmaskiner  

8.4.2016         

CEN     EN 1127-1:2011  

Eksplosive omgivelser – Eksplo-

sjonsforebyggelse og -vern –  

Del 1: Grunnleggende begreper og 

metodikk  

8.4.2016         

CEN     EN 1127-2:2014  

Eksplosive omgivelser – Eksplo-

sjonsforebyggelse og -vern –  

Del 2: Grunnleggende begreper og 

metodikk i gruvedrift  

8.4.2016         

 

  

2017/EØS/82/16 
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CEN     EN 1710:2005+A1:2008  

Utstyr og maskiner for bruk i 

potensielle eksplosive omgivelser i 

gruver  

8.4.2016         

  EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010  8.4.2016         

CEN     EN 1755:2015  

Industritrucker – Sikkerhetskrav og 

verifikasjon – Tilleggskrav for drift i 

potensielt eksplosive omgivelser  

8.4.2016         

CEN     EN 1834-1:2000  

Stempelforbrenningsmotorer – 

Sikkerhetskrav for utforming og 

konstruksjon av motorer for bruk i 

potensielle eksplosive omgivelser –  

Del 1: Gruppe II-motorer for bruk i 

omgivelser med antennbare gasser  

8.4.2016         

CEN     EN 1834-2:2000  

Stempelforbrenningsmotorer – 

Sikkerhetskrav for utforming og 

konstruksjon av motorer for bruk i 

potensielle eksplosive omgivelser –  

Del 2: Gruppe I-motorer for bruk i 

undergrunnsutgravinger følsomme for 

gassblandinger og/eller brennbart støv  

8.4.2016         

CEN     EN 1834-3:2000  

Stempelforbrenningsmotorer – 

Sikkerhetskrav for utforming og 

konstruksjon av motorer for bruk i 

potensielle eksplosive omgivelser –  

Del 3: Gruppe II-motorer for bruk i 

antennbart luftstøv  

8.4.2016         

CEN     EN 1839:2017  

Bestemmelse av eksplosjonsgrensene 

og oksygengrensekonsentrasjonen 

(LOC) for brennbare gasser og damp  

9.6.2017   EN 1839:2012 

EN 14756:2006 

Note 2.1   

11.1.2018   

CEN     EN 1953:2013  

Forstøvnings- og sprøyteutstyr for 

beleggmaterialer  

8.4.2016         
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CEN     EN 12581:2005+A1:2010  

Påføringsanlegg – Utstyr for dypping 

og elektrolytisk påført belegging av 

flytende organiske materialer – 

Sikkerhetskrav  

8.4.2016         

CEN     EN 12621:2006+A1:2010  

Maskinelt utstyr for tilførsel og/eller 

sirkulering av beleggsmaterialer under 

trykk – Sikkerhetskrav  

8.4.2016         

CEN     EN 12757-1:2005+A1:2010  

Blandemaskiner for beleggsmaterialer 

– Sikkerhetskrav – Del 1: Blande-

maskiner for bruk til ferdiglaging av 

bindemiddel  

8.4.2016         

CEN     EN 13012:2012  

Bensinstasjoner – Tilvirkning og 

utførelse av fyllepistoler med 

automatdyser  

8.4.2016         

CEN     EN 13160-1:2003  

Systemer for påvisning av lekkasje – 

Del 1: Generelle prinsipp  

8.4.2016         

CEN     EN 13237:2012  

Potensielle eksplosive atmosfærer – 

Termer og definisjoner for utstyr og 

beskyttelsessystemer for bruk i 

potensielle eksplosive atmosfærer  

8.4.2016         

CEN     EN 13463-2:2004  

Ikke-elektrisk utstyr beregnet for bruk i 

potensielle eksplosive omgivelser – 

Del 2: Beskyttelse ved bruk av 

kapsling med begrenset ventilasjon   

8.4.2016         

CEN     EN 13463-3:2005  

Ikke-elektrisk utstyr for potensielle 

eksplosive omgivelser –  

Del 3: Beskyttelse gjennom 

flammesikker/eksplosjonssikker 

kapsling 'd'  

8.4.2016         

CEN     EN 13616-1:2016  

Overfyllingsvern på stasjonære 

beholdere for flytende brennstoff av 

petroleum – Krav og prøvings-

/vurderingsmetoder –  

Del 1: Overfyllingsvern med 

lukkeinnretning  

12.8.2016   EN 13616:2004 

Note 2.1   

11.7.2017   
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CEN     EN 13617-1:2012  

Bensinstasjoner – Del 1: Sikkerhets-

krav til tilvirkning og ytelse for 

målepumper, dispensere og 

fjerntliggende pumpeenheter  

8.4.2016         

CEN     EN 13617-2:2012  

Bensinstasjoner – Del 2: Sikkerhets-

krav for tilvirkning og utførelse av 

sikkerhetsmekanismer til bruk på 

doseringspumper og automater  

8.4.2016         

CEN     EN 13617-3:2012  

Bensinstasjoner – Del 3: Sikkerhets-

krav for tilvirkning og utførelse av 

skjæreventiler  

8.4.2016         

CEN     EN 13617-4:2012  

Bensinstasjoner – Del 4: Sikkerhets-

krav for tilvirkning og ytelse av 

dreietapper til bruk på doserings-

pumper og automater  

8.4.2016         

CEN     EN 13760:2003  

Fyllesystemer for LPG for lette og 

tunge kjøretøyer – Prøvingskrav og 

dimensjoner for fyllestussen  

8.4.2016         

CEN     EN 13821:2002  

Potensielle eksplosive omgivelser – 

Eksplosjonsforebyggelse og -vern – 

Bestemmelse av minste 

antennelsesenergi til støv/luft-

blandinger  

8.4.2016         

CEN     EN 13852-1:2013  

Kraner – Offshorekraner –  

Del 1: Offshorekraner til generell bruk  

8.4.2016         

CEN     EN 14034-1:2004+A1:2011  

Bestemmelse av eksplosjons-

egenskapene til støvskyer –  

Del 1: Bestemmelse av største 

eksplosjonstrykk  

8.4.2016         

CEN     EN 14034-2:2006+A1:2011  

Bestemmelse av eksplosjons-

egenskapene til støvskyer –  

Del 2: Bestemmelse av største 

trykkstigningshastighet (dp/dt)max for 

støveksplosjoner  

8.4.2016         
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CEN     EN 14034-3:2006+A1:2011  

Bestemmelse av eksplosjons-

egenskapene til støvskyer –  

Del 3: Bestemmelse av nedre 

eksplosjonsgrense LEL for støvskyer  

8.4.2016         

CEN     EN 14034-4:2004+A1:2011  

Bestemmelse av eksplosjons-

egenskapene til støvskyer –  

Del 4: Bestemmelse av oksygengrense-

konsentrasjonen til støvskyer  

8.4.2016         

CEN     EN 14373:2005  

Eksplosjonsundertrykkelsessystemer  

8.4.2016         

CEN     EN 14460:2006  

Utstyr for eksplosjonsmotstand  

8.4.2016         

CEN     EN 14491:2012  

Beskyttende ventilasjonssystemer for 

støveksplosjoner  

8.4.2016         

CEN     EN 14492-1:2006+A1:2009  

Kraner – Motordrevne vinsjer og taljer 

– Del 1: Motordrevne vinsjer  

8.4.2016         

  EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010  8.9.2017         

CEN     EN 14492-2:2006+A1:2009  

Kraner – Motordrevne vinsjer og taljer 

– Del 2: Motordrevne taljer  

8.4.2016         

  EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010  8.9.2017         

CEN     EN 14522:2005  

Bestemmelse av laveste 

antennelsestemperatur for gasser og 

damp  

8.4.2016         

CEN     EN 14591-1:2004  

Forebyggelse og beskyttelse mot 

eksplosjoner i gruver – Beskyttende 

systemer – Del 1: Eksplosjonssikkert 

ventilasjonssystem for overtrykk opptil 

2 bar (innbefattet rettelsesblad 

AC:2006)  

8.4.2016         

  EN 14591-1:2004/AC:2006  8.4.2016         
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CEN     EN 14591-2:2007  

Forebygging og beskyttelse mot 

eksplosjoner i gruver – Beskyttelses-

systemer – Del 2: Passive vanntrau  

8.4.2016         

  EN 14591-2:2007/AC:2008  8.4.2016         

CEN     EN 14591-4:2007  

Forebygging og beskyttelse mot 

eksplosjoner i gruver – 

Beskyttelsessystemer –  

Del 4: Automatiske slokkesystemer  

for profilkuttemaskiner  

8.4.2016         

  EN 14591-4:2007/AC:2008  8.4.2016         

CEN     EN 14677:2008  

Maskinsikkerhet – Stålfremstilling ved 

omsmelting – Maskiner og utstyr for 

behandling av flytende stål  

8.4.2016         

CEN     EN 14678-1:2013  

LPG-utstyr og tilbehør – Bygging og 

ytelse av LPG-utstyr for fyllestasjoner 

– Del 1: Dispensere  

8.4.2016         

CEN     EN 14681:2006+A1:2010  

Maskinsikkerhet – Sikkerhetskrav for 

maskiner og utstyr for produksjon av 

stål med elektrisk lysbueovn  

8.4.2016         

CEN     EN 14797:2006  

Utstyr for trykkavlastning av 

eksplosjoner  

8.4.2016         

CEN     EN 14973:2015  

Transportbånd for bruk i underjordiske 

installasjoner – Sikkerhetskrav for 

elektrisitet og brennbarhet  

8.4.2016         

CEN     EN 14983:2007  

Forebygging og beskyttelse mot 

eksplosjoner i gruver – Utstyr og 

beskyttelsessystemer for fjerning av 

gruvegass  

8.4.2016         

CEN     EN 14986:2017  

Utforming og konstruksjon av vifter til 

bruk i eksplosjonsfarlige atmosfærer  

9.6.2017   EN 14986:2007 

Note 2.1   

31.1.2020   
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CEN     EN 14994:2007  

Systemer for trykkavlastning av 

gasseksplosjoner  

8.4.2016         

CEN     EN 15089:2009  

Eksplosjonsisolerende systemer  

8.4.2016         

CEN     EN 15188:2007  

Bestemmelse av selvantennelses-

egenskaper for støvavsetninger  

8.4.2016         

CEN     EN 15198:2007  

Metodikk for tennkildevurdering av 

ikke-elektrisk utstyr og maskiner for 

bruk i potesielle eksplosive 

omgivelser   

8.4.2016         

CEN     EN 15233:2007  

Metodikk for risikovurdering av 

beskyttelsessystemer for potensielle 

eksplosive omgivelser  

8.4.2016         

CEN     EN 15268:2008  

Bensinstasjoner – Sikkerhetskrav for 

konstruksjon av nedsenkbare pumper 

basert på komponenter  

8.4.2016         

CEN     EN 15794:2009  

Bestemmelse av eksplosjonspunktene 

for brannfarlige væsker  

8.4.2016         

CEN     EN 15967:2011  

Bestemmelse av det høyeste 

eksplosjonstrykket og høyeste 

hastighet for trykkøkning fra gasser og 

damp  

8.4.2016         

CEN     EN 16009:2011  

Trykkavlastningsutstyr for flammeløs 

eksplosjon  

8.4.2016         

CEN     EN 16020:2011  

Eksplosjonsavledere  

8.4.2016         

CEN     EN 16447:2014  

Tilbakeslagsventil for isolasjon av 

støveksplosjoner  

8.4.2016         

CEN     EN ISO 16852:2016  

Flammefeller – Ytelseskrav, 

prøvingsmetoder og grenseverdier for 

bruk (ISO 16852:2016)  

9.6.2017   EN ISO 

16852:2010 

Note 2.1   

30.11.2017   
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CEN     EN ISO 80079-36:2016  

Eksplosjonsfarlige omgivelser –  

Del 36: Ikke-elektrisk utstyr for 

eksplosjonsfarlige omgivelser – 

Grunnleggende metode og krav (ISO 

80079-36:2016)  

12.8.2016   EN 13463-

1:2009 

Note 2.1   

31.10.2019   

CEN     EN ISO 80079-37:2016  

Eksplosjonsfarlige omgivelser –  

Del 37: Ikke-elektrisk utstyr for 

eksplosjonsfarlige omgivelser – Ikke-

elektrisk beskyttelse gjennom sikker 

konstruksjon ''c'', kontroll av tennkilder 

''b'', nedsenkning i væske ''k'' (ISO 

80079-37:2016)  

12.8.2016   EN 13463-

5:2011 

EN 13463-

6:2005 

EN 13463-

8:2003 

Note 2.1   

31.10.2019   

Cenelec     EN 50050-1:2013  

Elektrostatisk håndsprøyteutstyr – 

Sikkerhetskrav –Del 1: Håndholdt 

sprøyteutstyr for antennelige 

væskeformige belegningsmaterialer  

8.4.2016   EN 50050:2006 

Note 2.1   

14.10.2016   

Cenelec     EN 50050-2:2013  

Elektrostatisk håndsprøyteutstyr – 

Sikkerhetskrav – Del 2: Håndholdt 

sprøyteutstyr for antennelige 

pulverformige belegningsmaterialer  

8.4.2016   EN 50050:2006 

Note 2.1   

14.10.2016   

Cenelec     EN 50050-3:2013  

Elektrostatisk håndsprøyteutstyr – 

Sikkerhetskrav – Del : Håndholdt 

sprøyteutstyr for antennelige 

fiberformede belegningsmaterialer  

8.4.2016   EN 50050:2006 

Note 2.1   

14.10.2016   

Cenelec     EN 50104:2010  

Elektrisk utstyr for deteksjon og 

måling av oksygen – Funksjonskrav og 

prøvingsmetoder  

8.4.2016         

Cenelec     EN 50176:2009  

Stasjonære elektrostatiske 

sprøyteutstyrs utførelser for antennelig 

flytende materiale – Sikkerhetskrav  

8.4.2016         

Cenelec     EN 50177:2009  

Stasjonære elektrostatiske 

sprøyteutstyrs utførelser for antennelig 

pulverbelegg – Sikkerhetskrav  

8.4.2016         

  EN 50177:2009/A1:2012  8.4.2016   Note 3      
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Cenelec     EN 50223:2015  

Sikkerhetskrav til stasjonært 

automatisk elektrostatisk 

påføringsutstyr for brennbart 

fibermateriale  

8.4.2016   EN 50223:2010 

Note 2.1   

13.4.2018   

Cenelec     EN 50271:2010  

Elektrisk utstyr for deteksjon og 

måling av antennelige gasser, 

giftgasser eller oksygen – Krav og 

prøver for apparater som bruker 

software og/eller digital teknologi 

8.4.2016         

Cenelec     EN 50281-2-1:1998  

Elektriske apparater for bruk i nærvær 

av brennbart støv –  

Del 2-1: Prøvingsmetoder – Metoder 

for fastsettelse av minste tenn-

temperatur for støv  

8.4.2016         

  EN 50281-2-1:1998/AC:1999  8.4.2016         

Cenelec     EN 50303:2000  

Gruppe I, Kategori M1, Utstyr 

beregnet på bruk i atomsfærer av 

gruvegass (metan) og/eller kullstøv  

8.4.2016         

Cenelec     EN 50381:2004  

Transportable ventilerte rom med eller 

uten en innvendig frigjøringskilde  

8.4.2016         

  EN 50381:2004/AC:2005  8.4.2016         

Cenelec     EN 50495:2010  

Sikkerhetsinnretninger påkrevet for 

sikker funksjon av utstyr med hensyn 

på eksplosjonsfare.  

8.4.2016         

Cenelec     EN 60079-0:2012  

Eksplosjonsfarlige områder –  

Del 0: Utstyr – Generelle krav  

IEC 60079-0:2011 (Modifisert) + 

IS1:2013  

8.4.2016         

  EN 60079-0:2012/A11:2013  8.4.2016   Note 3   7.10.2016   

Cenelec     EN 60079-1:2014  

Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige 

omgivelser – Del-1: Utstyr beskyttet av 

flammesikker innkapsling ”d”  

IEC 60079-1:2014  

8.4.2016   EN 60079-

1:2007 

Note 2.1   

1.8.2017   
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Cenelec     EN 60079-2:2014  

Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige 

omgivelser – Del-2: Utstyr beskyttet av 

trykksikker innkapsling ”p”  

IEC 60079-2:2014  

8.4.2016   EN 60079-

2:2007 

EN 61241-

4:2006 

Note 2.1   

25.8.2017   

  EN 60079-2:2014/AC:2015  8.4.2016         

Cenelec     EN 60079-5:2015  

Eksplosive atmosfærer –  

Del 5: Utstyrsbeskyttelse ved 

sandfylling "q" IEC 60079-5:2015  

8.4.2016   EN 60079-

5:2007 

Note 2.1   

24.3.2018   

Cenelec     EN 60079-6:2015  

Eksplosive atmosfærer –  

Del 6: Utstyrsbeskyttelse ved 

nedsenking i olje "o" 

IEC 60079-6:2015  

8.4.2016   EN 60079-

6:2007 

Note 2.1   

27.3.2018   

Cenelec     EN 60079-7:2015  

Eksplosive atmosfærer –  

Del 7: Utstyrsbeskyttelse ved forhøyet 

sikkerhet "e" IEC 60079-7:2015  

8.4.2016   EN 60079-

7:2007 

Note 2.1   

31.7.2018   

Cenelec     EN 60079-11:2012  

Eksplosive atmosfærer –  

Del 11: Elektrisk utstyr i 

eksplosjonsfarlige omgivelser 

Egensikker utførelse "i"  

IEC 600 IEC 60079-11:2011  

8.4.2016   EN 60079-

27:2008 

Note 2.1   

   

Cenelec     EN 60079-15:2010  

Elektrisk utstyr i 

gasseksplosjonsfarlige omgivelser – 

Del 15: Konstruksjon, prøver og 

merking av beskyttelsetype "n" for 

elektrisk utstyr 

IEC 60079-15:2010  

8.4.2016         

Cenelec     EN 60079-18:2015  

Elektrisk utstyr i 

gasseksplosjonsfarlige omgivelser – 

Del 18: Beskyttelse ved kapsling av 

type "m" IEC 60079-18:2014  

8.4.2016   EN 60079-

18:2009 

Note 2.1   

16.1.2018   

Cenelec     EN 60079-20-1:2010  

Eksplosive atmosfærer – Del 20-1: 

materialkarakteristikker for 

klassifisering av gass og damp – 

Testmetoder og data 

IEC 60079 IEC 60079-20-1:2010  

8.4.2016         
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Cenelec     EN 60079-25:2010  

Elektrisk utstyr i 

gasseksplosjonsfarlige omgivelser – 

Del 25: Egensikre systemer 

IEC 60079-25:2010  

8.4.2016         

  EN 60079-25:2010/AC:2013  8.4.2016         

Cenelec     EN 60079-26:2015  

Eksplosive atmosfærer – Del 26: Utstyr 

med utstyrsbeskyttelsenivå (EPL) Ga 

IEC 60079-26:2014  

8.4.2016   EN 60079-

26:2007 

Note 2.1   

2.12.2017   

Cenelec     EN 60079-28:2015  

Eksplosjonsfarlige omgivelser –  

Del 28: Beskyttelse av utstyr og 

overføringssystemer som benytter 

optisk stråling 

IEC 60079-28:2015  

8.4.2016   EN 60079-

28:2007 

Note 2.1   

1.7.2018   

Cenelec     EN 60079-29-1:2016  

Eksplosive atmosfærer –  

Del 29-1: Gassdetektorer – Krav til 

utførelse av detektorer for brennbare 

gasser IEC 60079-29-1:2016 

(Modifisert)  

9.6.2017   EN 60079-29-

1:2007 

Note 2.1   

23.12.2019   

Cenelec     EN 60079-29-4:2010  

Eksplosive atmosfærer –  

Del 29-4: Gass detektorer – 

Ytelseskrav til linjegassdetektorer for 

brennbare gasser 

IEC 60079-29-4:2009 (Modifisert)  

8.4.2016         

Cenelec     EN 60079-30-1:2007  

Elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige 

omgivelser – Del 30 1: Elektriske 

varmekabler – Generelt og testkrav 

IEC 60079-30-1:2007  

8.4.2016         

Cenelec     EN 60079-30-1:2017  

Eksplosive atmosfærer –  

Del 30-1: Elektriske varmekabler – 

Generelt og prøvekrav 

IEC/IEEE 60079-30-1:2015 

(Modifisert)  

8.9.2017   EN 60079-30-

1:2007 

Note 2.1   

6.3.2020   

Cenelec     EN 60079-31:2014  

Eksplosjonsfarlige områder –  

Del 31: Beskyttelse mot støvantennelse 

vd hjelp av kapsling "t"  

IEC 60079-31:2013  

8.4.2016   EN 60079-

31:2009 

Note 2.1   

1.1.2017   
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Cenelec     EN 60079-35-1:2011  

Eksplosjonsfarlige områder –  

Del 35-1: Hodelykter for bruk i gruver 

utsatt for gruvegass – Generelle 

bestemmelser – Konstruksjon og 

prøving i forbindelse med faren for 

eksplosjon IEC 60079-35-1:2011  

8.4.2016         

  EN 60079-35-1:2011/AC:2011  8.4.2016         

Cenelec     EN ISO/IEC 80079-34:2011  

Eksplosive atmosfærer –  

Del 34: Anvendelse av kvalitets-

systemer for elektrisk og ikke-elektrisk 

utstyr (ISO/IEC 80079-34:2011)  

8.4.2016         

(1) ESO (europeisk standardiseringsorgan): 

— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf. +32 2 550 08 11, faks +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu) 

— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, 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. 

 

MERK: 

— Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske 

standardiseringsorganene 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-sekretariatet 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. 

  

(1) EUT C 338 av 27.9.2014, s. 31. 

http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.eu/
http://www.etsi.eu/
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— 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/growth/single-market/european-standards/harmonised-

standards/index_en.htm 

 __________  

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


21.12.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 82/123 

 2
1

.1
2

.2
0
1

7
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e 
N

r. 8
2
/1

2
3
 

Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av delegert  

kommisjonsforordning (EU) nr. 65/2014 av 1. oktober 2013 om utfylling av  

europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av  

steikjeomnar og avtrekkshetter til hushaldsbruk og av kommisjonsforordning (EU) nr. 66/2014  

av 14. januar 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med 

omsyn til krav til miljøvenleg utforming av steikjeomnar, kokeplater og avtrekkshetter til 

hushaldsbruk 

(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 standard 

Opphørsdato 

for antakelse 

om samsvar 

med den 

erstattede 

standard 

Note 1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

CEN     EN 30-2-1:2015  

Husholdningskokeapparater for 

gassformig brensel – Del 2-1: 

Rasjonell bruk av energi – 

Generelt  

12.4.2017         

CEN     EN 15181:2017  

Målemetode for energiforbruket i 

gassfyrte ovner  

11.8.2017       

Klausul 9 om usikkerhet og kontrollprosedyrer inngår ikke i denne henvisning. 

Cenelec  

   

EN 60350-1:2013  

Elektriske husholdningsapparater til 

matlaging – Del 1: Komfyrer, 

ovner, dampovner og grillapparater 

– Metoder til måling av ytelser  

IEC 60350-1:2011 (Modifisert)  

10.7.2015         

  EN 60350-1:2013/A11:2014  10.7.2015  Note 3    

 

  

2017/EØS/82/17 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Cenelec  

   

EN 60350-1:2016  

Elektriske kokeapparater, 

kokeplater, ovner og griller for 

husholdningsbruk – Metoder for 

måling av ytelse 

IEC 60350-1:2016 (Modifisert)  

12.4.2017   EN 60350-1:2013 

+ A11:2014 

Note 2.1   

4.11.2019   

Cenelec  

   

EN 60350-2:2013  

Elektriske kokeapparater til 

husholdningsbruk – Målemetoder 

for måling av ytelse 

IEC 60350-2:2011 (Modifisert)  

12.4.2017         

  EN 60350-2:2013/A11:2014  12.4.2017  Note 3    

Cenelec  

   

EN 61591:1997  

Avtrekkshetter til koketopper etc. 

for husholdningsbruk – 

Målemetoder for ytelse 

IEC 61591:1997  

10.7.2015         

  EN 61591:1997/A2:2011 

IEC 61591:1997/A2:2010  

10.7.2015  Note 3    

  EN 61591:1997/A1:2006 

IEC 61591:1997/A1:2005  

10.7.2015  Note 3    

  EN 61591:1997/A12:2015  14.10.2016  Note 3    

  EN 61591:1997/A11:2014  14.10.2016  Note 3    

Denne standarden må ferdigstilles slik at det tydelig framgår hvilke rettslige krav den skal omfatte.  

(1) ESO (europeisk standardiseringsorgan): 

— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf. +32 2 550 08 11, faks +32 2 550 08 19 (http://www.cen.eu) 

— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tlf. +32 2 519 68 71, faks +32 2 519 69 19 

(http://www.cenelec.org)  

— 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 Uniones regelverk for produkter eller tjenester som fortsatt 

omfattes av den (delvis) erstattede standarden, men som ikke omfattes av den nye standarden, 

er ikke berørt. 

http://www.cen.eu/
http://www.cenelec.org/
http://www.etsi.eu/
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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. 

 

MERK: 

— Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske 

standardiseringsorganene 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-sekretariatet 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/growth/single-market/european-standards/harmonised-

standards/index_en.htm 

 __________  
 

  

(1) EUT C 338 av 27.9.2014, s. 31. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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