
3.9.1994 Nr. 32/00EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
S

K
 u

tg
av

e ISSN 1022-9310

Nr. 32
            1. årgang

3.9.1994

EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps
Tidende

I EØS-ORGANER

1. EØS-rådet

2. EØS-komiteen

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

4. Den rådgivende komité for EØS

II EFTA-ORGANER

1 EFTA-statenes faste komité

2. EFTAs overvåkningsorgan

94/EØS/32/01 Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan av 19. januar 1994 om vedtakelse og
utferdigelse av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet
(retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og
protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og domstolsavtalen) .....................................................01

Del I: Innledning og alminnelige bestemmelser ............................................................03

Del II: Saksbehandling ...................................................................................................05

Del III: Regler om horisontal støtte .................................................................................12

Del IV: Regler om statseide foretak og støtte til offentlige foretak ..................................26

Del V: Regler om sektorstøtte ........................................................................................35

Del VI: Regler om regionalstøtte .....................................................................................42

Del VII: Særlige regler .....................................................................................................51

Vedlegg ............................................................................................................................53

3. EFTA-domstolen



Nr.32/ 3.9.1994

 00

N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

III EF-ORGANER

1. Rådet

2. Kommisjonen

3. Domstolen



Nr.32/ 3.9.1994

 00

N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

03

03

04

05

05
05
05
05
06
06
06

06

06
06
07

07
07
07
07
07

08
08
08

08
08
09
09
09
09

10
10
10
10
10
10
10
10

11

11

i

INNHOLDSFORTEGNELSE

DEL I: INNLEDNING OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER ..............................................................................................

1. INNLEDNING .................................................................................................................................................................

2. JURIDISK GRUNNLAG OG ALMINNELIGE BESTEMMELSER .........................................................................

DEL II: SAKSBEHANDLING  ........................................................................................................................................................

3. FRAMGANGSMÅTE VED MELDING OM PLANER OM Å TILDELE ELLER ENDRE STØTTE ....................
3.1. Lovhjemmel .............................................................................................................................................................
3.2. Meldingsrutiner ......................................................................................................................................................

3.2.1. Anvendelsesområde for kravet om melding ....................................................................................................
3.2.2. Plikt til å gi melding “i tide” ...........................................................................................................................
3.2.3. Formaliteter ved melding ................................................................................................................................
3.2.4. Anmodning om tilleggsopplysninger ..............................................................................................................

3.3. Forbud mot å iverksette det planlagte støttetiltaket mens EFTA
overvåkningsorgans undersøkelse pågår ...............................................................................................................

4. VEDTAK OM IKKE Å GJØRE INNSIGELSE ............................................................................................................
4.1. Frister ......................................................................................................................................................................
4.2. Krav til vedtak .........................................................................................................................................................

5. FORMELL UNDERSØKELSE ......................................................................................................................................
5.1. Juridisk grunnlag ....................................................................................................................................................
5.2. Saker der EFTAs overvåkningsorgan må innlede undersøkelse .........................................................................
5.3. Gjennomføring av saksbehandlingen ....................................................................................................................

5.3.1. Saksbehandlingsrettigheter for den berørte EFTA-stat ...................................................................................
5.3.2. Saksbehandlingsrettigheter for de øvrige EFTA-stater, EFs
          medlemsstater, EF-kommisjonen og interesserte parter....................................................................................

5.4. Endelig vedtak .........................................................................................................................................................
5.5. Tilfeller der EFTA-staten ikke retter seg etter vedtaket ......................................................................................

6. SÆRLIGE REGLER OM STØTTE SOM ER ULOVLIG AV SAKSBEHANDLINGSGRUNNER .......................
6.1. Begrepet støtte som er ulovlig av saksbehandlingsgrunner ......................................................................................
6.2 Anmodning om opplysninger .................................................................................................................................

6.2.1. Pålegg (“midlertidige tiltak”) ............................................................................................................................
6.2.2. Gjennomføring av saksbehandlingen ................................................................................................................
6.2.3. Krav om tilbakebetaling ..................................................................................................................................

7. SAKSBEHANDLING I SAKER OM EKSISTERENDE STØTTE ..............................................................................
7.1. Juridisk grunnlag .....................................................................................................................................................
7.2. Begrepet eksisterende støtte ..................................................................................................................................
7.3. Formålet med saksbehandlingen i saker om eksisterende støtte ..........................................................................
7.4. Saksbehandling ...........................................................................................................................................................

7.4.1. Innledning av undersøkelse .............................................................................................................................
7.4.2. Forslag til “formålstjenlige tiltak” ...................................................................................................................
7.4.3. Rettslige følger av et forslag til “formålstjenlige tiltak”...................................................................................

8. BEREGNING AV FRISTER ...........................................................................................................................................

9. OFFENTLIGGJØRING AV VEDTAK ..........................................................................................................................



3.9.1994 Nr. 32/00EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

DEL III: REGLER OM HORISONTAL STØTTE  ......................................................................................................

10. STØTTE TIL SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER (SMB) ......................................................................
10.1. Innledning .....................................................................................................................................................
10.2. Definisjon av SMB ........................................................................................................................................
10.3. Støtte til SMB som omfattes av artikkel 61 nr. 1 ........................................................................................
10.4. Generelt akseptabel støtteintensitet for SMB .................................................................................................

10.4.1. Generell investeringsstøtte ..................................................................................................................
10.4.2. Støtte til miljøverninvesteringer ..........................................................................................................
10.4.3. Støtte til konsulentbistand, opplæring og kunnskapsformidling ............................................................
10.4.4. Støtte til FoU .......................................................................................................................................
10.4.5. Støtte til andre formål ...........................................................................................................................

11. KRITERIER FOR ANVENDELSE AV FRAMGANGSMÅTEN FOR HURTIG GODKJENNING ...............
11.1. Nye støtteordninger for SMB ........................................................................................................................
11.2. Endringer av eksisterende ordninger .............................................................................................................

12. ANVENDELSE OG GJENNOMFØRING AV REGELEN OM BAGATELLMESSIG STØTTE ...................
12.1. Definisjon av de ulike utgiftskategorier ......................................................................................................
12.2. Prinsipper for beregning av kontanttilskuddsekvivalent ved bagatellmessig støtte.................................
12.3. Kontroll med EFTA-statenes anvendelse av regelen om bagatellmessig støtte..........................................
12.4. Beregning av kontanttilskuddsekvivalent for et lån på gunstige vilkår ...................................................

12.4.1. Ingen avdragsfri periode .......................................................................................................................
12.4.2. Med avdragsfri periode ........................................................................................................................

13. REGLER OM KUMULASJON AV STØTTE TIL ULIKE FORMÅL ...............................................................
13.1. Melding om betydelige tilfeller av kumulasjon av støtte ...........................................................................
13.2. Unntak ..............................................................................................................................................................
13.3. Aktuell støtte ...................................................................................................................................................
13.4. Særlige regler ................................................................................................................................................

14. STØTTE TIL FORSKNING OG UTVIKLING ....................................................................................................
14.1. Definisjon av forskning og utvikling og anvendelse av EØS-avtalens artikkel 61 på støtte til FoU .......
14.2. Vurdering av støtte til FoU i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 ..........................................................
14.3. Tilleggskrav med hensyn til melding ............................................................................................................
14.4. Intensitet ............................................................................................................................................................
14.5. Kostnader til FoU som skal tas med ved beregning av støttentensitet .......................................................
14.6. Gjennomføring ...............................................................................................................................................

15. STØTTE TIL MILJØVERN .....................................................................................................................................
15.1. Innledning ......................................................................................................................................................
15.2. De viktigste typer statsstøtte til miljøvern ..................................................................................................

15.2.1. Stimulering til investeringer, eventuelt knyttet til regulering
eller frivillige avtaler ..............................................................................................................................

15.2.2. Støtte til horisontale tiltak .......................................................................................................................
15.2.3. Driftsstøtte i form av tilskudd eller lempede miljøskatter eller

miljøavgifter, og støtte til kjøp av miljøvennlige produkter.................................................................
15.3. Formålet med og virkeområdet for de regler som får anvendelse på støtte til miljøvern ...........................
15.4. Vurdering av støtte til miljøvern på grunnlag av EØS-avtalens artikkel 61 ............................................

15.4.1. Investeringsstøtte ...............................................................................................................................
15.4.1.1. Støtte for å lette foretaks tilpasning til nye obligatoriske krav ..............................................
15.4.1.2. Støtte for å oppmuntre foretak til forbedringer ut over obligatoriske krav ............................
15.4.1.3. Støtte i tilfeller der det ikke finnes obligatoriske krav ..........................................................

15.4.2. Støtte til informasjonsvirksomhet, opplæring og rådgivningstjenester ................................................
15.4.3. Driftsstøtte ............................................................................................................................................
15.4.4.Støtte til kjøp av miljøvennlige produkter ..................................................................................................

12

12
12
12
13
13
13
13
14
14
14

14
14
14

14
15
15
15
16
16
16

16
16
17
17
17

17
17
18
18
19
19
19

20
20
20

20
21

21
21
22
22
22
23
23
23
23
24

ii



Nr.32/ 3.9.1994

 00

N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

15.5. Grunnlag for unntaket ........................................................................................................................................
15.6.  Kumulasjon av støtte fra ulike kilder ................................................................................................................
15.7. Melding og ny vurdering av reglene om støtte til miljøvern .............................................................................

  16. KRISESTØTTE OG STØTTE TIL OMSTRUKTURERING ...................................................................................

  17. STATSGARANTIER ..................................................................................................................................................

  18. SYSSELSETTINGSSTØTTE ..................................................................................................................................

DEL IV: REGLER OM STATSEIDE FORETAK OG STØTTE TIL OFFENTLIGE FORETAK ...............................................

 19. OFFENTLIGE MYNDIGHETERS EIERANDELER ..................................................................................................

 20. ANVENDELSE AV BESTEMMELSENE OM STATSSTØTTE PÅ OFFENTLIGE INDUSTRIFORETAK .......
20.1. Innledning ................................................................................................................................................................
20.2. Offentlige foretak og konkurransereglene ..........................................................................................................
20.3. Prinsipper som skal legges til grunn for å avgjøre om det gis støtte .................................................................
20.4. Økt innsyn ..............................................................................................................................................................
20.5. Praktisk anvendelse av prinsippet om normal markedsatferd ..........................................................................
20.6. Støttens forenlighet ..................................................................................................................................................
20.7. Forskjellige former for statlig intervensjon .............................................................................................................

20.7.1. Kapitaltilførsel ...............................................................................................................................................
20.7.2. Garantier .........................................................................................................................................................
20.7.3. Lån ..............................................................................................................................................................
20.7.4. Avkastning på investert kapital ......................................................................................................................

DEL V: REGLER OM SEKTORSTØTTE ......................................................................................................................................

 21. STØTTE TIL TEKSTIL- OG KONFEKSJONSINDUSTRIEN ....................................................................................
21.1. Særtrekk ved tekstil- og konfeksjonsindustrien ...................................................................................................
21.2. Sektorbestemte vilkår for støtte til tekstil- og konfeksjonsindustrien ..............................................................

21.2.1. Støtte til felles tiltak på tekstil- og konfeksjonsområdet .................................................................................
21.2.2. Støtte til strukturforbedringer i tekstil- og konfeksjonsindustrien ..................................................................
21.2.3. Støtte til investeringer i tekstil- og konfeksjonsindustrien ..............................................................................

21.3. Generelle prinsipper som får anvendelse ...........................................................................................................

 22. STØTTE TIL INDUSTRIEN FOR PRODUKSJON AV SYNTETISKE FIBRE .........................................................
22.1. Generelle prinsipper .................................................................................................................................................
22.2. Særlige krav til melding .......................................................................................................................................
22.3. Kriterier for vurdering .........................................................................................................................................
22.4. Frist .........................................................................................................................................................................

 23. STØTTE TIL MOTORVOGNINDUSTRIEN ..................................................................................................................
23.1. Innledning ..................................................................................................................................................................
23.2. Definisjon av sektoren ...........................................................................................................................................
23.3. Særlige krav til melding ........................................................................................................................................
23.4. Kriterier for vurdering av støttesaker ......................................................................................................................

23.4.1. Krisestøtte og støtte til omstrukturering .........................................................................................................
23.4.2. Regionalstøtte .............................................................................................................................................
23.4.3. Investeringsstøtte til innovasjon, modernisering eller rasjonalisering .........................................................
23.4.4. Støtte til forskning og utvikling ..................................................................................................................

24
24
24

24

25

25

26

26

28
28
28
29
30
30
32
32
32
33
33
34

35

35
35
35
35
36
36
36

37
37
37
37
38

38
38
38
38
38
39
39
39
39

iii



3.9.1994 Nr. 32/00EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

23.4.5. Støtte til miljøvern og energiøkonomisering ................................................................................................
23.4.6. Støtte til yrkesopplæring knyttet til investeringer ...........................................................................................
23.4.7. Driftsstøtte .......................................................................................................................................................

23.5. Rapportering ..........................................................................................................................................................

 24. STØTTE TIL STÅLINDUSTRIEN UTENFOR EKSF .................................................................................................
24.1. Innledning .............................................................................................................................................................
24.2. Særlige krav til melding .........................................................................................................................................
24.3. Kriterier for vurdering av støttesaker ....................................................................................................................
24.4. Rapportering ..........................................................................................................................................................

DEL VI: REGLER OM REGIONALSTØTTE ......................................................................................................................................

 25. INNLEDNING ..................................................................................................................................................................

 26. PRINSIPPER FOR VURDERING AV REGIONALSTØTTE ...................................................................................
26.1. Differensierte øvre grenser for støtteintensitet ......................................................................................................
26.2. Innsynsmulighet  ....................................................................................................................................................

                    26.3. Regional avgrensing  ..............................................................................................................................................
26.4. Sektorielle virkninger  ..........................................................................................................................................
26.5. Kontrollordning .....................................................................................................................................................

 27. Felles framgangsmåte for vurdering av støtte .................................................................................................................

28. Framgangsmåter ved anvendelse av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3
bokstav a) og c) på regionalstøtte .....................................................................................................................................
28.1. Framgangsmåte ved anvendelse av artikkel 61 nr. 3 bokstav a) på nasjonal

regionalstøtte ..........................................................................................................................................................
28.1.1. Prinsipper for framgangsmåten .....................................................................................................................
28.1.2. Valg av indikatorer ......................................................................................................................................
28.1.3. Særskilte regioner ...........................................................................................................................................
28.1.4. Øvre grenser for støtte .................................................................................................................................
28.1.5. Rekkevidden av de virkemidler som er nødvendige for å fremme

    regionalutviklingen i regioner som omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav a) ..................................................
28.2. Framgangsmåte ved anvendelse av artikkel 61 nr. 3 bokstav c) på nasjonal

regionalstøtte ...........................................................................................................................................................
28.2.1. Prinsipper for framgangsmåten .......................................................................................................................
28.2.2. Analysens første fase .......................................................................................................................................
28.2.3. Analysens annen fase ......................................................................................................................................
28.2.4. Øvre grenser for støtteintensitet .....................................................................................................................

DEL VII: SÆRLIGE REGLER .......................................................................................................................................................

29. GENERELLE INVESTERINGSSTØTTEORDNINGER ............................................................................................

30. STANDARDISERTE ÅRLIGE RAPPORTER ...........................................................................................................

31. ANDRE SÆRLIGE BESTEMMELSER ........................................................................................................................
31.1. Omregning mellom nasjonale valutaer og ECU ...................................................................................................

VEDLEGG .........................................................................................................................................................................................

39
39
40
40

40
40
40
40
41

42

42

43
43
43
45
45
45

45

47

47
47
47
47
47

48

49
49
49
50
50

51

51

51

52
52

53

iv



3.9.1994 Nr. 32/00EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

94/EØS/32/01

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

01

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan
nr. 4/94/COL

av 19. januar 1994

om vedtakelse og utferdigelse av
saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet

(retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62
og protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og domstolsavtalen)

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61 til 64, vedlegg XV nr. 2
til 37 og protokoll 26,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et Overvåkningsorgan og en Domstol(2), særlig protokoll 3
artikkel 5 nr. 2 bokstav b), artikkel 24 og artikkel 1, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal
EFTAs overvåkningsorgan håndheve EØS-avtalens bestem-
melser om statsstøtte og ved avtalens ikrafttredelse vedta
rettsakter som svarer til rettsaktene som er vedtatt av EF-
kommisjonen og oppført i vedlegg I til overvåknings- og
domstolsavtalen.

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

domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller EFTAs
overvåkningsorgan anser det nødvendig.

Rettsaktene har som formål å rettlede de enkelte stater med hensyn
til hvilke prinsipper og regler EFTAs overvåkningsorgan vil legge
til grunn ved anvendelse av EØS-avtalen, særlig artikkel 49 og
artikkel 61 til 64, og overvåknings- og domstolsavtalen, særlig
protokoll 3, i en bestemt sak, for å sikre ensartet anvendelse av
EØS-reglene om statsstøtte i hele det europeiske økonomiske
samarbeidsområde -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. EFTAs overvåkningsorgan vedtar og utferdiger de
saksbehandlingsregler og materielle regler på stats-
støtteområdet (retningslinjer for anvendelse og fortolkning
av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og protokoll 3 artikkel 1 i
overvåknings- og domstolsavtalen) som er vedlagt dette
vedtak.

2. Disse retningslinjer har gyldighet i engelsk versjon og skal
offentliggjøres i EØS-avsnittet av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 19. januar 1994

For EFTAs overvåkningsorgan

President
Knut Almestad

(1) Heretter kalt EØS-avtalen.

(2) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
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DEL I
INNLEDNING

de relevante rettsavgjørelser truffet av De europeiske
fellesskaps domstol før den dag EØS-avtalen ble undertegnet
(EØS-avtalens artikkel 6). Det er også fastsatt bestemmelser
om melding om støtte i rettsaktene oppført henholdsvis un-
der tredje avsnittsoverskrift i EØS-avtalens vedlegg XV og i
vedlegg I til overvåknings- og domstolsavtalen. I henhold til
disse rettsaktene, anvendt i EØS-sammenheng, skal det gis
melding til EFTAs overvåkningsorgan om enkelttildelinger
av støtte som fastsatt i rettsaktene oppført i nr. 15, 16, 30 til
34 og 37 i vedlegg XV til EØS-avtalen (dvs. nr. 14, 15, 29 til
33 og 36 i vedlegg I til overvåknings- og domstolsavtalen),
fra tidspunktet for EØS-avtalens ikrafttredelse.

5) I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen
skal EFTAs overvåkningsorgan vedta rettsakter som svarer
til rettsaktene oppført i avtalens vedlegg I. Overvåk-
ningsorganet mener det best kan oppfylle denne forpliktelse
ved å vedta og utferdige de tilsvarende rettsakter i ett enkelt
konsolidert dokument, de foreliggende saksbehandlingsregler
og materielle regler på statsstøtteområdet. Disse retningslinjer
bør dermed bidra til å nå det generelle mål om innsyn på
statsstøtteområdet.

6) Disse retningslinjer inneholder alle regler som svarer til
rettsaktene oppført i vedlegg I til overvåknings- og
domstolsavtalen, samt alle regler som svarer til lignende
rettsakter vedtatt av EF-kommisjonen mellom 1.8.1991 og
EØS-avtalens ikrafttredelse. Retningslinjene har til formål å
gi forvaltningen i de ulike stater og foretak opplysninger om
hvordan EFTAs overvåkningsorgan tolker og anvender EØS-
avtalens bestemmelser om statsstøtte. Gjennom vedtakelsen
av disse retningslinjer vil EFTAs overvåkningsorgan sikre
lik gjennomføring, anvendelse og fortolkning av EØS-
avtalens artikkel 61 og 62, som fastsatt i EØS-avtalens
protokoll 27.

7) Ved anvendelse av EØS-avtalens artikkel 61 og 49 vil EFTAs
overvåkningsorgan dessuten ta hensyn til felleserklæringen
om EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav b), felles-
erklæringen om EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) og
felleserklæringen om skipsbygging.

(1) Det understrekes at disse retningslinjer omfatter bare de ikke-bindende
rettsakter som svarer til rettsaktene utferdiget av EF-Kommisjonen før
EØS-avtalens ikrafttredelse. Bindende rettsakter på området statsstøtte
er gjengitt eller omhandlet i selve EØS-avtalen, særlig i vedlegg XIII avsnitt
I iv) og i første del av vedlegg XV.

1. INNLEDNING

1) EFTA-statene har, ved ratifiseringen av avtalen om Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) og
avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et
Overvåkningsorgan og en Domstol (overvåknings- og
domstolsavtalen), besluttet å opprette et overvåkningsorgan.
Overvåkningsorganet er, i henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav
a) og i samsvar med protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og
domstolsavtalen, pålagt av EFTA-statene å sikre at de
oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalens artikkel 61. I
henhold til denne artikkel er statsstøtte som definert i artikkel
61 nr. 1, uforenlig med avtalens virkemåte, unntatt under visse
omstendigheter der det er eller kan bli innrømmet unntak
(artikkel 61 nr. 2 og 3 og artikkel 49).

2) Ved anvendelse av nevnte artikler skal EFTAs overvåk-
ningsorgan ta tilbørlig hensyn til prinsippene og reglene i
rettsaktene oppført henholdsvis under tredje avsnittsoverskrift
i EØS-avtalens vedlegg XV og i vedlegg I til overvåknings-
og domstolsavtalen (“Rettsakter EF-kommisjonen og EFTAs
overvåkningsorgan skal ta tilbørlig hensyn til”)(1).

3) Avtalepartene har, ved å føre opp de relevante rettsakter
utferdiget av EF-kommisjonen i vedleggene nevnt ovenfor,
framhevet betydningen av det grunnleggende prinsipp om en
ensartet politikk på statsstøtteområdet og nødvendigheten av
samordnet statsstøttekontroll innenfor hele det territorium som
omfattes av EØS-avtalen, i samsvar med de materielle regler
og saksbehandlingsregler som er fastsatt i disse rettsaktene.
Videre har EFTA-statene i henhold til EØS-avtalens artikkel
3 forpliktet seg til å medvirke til at EØS-avtalens mål blir
nådd ved å treffe ethvert tiltak som er egnet til å oppfylle de
forpliktelser som følger av avtalen, og til å avholde seg fra
ethvert tiltak som kan sette virkeliggjøringen av avtalens mål
i fare.

4) For å nå dette mål på statsstøtteområdet har EFTA-statene
blant annet forpliktet seg til å gi EFTAs overvåkningsorgan
melding om alle planer om å tildele eller endre støtte, som
fastsatt i EØS-avtalens artikkel 62 og protokoll 3 artikkel 1 i
overvåknings- og domstolsavtalen, fortolket i samsvar med
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(1) På det nåværende tidspunkt kapittel 15 (støtte til miljøvern - 31.12.1999
og kapittel 22 (støtte til industrien for produksjon av syntetiske fibre -
31.12.1994).

2. JURIDISK GRUNNLAG OG ALMINNELIGE
BESTEMMELSER

1) Disse retningslinjer er vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan i
henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og artikkel 24 i
overvåknings- og domstolsavtalen.

2) Det gjøres oppmerksom på at i disse retningslinjer skal “EFTA-
stater” forstås som EFTA-stater som er parter i EØS-avtalen
og for hvilke EØS-avtalen har trådt i kraft.

3) Disse retningslinjer kan endres eller utfylles på bakgrunn av
de erfaringer som blir gjort, eller for å bringe dem i samsvar
med de rammebestemmelser og retningslinjer EF-
kommisjonen har utferdiget på området statsstøtte. Deler av

retningslinjene gjelder i begrenset tid(1). Enhver endring eller
utfylling vil bli foretatt av EFTAs overvåkningsorgan i
samsvar med prinsippene for samarbeid med EF-
kommisjonen fastsatt i EØS-avtalens protokoll 27.

4) Disse retningslinjer og framtidige endringer vil bli
offentliggjort i EØS-avsnittet av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende i samsvar med ordningen
for offentliggjøring av EØS-relevant informasjon i sluttakten
til EØS-avtalen.
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DEL II
SAKSBEHANDLING (1)

3. FRAMGANGSMÅTE VED MELDING OM PLANER
OM Å TILDELE ELLER ENDRE STØTTE

3.1. JURIDISK GRUNNLAG

1) Protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen
lyder: “EFTAs overvåkningsorgan skal underrettes i tide til å
kunne uttale seg om planer som går ut på å innføre eller endre
støtteordninger. Dersom det finner at en slik plan ikke er
forenlig med EØS-avtalen i henhold til avtalens artikkel 61,
skal det straks innlede den prosedyre som er omtalt i nr. 2.
Vedkommende stat kan ikke sette i verk de planlagte tiltak
før prosedyren har ført til et endelig vedtak”.

2) Denne bestemmelse pålegger den berørte EFTA-stat i
hovedsak tre forpliktelser:

Den er forpliktet til

a) å gi melding om enhver plan om å tildele eller endre
støtte (første punktum),

b) å gjøre det “i tide” (første punktum), og

c) ikke å iverksette det planlagte tiltak før EFTAs
overvåkningsorgan har gjort vedtak i saken (tredje
punktum).

3) På grunnlag av EF-domstolens rettspraksis(2) anser EFTAs
overvåkningsorgan seg forpliktet til

a) å “uttale seg”, dvs. gjøre vedtak i saken (første punktum).
EFTAs overvåkningsorgan kan på dette stadium enten
godkjenne støtten eller innlede den formelle undersøkelse
fastsatt i protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i overvåknings- og
domstolsavtalen. Vedtak om godkjenning på dette sta-
dium omtales som “vedtak om ikke å gjøre innsigelse”,

b) å gjøre vedtak umiddelbart (første og annet punktum),
og

c) å innlede den formelle undersøkelse fastsatt i protokoll
3 artikkel 1 nr. 2 i overvåknings- og domstolsavtalen
dersom det foreligger noen som helst tvil med hensyn til
støttens forenlighet med EØS-avtalens virkemåte(3)
(annet punktum).

3.2. MELDINGSRUTINER

3.2.1. Anvendelsesområde for kravet om melding

1) EFTA-statene skal melde alle planlagte støtteordninger og
enkelttilfeller av støtte utenfor eksisterende ordninger til
EFTAs overvåkningsorgan for godkjenning.

2) Når en ordning er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan, er
det ikke nødvendig å melde enkelttildelinger av støtte under
ordningen. For bestemte sektorer eller bestemte støtteformer
kan det imidlertid kreves at det gis melding om alle
enkelttildelinger eller om tildelinger som overstiger et visst
beløp. Disse unntakene er fastsatt enten i den materielle del
av retningslinjene eller i vedtaket om å godkjenne en ordning.

3) Plikten til å melde planer om å tildele eller endre støtte gjelder
ikke bare for den opprinnelige planen, men omfatter også
senere materielle (ikke bare administrative) endringer av
denne planen(3). Meldingen om endringen anses som en ny
melding.

4) Det kreves ingen melding for støtte som omfattes av regelen
om “bagatellmessig støtte” omhandlet i kapittel 12.

(1) Denne del av retningslinjene er en sammenfatning av de
saksbehandlingsregler som får anvendelse på statsstøtteområdet. Den er
basert på EF-kommisjonens regler på området slik de er gjengitt i
kommisjonsmeldingene og brevene oppført i EØS-avtalens vedlegg XV
nr. 2 til 7 og nr. 10, på relevante rettsavgjørelser truffet av De europeiske
fellesskaps Domstol og på EF-kommisjonens praksis.

(2) EF-domstolen, 20.3.1984, sak 84/82, Tyskland v. Kommisjonen (1984) saml.
1451, 1488 (nr. 12 ff.), med henvisning til EF-domstolen, 11.12.1973, sak
120/73, Lorenz v. Tyskland (1973) saml. 1471, 1481 (nr. 3).

(3) EF-domstolen, 9.10.1984, sak 91 og 127/83, Heineken Brouwerijen v.
Inspecteurs der Vennootschapsbelasting (1984) saml. 3435, 3452-3453 (nr.
16-18).
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5) Når en EFTA-stat er i tvil med hensyn til om et planlagt tiltak
inneholder elementer av statsstøtte, bør EFTAs overvåknings-
organ underrettes om dette før tiltaket iverksettes.

3.2.2. Plikt til å gi melding i tide

1) I henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 første punktum i
overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåknings-
organ underrettes om planer som går ut på å innføre ny eller
endre eksisterende støtte “i tide til å kunne uttale seg”, dvs.
gjøre vedtak i saken. Med unntak for saker som omfattes av
framgangsmåten for hurtig godkjenning (se kapittel 11) bør
derfor EFTA-statene ta i betraktning en frist på to måneder
når EFTAs overvåkningsorgan skal gjøre vedtak.

3.2.3. Formaliteter ved melding

1) En melding skal uttrykkelig henvise til protokoll 3 artikkel 1
nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen eller til andre
bestemmelser som krever melding, og meldingen skal sendes
til EFTAs overvåkningsorgan.

2) Dagen for mottak er referansedag ved beregning av den frist
EFTAs overvåkningsorgan har til å gjøre vedtak i saken.

3) EFTAs overvåkningsorgan skal sende en kvittering som viser
hvilken dag meldingen ble mottatt, til den berørte EFTA-
statens delegasjon.

4) For å forenkle og framskynde saksbehandlingen anbefaler
EFTAs overvåkningsorgan EFTA-statene å sende inn en
melding som inneholder alle opplysninger oppført i vedlegg
I avsnitt 1 i disse retningslinjer. Avsnitt II inneholder en liste
over tilleggsopplysninger i forbindelse med støtte til FoU.
Alle ytterligere opplysninger som EFTA-staten anser som
nødvendige for sakens vurdering, særlig i saker om
enkelttildelinger av støtte, bør også gis i meldingen.
Standardskjemaet for melding gjengitt i vedlegg II skal brukes
for støtte som omfattes av framgangsmåten for hurtig
godkjenning.

3.2.4. Anmodning om tilleggsopplysninger

1) Dersom EFTAs overvåkningsorgan finner at meldingen ikke
er fullstendig, vil det bestrebe seg på å anmode om enhver
ytterligere opplysning det trenger innen 15 virkedager. En
anmodning om ytterligere opplysninger innebærer at fristen
for vurdering av meldingen avbrytes. Fristen begynner å løpe
igjen først fra den dag de ytterligere opplysninger det er
anmodet om, blir mottatt. En kvittering som angir gjeldende
ny dato for mottak av meldingen, vil bli sendt av EFTAs
overvåkningsorgan.

2) Den vil normalt bli satt en frist på 20 virkedager for
framlegging av ytterligere opplysninger. Dersom det da ikke
foreligger noe svar eller svaret ikke er fullstendig, vil EFTAs
overvåkningsorgan sende en påminnelse eller en anmodning

om de opplysninger som mangler, normalt med en frist på
15 virkedager.

3.3. FORBUD MOT Å IVERKSETTE DET PLANLAGTE
STØTTETILTAKET MENS EFTAS OVERVÅKNINGS-
ORGANS UNDERSØKELSE PÅGÅR

1) I henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 siste punktum i
overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTA-staten ikke
iverksette sitt planlagte tiltak før behandlingen fastsatt i
artikkel 1 nr. 2 har ført til et endelig vedtak. Denne
bestemmelse innebærer et generelt forbud mot å iverksette
støtte før EFTAs overvåkningsorgan har gjort vedtak, også i
saker der det ikke innledes formell undersøkelse(1).

2) Med “iverksette” menes ikke bare selve tildelingen av støtte
til mottakeren. Det er tilstrekkelig at det har funnet sted en
overføring av myndighet som gjør det mulig å tildele støtte
uten ytterligere formaliteter.

3) Dersom EFTA-staten iverksetter støttetiltaket før EFTAs
overvåkningsorgan har gjort vedtak, får framgangsmåten
fastsatt i avsnitt 6.2 anvendelse (se imidlertid fotnote 1 til
avsnitt 4.1. nr. 1).

4. VEDTAK OM IKKE Å GJØRE INNSIGELSE

4.1. FRISTER

1) EFTAs overvåkningsorgan anser seg forpliktet til å gjøre
vedtak om en melding innen en frist på to måneder(2). Under
særlige omstendigheter kan EFTAs overvåkningsorgan og
den berørte EFTA-stat bli enige om en forlengelse av denne
fristen.

2) EFTAs overvåkningsorgan vil generelt bestrebe seg på å gjøre
vedtak innen 30 virkedager.

3) Videre har EFTAs overvåkningsorgan gitt seg selv en kortere
frist på 20 virkedager når det gjelder

- nye støtteordninger for små og mellomstore bedrifter
som omfattes av framgangsmåten for hurtig godkjenning,

- endringer av godkjente støtteordninger som omfattes av
framgangsmåten for hurtig godkjenning.

Dersom EFTAs overvåkningsorgan mener at en sak ikke
oppfyller vilkårene for anvendelse av framgangsmåten for
hurtig godkjenning, skal det underrette EFTA-staten om at
saken vil bli behandlet etter den vanlige framgangsmåte.
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4.2. KRAV TIL VEDTAK

1) EFTAs overvåkningsorgan er ikke forpliktet til å underrette
de øvrige EFTA-stater og interesserte parter før det gjør vedtak
i en sak der behandlingen fastsatt i protokoll 3 artikkel 1 nr. 2
i overvåknings- og domstolsavtalen(3) ikke er innledet.

2) Vedtaket kan være begrunnet med at det planlagte tiltak ikke
kommer inn under EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 eller at
tiltaket omfattes av ett av unntakene fastsatt i artikkel 61 nr.
2 og 3.

3) Vedtaket skal meddeles den berørte EFTA-stat per brev.

4) I samsvar med EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) skal
EF-kommisjonen underrettes om vedtaket.

5) For å underrette de øvrige EFTA-stater og interesserte parter
vil en kunngjøring bli offentliggjort i EØS-avsnittet av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

6) Kunngjøringen vil vanligvis bli gitt i form av en liste med
standardopplysninger.

7) Dersom EFTA-staten trekker tilbake støtteplanen, skal EFTAs
overvåkningsorgan per brev underrette den om at saken
avsluttes. De øvrige EFTA-stater og EF-kommisjonen
underrettes ikke, og det offentliggjøres heller ingen
kunngjøring i EØS-avsnittet av eller EØS-tillegget til Det
Europeiske Fellesskaps Tidende.

5. FORMELL UNDERSØKELSE

5.1. JURIDISK GRUNNLAG

1) Protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i overvåknings- og domstolsavtalen
lyder: “Dersom EFTAs overvåkningsorgan etter å ha gitt de
berørte parter en frist til å uttale seg, fastslår at støtte som er
gitt av en EFTA-stat eller av en EFTA-stats midler, ikke er
forenlig med EØS-avtalen i henhold til avtalens artikkel 61,
eller at støtten anvendes på utilbørlig måte, skal det treffe
vedtak om at vedkommende EFTA-stat må oppheve eller
endre støtten innen den frist Overvåkningsorganet fastsetter”.

5.2. SAKER DER EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN MÅ
INNLEDE UNDERSØKELSE

1) EFTAs overvåkningsorgan er forpliktet til å innlede
behandlingen fastsatt i protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i
overvåknings- og domstolsavtalen når det er i tvil med hensyn
til om støtten er forenlig med EØS-avtalens virkemåte(4).
Behandlingen får anvendelse i alle saker, enten det dreier seg
om støtte som er meldt, støtte som ikke meldt eller eksisterende
støtte, selv om det i sistnevnte tilfelle først må framlegges
forslag til “formålstjenlige tiltak”(5).

2) Vedtaket om å innlede behandlingen berører ikke det endelige
vedtak, der det fortsatt kan fastslås at støtten er forenlig med
EØS-avtalens virkemåte. Formålet med behandlingen fastsatt
i protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i overvåknings- og
domstolsavtalen er å sikre en grundig undersøkelse av saken
der alle berørte parter har rett til å bli hørt(6).

5.3. GJENNOMFØRING AV SAKSBEHANDLINGEN

1) Når EFTAs overvåkningsorgan innleder behandling i en sak,
skal den berørte EFTA-stat og, i henhold til EØS-avtalens
protokoll 27 bokstav c), EF-kommisjonen underrettes om
dette per brev, og de øvrige EFTA-stater samt interesserte
parter skal underrettes ved en kunngjøring i EØS-avsnittet
av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2) Behandlingen skal avsluttes med et formelt vedtak.

5.3.1. Saksbehandlingsrettigheter for den berørte EFTA-stat

1) I brevet der den berørte EFTA-stat underrettes om at
behandlingen blir innledet, skal grunnene til EFTAs
overvåkningsorgans tvil med hensyn til støtten angis og
EFTA-staten oppfordres til å komme med sine merknader
innen en fastsatt frist, vanligvis én måned.

(1) Se f.eks. EF-domstolen, 11.12.1973, sak 120/73, Lorenz v. Tyskland (1973)
saml. 1471, 1481 (nr. 4); EF-domstolen, 11.12.1973, sak 121/73, Markmann
v. Tyskland (1973) saml. 1495, 1506 (nr. 4); EF-domstolen, 11.12.1973,
sak 122/73 Nordsee v. Tyskland (1973) saml. 1511, 1522 (nr. 4); EF-
domstolen, 11.12.1973, sak 141/73, Lohrey v. Tyskland (1973) saml. 1527,
1538 (nr. 4); se også EF-domstolen, 15.7.1964, sak 6/64, Costa v. ENEL
(1964) saml. 585, 595-596; EF-domstolen, 21.5.1977, sak 31 og 53/77 R,
Kommisjonen v. Det forente kongerike (1977) saml. 921, 924 (nr. 16); EF-
domstolen, 3.5.1985, sak 67, 68 og 70/85 R, Van der Kooy v. Kommisjonen
(1985) saml. 1315, 1327 (nr. 35); og EF-domstolen, 24.2.1987, sak 310/85,
Deufil v. Kommisjonen (1987) saml. 901, 927 (nr. 24).

(2) Dette har vært ansett som en passende frist i EF-domstolens
rettsavgjørelser. Se EF-domstolen, 11.12.1973, sak 120/73, Lorenz v.
Tyskland (1973) saml. 1471, 1482 (nr. 4); EF-domstolen, 20.3.1984, sak
84/82, Tyskland v. Kommisjonen (1984) saml. 1451, 1488 (nr. 11) og EF-
domstolen, 30.6.1992, sak nr. C-312/90, Spania v. Kommisjonen (1992)
saml. I-4117, 4139 og 4142 (nr. 18 til 19). Det minnes om at ved utløpet av
denne fristen kan den berørte stat tildele den planlagte støtten, forutsatt
at den på forhånd har gitt EFTAs overvåkningsorgan melding om dette.
Støtten vil dermed komme inn under ordningen for eksisterende støtte.
Dersom EFTA-staten iverksetter støtten uten å underrette EFTAs
overvåkningsorgan, behandles støtten som ulovlig av
saksbehandlingsgrunner.

(3) Se EF-domstolen, 20.3.1984, sak 84/82, Tyskland v. Kommisjonen (1984)
saml. 1451, 1488-1489 (nr. 13) og EF-domstolen, 9.10.1984, sak 91 og 127/
83, Heineken Brouwerijen v. Inspecteurs der Vennootschapsbelasting
(1984) saml. 3435, 3452 (nr. 12-15).

(4) EF-domstolen, 20.3.1984, sak 84/82, Tyskland v. Kommisjonen (1984) saml.
1451, 1488 (nr. 12 ff.), der det henvises til EF-domstolen, 11.12.1973, sak
120/73, Lorenz v. Tyskland (1973) saml. 1471, 1481 (nr. 3).

(5) Se avsnitt 8.4.2. og EF-domstolen, 30.6.1992, sak nr. C-312/90, Spania v.
Kommisjonen (1992) saml. I-4117, og EF-domstolen, 30.6.1992, sak nr.
C-47/91, Italia v. Kommisjonen (1992) saml. I-4145.

(6) EF-domstolen, 20.3.1984, sak 84/82, Tyskland v. Kommisjonen (1984) saml.
1451, 1488-1489 (nr. 13); EF-domstolen, 4.2.1992, sak C-294/90, British
Aerospace og Rover Group v. Kommisjonen (1992) saml. I-493, 521-522
(nr. 7 til 14).
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2) Dersom EFTA-staten anser det nødvendig å komme med
muntlige merknader overfor EFTAs overvåkningsorgan, må
møter i den forbindelse finne sted senest innen tre måneder
etter at behandlingen er innledet.

3) EFTA-statens saksbehandlingsrettigheter omfatter retten til å
gi tilsvar på alle merknader og påstander som framsettes av
de berørte parter.

4) Et brev som omfatter alle opplysninger som er framkommet
innen fristen, sendes den berørte EFTA-stat. EFTA-staten har
en frist på 15 virkedager til å komme med merknader til
opplysningene.

5.3.2.  Saksbehandlingsrettigheter for de øvrige EFTA-stater,
EFs medlemsstater, EF-kommisjonen og interesserte parter

1) Etter at behandlingen er innledet, skal det i EØS-avsnittet av
og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende
offentliggjøres en kunngjøring rettet til de øvrige EFTA-stater,
EFs medlemsstater, EF-kommisjonen og interesserte parter,
der de oppfordres til å uttale seg om saken innen én måned
etter dagen for kunngjøringen. Kunngjøringen skal gjengi
brevet som EFTAs overvåkningsorgan har sendt til den berørte
EFTA-stat med underretning om at behandlingen er innledet,
med utelatelse av eventuelle fortrolige avsnitt.

2) Tredjemanns rettigheter i behandlingen fastsatt i protokoll 3
artikkel 1 nr. 2 i overvåknings- og domstolsavtalen følger av
kravet om at de berørte parter skal gis “en frist til å uttale
seg”. De “berørte parter” nevnt i protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i
overvåknings- og domstolsavtalen er ikke bare det eller de
foretak som mottar støtte, men også de personer, foretak eller
sammenslutninger som har interesser som kan påvirkes av
støttetildelingen, særlig konkurrerende foretak og
yrkessammenslutninger(1).

3) Offentliggjøring av en kunngjøring i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende er en egnet
framgangsmåte for å underrette alle berørte parter om at det
er innledet behandling(2). Etter protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i
overvåknings- og domstolsavtalen kreves det ikke at enkelte
personer underrettes særskilt.

4) I kunngjøringen skal EFTAs overvåkningsorgan gjøre rede
for sin tvil med hensyn til støttens forenlighet med EØS-
avtalens virkemåte(3).

5.4. ENDELIG VEDTAK

1) EFTAs overvåkningsorgan kan gjøre et positivt eller negativt
vedtak, eller det kan gjøre vedtak om å avslutte saken fordi
det planlagte støttetiltaket er trukket tilbake eller EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 1 ikke får anvendelse.

2) Et positivt vedtak er et vedtak om å godkjenne støtten, og et
negativt vedtak forbyr støtten. Et vedtak kan være delvis
positivt og delvis negativt. I positive vedtak kan det fastsettes
vilkår.

3) Dersom EFTA-staten ikke kommer med merknader til at
behandlingen innledes eller ikke gir alle de opplysninger som
EFTAs overvåkningsorgan krever, kan EFTAs over-
våkningsorgan gjøre vedtak på grunnlag av de opplysninger
som foreligger, uten å ha hørt noen synspunkter fra EFTA-
statens side(4).

4) I vedtaket må det oppgis hvilke grunner vedtaket bygger på(5).
Det må angis hvilke forpliktelser som eventuelt pålegges den
berørte EFTA-stat(6). EFTAs overvåkningsorgan skal
fastsette en frist for når EFTA-statene må oppfylle de aktuelle
forpliktelser(7).

5) EFTAs overvåkningsorgan vil framlegge for EFTA-staten
den fulle teksten til negative og delvis negative vedtak og til
vedtak forbundet med vilkår. Når det gjelder alle andre typer
vedtak skal EFTA-staten underrettes per brev. I samsvar med
EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) skal de samme
opplysninger gis EF-kommisjonen.

6) Med hensyn til negative vedtak, delvis negative vedtak og
vedtak forbundet med vilkår skal hele teksten, og for alle
andre typer vedtak en kunngjøring som gjengir brevet til den
berørte EFTA-stat, offentliggjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

5.5. TILFELLER DER EFTA-STATEN IKKE RETTER
SEG ETTER VEDTAKET

1) Dersom den berørte EFTA-stat ikke retter seg etter vedtaket
innen den fastsatte fristen, kan EFTAs overvåkningsorgan
forelegge saken direkte for EFTA-domstolen i samsvar med
protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 annet ledd i overvåknings- og
domstolsavtalen, eventuelt med begjæring om midlertidig
forføyning.

6. SÆRLIGE REGLER OM STØTTE SOM ER
ULOVLIG AV SAKSBEHANDLINGSGRUNNER

1) Med unntak for de særtrekk som er angitt nedenfor, behandles
støtte som er ulovlig av saksbehandlingsgrunner, på samme
måte som meldinger.

6.1. BEGREPET STØTTE SOM ER ULOVLIG AV
SAKSBEHANDLINGSGRUNNER

1) Ettersom begrepet “støtte som ikke er meldt” er for snevert
til å dekke all støtte som iverksettes i strid med protokoll 3
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artikkel 1 nr. 3 siste punktum i overvåknings- og
domstolsavtalen, har EFTAs overvåkningsorgan besluttet å
bruke begrepet “støtte som er ulovlig av saksbehand-
lingsgrunner” (heretter kalt “ulovlig støtte”).

Begrepet omfatter

a) støtte gitt uten melding,

b) støtte tildelt ved feil anvendelse av en godkjent
støtteordning (støtte som “anvendes på utilbørlig måte”
i henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i overvåknings-
og domstolsavtalen),

c) støtte som er meldt sent, dvs. etter at den er iverksatt, og

d) støtte som er meldt på forhånd men iverksatt før EFTAs
overvåkningsorgan har gjort vedtak(8).

6.2 ANMODNING OM OPPLYSNINGER

1) Når EFTAs overvåkningsorgan blir oppmerksom på et mulig
tilfelle av ulovlig støtte, vil det først anmode den berørte
EFTA-stat om å gi fullstendige opplysninger om saken,
normalt innen 20 virkedager. Dette tilsvarer den vanlige fristen
for framlegging av tilleggsopplysninger i saker der støtten er
meldt (se avsnitt 3.2.4 nr. 2)). Det vil om nødvendig bli sendt
en påminnelse.

2) Det minnes om at EFTAs overvåkningsorgan kan gå videre i
saken og gjøre vedtak på grunnlag av de opplysninger som
foreligger (se avsnitt 5.4. nr. 3), selv om den berørte EFTA-
stat ikke har framlagt ytterligere opplysninger.

6.2.1. Pålegg (“midlertidige tiltak”)

1) EFTAs overvåkningsorgan kan ved et midlertidig vedtak
anmode om at EFTA-staten stanser utbetalingen av støtte inntil
utfallet av undersøkelsen er klart(9). Følgende framgangsmåte
skal gjelde:

2) Når det er fastslått at støtten er gitt ulovlig, skal EFTAs
overvåkningsorgan gi den berørte EFTA-stat mulighet til å
uttale seg før det gjør et vedtak som pålegger den å stanse
utbetalingen av støtte umiddelbart inntil utfallet av
undersøkelsen er klart(10).

3) Dersom EFTA-staten ikke stanser utbetalingen av støtte, har
EFTAs overvåkningsorgan, mens det undersøker sakens
materielle innhold, rett til å forelegge saken direkte for EFTA-
domstolen og begjære en erklæring om at utbetalingen er et
brudd på EØS-avtalen(11).

6.2.2. Gjennomføring av saksbehandlingen

1) I saker om ulovlig støtte vil EFTAs overvåkningsorgan

bestrebe seg på å gjøre vedtak innen to måneder etter det har
mottatt fullstendige opplysninger.

2) Dersom EFTAs overvåkningsorgan i en sak om ulovlig støtte
finner at støtten er forenlig med EØS-avtalens virkemåte, skal
det på grunnlag av sakens innhold gjøre positivt vedtak.

6.2.3. Krav om tilbakebetaling

1) Ved negative vedtak i saker om ulovlig støtte vil EFTAs
overvåkningsorgan som hovedregel pålegge EFTA-staten å
kreve støtten tilbakebetalt fra mottakeren(12).

2) Tilbakebetalingen skal gjennomføres i samsvar med nasjonal
lov, herunder bestemmelser om påløpte renter ved sen betaling
av utestående beløp til staten; rentene bør vanligvis løpe fra
den dag den ulovlige støtten ble utbetalt. De relevante
nasjonale lovbestemmelser må imidlertid ikke anvendes på
en slik måte at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre
tilbakebetalingen(13).

(1) EF-domstolen, 14.11.1984, sak 323/82, Intermills v. Kommisjonen (1984)
saml. 3809, 3826 ff. (nr. 16).

(2) Ibid., 3827 (nr. 17).

(3) Ibid., 3827 ff. (nr. 21).

(4) Se EF-domstolen, 21.3.1990, sak C-142/87, Belgia v. Kommisjonen (1990)
saml. I-959, 1010 (nr. 18); EF-domstolen, 14.2.1990, sak C-301/87,
Frankrike v. Kommisjonen (1990) saml. I-307, 357 (nr. 22); EF-domstolen,
13.7.1988, sak 102/87, Frankrike v. Kommisjonen (1988) saml. 4067, 4089
(nr. 27); EF-domstolen, 10.7.1986, sak 40/85, Belgia v. Kommisjonen (1986)
saml. 2321, 2346-2347 (paragraf 20 og 22); EF-domstolen, 10.7.1986, sak
234/84, Belgia v. Kommisjonen (1986) saml. 2263, 2286-2288 (nr. 16, 17 og
22).

(5) EF-domstolen, 21.3.1990, sak C-142/87, Belgia v. Kommisjonen (1990) saml.
I-959, 1015 (nr. 40); EF-domstolen, 8.3.1988, sak 62 og 72/87, Exécutif
régional wallon v. Kommisjonen (1988) saml. 1573, 1595 (nr. 24 ff.); EF-
domstolen, 2.2.1988, sak 67, 68 og 70/85, Van der Kooy v. Kommisjonen
(1988) saml. 219, 278-279 (nr. 69 til 76); EF-domstolen, 14.10.1987, sak
248/84, Tyskland v. Kommisjonen (1987) saml. 4013, 4041-4042 (nr. 18 og
nr. 21 til 22); EF-domstolen, 13.3.1985, sak 296 og 318/82, Nederland og
Leeuwarder Papierwarenfabriek v. Kommisjonen (1985) saml. 809, 823-
825 (nr. 19 og nr. 22 til 27); og EF-domstolen, 14.11.1984, sak 323/82,
Intermills v. Kommisjonen (1984) saml. 3809, 3828 og 3831-3832 (nr. 23
og nr. 35 til 39).

(6) EF-domstolen, 13.7.1988, sak 102/87, Frankrike v. Kommisjonen (1988)
saml. 4067, 4090 (nr. 32 og 33); EF-domstolen, 2.2.1988, sak 213/85,
Kommisjonen v. Nederland (1988) saml. 281, 299-300, 302 (nr. 19 og 29);
EF-domstolen, 2.2.1988, sak 67, 68 og 70/85, Van der Kooy v. Kommisjonen
(1988) saml. 219, 277-278 (nr. 62 til 68); og EF-domstolen, 12.7.1973, sak
70/72, Kommisjonen v. Tyskland (1973) saml. 813, 832 (nr. 23).

(7) Protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i avtalen om overvåkningsorganet og Domstolen.

(8) Se avsnitt 3.3. for fortolkningen av hiverksettei.

(9) EF-domstolen, 14.2.1990, sak C-301/87, Frankrike v. Kommisjonen (1990)
saml. I-307 (nr. 19 til 20).

(10) Ibid., 356 (nr. 19).

(11) Ibid., 357 (nr. 23).

(12) Først nevnt i EF-domstolen, 12.7.1973, sak 70/72, Kommisjonen v. Tyskland
(1973) saml. 813, 828-829 (nr. 10 til 13); se også EF-domstolen, 21.3.1990,
sak C-142/87, Belgia v. Kommisjonen (1990) saml. I-959, 1020 (nr. 65 til
66) og EF-domstolen, 24.2.1987, sak 310/85, Deufil v. Kommisjonen (1987)
saml. 901, 927 (nr. 24).

(13) Se EF-domstolen, 21.3.1990, sak C-142/87, Belgia v. Kommisjonen (1990)
saml. I-959, 1018-1020 (nr. 58 til 63); se også EF-domstolen, 20.9.1990,
sak 5/89, Kommisjonen v. Tyskland (1990) saml. I-3437, 3456 (nr. 12);
EF-domstolen, 21.2.1990, sak C-74/89, Kommisjonen v. Belgia (1990) saml.
I-491; og EF-domstolen, 2.2.1989, sak 94/87, Kommisjonen v. Tyskland
(1989) saml. 175, 192 (nr. 12).
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7. SAKSBEHANDLING I SAKER OM EKSISTERENDE
STØTTE

7.1. JURIDISK GRUNNLAG

1) Protokoll 3 artikkel 1 nr. 1 i overvåknings- og domstolsavtalen
lyder: “EFTAs overvåkningsorgan skal sammen med EFTA-
statene løpende undersøke alle eksisterende støtteordninger i
disse stater. Det skal foreslå for medlemsstatene alle
formålstjenlige tiltak for at EØS-avtalen gradvis skal utvikles
og kunne virke”.

2) Denne bestemmelse pålegger i hovedsak EFTAs
overvåkingsorgan tre forpliktelser og den berørte EFTA-stat
én forpliktelse i forbindelse med saksbehandlingen.
Førstnevnte er:

- løpende å undersøke alle eksisterende støtteordninger i
EFTA-statene (første punktum),

- å gjøre dette i samarbeid med de berørte EFTA-stater
(første punktum), og

- å foreslå for sistnevnte stater alle formålstjenlige tiltak
for at EØS-avtalen gradvis skal utvikles og kunne virke.

Sistnevnte er:

- EFTA-statens plikt til å samarbeide med EFTAs
overvåkningsorgan.

7.2. BEGREPET EKSISTERENDE STØTTE

1) Eksisterende støtte som definert i protokoll 3 artikkel 1 nr. 1 i
overvåknings- og domstolsavtalen omfatter:

- gammel støtte eller “støtte før EØS”, dvs. gjeldende
støtteordninger på tidspunktet for EØS-avtalens
ikrafttredelse og enkelttildelinger av støtte utenfor enhver
ordning, som er vedtatt før og medfører utbetalinger etter
EØS-avtalens ikrafttredelse, og

- godkjent støtte, dvs. støtteordninger eller pågående
støttetildelinger som er godkjent (se avsnitt 4.2. nr. 2 og
5.4. nr. 2) eller anses å være godkjent (se fotnote 1 til
avsnitt 4.1. nr. 1) av EFTAs overvåkningsorgan.

7.3. FORMÅLET MED SAKSBEHANDLINGEN I SAKER
OM EKSISTERENDE STØTTE

1) Formålet med saksbehandlingen i saker om eksisterende støtte
er å innføre en felles behandling for begge typer eksisterende
støtte. Protokoll 3 artikkel 1 nr. 1 i overvåknings- og
domstolsavtalen skal gjøre det mulig for EFTAs
overvåkningsorgan å sikre at støtte før EØS som ikke er

forenlig med EØS-avtalens virkemåte, blir opphevet eller
tilpasset(1), og å undersøke støtteordninger og tildelinger som
er godkjent tidligere, men som kanskje ikke lenger er forenlig
med EØS-avtalen under de gjeldende omstendigheter.

7.4. SAKSBEHANDLING

7.4.1. Innledning av undersøkelse

1) Når EFTAs overvåkningsorgan mener at eksisterende støtte
kan være uforenlig med EØS-avtalens gradvise utvikling eller
virkemåte, skal det innlede undersøkelse ved skriftlig å
anmode den berørte EFTA-stat om opplysninger. Ved
innledning av en undersøkelse kreves det ikke at utbetalinger
under støtteordningen blir midlertidig stanset.

2) EFTAs overvåkningsorgan har ennå ikke fastsatt nærmere
saksbehandlingsregler for anvendelsen av protokoll 3 artikkel
1 nr. 1 i overvåknings- og domstolsavtalen. Det eneste klare
krav som framgår av nevnte bestemmelse er plikten til å
samarbeide med EFTA-staten. EFTAs overvåkningsorgan vil
oppfylle denne forpliktelse ved skriftlig å anmode den berørte
staten om opplysninger før det foreslår “formålstjenlige
tiltak”.

3) EFTA-staten er forpliktet til å gi de opplysninger som EFTAs
overvåkningsorgan krever. For at undersøkelsen skal kunne
gjennomføres tilstrekkelig raskt, kan EFTAs overvåk-
ningsorgan fastsette frister for framlegging av opplysninger
tilsvarende dem som gjelder i saker om meldt støtte.

7.4.2. Forslag til “formålstjenlige tiltak”

1) Etter å ha vurdert den eksisterende støtteordningen på
grunnlag av de opplysninger EFTA-staten har framlagt, kan
EFTAs overvåkningsorgan komme til at det ikke kreves
endringer i ordningen og avslutte saken, eller det kan foreslå
de endringer som anses nødvendige for å bringe ordningen i
samsvar med avtalen. Forslaget kan innebære

- at det må foretas materielle endringer i ordningen,

- at det innføres krav med hensyn til saksbehandlingen,
f.eks. krav om forhåndsmelding av enkeltsaker under
den aktuelle ordningen, og/eller krav til rapportering,
eller

- at ordningen må oppheves.

2) EFTAs overvåkningsorgan må grunngi tiltakene det foreslår
og be om EFTA-statens samtykke til tiltakene.

7.4.3. Rettslige følger av et forslag til “formålstjenlige tiltak”

1) Dersom EFTA-staten samtykker i de foreslåtte tiltakene, skal
EFTAs overvåkningsorgan avslutte saken.

(1) Se EF-domstolen, 15.7.1964, sak 6/64, Costa v. ENEL (1964) saml. 585,
595.
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Denne ordningen vil gjøre det mulig for EFTAs
overvåkningsorgan å beregne alle frister i forbindelse med
saksbehandlingen på forhånd og bidra til å forhindre
utilbørlige forsinkelser i beslutningsprosessen.

9. OFFENTLIGGJØRING AV VEDTAK

1) I samsvar med EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) skal
endelige vedtak og vedtak om å innlede formell undersøkelse
offentliggjøres. EFTA-statene og interesserte parter vil derfor
bli underrettet ved offentliggjøring i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende i følgende tre
tilfeller:

a) når støttesaken godkjennes innen fristen på to måneder
uten innledning av den formelle undersøkelsen fastsatt i
protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i overvåknings- og
domstolsavtalen (se avsnitt 4.2 nr. 5),

b) når den formelle undersøkelsen innledes (se avsnitt 5.3.
nr. 1),

c) når den formelle undersøkelsen avsluttes (se avsnitt 5.4.
nr. 6).

2) I tillegg til offentliggjøringen i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende vil EFTAs
overvåkningsorgan i de fleste tilfeller sende ut en
pressemelding for å underrette allmennheten, vanligvis den
dag vedtaket blir gjort. Pressemeldinger offentliggjøres bare
på engelsk.

3) I all informasjon som offentliggjøres om statsstøttesaker, skal
opplysninger som er å betrakte som forretningsmessig
følsomme, utelates. Dette omfatter ikke støttemottakernes
identitet.

2) Dersom EFTA-staten nekter å gjennomføre de foreslåtte
“formålstjenlige tiltak”, og EFTAs overvåkningsorgan etter
å ha hørt den berørte EFTA-statens synspunkter fortsatt mener
at tiltakene er nødvendige, kan det kreve at EFTA-staten retter
seg etter vedtaket gjennom saksbehandlingen fastsatt i
protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i overvåknings- og domstolsavtalen
(se kapittel 5).

8. BEREGNING AV FRISTER

1) Tidsrom uttrykt i måneder utløper samme dato i n-te måned,
regnet fra den dag meddelelsen mottas. For eksempel er fristen
for å gjøre vedtak om en melding som mottas 5. mai, 5. juli.
Dersom den dag fristen skulle utløpe i det aktuelle tidsrom,
ikke forekommer i den siste måneden, skal fristen utløpe ved
slutten av den siste dagen i denne måneden. For eksempel er
fristen for å gjøre vedtak om en melding som mottas 31. juli,
30. september.

2) Tidsrom uttrykt i virkedager utløper n-te virkedag regnet fra
den påfølgende virkedag etter den dag meddelelsen mottas.
Med “virkedager” menes alle andre dager enn lørdager,
søndager og offentlige helligdager. Offentlige helligdager i
en EFTA-stat skal tas i betraktning ved beregning av frister
for handlinger som skal utføres av vedkommende EFTA-stat.
Offentlige helligdager som gjelder for EFTAs
overvåkningsorgan, skal tas i betraktning ved beregning av
frister for Overvåkningsorganets handlinger.

3) Med hensyn til meddelelser fra en EFTA-stat til EFTAs
overvåkningsorgan som medfører at en frist som skal
overholdes av Overvåkningsorganet, begynner å løpe, vil
dagen for mottak være angitt i kvitteringen som sendes til
vedkommende EFTA-stat. I det motsatte tilfelle vil EFTAs
overvåkningsorgan anse dagen for mottak å være den tredje
virkedagen etter at meddelelsen er poststemplet, med mindre
vedkommende stat kan bevise en senere dato for mottak.
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DEL III
REGLER OM HORISONTAL STØTTE

10. STØTTE TIL SMÅ OG MELLOMSTORE
BEDRIFTER (SMB)( 1)

1) Prinsippene fastsatt i dette kapittel gjelder for støtte til SMB i
alle sektorer, unntatt de sektorer som omfattes av særlige
sektorregler, på det nåværende tidspunkt syntetiske fibre,
motorvogner, stål og transport.

10.1. INNLEDNING

1) Små og mellomstore bedrifter (SMB) spiller en viktig rolle i
økonomien. For det første spiller de en uforholdsmessig stor
rolle med hensyn til å skape arbeidsplasser, særlig i en tid der
store foretak sier opp ansatte. For det annet er SMB ofte
ledende med hensyn til innovasjon, ettersom de er mer utsatt
for konkurranse, men samtidig også mer fleksible og
tilpasningsdyktige enn store foretak. For det tredje er SMB
en viktig kilde til konkurranse i markedene og drivkraften
bak omstrukturering og fornyelse i økonomien som helhet.
SMB letter overføringen av økonomiske midler fra sektorer i
tilbakegang til ekspanderende sektorer.

2) SMB er særlig viktige innenfor visse sektorer. Det gjelder
f.eks. i industrien, der underleverandører spiller en stadig større
rolle. SMB er også av avgjørende betydning for regional-
utviklingen.

3) SMB kan ha visse ulemper i forhold til store etablerte foretak.
De har f.eks. større problemer med å skaffe kapital. SMB lider
også mer under de byrder som er pålagt av det offentlige. For
små bedrifter er det ofte forbundet med større kostnader å
overholde offentlige regler om helse og sikkerhet på
arbeidsplassen, forretningsbokføring osv., og skattebyrden er
ofte større, både med hensyn til skattesatser og de kostnader
skattesystemet medfører (f.eks. trygdeavgifter og mer-
verdiavgift).

10.2. DEFINISJON AV SMB

1) Definisjonen av SMB fastsatt nedenfor i forbindelse med
statsstøttekontroll må avgrense SMB-sektoren på en slik måte
at den omfatter alle de foretak som har de positive eksterne
virkninger og de ulemper som er omtalt ovenfor. Definisjonen
må imidlertid ikke være så vid at den omfatter de mange større

foretak som ikke nødvendigvis har de samme positive
eksterne virkninger eller de samme ulemper som kjennetegner
SMB-sektoren. Støtte som gis til større foretak på grunnlag
av forhold som hovedsakelig gjelder for mindre foretak, vil
mer sannsynlig kunne vri konkurransen og påvirke sam-
handelen.

2) For de fleste formål er det ikke nødvendig å skille mellom
små og mellomstore bedrifter. Et slikt skille er imidlertid
nødvendig for støtte til virksomhet som er nært knyttet til
markedet, f.eks. investering. Støtte til små bedrifter vil
normalt ikke i merkbar grad påvirke handelen innenfor det
territorium som omfattes av EØS-avtalen, mens støtte til
mellomstore bedrifter kan få betydelige følger for sam-
handelen.

3) ”SMB” defineres som foretak

- som har høyst 250 ansatte, og

- enten

     - en årlig omsetning som ikke overstiger 20 millioner
ECU, eller

     - en balanse som ikke overstiger 10 millioner ECU,
og

- der høyst 25 % av kapitalen eies av ett eller flere foretak
som ikke kommer inn under denne definisjon, med
unntak av offentlige investeringsselskaper, venturesel-
skaper og, forutsatt at de ikke utøver kontroll,
institusjonelle investorer.

4) Dersom det er nødvendig å skille mellom små og mellomstore
bedrifter, menes med hsmå bedrifteri foretak

- som har høyst 50 ansatte, og

- enten

- en årlig omsetning som ikke overstiger 5
millioner ECU, eller

(1) Dette kapittel tilsvarer Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte
til små og mellomstore bedrifter (EFT nr. C 213 av 19.8.1992, s. 2).
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(1) Med “støtteberettiget region” menes en region i en EFTA-stat som er
berettiget til å motta regionalstøtte i henhold til reglene fastsatt i kapittel
VI i disse retningslinjer.

(2) Dvs. nominell tilskuddsverdi før skatt og omregnet verdi av rentesubsidiene
før skatt, regnet som andel av investeringskostnadene. Nettobeløp er etter
skatt.

- en balanse som ikke overstiger 2 millioner ECU,
og

- der høyst 25 % av kapitalen eies av ett eller flere foretak
som ikke kommer inn under denne definisjon, med
unntak av offentlige investeringsselskaper, venturesel-
skaper og, forutsatt at de ikke utøver kontroll,
institusjonelle investorer.

5) De tre kriteriene er kumulative, dvs. at foretak kan betraktes
som “SMB” eller “små bedrifter” bare dersom de oppfyller
kravet om uavhengighet, ikke overskrider grensen for antall
ansatte og overholder minst én av de andre grensene for
omsetning og balanse.

10.3. STØTTE TIL SMB SOM OMFATTES AV
ARTIKKEL 61 NR. 1

1) I tilfeller der statsstøtte til SMB omfattes av EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 1 fordi den i merkbar grad kan påvirke handelen
mellom stater og konkurransen, kan støtten være berettiget
til unntak. Det viktigste unntaket er artikkel 61 nr. 3 bokstav
c), som fastsetter at EFTAs overvåkningsorgan kan godkjenne
støtte som har til formål å lette utviklingen av enkelte
næringsgrener eller enkelte økonomiske områder, forutsatt
at støtten ikke endrer vilkårene for samhandelen i et omfang
som strider mot felles interesser.

2) På bakgrunn av SMBs positive eksterne virkninger, deres
betydning for visse sektorer og for regional utvikling samt
de særlige problemer SMB står overfor, kan det ikke være
tvil om at statsstøtte til SMB “letter utviklingen av enkelte
næringsgrener eller enkelte økonomiske områder”.

3) Det gjenstår å se om statsstøtte til SMB endrer vilkårene for
samhandelen i et omfang som strider mot EØS-avtalens
virkemåte. Dette avhenger av støttens art og intensitet. Støtte
til virksomhet med relativt stor avstand til markedet, f.eks.
støtte til konsulentbistand med sikte på å bedre den
alminnelige ledelse, påvirker samhandelen bare indirekte og
i relativt liten grad. Støtte til virksomhet nær markedet, f.eks.
investeringsstøtte, påvirker uten tvil samhandelen mindre når
den tildeles SMB enn når den tildeles store foretak. Dette
skyldes at de enkelte SMB selger mindre enn store foretak,
noe som ytterligere forsterkes ved at omsetningen per ansatt
ofte er lavere i SMB, og at SMB særlig finnes i sektorer der
handelen innenfor EØS er relativt begrenset (f.eks. bygge-
og anleggsvirksomhet, visse typer næringsmiddelindustri,
detaljhandel og mange servicenæringer). Ikke desto mindre
kan investeringsstøtte til mellomstore bedrifter påvirke
samhandelen vesentlig. Forutsatt at en bestemt akseptabel
støtteintensitet ikke overskrides, vil støtte til SMB vanligvis
ikke påvirke vilkårene for samhandelen i et omfang som strider
mot EØS-avtalens virkemåte, særlig dersom det tas hensyn
til SMBs positive virkninger utad.

10.4. GENERELT AKSEPTABEL STØTTEINTENSITET
FOR SMB

1) EFTAs overvåkningsorgan anser statsstøtte til de formål og
med den støtteintensitet som er beskrevet nedenfor, som
berettiget til unntak i henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav c)
når det dreier seg om SMB som definert ovenfor. EFTAs
overvåkningsorgan vil vanligvis anse slik støtte som forenlig
med EØS-avtalens virkemåte.

10.4.1. Generell investeringsstøtte

1) Generelle støtteordninger som definert i kapittel 29 er
uforenlige med EØS-avtalens virkemåte og kan ikke
godkjennes. Generelle støtteordninger som utelukkende er
rettet mot SMB, er imidlertid berettiget til unntak, forutsatt
at vilkårene fastsatt i nr. 2 og 3 nedenfor er oppfylt.

2) Investeringsstøtte er tillatt bare utenfor støtteberettigede
regioner(1) med inntil 15 % brutto(2) for små bedrifter og 7,5
% brutto for mellomstore bedrifter.

3) I støtteberettigede regioner vil EFTAs overvåkningsorgan
tillate at SMB i tillegg til den gjeldende sats for regionalstøtte
som EFTAs overvåkningsorgan har godkjent, mottar
ytterligere ti prosentpoeng brutto investeringsstøtte i regioner
som omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav c), og ytterligere
15 prosentpoeng brutto i regioner som omfattes av artikkel
61 nr. 3 bokstav a). Det er imidlertid fastsatt en øvre grense
for kombinert regionalstøtte og støtte til SMB på i alt 30 %
netto for regioner som omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav
c) og 75 % netto for regioner som omfattes av artikkel 61 nr.
3 bokstav a). Matrisen med disse satser (se tabellen i vedlegg
V til disse retningslinjer) skal gjøre det mulig å gi den høyest
tillatte støtte i områdene der behovet er størst, samt å
opprettholde forskjellen mellom støtteberettigede og ikke-
støtteberettigede regioner for alle foretak, med unntak av de
minste.

4) Den høyest tillatte intensitet får anvendelse for alle
støtteformer.

10.4.2. Støtte til miljøverninvesteringer

1) Investeringer for miljøvernformål (se kapittel 15), f.eks.
forurensningskontroll, CO

2
-reduksjon, vern av ozonlaget osv.,

vil få en gunstigere behandling enn generelle investeringer.
Denne regel gjelder uavhengig av foretakenes beliggenhet
og størrelse, men SMB i støtteberettigede regioner kan
selvsagt kreve støtte etter satsen for generell investeringsstøtte
(tillegg for regioner og SMB), som i de fleste tilfeller vil være
høyere enn de 15 % brutto som for tiden tillates etter reglene
om støtte til miljøvern, uten å være underlagt de samme
strenge krav.
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(1) Dette kapittel tilsvarer kommisjonsmelding til medlemsstatene om en
framgangsmåte for hurtig godkjenning av støtteordninger til SMB og
endringer av eksisterende ordninger (EFT nr. C 213 av 19.8.1992, s. 10).

(2) Dette kapittel tilsvarer Fellesskapets rammebestemmelser for statsstøtte
til små og mellomstore bedrifter (EFT nr. C 213 av 19.8.1992, s. 2) og
brev fra Kommisjonen til medlemsstatene IV.E.1 (93) D/06878 av 23. mars
1993.

10.4.3. Støtte til konsulentbistand, opplæring og
kunnskapsformidling

1) Som en generell regel tillates støtte på inntil 50 % brutto til
bistand fra eksterne konsulenter eller opplæring av nye eller
etablerte små eller mellomstore bedrifter og deres personale
når det gjelder ledelse, økonomiske spørsmål, ny teknologi
(særlig informasjonsteknologi), forurensningskontroll,
beskyttelse av immateriell eiendomsrett eller tilsvarende
områder, eller til vurdering av nye prosjekters
gjennomførbarhet. Hver ordning må imidlertid vurderes ut
fra sitt innhold, særlig med hensyn til virksomhetens avstand
til markedet, begrensninger i støttebeløpet per foretak,
kumulasjonsmuligheter og andre relevante faktorer. Under
visse særlige omstendigheter kan EFTAs overvåkningsorgan
også tillate støtte på over 50 %. Det kan særlig gis støtte med
høyere intensitet til generelle opplysningskampanjer, ettersom
dette gir relativt begrensede økonomiske fordeler for det
enkelte foretak.

10.4.4. Støtte til FoU

1) Med hensyn til FoU kan støtte som er inntil ti prosentpoeng
høyere enn det som tillates for store foretak, godkjennes for
SMB (se kapittel 14).

10.4.5. Støtte til andre formål

1) EFTAs overvåkningsorgan vil kunne godkjenne støtte til andre
berettigede tiltak for å fremme SMB, f.eks. tiltak som fremmer
samarbeid.

11. KRITERIER FOR ANVENDELSE AV
FRAMGANGSMÅTEN FOR HURTIG

GODKJENNING( 1)

1) Under bestemte forutsetninger vil det bli anvendt en særskilt
framgangsmåte for hurtig godkjenning i forbindelse med nye
støtteordninger for SMB og endring av eksisterende ordninger.
EFTAs overvåkningsorgan har i prinsippet ingen innvendinger
mot nye støtteordninger eller endringer av eksisterende
støtteordninger som er meldt i samsvar med protokoll 3 artikkel
1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen, og som oppfyller
kriteriene fastsatt nedenfor.

11.1.NYE STØTTEORDNINGER FOR SMB

1) Nye støtteordninger må begrenses til små og mellomstore
bedrifter som definert ovenfor i forbindelse med
statsstøttekontroll, og oppfylle ett av følgende kriterier:

- dersom ordningen har særlige investeringsformål, må
støtteintensiteten ikke overstige 7,5 % av investerings-
kostnadene for mellomstore bedrifter og 15% for små
bedrifter, eller

- dersom ordningen har som formål å fremme
sysselsettingen, må støtten ikke overstige 3 000 ECU
for hver opprettet arbeidsplass, eller

- dersom ordningen ikke har særlige investerings- eller
sysselsettingsformål, må den samlede støtte til én enkelt
mottaker ikke overstige 200 000 ECU.

2) Alle tallene ovenfor er før beregning av skatt, dvs. bruttotall.

3) EFTA-statene må sikre at en mottaker ved gjentatt melding
om støtteordninger som oppfyller disse kriterier, eller ved
kumulasjon med enhver annen generell, regional eller
sektoravgrenset støtteordning, ikke får mer støtte til samme
prosjekt enn det som er tillatt etter ovennevnte kriterier.

4) Støtten kan tildeles på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan.

5) All eksportstøtte i forbindelse med handel innenfor EØS, all
driftsstøtte og alle ordninger som omfattes av særlige
sektorregler, på det nåværende tidspunkt syntetiske fibre,
motorvogner, stål og transport, er utelukket fra anvendelse
av denne framgangsmåten.

11.2. ENDRINGER AV EKSISTERENDE ORDNINGER

1) Framgangsmåten får også anvendelse på endringer av
eksisterende støtteordninger, uavhengig av mottakerforetakets
størrelse, som allerede er godkjent av EFTAs overvåkning-
sorgan, unntatt i særlige tilfeller der EFTAs overvåknings-
organ uttrykkelig har begrenset godkjenningen til det tidsrom,
det budsjett og de vilkår som ble meldt.

2) Endringen kan innebære:

- forlengelse i tid uten økning av budsjettmidlene,

- budsjettøkninger på inntil 20 % av det opprinnelige
beløpet med forlengelse i tid,

- innstramming av kriteriene for anvendelse av ordningen.

3) Vedlegg II til disse retningslinjer inneholder et forenklet
meldingsskjema til bruk både for nye og for eksisterende
ordninger.

12. ANVENDELSE OG GJENNOMFØRING AV
REGELEN OM BAGATELLMESSIG STØTTE( 2)

1) EFTAs overvåkningsorgan mener at støtte under et visst beløp
ikke kan anses å påvirke konkurransen eller handelen mellom
avtalepartene i merkbar grad. Det kan dermed fastslås at EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 1 ikke får anvendelse, og at det ikke
kreves melding for støtteutbetalinger som definert nedenfor.

2) Det kreves ikke melding etter protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i
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overvåknings- og domstolsavtalen for støtteutbetalinger på
inntil 50 000 ECU med hensyn til én enkelt utgiftskategori
eller for ordninger der støttebeløpet som et bestemt foretak
kan motta for én enkelt utgiftskategori over et tidsrom på tre
år, er begrenset til dette beløp, forutsatt at vilkårene fastsatt
nedenfor blir overholdt.

3) Det understrekes at regelen om bagatellmessig støtte ikke får
anvendelse på eksportstøtte og på de sektorer som omfattes
av særlige sektorregler, på det nåværende tidspunkt syntetiske
fibre, motorvogner, stål og transport.

12.1.DEFINISJON AV DE ULIKE UTGIFTSKATE-
GORIER

1) Ved anvendelse av regelen om bagatellmessig støtte skal det
skilles mellom følgende utgiftskategorier:

- enhver form for investering til ethvert formål, unntatt
FoU, og

- andre utgifter.

2) Et bestemt foretak kan dermed motta høyst 100 000 ECU i
støtte for de to kategoriene over et tidsrom på tre år, uten at
det gis melding.

3) Tidsrommet på tre år i forbindelse med denne grensen skal
anses å løpe fra den dag det enkelte foretak først mottar støtte
etter regelen om bagatellmessig støtte.

4) Med hensyn til kumulasjon av støtte etter regelen om
bagatellmessig støtte og støtte under en godkjent støtteordning
får følgende regel anvendelse: Dersom et foretak i løpet av
de tre siste årene har mottatt støtte etter regelen om
bagatellmessig støtte for én av de to utgiftskategoriene nevnt
ovenfor, og foretaket ønsker å motta støtte under en godkjent
ordning for utgifter innenfor samme kategori, må den samlede
bagatellmessige og godkjente støtten ikke overskride den øvre
støttegrense som er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan
for den meldte ordningen, dersom denne grensen er høyere
enn 50 000 ECU. Det betyr at det kan bli nødvendig å redusere
sistnevnte tildeling slik at den samlede støtten ikke overstiger
den øvre grensen.

12.2. PRINSIPPER FOR BEREGNING AV KONTANT-
TILSKUDDSEKVIVALENT VED BAGATELLMESSIG
STØTTE

1) I regelen om bagatellmessig støtte er den aktuelle grensen
uttrykt som et kontanttilskudd på 50 000 ECU. Dersom støtten
gis i en annen form enn tilskudd, må den omregnes til
kontanttilskuddsekvivalent med sikte på anvendelse av
grensen for bagatellmessig støtte. De vanligste andre
støtteformer med lav tilskuddsverdi er lån på gunstige vilkår,

skatte- og avgiftslettelser og garantier. Omregning av disse
støtteformer til kontanttilskuddsekvivalent skal gjøres på
følgende måte:

2) Kontanttilskuddsekvivalenten skal beregnes brutto, dvs. før
skatt dersom subsidien er skattepliktig. Dersom subsidien ikke
er skattepliktig, som for enkelte skatte- og avgiftslettelser,
skal det nominelle subsidiebeløpet, som både er brutto og
netto, benyttes.

3) All framtidig støtte skal diskonteres til nåverdi. Tilskudd skal
imidlertid betraktes som en enkelttildeling selv om det
utbetales i delbeløp. Kalkulasjonsrenten som anvendes, bør
være den referanserente som vedkommende EFTA-stat hvert
år meddeler EFTAs overvåkningsorgan.

4) Kontanttilskuddsekvivalenten for et lån på gunstige vilkår i
et enkelt år er differansen mellom påløpte renter etter
referanserenten og den rente som faktisk betales. All rente
som spares inntil lånet er nedbetalt, bør diskonteres til verdien
på det tidspunkt lånet ble tildelt, og legges sammen. Et
eksempel på hvordan kontanttilskuddsekvivalenten for et lån
på gunstige vilkår skal beregnes, er gitt i avsnitt 12.4. Det er
vist to varianter, med og uten en avdragsfri periode for
tilbakebetaling av hovedstolen.

5) Kontanttilskuddsekvivalenten for en skatte- og avgiftslettelse
er det beløp som spares i skattebetaling for det aktuelle år.
Også framtidig skattesparing skal diskonteres til nåverdi ved
bruk av referanserenten.

6) For lånegarantier kan kontanttilskuddsekvivalenten for det
enkelte år beregnes som differansen mellom a) det utestående
beløp som garantien gjelder, multiplisert med risikofaktoren
(sannsynlighet for mislighold) og b) innbetalte premier, dvs.
(beløpet garantien gjelder x risiko) - premie.

7) Risikofaktoren skal være basert på erfaringer med hensyn til
mislighold av lån under lignende forhold (næringsgren,
foretakets størrelse, generelt økonomisk aktivitetsnivå).
Diskontering til nåverdi skal foretas på samme måte som
ovenfor.

12.3.KONTROLL MED EFTA-STATENES ANVENDELSE
AV REGELEN OM BAGATELLMESSIG STØTTE

1) Det må treffes tiltak i hver EFTA-stat for å kontrollere at
regelen om bagatellmessig støtte anvendes i samsvar med
reglene fastsatt ovenfor. Dette krever ikke nødvendigvis en
omfattende og personalsterk forvaltning, men det må stilles
visse minstekrav med hensyn til sikkerhet. Etter reglene for
støtte til SMB (se kapittel 10) er det et uttrykkelig vilkår for
en støttetildeling eller en støtteordning som ikke er meldt, at
enhver ytterligere støtte som foretaket mottar fra andre midler
eller under andre ordninger, ikke må medføre at den samlede



Nr.32/ 3.9.1994

 00

N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende16

5. 300 000 ECU x 0,02/(1,08)5 =   4 083 ECU

6. 250 000 ECU x 0,02/(1,08)6 =   3 151 ECU

7. 200 000 ECU x 0,02/(1,08)7 =   2 334 ECU

8. 150 000 ECU x 0,02/(1,08)8 =   1 621 ECU

9. 100 000 ECU x 0,02/(1,08)9 =   1 000 ECU

10.  50 000 ECU x 0,02/(1,08)10 =     463 ECU

2) Samlet kontanttilskuddsekvivalent er summen av de
diskonterte subsidier hvert år, dvs. 41 123 ECU.

12.4.2. Med avdragsfri periode

1) De to første årene er lånet avdragsfritt.

2) Lånet nedbetales med faste avdrag på 62 500 ECU fra tredje
år. Diskontert kontanttilskuddsekvivalent for rentesubsidien
for hvert år er:

1. 500 000 ECU x 0,02/(1,08)1 =   9 259 ECU

2. 500 000 ECU x 0,02/(1,08)2 =   8 573 ECU

3. 500 000 ECU x 0,02/(1,08)3 =   7 938 ECU

4. 437 500 ECU x 0,02/(1,08)4 =   6 432 ECU

5. 375 000 ECU x 0,02/(1,08)5 =   5 104 ECU

6. 312 500 ECU x 0,02/(1,08)6 =   3 939 ECU

7. 250 000 ECU x 0,02/(1,08)7 =   2 917 ECU

8. 187 500 ECU x 0,02/(1,08)8 =   2 026 ECU

9. 125 000 ECU x 0,02/(1,08)9 =   1 251 ECU

10.  62 500 ECU x 0,02/(1,08)10 =     579 ECU

3) I dette tilfellet er samlet kontanttilskuddsekvivalent
48 018 ECU.

13.REGLER OM KUMULASJON AV STØTTE TIL
ULIKE FORMÅL( 1)

13.1.MELDING OM BETYDELIGE TILFELLER AV
KUMULASJON AV STØTTE

1) Med kumulasjon av støtte menes anvendelse av mer enn én
støtteordning på et bestemt investeringsprosjekt, dvs. de
investeringer i anleggsmidler (uavhengig av om de foretas
på samme sted) som er nødvendige for å realisere prosjektet.

støtten som foretaket mottar, overskrider grensen på 50 000
ECU for hver utgiftskategori som definert i avsnitt 12.1.
Myndigheter som tildeler støtte etter regelen om
bagatellmessig støtte, bør gjøre søkerne oppmerksom på dette
vilkår og pålegge dem å oppgi alle tidligere støttetildelinger
for å sikre at grensen ikke overskrides. Tilsvarende kontroll
bør foretas av myndigheter som tildeler støtte under godkjente
ordninger.

2) I henhold til EØS-avtalens artikkel 3 er EFTA-statene pålagt
å bistå EFTAs overvåkningsorgan i å utføre sine oppgaver.
Det er bare EFTA-statene som kan kontrollere bruken av
bagatellmessig støtte for å sikre at slik støtte ikke overstiger
de beløp som etter EFTAs overvåkningsorgans mening ikke
vil påvirke samhandelen og konkurransen i betydelig grad. I
samsvar med EØS-avtalens artikkel 3 anmodes derfor EFTA-
statene om å underrette EFTAs overvåkningsorgan om sine
kontrollordninger for å sikre at reglene fastsatt ovenfor blir
overholdt.

12.4.BEREGNING AV KONTANTTILSKUDDSEKVI-
VALENT FOR ET LÅN PÅ GUNSTIGE VILKÅR

1) Nedenfor gis et eksempel på hvordan kontanttilskuddsekvi-
valenten for et lån på gunstige vilkår kan beregnes.

2) En offentlig myndighet forplikter seg til å betale rentesubsidier
for et lån på 500 000 ECU med ti års løpetid, for å holde
rentesatsen for låntakeren på 6 %. Den offisielle
referanserenten som EFTAs overvåkningsorgan har godkjent
for vedkommende stat det aktuelle året, er på 8 %. Ved
beregning av kontanttilskuddsekvivalenten for subsidiene for
hele lånets løpetid, kan det antas at referanserenten er konstant
i hele perioden. Kontanttilskuddsekvivalenten for subsidiene
avhenger av om det innrømmes en avdragsfri periode ved
tilbakebetaling av lånet.

12.4.1.Ingen avdragsfri periode

1) Lånet nedbetales i faste avdrag fra første år. Kontant-
tilskuddsekvivalent for rentesubsidien det første året er
hovedstolen multiplisert med rentesubsidien i prosent, dividert
på referanserenten:

1. 500 000 ECU x 0,02/1,08 =       9 259 ECU

Subsidien fra år to til ti beregnes tilsvarende, men med renters
rente, dvs.:

2. 450 000 ECU x 0,02/(1,08)2 =   7 716 ECU

3. 400 000 ECU x 0,02/(1,08)3 =   6 351 ECU

4. 350 000 ECU x 0,02/(1,08)4 =   5 145 ECU

(1) Dette kapittel tilsvarer kommisjonsmelding om kumulasjon av støtte til
ulike formål (EFT nr. C 3 av 5.1.1985, s. 2) (EØS-avtalens vedlegg XV
nr. 34).
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2) For at EFTAs overvåkningsorgan skal kunne kontrollere den
kumulerte intensitet for støtte gitt under forskjellige ordninger
til et bestemt investeringsproskjekt og virkningen av kumulert
støtte på konkurransen og handelen mellom avtalepartene,
skal EFTA-statene gi EFTAs overvåkningsorgan melding på
forhånd om betydelige tilfeller av kumulasjon. Betydelige
tilfeller er definert som prosjekter der investeringene
overstiger 12 millioner ECU, eller der den kumulerte
støtteintensitet overstiger 25 % netto tilskuddsekvivalent.

13.2.UNNTAK

1) Dette tilleggskravet med hensyn til melding får ikke
anvendelse i tilfeller der

- investeringen ikke overstiger 3 millioner ECU, uansett
kumulert støtteintensitet,

- den kumulerte støtteintensitet ikke overstiger 10 % netto
tilskuddsekvivalent, uansett investeringsbeløp,

- intensiteten for den samlede støtte som tildeles et
investeringsprosjekt, ligger under den øvre grense som
er fastsatt av EFTAs overvåkningsorgan, enten i disse
retningslinjer eller ved enkeltvedtak, for én av de
støtteordninger som anvendes på prosjektet.

2) Dette unntaket berører ikke EFTA-statenes plikt til å overholde
den øvre grense for hver enkelt ordning.

3) EFTAs overvåkningsorgan kan tilbakekalle disse unntakene
dersom det påvises konkurransevridninger.

13.3.AKTUELL STØTTE

1) Den støtte som skal tas med ved beregning av tersklene for
melding fastsatt ovenfor, er all støtte til dekning av utgifter
til anleggsmidler, uansett støtteform (f.eks. kapitaltilførsel,
rentesubsidier, skatte- og avgiftslettelser, fritak for trygde-
avgifter).

2) Det dreier seg i hovedsak om følgende støtteordninger:

- regionalstøtte,
- sektoravgrenset støtte,
- støtte til små og mellomstore bedrifter,
- støtte til forskning, utvikling og innovasjon,
- støtte til energiøkonomisering og miljøvern.

3) Dersom investeringsstøtte kombineres med støtte til opplæring
av personale, og opplæringen er et resultat av og dermed
direkte knyttet til investeringen, kan det ikke skilles mellom
de to typene støtte ved vurdering av støtteintensiteten. Slik
opplæringsstøtte skal derfor også tas med ved beregning av
tersklene for melding fastsatt ovenfor.

4) For at EFTAs overvåkningsorgan skal kunne vurdere meldte
tilfeller av kumulasjon i en helhetlig sammenheng, må det
dessuten underrettes om anvendelse av krisestøtte til foretak
i vanskeligheter, støtte til opprettelse av arbeidsplasser eller
støtte til markedsføring - selv om disse støtteformer ikke skal
tas med ved beregning av tersklene for melding - og enhver
annen finansiell intervensjon fra statens eller andre offentlige
myndigheters side, dersom intervensjonen kan anses som
støtte eller det antas at det dreier seg om støtte.

5) EFTAs overvåkningsorgan skal også underrettes om utbetalt
støtte av de typer som er nevnt ovenfor, i den grad støtten
ikke er direkte knyttet til det investeringsprosjekt det er gitt
melding om.

13.4.SÆRLIGE REGLER

1) Reglene om kumulasjon berører ikke reglene om regionalstøtte
omhandlet i avsnitt 26.4. nr. 4 eller EFTA-statenes plikt til å
gi melding om enkelttilfeller i henhold til bestemmelser som
er eller vil bli fastsatt av EFTAs overvåkningsorgan i vedtak
om særlige regionale eller sektoravgrensede støtteordninger.

14.STØTTE TIL FORSKNING OG UTVIKLING( 1)

1) EØS-avtalens regler om statsstøtte må anvendes konstruktivt
for å fremme samarbeid som bidrar til spredning av ny
teknologi. Ved kontroll av statsstøtte må det tas hensyn til at
ressursene bør rettes inn mot næringsgrener som bidrar til
økt konkurranseevne.

14.1.DEFINISJON AV FORSKNING OG UTVIKLING OG
ANVENDELSE AV EØS-AVTALENS ARTIKKEL 61 PÅ
STØTTE TIL FOU

1) Prinsippene fastsatt nedenfor omfatter støtte til FoU knyttet
til senere produksjon og markedsføring av nye produkter,
produksjonsmetoder eller tjenester, i den grad slik støtte
oppfyller vilkårene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

2) EFTAs overvåkningsorgan mener det er mulig å skille mellom
de typer forskning og utvikling som er beskrevet nedenfor.
Definisjonene skal være til hjelp for EFTA-statene ved
utarbeidelse av meldinger. De er av veiledende, ikke av
normativ karakter.

- Med grunnforskning mener EFTAs overvåkningsorgan
en virksomhet som tar sikte på å utvide den alminnelige
vitenskapelige og tekniske kunnskap, og som ikke er
knyttet til noe industrielt eller kommersielt formål.

- Med industriell grunnforskning menes en opphavlig
teoretisk virksomhet eller forsøksvirksomhet som har til
formål å vinne ny kunnskap om eller oppnå bedre
forståelse av vitenskapens og teknologiens lover slik de

(1) Dette kapittel tilsvarer Fellesskapets rammebestemmelser for statsstøtte
til forskning og utvikling (EFT nr. C 83 av 11.4.1986, s. 2) og brev fra
Kommisjonen til medlemsstatene SG(90) D/01620 av 5. februar 1990 (EØS-
avtalens vedlegg XV nr. 30 til 31).
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eventuelt kan anvendes i industrien eller i et bestemt
foretaks virksomhet.

- Anvendt forskning og utvikling. Etter EFTAs
overvåkningsorgans mening omfatter anvendt forskning
undersøkelser eller forsøk som foretas på grunnlag av
resultatene av industriell grunnforskning, for å oppnå ny
kunnskap som skal gjøre det lettere å nå bestemte
praktiske mål, f.eks. utvikling av nye produkter,
produksjonsmetoder eller tjenester. Anvendt forskning
avsluttes vanligvis når en prototype er utviklet. Med
utvikling menes en virksomhet basert på anvendt
forskning som tar sikte på å innføre nye eller vesentlig
forbedrede produkter, produksjonsmetoder eller tjenester,
og som går så langt som til industriell anvendelse og
kommersiell utnyttelse, men ikke omfatter disse stadiene.
Utviklingsstadiet, som normalt omfatter pilot- og
demonstrasjonsprosjekter og nødvendig videreutvikling,
fører fram til opplysninger som gjør det mulig å gå videre
til produksjonsstadiet.

3) EFTAs overvåkningsorgan vil bruke disse praktiske
definisjonene som en rettesnor med hensyn til hvor nært
markedet den aktuelle virksomhet befinner seg, og knytte dem
til den planlagte støtteintensitet når det behandler meldinger
fra EFTA-statene. På grunn av vanskelighetene med å definere
forsknings- og utviklingsvirksomhet vil EFTAs overvåk-
ningsorgan imidlertid bruke de definisjoner og formål som er
angitt i EFTA-statenes planer for å plassere forsknings- og
utviklingsvirksomheten i riktig avstand til markedet. Det vil
ikke kreve eller etterstrebe noen streng overholdelse av de
kategorier eller definisjoner av forsknings- og utvik-
lingsvirksomhet som er fastsatt på forhånd.

4) Statsstøtte til grunnforskning, som normalt ikke utføres
innenfor økonomiens markedssektor, anses ikke som støtte i
henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

5) I unntakstilfeller, når slik støtte utføres i eller for bestemte
foretak, kan EFTAs overvåkningsorgan likevel ikke utelukke
muligheten for at støtten kommer inn under EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 1.

6) Støtte til FoU-virksomhet i høyere utdanningsinstitusjoner
eller forskningsinstitusjoner omfattes ikke av EØS-avtalens
artikkel 61, med mindre slik virksomhet utføres på
kontraktgrunnlag eller i samarbeid med privat sektor.

7) EFTAs overvåkningsorgan vil innta en positiv holdning til
støtte til forskning og utvikling ved undersøkelse av de enkelte
støtteordninger i henhold til EØS-avtalens artikkel 61. Det er
flere årsaker til denne holdningen, bl.a. formålet med støtten,
det ofte omfattende behov for finansiering av forskning og
utvikling, risikoen som knytter seg til dette og, tatt i betraktning
slike prosjekters avstand til markedet, mindre sannsynlighet
for konkurransevridninger eller påvirkning av handelen
mellom partene i EØS-avtalen.

14.2.VURDERING AV STØTTE TIL FOU I HENHOLD
TIL EØS-AVTALENS ARTIKKEL 61

1) Støtte til FoU som gis til foretak, og som kommer inn under
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 og derfor skal undersøkes av
EFTAs overvåkningsorgan, kan bli ansett som forenlig med
EØS-avtalens virkemåte i henhold til ett av unntakene fastsatt
i artikkel 61 nr. 3.

2) Enhver støtte som i EFTAs overvåkningsorgans undersøkelse
viser seg å ha til formål å sikre at et viktig prosjekt av felles
europeisk betydning kan realiseres, kan være omfattet av
unntaket fastsatt i artikkel 61 nr. 3 bokstav b). EFTAs
overvåkningsorgan kan alene på dette grunnlag anse slik støtte
som forenlig med EØS-avtalens virkemåte.

3) Enhver annen støtte til FoU som kommer inn under artikkel
61 nr. 1, men som ikke omfattes av unntaket fastsatt i EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav b), kan eventuelt være
omfattet av unntaket fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3
bokstav c). EFTAs overvåkningsorgan skal i slike tilfeller
undersøke om støtten letter utviklingen av enkelte
næringsgrener eller enkelte regioner. Den skal også vurdere
om det er sannsynlig at støtten vil påvirke vilkårene for
samhandelen innenfor det territorium som omfattes av EØS-
avtalen, og om en slik påvirkning vil stride mot EØS-avtalens
virkemåte.

14.3.TILLEGGSKRAV MED HENSYN TIL MELDING

1) EFTAs overvåkningsorgan tar sikte på å oppnå størst mulig
innsyn i anvendelsen av støtteordningene. Dette betyr at
formål, mottakere osv. må være klart angitt. De ulike
kostnadsgrupper som støtten er ment å redusere, må være
spesifisert, og støtten må tildeles i en slik form at det er mulig
å beregne intensiteten i forhold til disse kostnadene.

2) På bakgrunn av store foretaks reelle betydning og deres rolle
i konkurransen innenfor det territorium som omfattes av EØS-
avtalen og handelen mellom avtalepartene, skal EFTA-statene
i samsvar med protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og
domstolsavtalen gi melding til EFTAs overvåkningsorgan
på forhånd om enkelttildelinger av støtte under eksisterende
støtteordninger til foretak som samarbeider med et akademisk
eller annet offentlig institutt om et FoU-prosjekt eller FoU-
program der de samlede kostnader overstiger 20 millioner
ECU. Dersom et FoU-prosjekt eller FoU-program som mottar
støtte, gjennomføres utelukkende av ett eller flere private
foretak, kan det fastsettes en lavere terskel i forbindelse med
vedtak om å godkjenne slike ordninger.

3) Med hensyn til EUREKA kreves det slik melding om
enkelttilfeller bare for støtte til et foretak som deltar i et
prosjekt på over 30 millioner ECU, når EFTA-statens bidrag
til prosjektet er minst 4 millioner ECU. Terskelen på 30
millioner ECU for betydelige tilfeller som skal meldes
enkeltvis, gjelder prosjektets samlede kostnader og omfatter
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bidrag fra alle deltakere bortsett fra dem som mottar støtten.
Dette gjelder bare for konkrete tilfeller av støtte tildelt under
støtteordninger for FoU. Ethvert annet støttetilfelle, uansett
beløp, må meldes i samsvar med protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i
overvåknings- og domstolsavtalen.

4) Vedlegg I til disse retningslinjer inneholder en sjekkliste over
de opplysninger som skal gis i meldinger om statsstøtte.
Vedlegg I avsnitt II angir hvilke tilleggsopplysninger som
skal gis for støtte til FoU.

14.4.INTENSITET

1) Med hensyn til den planlagte støttens intensitet vil EFTAs
overvåkningsorgan følge prinsippene nedenfor når det
vurderer om EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) får
anvendelse.

2) EFTAs overvåkningsorgan vil vurdere hvilken støtteintensitet
som kan tillates i hvert enkelt tilfelle. I vurderingen vil det bli
tatt hensyn til prosjektets eller programmets art, den tekniske
og finansielle risiko, generelle betraktninger med hensyn til
konkurranseevnen i europeisk industri og faren for
konkurransevridninger og påvirkning av handelen mellom
partene i EØS-avtalen.

3) Ut fra en generell vurdering av slike risikoer mener EFTAs
overvåkningsorgan at det kan anvendes høyere støttenivåer
for industriell grunnforskning enn for anvendt forskning og
utvikling, som er mer direkte knyttet til markedsføring av
FoU-resultatene, og som lettere vil kunne føre til at
konkurransen og samhandelen påvirkes dersom de mottar
støtte.

4) På denne bakgrunn og fordi det er nødvendig å sikre at det
foretak som mottar støtte, selv bidrar vesentlig til prosjektet i
form av egne midler, mener Kommisjonen at støtte til
industriell grunnforskning som en hovedregel ikke bør over-
stige 50 % av prosjektets eller programmets bruttokostnader.
Etter hvert som den virksomhet som støttes, nærmer seg
markedet, dvs. at den kommer inn på området anvendt
forskning og utvikling, vil EFTAs overvåkningsorgan i sin
undersøkelse og vurdering av nasjonale planer normalt gå
inn for et gradvis lavere støttenivå. EFTAs overvåkningsorgan
vil overlate til den berørte EFTA-stat å angi klart hvilken
type FoU det dreier seg om, og sette inn egne sakkyndige til
å vurdere prosjektene.

5) EFTAs overvåkningsorgan kan tillate høyere støttenivåer for
prosjekter som er av særlig økonomisk betydning, som er
tilknyttet relevante fellesskapsprogrammer der EFTA-statene
deltar i de minst begunstigede områder innenfor det territorium
som omfattes av EØS-avtalen, som gjelder særlige
velferdstjenester eller som innebærer en meget høy spesifikk
risiko. Størst mulig spredning av resultatene av den aktuelle
FoU-virksomhet vil også bli tatt i betraktning. Det kan også
tillates særlige vilkår for støtte som faktisk er rettet mot små

og mellomstore bedrifter; i slike tilfeller kan støtten være ti
prosentpoeng høyere enn det som ellers er tillatt. Det samlede
støttebeløp må imidlertid ikke i noe tilfelle være så høyt at
det bidrag som mottakerforetaket yter fra egne midler,
reduseres i en slik grad at foretakets engasjement i prosjektet
svekkes.

14.5.KOSTNADER TIL FOU SOM SKAL TAS MED VED
BEREGNING AV STØTTENTENSITET

1) Følgende kostnader skal anses som støtteberettigede FoU-
kostnader ved beregning av støtteintensitet:

- personalkostnader (forskere, teknikere, hjelpepersonale),
beregnet som en del av det samlede beløp som er
nødvendig for å realisere prosjektet,

- andre løpende utgifter (materialutgifter, osv.), beregnet
på samme måte,

- instrumenter og utstyr, grunn og bygninger. Disse
kostnadene kan medregnes bare i den utstrekning nevnte
aktiva brukes utelukkende til forskning og utvikling.
Kostnadene skal fordeles pro rata mellom forsknings-
og utviklingsprosjektene og andre prosjekter eller annen
virksomhet der disse aktiva brukes,

- rådgivning og lignende tjenester, herunder kjøp av
forskningsresultater, teknisk kunnskap, patenter, osv.,

- ytterligere administrasjonskostnader som er en direkte
følge av det FoU-prosjekt eller FoU-program det gis støtte
til.

 14.6.GJENNOMFØRING

1) Som et ledd i gjennomføringen av disse regler vil EFTAs
overvåkningsorgan utarbeide en fullstendig oversikt over den
støtte til FoU som gis i den enkelte EFTA-stat. EFTAs
overvåkningsorgan vil gjennomføre de bilaterale drøftelser
som er nødvendige for å innhente de opplysninger som kreves,
og undersøke støtteordningene i samarbeid med den berørte
EFTA-stat. Det vil om nødvendig foreslå formålstjenlige tiltak
for å løse de problemer som kan oppstå i forbindelse med
eksisterende støtteordninger ved gjennomføring av reglene.
Den fullstendige oversikten kan eventuelt drøftes på et
multilateralt møte mellom EFTAs overvåkningsorgan og
EFTA-statene.

2) Planlagt støtte til FoU må bidra til å nå målene fastsatt i EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 3 og oppmuntre foretakene til en
ytterligere innsats på dette området ut over det de normalt
yter i den daglige drift, eller gjøre det mulig for dem å møte
uvanlige situasjoner der deres egne midler ikke er
tilstrekkelige. Støtten bør være en stimulans og samtidig dekke
særlige risikoer og kostnader. Dersom denne stimulerende
virkningen ikke er tydelig, eller dersom forsknings- og



Nr.32/ 3.9.1994

 00

N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende20

utviklingsvirksomheten er for nært knyttet til produksjon og
markedsføring, kan EFTAs overvåkningsorgan avvike fra sin
generelt positive holdning til støtte til FoU. Det vil særlig
påse at slik støtte ikke brukes som driftsstøtte.

3) EFTAs overvåkningsorgan vil anvende disse prinsipper også
på foretak i offentlig sektor, der det fullt ut vil benytte de
virkemidler det har til rådighet.

15.STØTTE TIL MILJØVERN( 1)

15.1.INNLEDNING

1) EØS-avtalens artikkel 73 til 75 gir avtalepartene klare
fullmakter på miljøområdet. Ut over å stadfeste prinsippet
“forurenseren betaler” fastsetter disse bestemmelser at krav
til miljøvern skal være en del av avtalepartenes politikk på
andre områder, og de understreker nødvendigheten av
forebyggende tiltak. Spørsmålet om å gjøre miljøvern til en
del av politikken på andre områder er, ved siden av begrepet
“bærekraftig utvikling”, drøftet i EFs femte miljøprogram(2).
I dette programmet erkjennes det at den tradisjonelle
tilnærmingsmåte, som nesten utelukkende har vært basert på
regulering og særlig på standarder, ikke har vært helt
tilfredsstillende med hensyn til å nå dette mål. I programmet
anbefales det derfor å ta i bruk et bredere utvalg av virkemidler.
Forskjellige virkemidler (regulering, selvpålagte tiltak og
økonomiske tiltak) eller ulike kombinasjoner av disse
virkemidlene kan være den beste framgangsmåte for å nå de
ønskede miljømål i en bestemt situasjon, avhengig av den
juridiske, tekniske, økonomiske og sosiale sammenheng. Både
positive økonomiske stimulanser, dvs. subsidier, og
økonomiske hindringer, dvs. skatter og avgifter, er aktuelle.

2) Anvendelsen av EØS-bestemmelsene om statsstøtte må
gjenspeile den rolle økonomiske virkemidler kan ha i
miljøpolitikken. Dette innebærer at et bredere utvalg av
økonomiske tiltak bør tas i betraktning på dette området.
Støttekontroll og miljøpolitikk må utfylle hverandre som
midler til å sikre en strengere gjennomføring av prinsippet
“forurenseren betaler”.

3) Subsidier kan være den nest beste løsning i tilfeller der
prinsippet hforurensereni betaler - som krever at alle
miljøkostnader skal “gjøres interne”, dvs. tas opp i foretakenes
produksjonskostnader - ennå ikke anvendes fullt ut. Slik støtte
kan imidlertid, særlig i de mest forurensende sektorer, føre til
konkurransevridninger og handelshindringer og sette EØS-
avtalens virkemåte i fare. I alle EØS-stater må foretak foreta
investeringer for at deres anlegg, utstyr og produksjonsmetoder
skal oppfylle miljøkravene, noe som medfører at eksterne
miljøkostnader gradvis gjøres interne. Statsstøtte kan gi enkelte
foretak en fordel i forhold til konkurrentene i andre EØS-
stater som ikke mottar slik støtte, selv om de er underlagt de
samme miljøbegrensninger.

15.2.DE VIKTIGSTE TYPER STATSSTØTTE TIL
MILJØVERN

1) De viktigste former for statsstøtte til miljøvern som er meldt
til EF-kommisjonen i de senere år, er beskrevet nedenfor.
De ulike støtteformene er inndelt i tre vide kategorier:
investeringsstøtte, horisontale støttetiltak og driftsstøtte.

15.2.1.Stimulering til investeringer, eventuelt knyttet til
regulering eller frivillige avtaler

1) På mange områder innen miljøpolitikk er foretak pålagt ved
lov å oppfylle visse standarder. Slike obligatoriske standarder
kan være et ledd i gjennomføringen av internasjonale avtaler
eller EØS-regler i nasjonal lovgivning, eller de kan være
fastsatt utelukkende på grunnlag av nasjonale, regionale eller
lokale mål. Det felles kjennetegn i slike tilfeller er at det
foreligger et lovfestet krav.

2) For å oppnå eller gjenopprette en tilfredsstillende
miljøkvalitet, særlig i tungt industrialiserte områder, må
imidlertid miljøvernnivået heves gradvis, og foretakene må
oppmuntres til å foreta forbedringer ut over lovfestede krav.

3) Det endelige mål med stimulanser til investeringer på dette
området er å muliggjøre en gradvis forbedring av
miljøkvaliteten. Støtte til investeringer har innenfor EF
normalt falt inn under en av følgende kategorier:

- støtte innenfor rammen av programmer beregnet på å
gjøre det lettere for eksisterende foretak å tilpasse seg
nye standarder eller å oppmuntre dem til å oppfylle slike
standarder raskere (støtte gitt i et begrenset tidsrom for
å framskynde gjennomføringen av nye standarder),

- støtte beregnet på å stimulere til forbedringer som går
vesentlig lenger enn de obligatoriske standarder,
gjennom investeringer som gjør det mulig å redusere
utslippene til et langt lavere nivå enn det som kreves
etter gjeldende eller nye standarder,

- støtte gitt på områder der det ikke er fastsatt obligatoriske
standarder, basert på avtaler der foretak forplikter seg til
betydelige tiltak for å bekjempe forurensning, uten at
dette er pålagt dem ved lov eller før det blir pålagt dem
ved lov,

- støtte til investeringer på områder der miljøtiltak er et
prioritert mål, men som er til større fordel for samfunnet
enn for den enkelte investor, og som derfor foretas i
fellesskap. Dette kan f.eks. være tilfellet når det gjelder
avfallshåndtering og gjenvinning,

- støtte til å gjenopprette tidligere miljøskader som
foretakene ikke er pålagt ved lov å utbedre.

(1) Dette kapittel svarer til Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til
miljøvern (ennå ikke offentliggjort).

(2) COM(92) 23 endelig versjon, samling II av 27. mars 1992 og rådsresolusjon
av 1. februar 1993.
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15.2.2.Støtte til horisontale tiltak

1) Horisontale støttetiltak er beregnet på å bidra til å finne
løsninger på miljøproblemer og spre kunnskap om disse
løsningene, slik at de får en mer utbredt anvendelse. Slike
tiltak kan omfatte mange ulike typer virksomhet, blant annet

- forskning og utvikling med sikte på mindre forurensende
teknologi,

- formidling av teknisk informasjon, rådgivningstjenester
og opplæring med hensyn til ny teknologi og nye metoder
på miljøområdet,

- miljøregnskap i foretak,

- formidling av informasjon til allmennheten og tiltak for
å øke den allmenne miljøbevissthet, generelle tiltak for å
fremme miljømerking og miljøvennlige produkter, osv.

15.2.3.Driftsstøtte i form av tilskudd eller lempede
miljøskatter eller miljøavgifter, og støtte til kjøp av
miljøvennlige produkter

1) Til tross for den framgang som er gjort med hensyn til redusert
forurensning og innføring av renere teknologi, finnes det
fortsatt mange typer virksomhet som skader miljøet, uten at
miljøkostnadene som følger av dette, gir seg utslag i høyere
produksjonskostnader eller priser på produktene. På den annen
side medfører miljøfordelene ved mindre forurensende
produkter og utstyr som regel ikke tilsvarende lavere priser
til forbruker. Det viser seg likevel en klar tendens til å treffe
tiltak for å gjøre enkelte slike eksterne kostnader og fordeler
interne, gjennom på den ene side å innføre skatter eller avgifter
på bruk av miljøtjenester og på den annen side å gi subsidier.

2) Innføring av miljøskatter og miljøavgifter kan innebære
statsstøtte dersom enkelte foretak ikke umiddelbart er i stand
til å bære en slik økonomisk tilleggsbyrde og derfor må
innrømmes midlertidige lempelser. Slike lempelser utgjør
driftsstøtte, som kan ta form av

- reduserte skattebeløp med hensyn til miljøskatter som
enkelte stater har innført, når det er nødvendig for å hindre
at egne foretak stilles ugunstig sammenlignet med sine
konkurrenter i stater som ikke har truffet slike tiltak,

- tilskudd som helt eller delvis dekker driftskostnadene
for anlegg til avfallshåndtering eller gjenvinning,
renseanlegg eller lignende installasjoner, som kan være
drevet av halvstatlige organer som pålegger brukerne å
betale for tjenesten. Kostnadsrelaterte avgifter på bruk
av miljøtjenester er i samsvar med prinsippet
“forurenseren betaler”. Det kan imidlertid vise seg
nødvendig å utsette gjennomføringen av slik avgifts-

belastning eller å kryssubsidiere enkelte brukere på
bekostning av andre, særlig under overgangen fra
tradisjonelle avfallshåndteringsmetoder til nye
gjenvinnings- eller behandlingsteknikker. Staten kan også
dekke deler av investeringskostnadene i forbindelse med
slike anlegg.

3) Subsidier beregnet på å gjenspeile miljøfordelene ved visse
former for teknologi omfatter blant annet

- tilskudd eller kryssubsidiering for å dekke tilleggs-
kostnadene ved produksjon av fornybar energi, og

- støtte som oppmuntrer forbrukere og foretak til å kjøpe
miljøvennlige produkter(1) i stedet for billigere
konvensjonelle produkter.

15.3.FORMÅLET MED OG VIRKEOMRÅDET FOR DE
REGLER SOM FÅR ANVENDELSE PÅ STØTTE TIL
MILJØVERN

1) Reglene fastsatt i dette kapittel har som mål å skape likevekt
mellom konkurransepolitikkens og miljøpolitikkens krav på
bakgrunn av den utstrakt bruken av statsstøtte i
miljøpolitikken. Slik støtte er vanligvis berettiget bare dersom
miljøfordelene oppveier de negative virkningene på
konkurransen. Reglene er ment å sikre innsyn i og konsekvens
med hensyn til hvordan EFTAs overvåkningsorgan anvender
EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte på det brede utvalg
av virkemidler beskrevet ovenfor (regulering, skatter og
subsidier, opplærings- og informasjonstiltak) som EFTA-
statene kan anvende for miljøvernformål. De kriterier EFTAs
overvåkningsorgan vil legge til grunn i vurderingen av om
ulike typer statsstøtte for miljøvernformål er forenlige med
EØS-avtalens artikkel 61, er derfor angitt nedenfor. Hensikten
er ikke å oppfordre EFTA-statene til å gi støtte, men å rettlede
dem med hensyn til hvilke støtteformer og støttenivåer som
kan tillates når de ønsker å gi slik støtte.

2) Disse regler får anvendelse på støtte i alle sektorer som
kommer inn under EØS-avtalen, herunder dem som omfattes
av særlige sektorregler, på det nåværende tidspunkt syntetiske
fibre, motorvogner, stål og transport, med mindre annet er
fastsatt i disse særlige regler.

3) Dette kapittel fastsetter den framgangsmåte EFTAs
overvåkningsorgan vil følge ved vurdering i henhold til
artikkel 61 av statsstøtte gitt for følgende formål på
miljøområdet:

- investeringer,
- informasjonsvirksomhet, opplæring og rådgivnings-

tjenester,
- midlertidig subsidiering av driftskostnader i bestemte

tilfeller, og

(1) De alminnelige kriterier for miljøvennlige produkter er oppført i
rådsforordning nr. 880/92 av 23. mars 1992 om en fellesskapsordning for
tildeling av miljømerke, EFT L 99 av 11.4.1992, s. 1 (rettsakten forutsettes
vedtatt i tilleggspakken til EØS-avtalen).
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- kjøp eller bruk av miljøvennlige produkter.

Bestemmelsene får anvendelse på alle støtteformer(1).

4) Støtte til energiøkonomisering vil innenfor rammen av disse
regler bli behandlet som støtte til miljøformål, forutsatt at
støtten tar sikte på og gir betydelige miljøfordeler, og at den
er nødvendig, idet det tas hensyn til de kostnadsbesparelser
som oppnås av investoren. Høyere støttenivåer enn dem som
er fastsatt i avsnitt 15.4.1. nedenfor, kan imidlertid tillates i
tilfeller der det er hensiktsmessig. Driftsstøtte til produksjon
av fornybar energi vil bli vurdert etter støttens innhold.

5) Statsstøtte til forskning og utvikling på miljøområdet omfattes
av reglene fastsatt i kapittel 14 i disse retningslinjer.

15.4.VURDERING AV STØTTE TIL MILJØVERN PÅ
GRUNNLAG AV EØS-AVTALENS ARTIKKEL 61

1) Statsstøtte til miljøvern oppfyller ofte kriteriene fastsatt i
artikkel 61 nr. 1. I motsetning til generelle tiltak som gagner
foretak på alle næringsområder, gir slik støtte fordeler til
enkelte foretak, og støtten kan påvirke handelen innenfor EØS.

2) Dersom støtten oppfyller vilkårene fastsatt nedenfor, kan
imidlertid EFTAs overvåkningsorgan anse den å være omfattet
av et av unntakene fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61. Unntak
innrømmes under forutsetning av at EØS-avtalens øvrige
bestemmelser overholdes.

15.4.1.Investeringsstøtte

1) Støtte til investeringer i grunn (unntatt når støtten er absolutt
nødvendig for å oppfylle miljøkrav), bygninger, anlegg og
utstyr som er beregnet på å redusere eller fjerne forurensning
og ulemper eller på å tilpasse produksjonsmetoder for å verne
miljøet, kan godkjennes innenfor de grenser som er fastlagt i
dette kapittel. De støtteberettigede kostnader må være strengt
begrenset til de tilleggskostnader til investering som er
nødvendige for å oppfylle miljøkravene. Generelle
investeringskostnader som ikke er knyttet til miljøvern, må
utelukkes. Med hensyn til nye investeringer eller
utskiftningsinvesteringer kan derfor kostnadene ved
grunninvesteringen som foretas for å skape eller erstatte
produksjonskapasitet uten å bedre miljøsituasjonen, ikke tas i
betraktning. På samme måte må de støtteberettigede kostnader
ved en investering i eksisterende anlegg som både fører til
økt kapasitet og bedrer miljøsituasjonen, fastsettes i forhold
til anleggets opprinnelige kapasitet. Støtte som tilsynelatende
er beregnet på miljøverntiltak, men som faktisk går til generelle
investeringer, omfattes ikke under noen omstendighet av
reglene om støtte til miljøvern. Dette gjelder f.eks. for støtte
til flytting av anlegg til et nytt sted i samme region. Slik støtte
omfattes ikke av reglene fordi nylige tilfeller i EF har vist at
den kan være uforenlig med konkurranse- og utjev-
ningspolitikken. Støtten vil derfor bli vurdert i det enkelte

tilfelle inntil det er samlet tilstrekkelige erfaringer til at det
kan utarbeides mer generelle regler.

2) Reglene om investeringsstøtte får generelt også anvendelse
på støtte til investeringer for å gjenopprette tidligere
miljøskader, f.eks. ved å rehabilitere forurensede
industriområder. I tilfeller der den ansvarlige for
forurensningen ikke kan utpekes eller kreves til regnskap,
kan støtte til rehabilitering av slike områder falle utenfor
anvendelsesområdet for EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, i den
utstrekning støtten ikke gir enkelte foretak eller produksjonen
av enkelte varer uberettigede økonomiske fordeler. Slike saker
vil bli behandlet enkeltvis.

3) Som en generell regel kan støtte til miljøinvesteringer
godkjennes dersom den ikke overstiger støttenivåene fastsatt
nedenfor(2). Disse bestemmelser får anvendelse både på
investeringer foretatt av enkelte foretak og på investeringer i
felles anlegg.

15.4.1.1.Støtte for å lette foretaks tilpasning til nye
obligatoriske krav

1) Støtte til investeringer som foretas for å oppfylle nye
obligatoriske standarder eller andre nye lovfestede krav, og
som innebærer en tilpasning av anlegg og utstyr for å oppfylle
de nye kravene, kan godkjennes med inntil 15 % brutto(3) av
de støtteberettigede kostnader. Støtten må gis bare for et
begrenset tidsrom og for anlegg som har vært i drift i minst
to år på det tidspunkt de nye standarene eller kravene trer i
kraft.

2) Når små og mellomstore bedrifter som definert i forbindelse
med statsstøttekontroll i kapittel 10 i disse retningslinjer,
foretar slike investeringer, kan det tillates ytterligere ti
prosentpoeng brutto støtte. Dersom investeringene foretas i
støtteberettigede regioner, kan det gis støtte opptil den
gjeldende sats for regionalstøtte som er godkjent av EFTAs
overvåkningsorgan for den aktuelle regionen og, med hensyn
til SMB, ytterligere ti prosentpoeng brutto i regioner som
omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav c) og 15 prosentpoeng
brutto i regioner som omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav
a)(4).

3) I samsvar med prinsippet “forurenseren betaler” bør det
normalt ikke gis støtte til å dekke kostnadene ved å
etterkomme obligatoriske krav i forbindelse med nye anlegg.
Foretak som i stedet for bare å tilpasse et over to år gammelt
eksisterende anlegg, velger å erstatte det med et nytt anlegg
som oppfyller de nye kravene, kan imidlertid motta støtte for
den del av investeringskostnadene som ikke overstiger
kostnadene ved å tilpasse det gamle anlegget.

4) Dersom det finnes både et EØS-krav og et obligatorisk
nasjonalt krav for én og samme type ulempe eller
forurensning, får den strengeste av de to kravene anvendelse
med hensyn til denne bestemmelse.
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15.4.1.2.Støtte for å oppmuntre foretak til forbedringer ut
over obligatoriske krav

1) Støtte til investeringer som gjør det mulig å nå et vesentlig
høyere nivå med hensyn til miljøvern enn det som er pålagt
ved obligatoriske krav, kan godkjennes med opptil 30 % brutto
av de støtteberettigede kostnader. Nivået på støtten som gis
for å gå ut over kravene, må stå i forhold den miljøforbedring
som oppnås og den investering som kreves for å oppnå denne
forbedringen.

2) Dersom investeringene foretas av SMB, kan det tillates
ytterligere ti prosentpoeng brutto støtte. I støtteberettigede
regioner kan det gis støtte opptil den gjeldende sats for
regionalstøtte som er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan
for den aktuelle regionen, eventuelt med de tillegg for SMB
som er nevnt ovenfor(5).

3) Dersom det finnes både en EØS-standard og en obligatorisk
nasjonal standard for én og samme type ulempe eller
forurensning, får den strengeste av de to standardene
anvendelse med hensyn til denne bestemmelse.

4) Dersom et prosjekt omfatter både tilpasning til standarder og
forbedringer ut over disse standardene, skal de støttebe-
rettigede kostnader fastsettes atskilt for hver kategori, og den
aktuelle grense får anvendelse.

15.4.1.3.Støtte på områder der det ikke finnes obligatoriske
krav

1) På områder der foretak ikke er pålagt obligatoriske standarer
eller andre lovfestede krav med hensyn til miljøvern, kan
foretak som foretar investeringer som i betydelig grad vil bedre
deres resultater på miljøområdet eller bringe dem på linje med
foretak i andre EØS-stater der det finnes obligatoriske krav,
motta støtte til de samme nivåer og med det samme krav til
forholdsmessighet som for forbedringer ut over gjeldende krav
(se ovenfor).

2) Dersom et prosjekt omfatter både tilpasning til krav og
forbedringer ut over disse krav, skal de støtteberettigede
kostnader fastsettes atskilt for hver kategori, og den aktuelle
grense får anvendelse.

15.4.2.Støtte til informasjonsvirksomhet, opplæring og
rådgivningstjenester

1) Støtte til opplysningskampanjer for å øke den alminnelige
miljøbevissthet og gi særskilt informasjon om f.eks. selektiv
avfallsinnsamling, bevaring av naturressurser og miljø-
vennlige produkter, kan falle utenfor anvendelsesområdet for
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 dersom de er av så generell art
og har så stor avstand til markedet at de ikke gir bestemte
foretak en konkret økonomisk fordel. Selv når støtte til slik
virksomhet kommer inn under artikkel 61 nr. 1, vil den
normalt være berettiget til unntak.

2) Støtte til opplæring og rådgivning i miljøspørsmål rettet mot
foretak kan også godkjennes. For SMB kan slik støtte gis til
satser på opptil 50 % av de støtteberettigede kostnader (se
kapittel 10). I støtteberettigede regioner kan støtte til minst
den godkjente sats for investeringsstøtte tillates med hensyn
til opplæring og rådgivningstjenester, både for SMB og for
større foretak.

15.4.3.Driftsstøtte

1) EFTAs overvåkningsorgan vil normalt ikke godkjenne
driftsstøtte som fritar foretak for en del av kostnadene som
følger av forurensning eller ulemper fra foretakenes
virksomhet. EFTAs overvåkningsorgan kan imidlertid gjøre
unntak fra dette prinsippet i visse klart definerte tilfeller. EF-
Kommisjonen har til nå innrømmet slike unntak med hensyn
til avfallshåndtering og reduserte miljøskatter. Slike tilfeller
vil bli behandlet enkeltvis på grunnlag av de strenge kriterier
som gjelder på disse to områdene. Disse kriteriene går ut på
at støtten bare må kompensere for tilleggskostnader i
produksjonen i forhold til vanlige kostnader, og at den må
være midlertidig og i prinsippet gradvis avtakende, slik at
den stimulerer til raskere å redusere forurensningen eller bidra
til mer effektiv bruk av ressursene. Videre må støtten ikke
være i strid med de øvrige bestemmelser i EØS-avtalen, særlig
bestemmelsene om fritt varebytte og fri bevegelighet for
tjenesteytelser.

2) På området avfallshåndtering kan offentlig finansiering av
tilleggskostnadene ved selektiv innsamling, gjenvinning og
behandling av kommunalt avfall som er til fordel både for
foretak og forbrukere, innebære statsstøtte, men slik støtte
kan godkjennes dersom foretakene pålegges avgifter i forhold
til det enkelte foretaks bruk av systemet eller til avfalls-
mengden det produserer. Støtte til innsamling, gjenvinning
og behandling av industri- og landbruksavfall vil bli vurdert
i hvert enkelt tilfelle.

3) Midlertidig lempelse av nye miljøskatter kan godkjennes når
det er nødvendig for å kompensere for tap i konkurranseevne,
særlig på internasjonalt plan. En ytterligere faktor som bør

(1) De viktigste støtteformer er tilskudd, lån på gunstige vilkår, garantier,
skatte- og avgiftslettelser, reduserte avgifter og naturalytelser).

(2) Reglene om investeringsstøtte fastsatt i dette kapittel berører ikke andre
EØS-regler som er eller blir vedtatt, særlig på miljøområdet.

(3) Dvs. nominell tilskuddsverdi før skatt og omregnet verdi av rentesubsidiene
før skatt, regnet som en andel av investeringskostnadene. Nettobeløp er
etter skatt.

(4) Se kapittel 10. Dersom støtte til miljøinvesteringer i en region som ikke er
støtteberettiget i henhold til disse regler, overstiger den gjeldende sats for
regionalstøtte godkjent for en støtteberettiget region som omfattes av
artikkel 61 nr. 3 bokstav c) i samme stat, kan støttesatsen i den
støtteberettigede regionen heves til samme nivå som i den ikke-
støtteberettigede regionen.

(5) Dersom støtte til miljøinvesteringer i en region som ikke er støtteberettiget,
overstiger den gjeldende sats for regionalstøtte godkjent for en
støtteberettiget region som omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav c) i samme
stat, kan støttesatsen i den støtteberettigede regionen heves til samme nivå
som i den ikke-støtteberettigede regionen.
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støtteordninger og alle endringer av slike ordninger samt om
enhver enkelttildeling av støtte til foretak utenfor godkjente
ordninger. I meldingen må EFTA-statene gi EFTAs
overvåkningsorgan alle relevante opplysninger, blant annet
med hensyn til støttens miljøformål og de beregnede
støtteberettigede kostnader. Reglene om framgangsmåten for
hurtig godkjenning i forbindelse med støtteordninger for SMB
og endringer av eksisterende ordninger (se kapittel 11) og
reglene om melding ved kumulasjon av støtte (se kapittel
13) får anvendelse. Ved godkjenning av støtteordninger kan
EFTAs overvåkningsorgan kreve at det gis melding om
enkelttilfeller av støtte over enn viss terskel eller i visse
sektorer, unntatt sektorene nevnt i avsnitt 15.3. nr. 2, eller i
andre tilfeller der det er hensiktsmessig.

2) EFTAs overvåkningsorgan vil kontrollere virkningene av
eksisterende støtteordninger og foreslå formålstjenlige tiltak
i henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 1 dersom det finner at
den aktuelle støtten skaper konkurransevridninger som er i
strid med EØS-avtalens virkemåte.

3) EFTAs overvåkningsorgan vil anvende disse regler ved
vurdering av støtte til miljøformål til utgangen av 1999. Innen
utgangen av 1996 vil Overvåkningsorganet vurdere hvilken
virkning reglene har hatt. EFTAs overvåkningsorgan kan når
som helst endre reglene dersom det finner det hensiktsmessig
å foreta endringer av hensyn til avtalepartenes politikk på
andre områder, f.eks. innen konkurransepolitikk,
miljøpolitikk eller regionalpolitikk, eller av hensyn til
internasjonale forpliktelser.

16.KRISESTØTTE OG STØTTE TIL
OMSTRUKTURERING( 3)

1) EFTAs overvåkningsorgans holdning til krisestøtte (støtte
gitt for et begrenset tidsrom med sikte på å utrede mulighetene
for omstrukturering og/eller omstilling) og støtte til
omstrukturering (støtte med sikte på å opprettholde et foretaks
virksomhet lenge nok til at omstruktureringen og/eller
omstillingen får virkning) er beskrevet nedenfor.

2) Krisestøtte som bare har til formål å sikre at et foretaks
virksomhet kan opprettholdes inntil årsakene til problemene
er kartlagt og mulige løsninger er utarbeidet, må oppfylle
følgende vilkår:

- støtten må bestå i kontantstøtte i form av lånegarantier
eller lån som skal tilbakebetales med normal
markedsrente,

- støtten må være begrenset til det beløp som er nødvendig
for opprettholde foretakets drift (f.eks. dekning av
lønnskostnader, løpende forsyninger),

- støtten må ikke utbetales ut over den tid (vanligvis seks

tas i betraktning, er hvilke motytelser som kreves av de berørte
foretak med hensyn til å redusere forurensningen fra
foretakenes virksomhet.

15.4.4.Støtte til kjøp av miljøvennlige produkter

1) Tiltak for å oppmuntre sluttforbrukere (foretak og
enkeltpersoner) til å kjøpe miljøvennlige produkter kan falle
utenfor anvendelsesområdet for EØS-avtalens artikkel 61 nr.
1 ettersom de ikke gir bestemte foretak en konkret økonomisk
fordel. Når slike tiltak kommer inn under artikkel 61 nr. 1, vil
de bli vurdert i hvert enkelt tilfelle og kan godkjennes, forutsatt
at de anvendes uten forskjellsbehandling med hensyn til
produktenes opprinnelse, at de ikke overstiger 100 % av
tilleggskostnadene med hensyn til miljøvern(1) og at de ikke
er i strid med de øvrige bestemmelser i EØS-avtalen eller regler
vedtatt i henhold til den(2), særlig når det gjelder fritt varebytte.

15.5.GRUNNLAG FOR UNNTAKET

1) Innenfor de grenser og på de vilkår som er fastsatt i avsnitt
15.4.1. til 15.4.4., kan støtte til formålene nevnt ovenfor
godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan etter unntaket
fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) for “støtte
som har til formål å lette utviklingen av enkelte
næringsgrener... , forutsatt at støtten ikke endrer vilkårene for
samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser”.
Støtte til miljøformål i regioner som omfattes av EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 3 bokstav a), kan imidlertid godkjennes etter
denne bestemmelse.

2) Støtte for å sikre gjennomføringen av viktige prosjekter av
felles europeisk interesse som har prioritet på miljøområdet
og vil få positive følger ut over den eller de berørte EØS-
staters grenser, kan godkjennes etter unntaket fastsatt i EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav b). Støtten må imidlertid
være nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, som må
være konkret, klart definert og av kvalitativ betydning,
samtidig som det gir et eksemplarisk og klart synlig bidrag til
den felles europeiske interesse. Ved anvendelse av dette
unntaket kan EFTAs overvåkningsorgan godkjenne støtte til
høyere satser enn grensene fastsatt for støtte som godkjennes
etter artikkel 61 nr. 3 bokstav c).

15.6.KUMULASJON AV STØTTE FRA ULIKE KILDER

1) Grensene fastsatt ovenfor med hensyn til det støttenivå som
kan tillates for ulike miljøformål, får anvendelse på all støtte
uansett kilde.

15.7.MELDING OG NY VURDERING AV REGLENE OM
STØTTE TIL MILJØVERN

1) Med unntak for støtte klassifisert som bagatellmessig (se
kapittel 12) berører reglene om støtte til miljøvern ikke EFTA-
statenes forpliktelse etter protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i
overvåknings- og domstolsavtalen til å gi melding om alle
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måneder) det tar å utarbeide nødvendige og praktisk
mulige gjenreisingstiltak,

- støtten må være berettiget ut fra alvorlige sosiale
problemer, og opprettholdelsen av et foretakets
virksomhet ved hjelp av slik støtte må ikke føre til
ubalanse for næringslivet i andre EFTA-stater eller
medlemsstater i EF.

3) Støtte til omstrukturering må dessuten gis under forutsetning
av at det gjennomføres en forsvarlig omstrukturerings- og/
eller omstillingsplan som er egnet til effektivt å gjenopprette
konkurranseevnen for den aktuelle produksjon. Støtte-
intensiteten og støttebeløpet må være begrenset til det som er
strengt nødvendig for å holde foretaket i balanse under den
uunngåelige overgangsperioden før en slik plan får virkning.
Støtteperioden må være av begrenset varighet, og støtten må
gradvis reduseres.

4) Både for krisestøtte og for støtte til omstrukturering krever
EFTAs overvåkningsorgan at det gis melding på forhånd om
planer utarbeidet for anvendelsen av slik støtte i bestemte
sektorer og om betydelige enkelttilfeller som definert i kapittel
29.

17.STATSGARANTIER(4)

1) Garantier som gis direkte av staten eller av finansinstitusjoner
på vegne av staten, anses å komme inn under EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 1.

2) Ordninger med garantier og garantier som gis utenfor en
ordning, må derfor meldes til EFTAs overvåkningsorgan i
henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og
domstolsavtalen.

3) EFTAs overvåkningsorgan vil godta garantiene bare dersom
innfrielse av garantiansvaret forutsetter særlige avtalevilkår,
som kan gå så langt som til krav om at det skal foreligge
konkursbegjæring mot foretaket som mottar støtte, eller
tilsvarende krav. Disse vilkår må avtales ved EFTAs
overvåkningsorgans første og eneste undersøkelse av den
planlagte garantien/statsstøtten innenfor rammen av den
vanlige behandling fastsatt i protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i
overvåknings- og domstolsavtalen.

4) Dersom en EFTA-stat ønsker å innfri garantiansvaret på andre
vilkår enn de vilkår som opprinnelig ble avtalt da garantien
ble gitt, vil EFTAs overvåkningsorgan anse dette som ny støtte
som må meldes i samsvar med protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i
overvåknings- og domstolsavtalen.

18.SYSSELSETTINGSSTØTTE(5)

1) Støtte som utelukkende fører til reduserte lønnskostnader uten
å oppfylle særlige behov, må anses som driftsstøtte og er i
prinsippet ikke forenlig med EØS-avtalens virkemåte. EFTAs
overvåkningsorgan har likevel en generelt positiv holdning
til støtteordninger som fremmer sysselsettingen, når målet
ikke bare er å holde arbeidstakerne sysselsatt, men også å
oppmuntre foretakene til å ta inn nye arbeidstakere, og særlig
til å skape nye arbeidsplasser for spesielle arbeidstakergrupper
som har særlig vanskelig for å finne arbeid, f.eks. unge eller
langtidsledige, og når støtten ikke er begrenset til bestemte
sektorer eller foretak.

2) I denne forbindelse vil EFTAs overvåkningsorgan ta hensyn
til behovet for å stimulere den spesielle innsats som gjøres av
foretak som tar inn slike arbeidstakere. Slik støtte vil i de
fleste tilfeller ikke endre vilkårene for samhandelen i et
omfang som strider mot EØS-avtalens virkemåte.

(4) Dette kapittel tilsvarer følgende brev fra Kommisjonen til medlemsstatene:
SG(89) D/4328 av 5. april 1989 og SG(89) D/12772 av 12. oktober 1989
(EØS-avtalens vedlegg XV nr. 11 og 12).

(5) Dette kapittel tilsvarer den sekstende rapport om konkurransepolitikk,
nr. 253, og den tjuende rapport om konkurransepolitikk, nr. 280, om
sysselsettingsstøtte (EØS-avtalens vedlegg XV nr. 35 og 36).

(1) Med mindre EØS-reglene ikke tillater så mye som 100 %; se f.eks. rettsakten
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel I nr. 3 om tilnærming av
medlemsstatenes lover om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp
fra motorvogner (rådsdirektiv 91/441/EØF, som endrer direktiv 70/220/
EØF). Merk: Sektorvise tilpasninger for EFTA-statene med hensyn til
motorvogner er fastsatt i EØS-avtalens vedlegg II kapittel I.

(2) F.eks. rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel I nr. 3 om
tilnærming av medlemsstatenes lover om tiltak mot luftforurensning
forårsaket av utslipp fra motorvogner (rådsdirektiv 91/441/EØF, som
endrer direktiv 70/220/EØF) (som også inneholder krav til melding) og
rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIX nr. 1 om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (rådsdirektiv
83/189/EØF).

(3) Dette kapittel tilsvarer den åttende rapport om konkurransepolitikk, nr.
228 om kontroll med krisestøtte og støtte til omstrukturering (EØS-avtalens
vedlegg XV nr. 33).
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DEL IV
REGLER OM STATSEIDE FORETAK OG STØTTE TIL

OFFENTLIGE FORETAK

19.OFFENTLIGE MYNDIGHETERS EIERANDELER( 1)

1) EFTAs overvåkningsorgans generelle holdning til offentlige
myndigheters erverv av eierandeler og EFTA-statenes plikter
på dette området er beskrevet nedenfor.

2) Med hoffentlige eierandeleri menes eierandeler som eies
direkte av sentrale, regionale eller lokale myndigheter, samt
eierandeler som eies direkte av finansinstitusjoner eller andre
nasjonale eller regionale instanser eller organer(2) finansiert
av statsmidler i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1,
eller som sentrale, regionale eller lokale myndigheter utøver
dominerende innflytelse over.

3) EØS-avtalen fastslår både prinsippet om at den ikke skal berøre
reglene om eiendomsrett (artikkel 125) og prinsippet om lik
behandling av offentlige og private foretak. Etter disse
prinsipper kan EFTAs overvåkningsorgan verken straffe eller
begunstige offentlige myndigheter som tilfører foretak
egenkapital. EFTAs overvåkningsorgan skal heller ikke ta
stilling til foretakenes valg mellom ulike finansieringsmåter -
lån eller egenkapital - enten kapitalen kommer fra offentlige
eller private kilder.

4) Når det etter prinsippene fastsatt i dette kapittel er klart at
tilførsel av kapital ved en offentlig myndighets erverv av en
eierandel i et foretak, ikke utelukkende skjer på normale
markedsøkonomiske vilkår, og derfor er i strid med det som
heretter er kalt “prinsippet om normal markedsatferd”, må
saken vurderes på grunnlag av EØS-avtalens artikkel 61.
Prinsippet om normal markedsatferd er nærmere beskrevet i
kapittel 20 i disse retningslinjer.

5) Det kan skilles mellom fire situasjoner der offentlige
myndigheter kan ha mulighet til å erverve en eierandel i et
foretaks kapital:

- opprettelse av et foretak,

- hel eller delvis overføring av eiendomsrett fra privat til
offentlig sektor,

- tilførsel av ny kapital eller konvertering av fondsmidler
til kapital i et eksisterende offentlig foretak,

- deltakelse i kapitalutvidelse i et eksisterende privat
foretak.

6) På grunnlag av dette kan det skilles mellom fire ulike tilfeller:

a) Direkte erverv av en andel som utgjør hele eller en del
av et eksisterende foretaks kapital, uten tilførsel av ny
kapital, anses ikke som støtte til foretaket.

b) Det dreier seg heller ikke om statsstøtte når ny kapital
tilføres på betingelser som ville blitt akseptert av en privat
investor som foretar sine transaksjoner på normale
markedsøkonomiske vilkår. Dette kan være tilfellet

      - ved opprettelse av et nytt foretak der hele kapitalen
eller en majoritets- eller minoritetsandel av kapitalen
eies av offentlige myndigheter, forutsatt at
myndighetene anvender vanlige markedsøkonomiske
vilkår ved tilførsel av kapital,

      - når det tilføres ny kapital i et offentlig foretak,
forutsatt at den nye kapitalen svarer til nye
investeringsbehov og til kostnader direkte knyttet til
dem, at den sektor foretaket tilhører ikke lider under
strukturell overkapasitet innenfor EØS, og at
foretakets finansielle stilling er god.

      - når den offentlige kapital i et foretak skal økes,
forutsatt at kapitaltilførselen står i forhold til
myndighetenes eierandel, og at dette skjer samtidig
med tilførsel av kapital fra en privat aksjeeier; den
private investors eierandel må ha reell økonomisk
betydning,

      - når eierandelen, selv om den erverves på vilkårene
nevnt i ett av de to siste strekpunkter i bokstav c)
nedenfor, erverves i en liten eller mellomstor bedrift
som på grunn av sin størrelse ikke gir tilstrekkelig

(1) Dette kapittel tilsvarer EF-bulletin 9-1984 om anvendelse av artikkel 92 og
93 i traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap på
offentlige myndigheters eierandeler (EØS-avtalens vedlegg XV nr. 9).

(2) Dette omfatter offentlige foretak som definert i artikkel 2 i rettsakten
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1 (Kommisjonsdirektiv 80/723/
EØF av 25. juni 1980 om innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser
med offentlige foretak (EFT nr. L 195 av 29.7.1980, s. 35).
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sikkerhet på det private finansmarked, men som har
så gode utsikter at det berettiger en offentlig eierandel
som overstiger foretakets netto aktiva eller private
investeringer,

      - når investeringen er av en slik strategisk art med
hensyn til markeder og innsatsfaktorer at det vil være
naturlig for en kapitalinnskyter å erverve en eierandel
selv om det ikke gir umiddelbar avkastning,

      - når mottakerforetakets utviklingsmuligheter, slik det
gjenspeiler seg i evnen til nyskaping på grunnlag av
alle typer investeringer, er slik at transaksjonen kan
anses som en investering som innebærer en særlig
risiko, men som sannsynligvis vil gi avkastning
senere.

c) På den annen side dreier det seg om statsstøtte når ny
kapital tilføres på betingelser som ikke ville blitt akseptert
av en privat investor som foretar sine transaksjoner på
normale markedsøkonomiske vilkår.

Dette er tilfellet

      - når foretakets finansielle stilling, særlig med hensyn
til gjeldsstruktur og gjeldsmengde, er slik at en nor-
mal avkastning (i utbytte eller kapitalgevinst) ikke
kan forventes innen rimelig tid etter investeringen,

      - når foretaket på grunn av en utilstrekkelig
kontantstrøm, om ikke av andre årsaker, ikke ville
vært i stand til skaffe den nødvendige kapital til et
investeringsprogram på kapitalmarkedet,

      - når eierandelen er kortsiktig og varigheten og
salgsprisen er fastsatt på forhånd, slik at kapital-
innskyterens avkastning er vesentlig lavere enn det
som kunne forventes av en investering på
kapitalmarkedet for et tilsvarende tidsrom,

      - når den offentlige eierandel fører til at hele eller deler
av den virksomhet som ikke er levedyktig i et foretak
i vanskeligheter, overtas eller drives videre ved at det
opprettes et nytt rettssubjekt(1),

      - når tilførselen av kapital i et foretak hvis kapital er
delt mellom private og offentlige andelseiere, fører
til at den offentlige eierandelen blir vesentlig større
enn tidligere, og de private andelseiernes relative
mangel på interesse i stor grad skyldes dårlige utsikter
til overskudd,

      - når eierandelen overstiger foretakets faktiske verdi
(netto aktiva pluss verdien av eventuell goodwill eller
knowhow), unntatt når det gjelder foretak av den type
som er omhandlet i bokstav b) fjerde strekpunkt
ovenfor.

d) Det kan ikke utelukkes at enkelte erverv ikke omfattes
av kategoriene i bokstav b) og c), slik at det i
utgangspunktet ikke er klart om det dreier seg om
statsstøtte.

I enkelte tilfeller er det likevel grunn til å tro at det faktisk
dreier seg om statsstøtte.

Dette er tilfellet

      - når myndighetenes intervensjon skjer i form av erverv
av en eierandel kombinert med andre former for
intervensjon som må meldes i henhold til protokoll 3
artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen,

      - når det dreier seg om erverv av en eierandel i en sektor
som står overfor særlige vanskeligheter, under
omstendigheter som ikke er omhandlet i bokstav c).
EFTAs overvåkningsorgan kan, når det mener at en
sektor lider under strukturell overkapasitet og selv
om de fleste slike tilfeller vil komme inn under bokstav
c), anse det nødvendig å kontrollere alle eierandeler
innenfor vedkommende sektor, herunder dem som
omfattes av bokstav b).

7) EFTAs overvåkningsorgan kan til enhver tid anmode EFTA-
statene om opplysninger i de enkelte saker. EFTA-statenes
forpliktelser ut over dette er nærmere angitt nedenfor.

8) I tilfellene nevnt i nr. 6 bokstav a) er det ikke nødvendig å
pålegge EFTA-statene særlige forpliktelser.

9) I tilfellene nevnt i nr. 6 bokstav b) vil EFTAs
overvåkningsorgan be EFTA-statene om å underrette det i
etterhånd om eierandeler som erverves av finansinstitusjoner
og direkte av offentlige myndigheter, gjennom jevnlige,
vanligvis årlige, rapporter. Rapportene bør inneholde minst
følgende opplysninger, eventuelt som en del av
finansinstitusjonenes rapporter:

- navn på den institusjon eller myndighet som har ervervet
eierandelen,

- navn på det berørte foretak,

- eierandelens størrelse,

- foretakets kapital før eierandelen ble ervervet,

- sektoren som foretaket arbeider innenfor,

- antall ansatte.

10)Med hensyn til tilfellene omhandlet i nr. 6 bokstav c), der det
dreier seg om statsstøtte, anmodes EFTA-statene om å gi
melding til EFTAs overvåkningsorgan i henhold til protokoll

(1) Unntatt direkte overtakelse av aktiva i et insolvent foretak eller et foretak
under avvikling.
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3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen før
tiltakene iverksettes.

11)Med hensyn til tilfellene omhandlet i nr. 6 bokstav d), der det
i utgangspunktet ikke er klart om det dreier seg om statsstøtte,
må EFTA-statene underrette EFTAs overvåkningsorgan i
etterhånd gjennom jevnlige og vanligvis årlige rapporter som
beskrevet i nr. 9 ovenfor.

12)Med hensyn til tilfellene omhandlet i nr. 6 bokstav d), der det
er grunn til å anta at det dreier seg om statsstøtte, må EFTAs
overvåkningsorgan underrettes på forhånd. Etter en vurdering
av de opplysninger det har mottatt vil EFTAs over-
våkningsorgan innen 15 virkedager avgjøre om opplysningene
er å betrakte som en melding i henhold til protokoll 3 artikkel
1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen.

13)Med forbehold for EFTAs overvåkningsorgans rett til å be
om opplysninger i konkrete tilfeller, gjelder plikten til å gi
jevnlige opplysninger i etterhånd bare for eierandeler i foretak
der én av følgende terskler overskrides:

- total balanse: 4 millioner ECU,

- netto omsetning: 8 millioner ECU,

- antall ansatte: 250.

14)EFTAs overvåkningsorgan kan ta disse tersklene opp til ny
vurdering på bakgrunn av den erfaring som blir gjort.

15)EFTA-statene har også tatt i bruk enkelte former for
intervensjon som ikke har alle de særtrekk som kjennetegner
kapitaltilførsel i form av erverv av en offentlig eierandel, men
som har så mange likhetstrekk med dette at de kan behandles
på samme måte. Dette er særlig tilfellet for kapitaltilførsel i
form av konvertible obligasjonslån eller lån der den finansielle
avkastning i hvert fall delvis er avhengig av foretakets
økonomiske resultater. Kriteriene i nr. 6 får også anvendelse
på disse formene for intervensjon, og EFTA-statene er
underlagt forpliktelsene fastsatt i nr. 7 til 14 ovenfor.

20.ANVENDELSE AV BESTEMMELSENE OM
STATSSTØTTE PÅ OFFENTLIGE

INDUSTRIFORETAK ( 1)

20.1.INNLEDNING

1) For å sikre at EØS-avtalen virker som forutsatt, kreves det en
fast håndheving av statsstøttepolitikken. Et område av
interesse i den forbindelse er offentlige foretak, der det er
behov for både økt innsyn i og en videreutvikling av
politikken. EF-kommisjonens erfaringer har vist at

- det i mange tilfeller bare er kapitaltilførsel, og ikke andre

former for offentlig finansiering, som fullt ut omfattes
av reglene om statsstøtte til offentlige foretak,

- disse reglene i tillegg vanligvis bare omfatter
tapsbringende offentlige foretak,

- en betydelig del av støtten til offentlige foretak gis på
annen måte enn gjennom godkjente støtteordninger (som
også private foretak har tilgang til), uten at det er gitt
melding om dette i samsvar med gjeldende regler.

2) I dette kapittel fokuseres det på den ene side først på rettsakten
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1(2), heretter kalt
“innsynsdirektivet”, og på den annen side presiseres
prinsippet om at når et foretak tilføres finansielle midler på
betingelser som ikke ville blitt akseptert av en privat inves-
tor som foretar sine transaksjoner på normale
markedsøkonomiske vilkår, skjer dette i strid med prinsippet
om normal markedsatferd, og det dreier seg om statsstøtte.
Videre gjøres det rede for hvordan EFTAs overvåkningsorgan
har til hensikt å oppnå økt innsyn ved å anvende dette
prinsippet på alle former for offentlig finansiering og på alle
foretak, uansett foretakenes situasjon.

3) Dette kapittel behandler ikke spørsmålet om forenlighet med
noen av unntakene fastsatt i EØS-avtalen og er begrenset til
industrisektoren. Dette er imidlertid ikke til hinder for at
EFTAs overvåkningsorgan kan anvende framgangsmåten
beskrevet i disse regler på enkelttilfeller eller sektorer utenfor
industrisektoren, i den grad disse prinsipper får anvendelse i
de ekskluderte sektorer og dersom EFTAs overvåkningsorgan
finner det viktig å avgjøre om det dreier seg om statsstøtte.

20.2.OFFENTLIGE FORETAK OG KONKURRANSE-
REGLENE

1) EØS-avtalen er nøytral med hensyn til den adgang EFs
medlemsstater eller EFTA-statene har til å velge mellom
offentlig og privat eie, og den berører ikke en stats rett til å
ha en blandingsøkonomi (artikkel 125). EØS-avtalen
fastsetter imidlertid at de generelle konkurransereglene får
anvendelse på offentlige foretak (artikkel 59 nr. 1). I artikkel
59 nr. 2 er det fastsatt et særskilt unntak fra den generelle
regelen i artikkel 59 nr. 1, idet konkurransereglene får
anvendelse på alle offentlige foretak, herunder foretak som
er tillagt oppgaven å yte tjenester av allmenn økonomisk
betydning, eller som har karakter av et fiskalt monopol, i
den utstrekning anvendelsen av slike regler ikke rettslig eller
faktisk hindrer dem i å utføre de særlige oppgaver som er
tillagt dem. Utviklingen av samhandelen må ikke påvirkes i
et omfang som strider mot avtalepartenes interesser. Med
hensyn til statsstøttereglene innebærer dette at støtte som
tildeles offentlige tiltak, i likhet med all annen statsstøtte til
private foretak, må meldes på forhånd til EFTAs
overvåkningsorgan, slik at det kan avgjøres om den kommer
inn under artikkel 61 nr. 1. Dersom støtten kommer inn un-
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der artikkel 61 nr. 1, skal EFTAs overvåkningsorgan avgjøre
om et av de generelle unntakene fastsatt i EØS-avtalen
kommer til anvendelse, slik at støtten blir forenlig med EØS-
avtalens virkemåte. Det er EFTAs overvåkningsorgans
oppgave å påse at offentlige og private foretak behandles likt
ved anvendelse av konkurransereglene.

2) Innsynsdirektivet pålegger EFTA-statene å sikre innsyn i all
overføring av offentlige midler til offentlige foretak og i
hvordan midlene anvendes (artikkel 1). Dersom EFTAs
overvåkningsorgan anser det nødvendig å anmode om det,
skal EFTA-statene oversende det opplysningene nevnt i
artikkel 1 samt nødvendig bakgrunnsmateriale, særlig med
hensyn til de mål som søkes nådd (artikkel 5). Selv om det
kreves innsyn for all offentlig finansiering, er følgende
økonomiske forbindelser uttrykkelig nevnt i direktivet:

- dekning av driftsunderskudd,
- kapitaltilførsel,
- tilskudd som ikke skal tilbakebetales eller lån på gunstige

vilkår,
- tilståelse av økonomiske fordeler ved at det gis avkall på

overskudd eller unnlates å inndrive fordringer,
- avkall på normal avkastning på anvendte offentlige

midler,
- kompensasjon for økonomiske byrder pålagt av offentlige

myndigheter.

3) Innsyn i offentlig finansiering må sikres uansett på hvilken
måte de offentlige midlene stilles til rådighet. Dermed er det
ikke bare direkte overføringer av midler fra offentlige
myndigheter til offentlige foretak som anses å komme inn
under innsynsdirektivet, men også indirekte overføringer av
midler fra andre offentlige foretak der offentlige myndigheter
utøver dominerende innflytelse (artikkel 2).

4) Lovligheten av innsynsdirektivet ble stadfestet av De
europeiske fellesskaps domstol ved dom av 6. juli 1982(3).

5) Prinsippene som Domstolen utviklet i denne dommen om
innsynsdirektivet, er nå en del av fast rettspraksis. Disse
prinsippene kan i EØS-sammenheng oppsummeres på
følgende måte:

- det kreves innsyn i økonomiske forbindelser og
framlegging av opplysningene nevnt i innsynsdirektivet
på anmodning; dette er i samsvar med prinsippet om
forholdmessighet,

- innsynsdirektivet er i samsvar med prinsippet om lik
behandling av offentlige og private foretak,

- med hensyn til kontroll med overholdelsen av EØS-
avtalens artikkel 61 og protokoll 3 artikkel 1 i
overvåknings- og domstolsavtalen har EFTAs over-
våkningsorgan en berettiget interesse i å bli underrettet
om

- alle typer overføringer av offentlige midler til offentlige
foretak, og

- overføringer av offentlige midler til offentlige foretak,
enten midlene kommer direkte fra offentlige myndigheter
eller indirekte fra andre offentlige foretak.

20.3.PRINSIPPER SOM SKAL LEGGES TIL GRUNN FOR
Å AVGJØRE OM DET GIS STØTTE

1) Når offentlige foretak, på samme måte som private foretak,
mottar midler under støtteordninger med innsynsmulighet som
er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan, er det klart at det
dreier seg om støtte, og EFTAs overvåkningsorgans vilkår
for å godkjenne den aktuelle støtten er kjent. Situasjonen er
imidlertid ikke alltid like klar når det gjelder de andre formene
for offentlige midler som er nevnt i innsynsdirektivet. Under
visse omstendigheter kan offentlige foretak ha fordeler av
sine særlige forbindelser med offentlige myndigheter. Dette
er tilfellet når myndighetene, ved å tildele offentlige midler,
spiller en rolle som går ut over deres egentlige rolle som eier.
For å sikre at prinsippet om lik behandling overholdes, må
støtten vurderes som forskjellen mellom de vilkår som gjelder
når staten tildeler midler til offentlige foretak, og de vilkår
som en privat investor ville akseptere for å stille midler til
rådighet for et tilsvarende privat foretak ut fra normale
markedsøkonomiske vilkår. Konkurransen blir stadig mer
altomfattende og stadig sterkere både på verdensplan og på
europeiske markeder, noe som er av stor betydning for
europeiske foretak, blant annet med hensyn til forskning og
utvikling, investeringsstrategier og finansiering av disse. Både
offentlige og private foretak i beslektede sektorer og i en
sammenlignbar økonomisk og finansiell situasjon, må
behandles likt med hensyn til slik finansiering. Dersom
imidlertid offentlige midler tildeles et offentlig foretak på
gunstigere vilkår (dvs. til en økonomisk lavere kostnad) enn
de vilkår en privat eier ville akseptere for å stille midler til
rådighet for et privat foretak i en sammenlignbar finansiell
og konkurransemessig situasjon, får det offentlige foretaket
en fordel som private eiere ikke kan gi sine foretak. Med
mindre framskaffelsen av offentlige midler på gunstige vilkår
behandles som støtte og anses å komme inn under en av
unntaksbestemmelsene i avtalen, foreligger det et brudd på
prinsippet om lik behandling av offentlige og private foretak.

(3) Forente saker 188 til 190/80, Frankrike, Italia og Det forente kongerike v.
Kommisjonen [1982] saml, s. 2545.

(2) Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1 om innsyn i
medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak.

(1) Dette kapittel tilsvarer kommisjonsmelding til medlemsstatene om
anvendelsen av artikkel 92 og 93 i traktaten om opprettelse av Det
europeiske økonomiske fellesskap og artikkel 5 i kommisjonsdirektiv 80/
723/EØF om offentlige foretak i produksjonssektoren.
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2) Prinsippet om sammenligning med en investor som foretar
sine investeringer på normale markedsøkonomiske vilkår for
å avgjøre om det dreier seg om støtte og, dersom det er tilfelle,
for å tallfeste støtten, er vedtatt og anvendt av EF-kommisjonen
i mange enkeltsaker(1). Kommisjonen har i en rekke andre
saker gitt klart uttrykk for at kapitaltilførsel fra medlemsstaten
ikke innebar støtte, fordi det normalt var grunn til å forvente
en rimelig avkastning i form av utbytte eller verdistigning på
den investerte kapitalen(2).

3) Det må understrekes at det ikke har noen betydning om
kapitaltilførselen til det offentlige foretaket kommer direkte
fra staten eller indirekte fra statlige holdingselskaper eller andre
offentlige foretak.

4) Domstolen for De europeiske fellesskap har også akseptert
prinsippet om normal markedsatferd som hensiktsmessig for
å avgjøre om det foreligger støtte. Domstolen har fastslått at
når det gjelder et foretak der nesten hele kapitalen er på
offentlige myndigheters hender, skal det særlig vurderes om
en privat andelseier, som baserer seg på antatt mulighet til å
oppnå avkastning, i en tilsvarende situasjon ville ha tilført
den samme kapital, idet det ses bort fra alle sosiale,
regionalpolitiske og sektorbestemte hensyn(3). Domstolen har
videreutviklet prinsippet om normal markedsatferd ved å skille
mellom en privat investor som handler kortsiktig eller til og
med spekulativt, og et privat holdingselskap med et mer
langsiktig tidsperspektiv. Det er nødvendig å presisere at selv
om en offentlig investors intervensjon skal sammenlignes med
en privat investors atferd, gjelder dette ikke nødvendigvis den
atferd som framvises av en vanlig investor som plasserer
kapital ut fra et mer eller mindre kortsiktig syn på
forrentningen, men den offentlige investor må i det minste gå
fram som et privat holdingselskap eller en privat
foretaksgruppe som fører en strukturert, helhetlig eller
sektorbestemt politikk, og som retter seg etter mer langsiktige
utsikter til forrentning. En privat investor kan godt tenkes å
tilføre ny kapital for å sikre fortsatt virksomhet i et foretak
som har forbigående vanskeligheter, og som etter en eventuell
nødvendig omstrukturering vil bli lønnsomt igjen. Et
morselskap kan også i et begrenset tidsrom bære
datterforetakets tap slik at sistnevnte kan avvikle sin
virksomhet på de gunstigst mulige vilkår. Slike beslutninger
kan være motivert ikke bare ut fra muligheten til å oppnå
direkte fortjeneste, men også ut fra andre hensyn, som å ivareta
hele gruppens image eller å endre virksomheten. Ny
kapitaltilførsel som foretas uten mulighet til fortjeneste, selv
på lang sikt, må imidlertid anses som støtte(4).

20.4.ØKT INNSYN

1) Et av formålene med dette kapittel er å oppnå økt innsyn ved
at reglene om støtte anvendes mer systematisk

- på offentlige foretak uansett situasjon, ikke bare på foretak
som går med tap,

- på alle former for offentlige midler nevnt i
innsynsdirektivet (artikkel 3), særlig lån, garantier og
avkastning, ikke bare på kapitaltilførsel.

2) Slikt økt innsyn skal oppnås ved en klar anvendelse av
prinsippet om normal markedsatferd på offentlige foretak
uansett situasjon, og på alle offentlige midler som omfattes
av innsynsdirektivet. Prinsippet om normal markedsatferd
anvendes fordi det er hensiktsmessig og praktisk både med
hensyn til å tallfeste de finansielle fordeler som et offentlig
foretak kan oppnå i forhold til et lignende privat foretak, og
for å sikre lik behandling av offentlige og private foretak.

20.5.PRAKTISK ANVENDELSE AV PRINSIPPET OM
NORMAL MARKEDSATFERD

1) Det må bemerkes at anvendelsen av prinsippet om normal
markedsatferd kan vise seg å skape visse vanskeligheter. Det
kreves derfor visse ytterligere forklaringer. Det er ikke EFTAs
overvåkningsorgans hensikt å la eget skjønn tre i stedet for
investorens. Enhver anmodning om ekstra midler vil
naturligvis føre til at offentlige foretak og offentlige
myndigheter, på lik linje med private foretak og private
kapitalinnskytere, vurderer risikoen og det sannsynlige
resultat av prosjektet. EFTAs overvåkningsorgan er på sin
side klar over at offentlige foretak, i likhet med private foretak,
må anvende sine forretningsmessige evner for å foreta en
slik risikoanalyse, noe som på grunn av problemets egenart
forutsetter en betydelig grad av skjønn fra investorens side.
Innenfor denne vide rammen kan investorens utøvelse av
skjønn ikke antas å innebære statsstøtte. Det er ut fra en
vurdering av om tildelingen av midlene er berettiget, at EFTA-
staten må avgjøre om det kreves melding etter plikten fastsatt
i protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og dom-
stolsavtalen. I den forbindelse er det hensiktsmessig å vise
til kapittel 19 nr. 6 bokstav d) og nr. 12 i disse retningslinjer.
Bare dersom det ikke foreligger objektive grunner til at et
offentlig foretak eller en offentlig myndighet med rimelighet
kan forvente at en investering vil gi en god avkastning som
ville blitt akseptert av en privat investor som investerer i et
sammenlignbart privat foretak på normale markedsvilkår,
dreier det seg om statsstøtte, selv når investeringen helt eller
delvis er finansiert med offentlige midler. EFTAs
overvåkningsorgan har ikke til hensikt å vurdere
investeringsprosjekter på forhånd, med mindre det mottar
forhåndsmelding i samsvar med protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i
overvåknings- og domstolsavtalen.

2) Det er utelukket at EFTAs overvåkningsorgan i etterhånd, ut
fra sin kjennskap til sakens realiteter, vil fastslå at de offentlige
midler som ble tildelt, utgjorde statsstøtte fordi den avkastning
som faktisk ble oppnådd, var for lav. Et prosjekt kan
behandles som statsstøtte bare dersom EFTAs
overvåkningsorgan mener det ikke forelå objektive grunner,
eller grunner i god tro, til med rimelighet å forvente en god
avkastning i et sammenlignbart privat foretak på det tidspunkt
beslutningen om investering/finansiering ble truffet. Det er
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bare i slike tilfeller at midler tildeles på gunstigere vilkår enn
det som ville gjelde for et privat foretak, dvs. at det dreier seg
om støtte. På grunn av den risiko som er knyttet til enhver
investering, er det åpenbart at ikke alle prosjekter vil bli
lønnsomme, og at visse investeringer vil kunne gi en lavere
avkastning enn det som er vanlig, eller til og med mislykkes
fullstendig. Det samme gjelder for private investorer, for også
deres investeringer kan gi lav avkastning eller mislykkes.
Dette innebærer dessuten at det ikke gjøres forskjell på
prosjekter med kortsiktig og langsiktig inntjening, forutsatt
at risikoen er vurdert på en rimelig og objektiv måte og tatt
med i beregningen på det tidspunkt beslutningen om
investering ble truffet, slik en privat investor ville gjøre.

3) EFTAs overvåkningsorgan er på det rene med at
forretningsmessige investeringsbeslutninger må innebære en
betydelig grad av skjønn. Prinsippet om normal markedsatferd
må imidlertid anvendes der det er hevet over tvil at det ikke
finnes noen annen rimelig forklaring på tilførselen av
offentlige midler enn at det dreier seg om statsstøtte. Denne
tilnærmingsmåte vil også kunne anvendes på enhver
kryssubsidiering fra en lønnsom del av en offentlig fore-
taksgruppe til en ulønnsom del av gruppen. Det samme skjer
i private foretak når det aktuelle foretak følger en strategi
som gir gode utsikter til gevinst på lang sikt, eller når
kryssubsidieringen gir en nettogevinst for gruppen som helhet.
Ved kryssubsidiering i offentlige holdingselskaper vil EFTAs
overvåkningsorgan ta hensyn til lignende strategiske mål. Slik
kryssubsidiering vil bli ansett som støtte bare dersom EFTAs
overvåkningsorgan mener det ikke finnes noen annen rimelig
forklaring på overføringene enn at det dreier seg om støtte.
Av skattemessige eller andre grunner er visse foretak, enten
de er offentlige eller private, ofte oppdelt i flere juridisk sett
atskilte datterforetak. EFTAs overvåkningsorgan vil imidlertid
normalt ikke be om opplysninger om overføring av midler
mellom juridisk sett atskilte datterforetak i samme morselskap.

4) EFTAs overvåkningsorgan er også oppmerksom på at en in-
vestor i en markedsøkonomi kan forfølge ulike mål avhengig
av om vedkommende har en minoritetsandel i et foretak eller
full kontroll over en større foretaksgruppe. I det første tilfellet
dreier det seg ofte om en spekulasjonsbetont, gjerne kortsiktig
interesse, mens det i det siste tilfellet vanligvis er tale om en
mer langsiktig interesse. En offentlig myndighet som
kontrollerer ett enkelt offentlig foretak eller en foretaksgruppe,
vil derfor vanligvis være mindre motivert av muligheten til
kortsiktig gevinst enn om den hadde hatt en minoritetsandel/
ikke-kontrollerende andel, og dermed følge en strategi med
et lengre tidsperspektiv. EFTAs overvåkningsorgan vil ta
hensyn til hvilken type eierandeler offentlige myndigheter
har når det vurderer deres atferd i forhold til tilsvarende
investorer i en markedsøkonomi. Dette gjelder også ved
vurdering av anmodninger om ytterligere midler til finansiell
omstrukturering av et foretak, i motsetning til anmodninger
om midler til å finansiere særskilte prosjekter(5). Videre er

EFTAs overvåkningsorgan klar over at en investor i en
markedsøkonomi generelt vil stille seg mer positiv til
anmodninger om ytterligere midler når foretaket eller gruppen
som har framsatt anmodningen, kan vise til rimelig avkastning
på tidligere investeringer i form av utbytte eller verdistigning.
Når et foretak har hatt dårligere resultater på dette området
enn sammenlignbare foretak, vil anmodningen om midler
vanligvis bli vurdert mer kritisk av den private investor eller
eier som anmodes om å stille midler til rådighet. Når
anmodningen om midler er nødvendig for å sikre verdien av
en hel investering, kan det forventes at den offentlige
myndighet, i likhet med en privat investor, vil ta denne større
sammenhengen i betraktning når den vurderer om det er
forretningsmessig grunnlag for å tilføre nye midler. Endelig
kan det, når det besluttes å nedlegge en virksomhet fordi den
ikke lønner seg på mellomlang eller lang sikt, forventes at en
offentlig gruppe, på samme måte som en privat gruppe,
fastsetter tidsplanen for og omfanget av avviklingen på
bakgrunn av følgene for gruppens samlede troverdighet og
struktur.

5) Ved vurdering av en anmodning om ytterligere midler vil en
aksjeeier vanligvis ha tilgang til opplysninger som gjør det
mulig å bedømme om det er riktig å imøtekomme an-
modningen. Hvor omfattende og detaljerte opplysninger som
gis fra foretaket som anmoder om midler, kan variere alt etter
finansieringens art og omfang, forbindelsen mellom foretaket
og aksjeeieren og til og med foretakets tidligere evne til å gi
rimelig avkastning(6). En investor i en markedsøkonomi vil
vanligvis ikke stille ytterligere midler til rådighet for et foretak
uten å ha mottatt tilstrekkelig informasjon. Tilsvarende

(1) Det henvises til Domstolens avgjørelser i sak Meura (EFT nr. L 276 av
19.10.1984, s. 34), Leeuwarden (EFT nr. L 277 av 29.9.1982, s. 15),
Intermills I (EFT nr. L 280 av 2.10.1982, s. 30), Boch/Noviboch (EFT nr.
L 59 av 27.2.1985, s. 21), Boussac (EFT nr. L 352 av 15.12.1987, s. 42),
Alfa-Fiat (EFT nr. L 394 av31.5.1989, s. 9), Pinault-Isoroy (EFT nr. L 119
av 7.5.1988, s. 38), Fabelta (EFT nr. L 62 av 3.3.1984, s. 18), Ideal Spun
(EFT nr. L 283 av 27.10.1984, s. 42), Renault (EFT nr. L 220 av 11.8.1988,
s. 30), ENI-Lanerossi (EFT nr. L 16 av 20.1.1989, s. 52), Veneziana Vetro
(EFT nr. L 166 av 16.6.1989, s. 60), Quimigal (EFT nr. C 188 av 28.7.1990,
s. 3), CDF/Orkam (EFT nr. C 198 av 7.8.1990, s. 2).

(2) Det henvises til deler av avgjørelse CDF/Orkem, (op. cit.), deler av
avgjørelse Quimigal, (op. cit.) og avgjørelse Intermills II (EF-bulletin 4-
1990, nr. 1.1.34) og Ernaelsteen (attende konkurranserapport, nr. 212 og
213).

(3) Sak 40/85, Belgia v. Kommisjonen [1986] saml, s. 2321.

(4) Henholdsvis sak C 305/89, Italia mot Kommisjonen (Alfa) [1991] saml., s.
I-1603 og C 303/88 og Lanerossi [1991] saml., s. 1433.

(5) Dette kan være særlig viktig med hensyn til offentlige foretak som bevisst
har vært underfinansiert av de offentlige eierne på grunn av forhold som
ikke har noe med forretningsmessige hensyn å gjøre (f.eks. nedskjæringer
i offentlige utgifter).

(6) Minoritetsaksjeeiere som ikke har innsideopplysninger om foretakets drift,
kan kreve en mer formell begrunnelse for tilførselen av midler enn en
kontrollerende eier, som faktisk kan ha bidratt til å fastsette
forretningsstrategiene på styrenivå og allerede har detaljerte opplysninger
om foretakets finansielle situasjon.
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betraktninger vil i prinsippet gjelde for offentlige foretak som
prøver å skaffe seg midler. Slike opplysninger om finansielle
forhold i form av relevant dokumentasjon bør på særskilt
anmodning gjøres tilgjengelig for EFTAs overvåkningsorgan
når Overvåkningsorganet anser det som nødvendig for
vurderingen av investeringsforslagene med hensyn til å
avgjøre om finansieringen utgjør støtte(1).

6) Ettersom EFTAs overvåkningsorgan er undergitt taushetsplikt,
gir det ikke videre opplysninger som mottas. Inve-
steringsprosjekter vil derfor ikke bli gransket av EFTAs
overvåkningsorgan på forhånd, unntatt når det dreier seg om
støtte og det kreves melding på forhånd i henhold til protokoll
3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen. Når det
er rimelig grunn til å anta at midler som tildeles offentlige
foretak, har karakter av støtte, kan EFTAs overvåkningsorgan
likevel i henhold til sin myndighet etter EØS-avtalens artikkel
61 og protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og dom-
stolsavtalen anmode EFTA-statene om de opplysninger som
er nødvendige for å avgjøre om det faktisk foreligger støtte i
det aktuelle tilfellet.

20.6.STØTTENS FORENLIGHET

1) EFTAs overvåkningsorgan erkjenner at når staten beslutter å
utøve sin rett til offentlig eie, er forretningsmessige mål ikke
alltid et vesentlig motiv. Offentlige foretak forventes enkelte
ganger å fylle ikke-kommersielle funksjoner ved siden av eller
i tillegg til sin egentlige forretningsvirksomhet. I enkelte
EFTA-stater kan f.eks. offentlige foretak brukes som en
drivkraft for økonomien, som et ledd i bestrebelser på å
motvirke økonomisk tilbakegang eller i en omstrukturering
av vanskeligstilte næringer eller som en katalysator for
regionalutvikling. Det kan bli forventet at offentlige foretak
etablerer seg i mindre utviklede regioner der kostnadene er
høyere, eller at de opprettholder sysselsettingen på et høyere
nivå enn det rent forretningsmessige hensyn tilsier. I tillegg
kan leveringen av visse tjenester innebære et element av
offentlig tjeneste som til og med kan være pålagt av politiske
eller juridiske grunner. Kostnadene ved slike ikke-
kommersielle mål/funksjoner (dvs. sosiale goder) må i siste
instans finansieres av staten (dvs. skattebetalerne), enten i form
av nye midler (f.eks. kapitaltilførsel) eller i form av redusert
avkastning på investert kapital. Slik støtte til offentlige
tjenesteytelser kan under visse omstendigheter vri kon-
kurransen. Med mindre et av unntakene i EØS-avtalen kommer
til anvendelse, er offentlige foretak ikke unntatt fra
konkurransereglene selv om de er pålagt ikke-kommersielle
formål.

2) For at EFTAs overvåkningsorgan skal kunne utøve sin
myndighet i henhold til EØS-avtalen, må det ha tilgang til de
opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om finansielle
overføringer til offentlige foretak utgjør støtte, for å tallfeste
slik støtte og for å avgjøre om et av unntakene fastsatt i EØS-
avtalen kommer til anvendelse. Dette kapittel har utelukkende

til formål å oppnå økt innsyn i de aktuelle finansielle
overføringer, som et viktig første skritt. Neste skritt - å avgjøre
om støtten er forenlig med EØS-avtalens virkemåte - drøftes
ikke, fordi dette vil bli vurdert i samsvar med de prinsipper
EFTAs overvåkningsorgan anvender på dette området.

20.7.FORSKJELLIGE FORMER FOR STATLIG
INTERVENSJON

1) For å avgjøre om en overføring av offentlige midler til
offentlige foretak innebærer støtte, må EFTAs overvåk-
ningsorgan ta i betraktning faktorene som drøftes nedenfor,
for hver type intervensjon som omfattes av dette kapittel:
kapitaltilførsel, garantier, lån og avkastning på investert
kapital(2). Disse faktorene kan tjene som en veiledning for
medlemsstatene med hensyn til hvilken holdning EFTAs
overvåkningsorgan sannsynligvis vil innta i enkeltsaker. Ved
anvendelsen av denne politikk vil EFTAs overvåkningsorgan
ta hensyn til i hvilken grad prinsippet om normal
markedsatferd beskrevet ovenfor lar seg gjennomføre.

20.7.1.Kapitaltilførsel

1) Kapitaltilførsel betraktes som støtte når tilførselen skjer på
vilkår som ikke ville blitt akseptert av en investor som foretar
sine transaksjoner på normale markedsvilkår. Dette betyr som
regel at foretakets struktur og framtidsutsikter tilsier at en
normal avkastning (i form av utbetaling av utbytte eller
verdistigning), sammenlignet med et lignende privat foretak,
ikke kan forventes innen rimelig tid. En investor i en
markedsøkonomi ville normalt bidra til egen-
kapitalfinansiering dersom nåverdien(3) av den forventede
framtidige kontantstrøm fra det planlagte prosjektet (dvs. det
som tilflyter investoren i form av utbetaling av utbytte og/
eller verdistigning, justert for risiko) overstiger tilførselen
av ny kapital.

2) I enkelte EFTA-stater kan investorene være pålagt ved lov å
tilføre ytterligere egenkapital til foretak som på grunn av
vedvarende tap har fått redusert sitt kapitalgrunnlag til under
et bestemt nivå. EFTA-statene kan hevde at slik
kapitaltilførsel ikke kan anses som støtte, ettersom den bare
går ut på å oppfylle en lovfestet forpliktelse. Denne
“forpliktelsen” er imidlertid mer formell enn reell. Investorer
i en markedsøkonomi må i en slik situasjon også vurdere alle
andre muligheter, herunder muligheten til å avvikle eller på
annen måte redusere sin investering. Dersom en slik avvikling
eller reduksjon viser seg å være en finansielt sett sunnere
løsning når det tas hensyn til følgene for gruppen, og den
likevel ikke gjennomføres, må enhver etterfølgende
kapitaltilførsel eller annen offentlig intervensjon betraktes
som støtte.

3) Ved å sammenligne hvordan staten og en investor i en
markedsøkonomi forholder seg, særlig når et foretak ikke
går med tap, vil EFTAs overvåkningsorgan vurdere foretakets

(1) Framlegging av slik informasjon på anmodning kommer inn under EFTAs
overvåkningsorgans myndighet til å undersøke støttetiltak i henhold til
artikkel 3 og 61 i EØS-avtalen, protokoll 3 artikkel 1 og artikkel 3 i avtalen
om Overvåkningsorganet og Domstolen, og artikkel 1 bokstav c) i
innsynsdirektivet, som fastsetter at det skal gis innsyn i hvordan offentlige
midler anvendes.

(2) Listen er ikke fullstendig.

(3) Framtidig kontantstrøm omregnet til foretakets kostpris på kapitalen (in-
tern kalkulasjonsrente).
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finansielle stilling på det tidspunkt det blir/ble foreslått å tilføre
ytterligere kapital. EFTAs overvåkningsorgan vil ut fra en
vurdering av forholdene omhandlet nedenfor avgjøre om
investeringen omfatter et støtteelement. Dette støtteelement
tilsvarer investeringenskostnadene minus verdien av
investeringene, diskontert på passende måte. Det er viktig å
understreke at forholdene omhandlet nedenfor må inngå i
enhver analyse, men at de ikke nødvendigvis er tilstrekkelige.
Det må også tas hensyn til prinsippene fastsatt ovenfor, og
analysen vil være forskjellig avhengig av om de nødvendige
midler er beregnet på finansiering av investeringsprosjekter
eller finansiell omstrukturering.

Resultatregnskap. En analyse av foretakets resultater over flere
år. Det vil bli beregnet relevante forholdstall for
lønnsomheten, og de underliggende utviklingstrekk vil bli
gjenstand for vurdering.

Finansielle nøkkeltall. Forholdet gjeld/egenkapital (foretakets
gjeldsgrad) vil bli sammenlignet med alminnelig aksepterte
normer, middeltall for den relevante sektor og nøkkeltall for
nære konkurrenter osv. Det vil bli beregnet ulike forholdstall
for likviditet og soliditet for å fastslå foretakets finansielle
stilling (som er særlig viktig ved vurdering av
lånefinansieringspotensialet for et foretak som må operere
under normale markedsvilkår). EFTAs overvåkningsorgan er
klar over de problemer som er forbundet med en slik
sammenligning mellom EFTA-stater, særlig på grunn av ulik
regnskapspraksis eller ulike regnskapsstandarder. EFTAs
overvåkningsorgan vil ta hensyn til dette ved fastsettelse av
egnede referanserammer som skal brukes ved sammenligning
med offentlige foretak som mottar midler.

Finansiell planlegging. I tilfeller der det søkes kapital til
finansiering av et investeringsprogram, må selvsagt både
programmet og forutsetningene det bygger på undersøkes i
detalj for å avgjøre om investeringen er forsvarlig.

Markedssituasjonen. Markedsutviklingen (tidligere utvikling
og særlig framtidsutsiktene) og foretakets markedsandel over
et passende tidsrom må undersøkes og den forventede
utvikling analyseres nøye.

20.7.2.Garantier

1) EFTAs overvåkningsorgans holdning med hensyn til
statsgarantier er omhandlet i kapittel 17 i disse retningslinjer.
Den gjelder alle garantier som stilles av staten, enten direkte
eller indirekte gjennom finansinstitusjoner, og som kommer
inn under EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Bare dersom
garantiene blir vurdert på det tidspunkt de stilles, er det mulig
å oppdage alle faktiske eller potensielle konkur-
ransevridninger. Ved at det stilles garanti for et foretak, selv
om den aldri blir utnyttet, kan foretaket bli i stand til å fortsette
sin virksomhet og kanskje tvinge konkurrenter som ikke nyter
godt av en slik fordel, ut av markedet. Det aktuelle foretak er

derfor blitt hjulpet på en måte som har vært til skade for
konkurrentene, dvs. at det har mottatt støtte og at støtten har
påvirket konkurransen. En vurdering av støtteelementet ved
garantier forutsetter en analyse av låntakerens finansielle
stilling. Støtteelementet ved slike garantier tilsvarer
differansen mellom den rentesats som låntakeren ville måtte
betale i et fritt marked, og den rentesats han faktisk oppnår
gjennom garantien, med fradrag av garantiprovisjonen. Bare
dersom en statsgaranti uttrykkelig er stilt og innvilget til fordel
for et offentlig eller et privat foretak, kan kreditorene med
sikkerhet fremme krav under garantien. Dersom garantien etter
en vurdering på grunnlag av unntakene fastsatt i EØS-avtalen,
anses å være uforenlig med EØS-avtalens virkemåte, må
foretaket betale tilbake verdien av all utbetalt støtten til staten,
selv om tilbakebetalingen fører til at foretaket må erklære
seg konkurs, men kreditorenes krav vil bli dekket. Disse
bestemmelser får lik anvendelse på offentlige og private
foretak, og ut over det som er nevnt nedenfor, kreves det
ingen ytterligere særordninger for offentlige foretak.

2) Offentlige foretak som ifølge sin rettslige status ikke kan gå
konkurs, mottar i realiteten permanent støtte på alle lån
tilsvarende en garanti når denne status gjør det mulig for
foretaket å skaffe finansiering på gunstigere vilkår enn det
som ellers ville ha vært tilfellet.

3) Når en offentlig myndighet erverver en eierandel i et offentlig
foretak og av den grunn må påta seg ubegrenset ansvar i stedet
for begrenset ansvar, som er det vanlige, vil EFTAs
overvåkningsorgan anse slik deltakelse som en garanti for
alle beløp som omfattes av det ubegrensede ansvaret. Det vil
derfor anvende prinsippene omhandlet ovenfor på denne
garantien.

20.7.3.Lån

1) Når en långiver i en markedsøkonomi som foretar sine
transaksjoner på normale markedsøkonomiske vilkår,
innvilger en kunde lån, er han klar over risikoen forbundet
med en slik transaksjon. Denne risiko består selvsagt i at
kunden kan være ute av stand til å tilbakebetale lånet. Det
potensielle tapet omfatter hele lånebeløpet (kapitalen) og alle
forfalte, men ikke betalte renter på misligholdstidspunktet.
Den risiko som knytter seg til ethvert låneforhold, avspeiler
seg vanligvis i to atskilte parametre, nemlig:

a) den gjeldende rentesats, og

b) sikkerheten som kreves for lånet.

2) Når den antatte risiko forbundet med lånet er høy, kan det
under ellers like forhold forventes at dette vil avspeile seg i
parameter a) og b) ovenfor. Dersom dette ikke er tilfellet i
praksis, vil EFTAs overvåkningsorgan være av den
oppfatning at det berørte foretak er gitt en fordel, dvs. at det
har mottatt støtte. Det samme vil være tilfellet når foretakets
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aktiva, som er stilt som fast eller varierende pant, ikke er
tilstrekkelige til å dekke en fullstendig tilbakebetaling av lånet.
EFTAs overvåkningsorgan vil nøye undersøke den sikkerhet
som stilles ved lånefinansiering. Vurderingsmetoden vil
tilsvare den som er foreslått for kapitaltilførsel.

3) Støtteelementet tilsvarer differansen mellom den rente
foretaket skulle ha betalt (som igjen er avhengig av foretakets
finansielle stilling og sikkerheten det kan stille for lånet), og
den rente det faktisk betaler. (Denne enkle analysen av lånet
bygger på en formodning om at långiveren i tilfelle av
mislighold vil benytte seg av sin lovfestede rett til å få dekket
ethvert beløp han har til gode). I ekstreme tilfeller, dvs. når et
usikret lån innvilges et foretak som under normale forhold
ikke ville være i stand til å oppnå finansiering (f.eks. fordi det
har dårlige muligheter til å betale tilbake lånet), vil lånet i
realiteten utgjøre et tilskudd, og EFTAs overvåkningsorgan
vil behandle det som sådan.

4) Situasjonen vil bli vurdert fra långiverens synspunkt på det
tidspunkt lånet godkjennes. Dersom långiveren velger å
innvilge lånet (eller direkte eller indirekte er tvunget til å gjøre
det, slik tilfellet kan være for statskontrollerte banker) på vilkår
som ikke vil kunne anses som normale i banksammenheng,
foreligger det et støtteelement som må tallfestes. Disse
bestemmelser vil selvsagt også gjelde for private foretak som
får lån i offentlige finansinstitusjoner.

20.7.4.Avkastning på investert kapital

1) I likhet med enhver annen investor i en markedsøkonomi bør
staten forvente en normal avkastning på sine investeringer i
form av utbytte eller verdistigning(1). Avkastningen tilsvarer
overskuddet (etter avskrivninger, men før skatt og dis-
posisjoner), uttrykt i prosent av de anvendte aktiva. Det dreier
seg dermed om en målestokk som er nøytral med hensyn til
den finansieringsform (dvs. gjeld eller egenkapital) som det
enkelte foretak benytter, og som for offentlige foretak kan
være valgt av årsaker som ikke har noe med forretningsmessige
hensyn å gjøre. Dersom det ikke framkommer noen normal
avkastning på kort sikt, og det heller ikke er sannsynlig at det
vil skje på lang sikt (uten at det er tatt passende hensyn til
usikkerhetsfaktoren knyttet til den framtidige inntjening på
lengre sikt), og det offentlige foretaket ikke treffer tiltak for å
avhjelpe situasjonen, kan det antas at foretaket mottar indirekte

støtte, fordi staten gir avkall på den inntjening som en inves-
tor i en markedsøkonomi ville forvente av en tilsvarende
investering. Den normale avkastning vil om mulig bli fastsatt
ved en sammenligning med lignende private foretak. EFTAs
overvåkningsorgan er klar over de problemer som er
forbundet med en slik sammenligning mellom EFTA-stater.
En sammenligning av slike forholdstall mellom ulike stater
kompliseres dessuten ytterligere ved forskjellen mellom
EFTA-stater med hensyn til kapitalmarkeder, valuta-
svingninger og rentesatser. I tilfeller der selv den
regnskapspraksis som anvendes innenfor én og samme EFTA-
stat, gjør det vanskelig å verdsette aktiva nøyaktig, slik at
beregningen av avkastning blir usikker, vil EFTAs
overvåkningsorgan undersøke om det er mulig å benytte enten
justerte verdiberegninger eller enklere kriterier, som
kontantstrøm for driften (etter avskrivninger, men før
disposisjoner), som et tilnærmet uttrykk for de økonomiske
resultater.

2) Et privat foretak som ikke har tilstrekkelig avkastning, vil
enten treffe tiltak for å avhjelpe situasjonen eller bli tvunget
til å gjøre det av sine aksjeeiere. Dette vil vanligvis gå ut på
at det utarbeides en detaljert plan for å øke den samlede
lønnsomheten. Dersom et offentlig foretak ikke har
tilstrekkelig avkastning, kan EFTAs overvåkningsorgan
komme til at denne situasjonen innebærer et element av støtte
som bør undersøkes på grunnlag av EØS-avtalens artikkel
61. Under slike omstendigheter får det offentlige foretaket i
realiteten finansiering til en lavere rente enn markedsrenten,
dvs. at det dreier seg om en subsidie.

3) Også dersom staten gir avkall på utbetaling av utbytte fra et
offentlig foretak og det tilbakeholdte overskuddet ikke gir
normal avkastning som definert ovenfor, blir det aktuelle
foretaket i realiteten subsidiert av staten. Det er godt mulig
at staten av grunner som ikke har noe med forretningsmessige
hensyn å gjøre, anser det som fordelaktig å gi avkall på utbytte
(eller å godta redusert utbetaling av utbytte) i stedet for å
tilføre foretaket kapital på vanlig måte. Sluttresultatet blir
det samme, og slike vanlige “tilskudd” må behandles på
samme måte som ny kapitaltilførsel og vurderes etter
prinsippene fastsatt ovenfor.

(1) Avkall på en normal avkastning på offentlige midler kommer inn under
innsynsdirektivets virkeområde.
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DEL V
REGLER FOR SEKTORSTØTTE

21.STØTTE TIL TEKSTIL- OG
KONFEKSJONSINDUSTRIEN( 1)

1) Reglene nedenfor er fastsatt for å hindre at statsstøtte til tekstil-
og konfeksjonsindustrien vrir konkurransen i et omfang som
er til skade for EØS-avtalens virkemåte.

21.1.SÆRTREKK VED TEKSTIL- OG KONFEKSJONS-
INDUSTRIEN

1) Tekstil- og konfeksjonsindustrien har hatt tilpasningsvansker.
Det er to grunner til de strukturelle problemene i denne
industrien: veksten i enkelte typer produksjon i utviklingsland,
sammen med en underliggende tendens til en gradvis åpning
av tekstilmarkedene på verdensplan, og den teknologiske
utvikling som i framtiden kan forandre produksjons- og
markedsføringsvilkårene i tekstil- og konfeksjonsindustrien.

2) Støtte til tekstil- og konfeksjonsindustrien har ofte en svært
merkbar innvirkning på konkurransen og handelen innenfor
det territorium som omfattes av EØS-avtalen, ettersom det er
stor handel med disse produkter innenfor EØS. Selv om
tilpasningsproblemene i det store og hele er de samme i hele
det territorium som omfattes av EØS-avtalen, kan situasjonen
være merkbart forskjellig fra én stat til en annen, alt etter
hvor langt tilpasningen allerede er kommet i den enkelte stat.
Til tross for at de forskjellige bransjer i tekstil- og kon-
feksjonsindustrien er sterkt avhengige av hverandre, er
tilpasningsproblemene ikke like presserende alle steder.

3) EFTAs overvåkningsorgan mener det er sterkt ønskelig at en
EFTA-stat som mener det må gis mer eller mindre særskilt
støtte til tekstil-/konfeksjonsindustrien, gjør det gjennom
særlige ordninger for denne sektor.

4) Dersom EFTA-staten mener det ved fastsettelse av slik støtte
også må tas hensyn til problemer utenfor sektoren, særlig
regionale problemer, må de vilkår den fastsetter for å tildele
støtten, gjøre det mulig på den ene side å rette hvert vedtak
om tildeling av støtte til tekstil-/konfeksjonsindustrien eller
til et foretak i denne industrien (sektorbestemte og ikke-
sektorbestemte begrunnelser), og på den annen side å vurdere
virkningene av enhver slik støtteordning for industrien i hele
det territorium som omfattes av EØS-avtalen.

5) Disse retningslinjer gjelder bare den sektorbestemte side ved
støtten nevnt ovenfor, men det sier seg selv at i den grad
støtten også ivaretar hensyn som ikke er sektorbestemte, særlig
regionale hensyn, må den vurderes ut fra et regionalt
synspunkt. Det regionale aspekt må forstås og vurderes både
på bakgrunn av problemene knyttet til regionalutvikling og
ut fra de virkninger de har på sektoren med hensyn til
konkurransen og handelen mellom avtalepartene.

21.2.SEKTORBESTEMTE VILKÅR FOR STØTTE TIL
TEKSTIL- OG KONFEKSJONSINDUSTRIEN

1) Støtte fra EFTA-statene til tekstil-/konfeksjonsindustrien kan
i enkelte tilfeller være berettiget, særlig for å løse presserende
sosiale problemer. EFTAs overvåkningsorgan minner
imidlertid om at støtte i denne sektor innebærer en risiko for
konkurransevridning som er uakseptabel for konkurrenter som
ikke mottar støtte. Dette gjelder særlig støtte til modernisering
og rasjonalisering. Slik støtte kan derfor ikke tillates med
mindre den oppfyller visse vilkår, særlig

- at støtten ikke må føre til økt kapasitet,

- at det ikke skal tas hensyn bare til den nasjonale situasjon
for industrien, men også til situasjonen innenfor det
territorium som omfattes av EØS-avtalen. EFTAs
overvåkningsorgan mener at eventuell støtte til tekstil-/
konfeksjonsindustrien bør planlegges og iverksettes i
samsvar med de kategorier og vilkår som er fastsatt
nedenfor. Slik støtte vil i alle tilfeller når tiden er inne
bli vurdert av EFTAs overvåkningsorgan på grunnlag
av disse kategorier og vilkår.

21.2.1.Støtte til felles tiltak på tekstil- og konfeksjonsområdet

1) Denne første kategorien omfatter støtte til felles tiltak som
iverksettes av offentlige, vitenskapelige eller faglige
organisasjoner, og som har til formål

- å fremme forskning, både grunnforskning og anvendt
forskning, om nye fibre, forbedret behandling av
eksisterende fibre og framstillingsmetoder, eller

(1) Dette kapittel tilsvarer kommisjonsmelding til medlemsstatene om
Fellesskapets rammebestemmelser for støtte til tekstilindustrien (SEC(71)
363 endelig versjon - juli 1971) og brev fra Kommisjonen til medlemsstatene
SG(77) D/1190 av 4. februar 1977 med vedlegg (dok. SEC(77) 317 av
25.1.1977): Undersøkelse av dagens situasjon med hensyn til støtte til tekstil-
og konfeksjonsindustrien (EØS-avtalens vedlegg XV nr. 13 og 14).
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- å bedre de kortsiktige prognoser med sikte på å dempe
de sesongbestemte svingninger i virksomheten som særlig
gjør seg gjeldende på tekstil-/konfeksjonsmarkedet.

2) Den sektor som mottar slik støtte, bør yte et vesentlig bidrag
til å dekke kostnadene ved de subsidierte tiltakene. Slik støtte
må ikke påvirke konkurransen og samhandelen mer enn det
som er absolutt uunngåelig.

21.2.2.Støtte til strukturforbedringer i tekstil- og
konfeksjonsindustrien

1) Med støtte til strukturforbedringer menes støtte til tekstil-/
konfeksjonsforetak som har til formål

- å lette nedbygging av overkapasitet i de bransjer og
delbransjer der dette forekommer,

- å fremme omstilling av marginal virksomhet til
virksomhet utenfor tekstil-/konfeksjonssektoren,

- å forbedre tekstil-/konfeksjonsindustriens industrielle og
forretningsmessige struktur ved å fremme horisontal
konsentrasjon eller vertikal integrasjon, i den utstrekning
slik støtte ikke fører til økt produksjonskapasitet.

2) Følgende vilkår bør oppfylles ved anvendelse av slik støtte:

- støtten bør være kortvarig,

- støttemottakerne må samtidig yte et vesentlig bidrag til
det støttede prosjektets kostnader og risiko,

- det må være en direkte forbindelse mellom støtten og det
prosjekt som støttes,

- det må være mulig å forta en enkel vurdering av
virkningene av støtten for det aktuelle prosjekt og
sammenligne virkningene innenfor hele det territorium
som omfattes av EØS-avtalen, og

- støtten må ikke under noen omstendigheter påvirke
konkurransen og handelen mer enn det som er absolutt
uunngåelig.

21.2.3.Støtte til investeringer i tekstil- og konfeksjons-
industrien

1) Denne kategorien omfatter støtte til modernisering av tekstil-
/konfeksjonsindustrien samt støtte til omstilling innenfor
denne sektoren.

2) Ettersom slik støtte har særlig stor innvirkning på
konkurranseevnen, må den gis bare i begrenset omfang.

3) I tillegg til kravet om at produksjonskapasiteten ikke må økes
og at det må tas hensyn til situasjonen innenfor hele det

territorium som omfattes av EØS-avtalen for den bransje som
støttes, bør slik støtte være begrunnet i særlige presserende
sosiale problemer.

4) Slik støtte bør dessuten oppfylle de generelle vilkår som
allerede er nevnt ovenfor med hensyn til forbedring av tekstil-
/konfeksjonsindustriens struktur (avsnitt 21.2. nr. 2.), samt
følgende tilleggskrav:

- støtten må være strengt begrenset til den tekstil-/
konfeksjonsvirksomhet som er rammet av særlig
presserende sosiale problemer og alvorlige
tilpasningsproblemer,

- formålet med støtten må være å sørge for at mottakerne
på kort tid oppnår en konkurranseevne som er
tilstrekkelig til at de kan klare seg på det internasjonale
tekstil-/konfeksjonsmarkedet, tatt i betraktning den
grunnleggende tendens til en gradvis åpning av
markedene på verdensplan,

- støtten må ikke være basert bare på en vurdering av
sektorbestemte kriterier, men også ta hensyn til de krav
som følger av en dynamisk utvikling av markeds-
strukturen innenfor det territorium som omfattes av EØS-
avtalen.

21.3.GENERELLE PRINSIPPER SOM FÅR ANVEN-
DELSE

1) Videre bør det ved tildeling av støtte til tekstil-/
konfeksjonssektoren tas hensyn til

- nødvendigheten av å unngå at det skapes ytterligere
overskudd av produksjonskapasitet i sektoren, som
allerede har en vedvarende strukturell overkapasitet,

- betydningen av å oppmuntre til omstilling i bransjer eller
sektorer med overkapasitet og å fremme utviklingen av
produksjonsteknologi gjennom forskning,

- behovet for en løpende samordning av de vedtak EFTAs
overvåkningsorgan gjør etter å ha undersøkt støtte gitt
til et hvilket som helst foretak eller en hvilken som helst
bransje i tekstil-/konfeksjonsindustrien.

2) EFTAs overvåkningsorgan mener det er i industriens egen
interesse å unngå faren for overbud av støtte.

3) Et utall av nasjonale ordninger som ikke er samordnet, og
som har varierende intensitet, kan ikke føre til varig
forbedring i industrien, verken nasjonalt eller innenfor EØS,
men påvirker i stedet konkurransevilkårene uten å føre til
sanering og teknisk modernisering. Støttetiltak av denne type
vil, samtidig som de påvirker samhandelen, oppheve
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hverandres virkning ved at myndighetenes bestrebelser blir
motvirket og de forventede resultater redusert.

4) Reglene for støtte til tekstil-/konfeksjonsindustrien må ta
hensyn til de særlige forhold i denne industrien, særlig bredden
i og utviklingen av produkter, teknologi og markeder, samt
de raske strukturendringene.

5) Begrepet overkapasitet innebærer derfor at det tas hensyn til
om undersektorene er tilstrekkelig forskjellige. Det må også
vurderes i forhold til hvilken utvikling konkurransevilkårene
forventes å få.

6) Enhver form for særskilt nasjonal støtte med sikte på å skape
ytterligere kapasitet innenfor visse bransjer i tekstil- og
konfeksjonsindustrien med strukturell overkapasitet eller
vedvarende markedsstagnasjon må unngås.

7) For de bransjer i tekstil- og konfeksjonsindustrien der
overkapasitet og nedgang i markedet har ført til kraftig prisfall
innenfor hele det territorium som omfattes av EØS-avtalen,
kan støtte til foretak som omstiller seg til virksomhet utenfor
bransjen eller sektoren, i utgangspunktet vurderes positivt.

8) I dagens situasjon, der tekstilindustrien søker etter ny
teknologi som et middel til å forbedre sin produktivitet og
skape produkter som skiller seg fra produkter fra tredjestater,
kan støtte med sikte på å forbedre produksjonsmetoder og -
teknikker vurderes positivt; det samme gjelder støtte til
anvendt forskning utført av spesialiserte organer, forutsatt at
resultatene gjøres tilgjengelig for sektoren innenfor hele det
territorium som omfattes av EØS-avtalen, på
forretningsmessige vilkår og uten forskjellsbehandling.

22.STØTTE TIL INDUSTRIEN FOR PRODUKSJON AV
SYNTETISKE FIBRE( 1)

22.1.GENERELLE PRINSIPPER

1) På grunn av den vedvarende overkapasitet i industrien for
produksjon av syntetiske fibre er det i denne sektoren særlig
viktig at EFTAs overvåkningsorgan sikrer at konkur-
ransevilkårene bestemmes av de frie markedskrefter. EFTAs
overvåkningsorgan mener at høy kapasitetsutnyttelse i foretak
som produserer syntetiske fibre er et effektivt middel til å
bedre deres internasjonale konkurranseevne.

2) EFTAs overvåkningsorgan gjør EFTA-statene og interesserte
parter oppmerksom på at det ønsker å unngå enhver form for
offentlig finansieringsstøtte som vil føre til tilleggskapasitet
eller opprettholdelse av eksisterende kapasitet i industrien for
produksjon av syntetiske fibre. EFTAs overvåkningsorgan
har til hensikt å nå dette mål ved å godkjenne støtte under
forutsetning av at mottakerforetaket foretar en betydelig
reduksjon av sin produksjonskapasitet. Det er dermed opp til
foretakene selv om de med egne midler ønsker å finansiere

investeringer for å øke eller opprettholde den kapasitet de
anser som nødvendig for å tilpasse sin produksjon til markeds-
og teknologiutviklingen. Som følge av dette vil EFTAs
overvåkningsorgan kreve at det gis melding om all planlagt
støtte, uansett form, til foretak som produserer syntetiske fi-
bre, når støtten er beregnet på slik virksomhet.

3) EFTAs overvåkningsorgan vil anmode EFTA-statene om å
sende Overvåkningsorganet de opplysninger det trenger for
å vurdere de sektorielle virkninger av enhver støtte til foretak
som produserer syntetiske fibre. Dette er en alminnelig
forpliktelse som må oppfylles selv i tilfeller der den aktuelle
støtten tildeles under en ordning som tidligere er godkjent av
EFTAs overvåkningsorgan. Med hensyn til støtte som
omfattes av reglene for statsstøtte til forskning og utvikling
og til miljøformål, vil realitetsbehandlingen av meldt støtte
foretas i samsvar med disse regler.

4) EFTAs overvåkningsorgan gjør EFTA-statene og interesserte
parter oppmerksom på at det materielle området der det vil
utøve sin særlige kontrollmyndighet i samsvar med EØS-
avtalens artikkel 61 og 62 og protokoll 3 artikkel 1 i
overvåknings- og domstolsavtalen, omfatter fire fibre (dvs.
polyester, polyamid, akryl og polypropylen), uten hensyn til
sluttbruken av den aktuelle fiber, enten det er på tekstil- eller
industriområdet. På grunnlag av industriprosessen gjelder
prinsippene fastsatt i dette kapittel for produksjon og
teksturering av slike fibre, samt polymerisering av fibrene i
den grad denne prosessen er integrert på maskinnivå i
fiberproduksjonen.

22.2.SÆRLIGE KRAV TIL MELDING

1) All støtte som tildeles av offentlige myndigheter innenfor
rammen av en eksisterende støtteordning til foretak i industrien
for produksjon av syntetiske fibre som definert ovenfor, skal
meldes på forhånd i henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i
overvåknings- og domstolsavtalen.

22.3.KRITERIER FOR VURDERING

1) EFTAs overvåkningsorgan vil anvende kriteriene fastsatt
nedenfor ved undersøkelse av planlagt investeringsstøtte til
foretak i industrien for produksjon av syntetiske fibre.

2) Den planlagte støtten vil i hvert tilfelle bli vurdert ut fra EØS-
avtalens virkemåte, som med hensyn til industrien for
produksjon av syntetiske fibre stort sett er bestemt ut fra
behovet for omstrukturering. EFTAs overvåkningsorgan har
en generelt positiv holdning til investeringsstøtte som gis for
å avhjelpe strukturelle problemer i EFTA-statenes mindre
begunstigede regioner.

3) Når EFTAs overvåkningsorgan vurderer om et foretak som
ønsker å motta investeringsstøtte, har foretatt en betydelig
reduksjon av sin produksjonskapasitet (det gjøres opp-
merksom på at dersom et foretak øker eller opprettholder

(1) Dette kapittel tilsvarer rammebestemmelser for støtte til industri for
produksjon av syntetiske fibre (EFT nr. C 346 av 30.12.1992, s. 2).
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kapasiteten, vil EFTAs overvåkningsorgan stille seg negativ
til den foreslåtte støtten), vil det ta hensyn til særtrekkene ved
det enkelte prosjekt, herunder:

- den planlagte støttens intensitet,

- omfanget og lokaliseringen av de støtteberettigede
investeringer (dersom et prosjekt oppfyller kriteriene for
regionalstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr.
3 bokstav a) eller c), kan f.eks. kapasitetsreduksjonen
vurderes ut fra hvor alvorlige regionens strukturelle
problemer er),

- utviklingen i gjennomsnittlig utnyttelse av produk-
sjonskapasiteten både for sektoren(1), for
mottakerforetaket og for den foretaksgruppe det eventuelt
tilhører.

4) Ved anvendelse av sistnevnte kriterium for gjennomsnittlig
utnyttelse av produksjonskapasiteten, vil EFTAs over-
våkningsorgan forvisse seg om at omstruktureringen av
foretaket som mottar støtte, ikke er blitt nødvendig som følge
av at det nylig har ervervet ubenyttet kapasitet som raskt er
blitt foreldet. På et mer generelt plan vil dette forenkle
kontrollen av om mottakerforetaket er levedyktig.

5) Med hensyn til å bestemme kapasiteten anmoder EFTAs
overvåkningsorgan EFTA-statene om å oppgi den i tonn, og
for garn også i desitex. EFTAs overvåkningsorgan innfører
sistnevnte mål for at det i sin vurdering skal kunne ta hensyn
til gjennomsnittlig desitex på det tidspunkt støtten tildeles og
antall desitex som vil bli produsert etter at de investeringer
det gis støtte til, er gjennomført.

22.4.FRIST

1) Reglene fastsatt ovenfor får anvendelse til 31. desember 1994,
med mindre annet blir bestemt av EFTAs overvåkningsorgan.

23.STØTTE TIL MOTORVOGNINDUSTRIEN( 2)

23.1.INNLEDNING

1) På bakgrunn av at konkurransen blir stadig sterkere i
motorvognsektoren, har EFTAs overvåkningsorgan vedtatt å
innføre reglene nedenfor for statsstøtte til denne sektoren.
Reglene har som mål å skape fullt innsyn i støtte som gis i
denne sektoren, og samtidig pålegge en streng disiplin ved
tildeling av støtte for å sikre at motorvognindustriens
konkurranseevne ikke svekkes av illojal konkurranse. EFTAs
overvåkningsorgan kan føre en effektiv politikk bare dersom
det kan ta stilling til de enkelte saker før støtten utbetales.
Reglene forutsetter derfor at alle betydelige støttetilfeller,
uansett formål, skal meldes på forhånd, og at det skal
oversendes en årlig rapport om all utbetalt støtte.

23.2.DEFINISJON AV SEKTOREN

1) Med “motorvognsektoren” menes produksjon og montering
av motorvogner samt produksjon av motorer til motorvogner.

2) Med “motorvogn” menes personbiler (serieproduserte
kjøretøyer, spesialkjøretøyer og sportsbiler), varebiler,
lastebiler, trekkbiler, busser, turvogner og andre nytte-
kjøretøyer.

3) Unntatt er racerbiler, kjøretøyer beregnet på bruk utenfor
veinettet (f.eks. kjøretøyer for bruk på snø eller for
persontransport på golfbaner), motorsykler, tilhengere,
jordbruks- og skogbrukstraktorer, campingvogner, lastebiler
og varebiler til særlige formål (f.eks. brannbiler og
verkstedbiler), dumpere, industritrucker (f.eks. gaffeltrucker,
løftetrucker, plattformtrucker) og militære kjøretøyer.

4) Med “motorer til motorvogner” menes forbrenningsmotorer
med kompresjonstenning eller gnisttenning for
hmotorvogneri som definert ovenfor.

5) Unntatt er alle deler og alt tilbehør til motorvogner og motorer
til motorvogner.

6) Dersom en motorvognprodusent eller vedkommendes
datterforetak mottar støtte til produksjon av deler eller
tilbehør, eller dersom det gis støtte til produksjon av deler
eller tilbehør i forbindelse med en lisens eller et patent gitt
av en motorvognprodusent eller vedkommendes
datterforetak, skal støtten likevel meldes på forhånd.

23.3.SÆRLIGE KRAV TIL MELDING

1) All støtte som gis av offentlige myndigheter innenfor rammen
av en eksisterende støtteordning, til foretak som har sin
virksomhet innenfor motorvognsektoren som definert
ovenfor, skal meldes på forhånd i henhold til protokoll 3
artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen dersom
kostnadene ved prosjektet som skal støttes, overstiger 12
millioner ECU. Med hensyn til støtte som gis utenfor rammen
av en godkjent støtteordning, er selvsagt alle prosjekter,
uansett kostnad og støtteintensitet, uten unntak omfattet av
kravet om melding i henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i
overvåknings- og domstolsavtalen. Når støtten ikke er direkte
knyttet til et bestemt prosjekt, skal all planlagt støtte meldes,
også når støtten utbetales under ordninger som allerede er
godkjent av EFTAs overvåkningsorgan. Vedlegg VI til disse
retningslinjer inneholder et standardskjema for melding om
planlagt støtte innenfor motorvognsektoren.

23.4.KRITERIER FOR VURDERING AV STØTTESAKER

1) Formålet med forhåndsmelding om all støtte til
motorvognsektoren er å gi EFTAs overvåkningsorgan
mulighet til å undersøke mer direkte om støtte gitt i denne
sektor er forenlig med EØS-avtalens konkurranseregler.

(1) Med sektoren mener EFTAs overvåkningsorgan de fire fibrene under ett
samt den fiber som berøres av den aktuelle investering.

(2) Dette kapittel tilsvarer Fellesskapets rammebestemmelser for statsstøtte
til motorovognindustrien (EFT nr. C 123 av 18.5.1989, s. 3 og EFT nr. C
81 av 26.3.1991, s. 4) (EØS-avtalens vedlegg XV nr. 16 og 17), sist endret
ved kommisjonsmelding, EFT nr. C 36 av 10.2.1993, s. 4.
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2) Ved vurdering av støtte må det tas hensyn til generelle
økonomiske og industrielle forhold, særlige forhold for
sektoren og foretaket samt regionale og sosiale faktorer.
EFTAs overvåkningsorgan har imidlertid ikke til hensikt å
pålegge sektoren en bestemt industripolitisk strategi; dette
bør overlates industrien og markedet selv. EFTAs
overvåkningsorgans mål innenfor denne sektor er å sikre at
motorvognprodusentene for framtiden kan drive sin
virksomhet under lojal konkurranse, slik at konkur-
ransevridninger som følge av støtte unngås og det skapes et
generelt konkurranseklima som vil bidra til å øke sektorens
produktivitet og konkurranseevne.

3) De kriterier som EFTAs overvåkningsorgan vil legge til grunn
for sin vurdering av støtte, vil variere med støttens formål.
Det må imidlertid i alle tilfeller sikres at støtten står i forhold
til de problemer den skal løse. For de ulike støtteformål vil
de viktigste kriterier for EFTAs overvåkningsorgans vurdering
være:

23.4.1.Krisestøtte og støtte til omstrukturering

1) Krisestøtte og støtte til omstrukturering bør i prinsippet
godkjennes bare i unntakstilfeller. Støtten må være knyttet til
en tilfredsstillende omstruktureringsplan. Det må påses at
støtten ikke gjør det mulig for mottakeren å øke sin
markedsandel på bekostning av konkurrenter som ikke mottar
støtte. Dersom visse foretak fortsatt har overkapasitet, kan
EFTAs overvåkningsorgan kreve at kapasiteten blir redusert
for å bidra til en generell oppgang i sektoren.

23.4.2.Regionalstøtte

1) EFTAs overvåkningsorgan har en generelt positiv holdning
til investeringsstøtte til nye anlegg og til kapasitetsutvidelse i
motorvognsektoren som gis for å avhjelpe strukturelle
problemer i de mindre begunstigede regioner i EFTA-statene.
Fordelene med hensyn til regionalutvikling (f.eks. at det
stimuleres til vedvarende utvikling i regionen ved at det skapes
sikre arbeidsplasser) bør veies opp mot mulige
skadevirkninger for sektoren i sin helhet (f.eks. at det oppstår
betydelig overkapasitet).

23.4.3.Investeringsstøtte til innovasjon, modernisering eller
rasjonalisering

1) Med hensyn til motorvognmarkedet innenfor EØS vil
konkurransen mellom produsentene bli enda sterkere og støtte
vil føre til enda større konkurransevridninger. EFTAs
overvåkningsorgan vil derfor innta en streng holdning overfor
støtte til modernisering og innovasjon. Dette er tiltak som
foretakene selv bør påta seg, og som de normalt må finansiere
med egne midler eller med banklån, som en del av sin normale
virksomhet på et konkurranseutsatt marked. Støtte til
grunnleggende rasjonalisering må undersøkes nøye for å
avgjøre om den medfører en gjennomgripende og nødvendig
endring i strukturen og organiseringen av foretakets

virksomhet, og om finansieringsbehovet overstiger det som
foretaket normalt kan forventes å dekke med egne midler.
Planlagt støtte til innovasjon må også undersøkes for å avgjøre
om støtten virkelig er knyttet til innføring av produkter eller
prosesser som faktisk er nyskapende.

23.4.4.Støtte til forskning og utvikling

1) EFTAs overvåkningsorgan har en positiv holdning til støtte
til FoU på stadiet før konkurranse gjør seg gjeldende. EFTAs
overvåkningsorgan vil imidlertid bestrebe seg på å sikre at
det i samsvar med reglene om statsstøtte til FoU (se kapittel
14) settes et klart skille mellom virkelig forskning og utvikling
og innføring av ny teknologi ved investeringer i produksjonen
(modernisering).

23.4.5.Støtte til miljøvern og energiøkonomisering

1) Utvikling av motorvogner som forurenser mindre og forbruker
mindre energi, er pålagt alle produsenter, og bør derfor
finansieres av foretakenes egne midler. Støtte til alminnelig
forurensningskontroll, f.eks. i henhold til reglene om støtte
til miljøvern (se kapittel 15), vil fortsatt kunne tillates under
eksisterende støtteordninger. Slike tilfeller må vurderes
enkeltvis.

23.4.6.Støtte til yrkesopplæring knyttet til investeringer

1) EFTAs overvåkningsorgan har en generelt positiv holdning
til programmer for opplæring, etterutdanning og omskolering.
Planlagt støtte til slike formål må undersøkes for å sikre at
støtten ikke bare tjener til å redusere kostnader som foretakene
normalt må bære, og særlig at den ikke er i strid med disse
regler.

2) EFTAs overvåkningsorgan vil derfor på grunnlag av disse
regler nøye undersøke støtte til finansiering av
yrkesopplæringstiltak i et bestemt foretak, som er blitt
nødvendige som følge av investeringer og dermed er direkte
knyttet til disse investeringene. EFTAs overvåkningsorgan
vil påse at

- støtten ikke overstiger et rimelig nivå i tilfeller der den
er knyttet til investeringer i produksjonen,

- de planlagte yrkesopplæringstiltak svarer til reelle
kvalitative endringer i kvalifikasjonskravene til
arbeidsstyrken og omfatter en betydelig del av
arbeidstakerne, slik at tiltakene kan antas å sikre
arbeidsplasser og skape nye arbeidsplasser for personer
som står i fare for å bli arbeidsledige.

3) Yrkesopplæringstiltak som er beregnet på et bestemt foretak
eller på alle foretak, og som er blitt nødvendige som følge av
investeringer som ikke oppfyller kriteriene nevnt ovenfor,
skal anses som del av investeringene og omfattes av kriteriene
for de ulike former for investeringsstøtte omhandlet ovenfor.
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4) Yrkesopplæringstiltak der arbeidstakere omskoleres med sikte
på fortsatt arbeid i foretaket, som ikke er knyttet til
investeringer og som har til formål å sikre arbeidsplasser eller
å skape nye arbeidsplasser for personer som står i fare for å
bli arbeidsledige i forbindelse med omstrukturering, kan anses
som forenlige med EØS-avtalen.

23.4.7.Driftsstøtte

1) Ettersom driftsstøtte fører til direkte og varige konkur-
ransevridninger i en så følsom sektor som motorvognsektoren,
bør slik støtte forbys, selv i de minst begunstigede regioner.
Ingen ny driftsstøtte vil bli godkjent i denne sektor, og EFTAs
overvåkningsorgan vil på grunnlag av protokoll 3 artikkel 1
nr. 1 i overvåknings- og domstolsavtalen oppfordre de EFTA-
stater som gir driftsstøtte i dag, til gradvis å oppheve denne
støtten.

23.5.RAPPORTERING

1) EFTA-statene anmodes om å sende EFTAs overvåkningsorgan
en årlig rapport om all utbetalt støtte, uansett i hvilken form,
til produsenter av motorvogner og motorer til motorvogner i
rapportåret. Støtte som ikke omfattes av plikten til å gi
forhåndsmelding, bør også nevnes i den årlige rapporten.
Rapporten må være EFTAs overvåkningsorgan i hende innen
utgangen av første kvartal etter rapportåret. Vedlegg VII til
disse retningslinjer angir nærmere hvilke opplysninger den
årlige rapporten må inneholde.

24.STØTTE TIL STÅLINDUSTRIEN UTENFOR EKSF( 1)

24.1.INNLEDNING

1) Prinsippene fastsatt i dette kapittel får anvendelse på
virksomhet innen stålindustrien som ikke omfattes av EØS-
avtalens protokoll 14. Denne virksomhet består av en rekke
sektorer og undersektorer med følgende hovedkjennetegn:

- sektorene omfattes ikke av EKSF-traktatens virkeområde,

- i disse sektorene får stålet sin første bearbeiding, før den
videre bearbeiding til det ferdige produkt.

2) De viktigste undersektorene i forbindelse med den første
bearbeidingen av stål er:

- Rør (heltrukne rør, store sveisede rør, små og mellomstore
sveisede rør)

- Trådtrekking og stangtrekking

- Kaldvalsing og kaldprofilering

- Smiing (frismiing og stansing)

- Stålstøperier

- Stansing og skjæring.

3) På bakgrunn av den svært følsomme konkurransen i
stålsektorene utenfor EKSF er formålet med prinsippene
fastsatt nedenfor å opprettholde like vilkår for konkurransen
og samhandelen, og å hindre at støtte som gis til datterforetak
av grupper i stålindustrien for virksomhet som ligger utenfor
EKSF-traktatens virkeområde, likevel får følger for
virksomhet innenfor EKSF og dermed undergraver den
strenge overholdelse av statsstøttereglene som kreves på dette
området.

24.2. SÆRLIGE KRAV TIL MELDING

1) Uten hensyn til de generelle regler om melding skal EFTA-
statene gi EFTAs overvåkningsorgan melding på forhånd om
alle enkelttilfeller av støtte til undersektorene heltrukne rør
og store sveisede rør (Ø > 406,4 mm), uavhengig av
støttebeløpet og beliggenheten til de regioner eller foretak
som mottar støtte.

2) Med hensyn til støtte gitt under eksisterende støtteordninger
til stålsektorer utenfor EKSF, skal det gis melding på forhånd
om alle enkelttilfeller der støtten overstiger tersklene fastsatt
i kapittel 29.

24.3.KRITERIER FOR VURDERING AV STØTTESAKER

1) Undersøkelsen av støttesaker er basert på følgende
hovedparametre:

- Graden av integrasjon med virksomhet som omfattes av
EØS-avtalens protokoll 14 for hver enkelt sektor: bare
når graden av integrasjon er betydelig, er det fare for at
støtte overføres fra en sektor til en annen.

- En høy grad av teknisk integrasjon med stålvirksomhet
som omfattes av EØS-avtalens protokoll 14, forekommer
bare for heltrukne rør, store sveisede rør ( Ø > 406,4
mm), frismiing av store emner og i mindre grad
trådtrekking.

- Den økonomiske og finansielle situasjon i sektoren: i
prinsippet er det sektorer i vanskeligheter som kan
forventes å motta betydelig støtte. Rør, frismiing av store
emner, trekking av bløtt stål og støperier er sektorer med
overkapasitet som dermed har alvorlige økonomiske og
finansielle problemer.

- Sektorens struktur: sektorer der virksomheten er sterkt
konsentrert i noen få foretaksgrupper, bør følges med
større oppmerksomhet enn sektorer der virksomheten er
spredt, og der foretakene har lettere for å tilpasse seg en
situasjon med overkapasitet. Bare sektorene rør,

(1) Dette kapittel tilsvarer rammebestemmelser for visse sektorer i
stålindustrien som ikke omfattes av EKSF-traktaten (EFT nr. C 320 av
13.12.1988, s.3) (EØS-avtalens vedlegg XV nr. 37).
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frismiing av store emner og trekking av bløtt stål er sterkt
konsentrert, mens spredning er det framtredende trekk
ved de øvrige sektorene.

- Økonomisk betydning i forhold til stål som omfattes av
EØS-avtalens protokoll 14: Stålforbruket er ett av
parametrene som brukes for å vurdere en sektors
økonomiske betydning i forhold til den øvrige stålindustri
som ikke omfattes av EØS-avtalens protokoll 14. Etter
dette parameter er det bare rørproduksjon, trådtrekking
og stangtrekking som er av større betydning.

24.4.RAPPORTERING

1) EFTA-statene skal sende EFTAs overvåkningsorgan en rap-

port to ganger i året om støtte som i løpet av de seks
foregående måneder er utbetalt til undersektoren nevnt i
avsnitt 24.2. nr. 1 og til undersektorene små og mellomstore
sveisede rør, frismiing av store emner, støperier og trekking
av bløtt stål.

2) Rapportene må framlegges innen to måneder etter utgangen
av hvert halvår.

3) EFTAs overvåkningsorgan forbeholder seg retten til å endre
listene over undersektorer nevnt i avsnitt 24.2. nr. 1 og 24.4.
nr. 1 ved å tilføye nye undersektorer dersom det finner at
støtte gitt til disse undersektorene endrer vilkårene for
samhandelen mellom avtalepartene.
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DEL VI
REGLER OM REGIONALSTØTTE

(1)

25.INNLEDNING

1) Regionalstøtte som anvendes på en formålstjenlig og
skjønnsom måte, utgjør ett av de viktigste virkemidler for
regionalutvikling, og slik støtte gjør det mulig for de enkelte
stater å føre en regionalpolitikk som har til formål å sikre en
mer balansert vekst i de forskjellige regioner.

2) Støtte som har til formål å fremme regionalutviklingen, kan
likevel medføre en risiko for vridning av konkurransen og
handelen mellom stater i et omfang som er uforenlig med EØS-
avtalens virkemåte.

3) Dersom anvendelsen av regionalstøtte ikke er samordnet, kan
slik støtte, særlig under ulike sosiale og økonomiske forhold,
få uheldige følger for EØS-avtalens virkemåte. Derfor vil
overholdelse av regler som forbyr regionalstøtte i de mest
utviklede regioner og tillater støtte i mindre utviklede regioner
etter hvor alvorlige problemene er, utvilsomt ha gunstige følger
for EØS-avtalens virkemåte. Disse retningslinjer har som mål
å hindre faren for overbud med hensyn til støttenivå.

4) Når EFTAs overvåkningsorgan innfører disse retningslinjer,
er det fullt ut klar over at statsstøtte ikke alltid er den
avgjørende faktor når foretak treffer beslutning om
produksjonsvirksomhetens lokalisering og omfang. En rekke
sammensatte faktorer, særlig sosioøkonomiske faktorer, er
med i bildet, noe som kan forklare hvorfor selv en høy
støtteintensitet i visse regioner ikke er tilstrekkelig til å sikre
fortsatt produksjon eller trekke til seg nye investeringer. Med
hensyn til sistnevnte har det vist seg at foretak som faktisk
har et valg når det gjelder lokalisering, treffer sin beslutning
ut fra en rekke ulike faktorer, f.eks. hvor leverandørene og
kundene befinner seg, tilgang på arbeidskraft og dens kvalitet,
sosial lovgivning, selskapslovgivning, lønns- og skattenivå
osv. i de ulike stater, alle faktorer som har innvirkning på et
foretaks drift.

5) Faren for vridning av konkurransen og samhandelen må derfor
vurderes på en måte som varierer med de ulike faktorer som
fremmer eller hindrer utviklingen i de forskjellige regionene
innenfor det territorium som omfattes av EØS-avtalen. Dette
er dessuten årsaken til at EFTAs overvåkningsorgan ved

utøvelse av sin myndighet i henhold til EØS-avtalens artikkel
61, tar hensyn til at EFTA-statene har best kjennskap på
nasjonalt plan til alle faktorer som er av betydning for
vurderingen av behovene i deres regioner.

6) I henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 kan EFTAs
overvåkningsorgan anse regionalstøtte som forenlig med
avtalens virkemåte i to klart definerte tilfeller. Disse er artikkel
61 nr. 3 bokstav a) og bokstav c), som får anvendelse ved
ulike grader av regionale problemer. Framgangsmåten ved
anvendelse av artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og c) er beskrevet
i kapittel 28 i disse retningslinjer.

7) På grunnlag av betraktningene ovenfor fastsetter disse
retningslinjer hvilke prinsipper som skal følges ved en
samordning av regionalpolitikk som gjelder for alle regioner
innenfor det territorium som omfattes av EØS-avtalen,
samtidig som det tas hensyn til de særlige problemer i hver
enkelt region.

8) Samordningsprinsippene for regionalstøtte er basert på fem
grunnprinsipper som danner et hele:

- øvre grenser for støtteintensitet, differensiert etter de
regionale problemers art og omfang,

- innsynsmulighet,
- regional avgrensing,
- sektorielle virkninger, og
- en kontrollordning.

De prinsipielle sider ved samordningen er nærmere beskrevet
i kapittel 26 til 28 i disse retningslinjer.

9) Det er fastsatt en felles framgangsmåte for vurdering av ulike
støtteordninger og enkelttilfeller. Den felles framgangsmåte,
beskrevet i kapittel 27 i disse retningslinjer, får tilsvarende
anvendelse på annen støtte som ikke er klassifisert som
regionalstøtte. Det vises imidlertid til de særskilte fram-
gangsmåter beskrevet i kapittel 12 i disse retningslinjer, som
får anvendelse når støtte klassifiseres som bagatellmessig.

(1) Kapittel 25 til 27 tilsvarer rådsresolusjon av 20. oktober 1971 om generelle regionale støtteordninger (EFT nr. C 111 av 4.11.1971, s. 1), kommisjonsmelding om
rådsresolusjon av 20. oktober 1971 om generelle regionale støtteordninger (EFT nr. C 111 av 4.11.1971, s. 7), kommisjonsmelding til Rådet om generelle
regionale støtteordninger (KOM (75)77 endelig versjon), kommisjonsmelding av 21. desember 1978 om regionale støtteordninger (EFT nr. C 31 av 3.2.1979, s.
9), endret ved kommisjonsmelding om endring av melding av 21. desember 1978 (EFT nr. C 10 av 16.1.1990, s. 8) (EØS-avtalens vedlegg XV nr. 18 til 21 og nr.
23); kapittel 28 tilsvarer kommisjonsmelding om framgangsmåten ved anvendelse av artikkel 92 paragraf 3 bokstav a) og c) på regionalstøtte (EFT nr. C 212 av
12.8.1988, s. 2), endret ved kommisjonsmelding om framgangsmåten ved anvendelse av artikkel 92 paragraf 3 bokstav c) på regionalstøtte (EFT nr. C 114 av
5.5.1992, s. 4) og kommisjonsmelding om framgangsmåten ved anvendelse av artikkel 92 paragraf 3 bokstav a) på regionalstøtte (EFT nr. C 163 av 4.7.1990, s.
6) (EØS-avtalens vedlegg XV nr. 22, 24 og 25).
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10)Den felles framgangsmåte omhandlet i kapittel 27 bygger på
støttens intensitet, uttrykt enten:

- som en prosent av nyinvesteringen, eller
- som et beløp uttrykt i europeiske valutaenheter (ECU)

per arbeidsplass opprettet som følge av nyinvesteringen.

11)Med nyinvestering menes en investering i anleggsmidler, ved
opprettelse av et nytt foretak, utvidelse av et eksisterende
foretak eller igangsetting av virksomhet som innebærer en
grunnleggende endring i et eksisterende foretaks produkt eller
produksjonsprosess (gjennom rasjonalisering, omstruk-
turering eller modernisering). Investering i anleggsmidler
gjennom overtakelse av et foretak som er nedlagt eller som
ville blitt nedlagt dersom en slik overtakelse ikke hadde funnet
sted, kan også bli ansett som en nyinvestering. EFTAs
overvåkningsorgan vil undersøke hvordan slike
nyinvesteringer er definert i EFTA-statens regionale
støtteordninger, innenfor rammen av sin undersøkelse av
eksisterende støtteordninger i henhold til protokoll 3 artikkel
1 nr. 1 i overvåknings- og domstolsavtalen og sin vurdering
av ny støtte i henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 og artikkel
1 nr. 2 i overvåknings- og domstolsavtalen.

26.PRINSIPPER FOR VURDERING AV
REGIONALSTØTTE

26.1.DIFFERENSIERTE ØVRE GRENSER FOR
STØTTEINTENSITET

1) De øvre grenser for støtteintensitet er fastsatt i netto
tilskuddsekvivalent (NTE), uttrykt enten i prosent av
nyinvesteringen eller i europeiske valutaenheter (ECU) per
opprettet arbeidsplass som følge av nyinvesteringen. Den øvre
grensen gjelder den samlede regionalstøtte som gis til én enkelt
investering. De øvre grenser er differensiert etter hvor alvorlig
problemene er i de aktuelle regioner.

2) En av de alternative øvre grenser må overholdes for den
samlede regionalstøtte som gis til en bestemt nyinvestering
eller til opprettelse av arbeidsplasser.

3) Dersom en EFTA-stat velger å uttrykke støtteintensiteten i
ECU per opprettet arbeidsplass, må også en tilleggsgrense
uttrykt som en prosent av nyinvesteringen overholdes (se
avsnitt 28.2.4.) Denne tilleggsgrensen får ikke anvendelse på
tertiærsektoren og flytting av foretak.

4) Med hensyn til nr. 3 menes med tertiærsektoren de typer
virksomhet som er oppført i næringshovedområde G, H, I, J,
K, L, M, N og O i standarden for næringsgruppering innen
De europeiske fellesskap (NACE Rev. 1)(1), med unntak av
følgende typer virksomhet oppført i næringshovedområde I
(transport, lagring og kommunikasjon): næring 60
(landtransport), næring 61 (sjøtransport), næring 62

(lufttransport), næringshovedgruppe 63.1 (lasting, lossing og
lagring) og næringshovedgruppe 63.2 (andre tjenester
tilknyttet transport).

5) Ved flytting av et foretak til en støtteberettiget region, skal
de øvre grenser tilsvare

- 100 % av kostnadene ved å flytte anleggsmidlene, eller

- den aktuelle øvre grense fastsatt i samsvar med de
differensierte øvre grenser for støtteintensitet i forhold
til verdien av de anleggsmidler eller det antall
arbeidstakere som flyttes.

6) Den øvre grense for støtte kan ikke fastsettes en gang for alle.
Det må derfor sikres at den øvre grense som velges, faktisk
svarer til behovene og problemene i de støtteberettigede
områdene.

7) Som hovedregel skal nivået for alle øvre grenser vurderes på
nytt ved utløpet av en periode på tre år, idet det særlig tas
hensyn til de erfaringer som er gjort, utviklingen i de regionale
forhold innenfor det territorium som omfattes av EØS-avtalen
(særlig med hensyn til sysselsetting), antall arbeidsplasser som
er opprettet eller opprettholdt og endringer i støtteordningene.

Støtte som ikke er knyttet til nyinvesteringer eller
opprettelse av arbeidsplasser

8) Regionalstøtte som ikke knyttet til nyinvesteringer eller
opprettelse av arbeidsplasser kan ha karakter av driftsstøtte.
EFTAs overvåkningsorgan har prinsipielle forbehold med
hensyn til driftsstøttens forenlighet med EØS-avtalens
virkemåte.

9) I avsnitt 28.1.5. er det angitt på hvilke vilkår EFTAs
overvåkningsorgan til tross for sine prinsipielle forbehold vil
kunne anse driftsstøtte som forenlig med EØS-avtalens
virkemåte.

Unntak

10)EFTAs overvåkningsorgan kan innrømme unntak fra de øvre
grenser for støtteintensitet eller fra retningslinjene for støtte
som ikke er knyttet til nyinvesteringer eller opprettelse av
arbeidsplasser, med hensyn til økning i eller innføring av visse
typer støtte, forutsatt at de nødvendige begrunnelser meddeles
på forhånd i samsvar med saksbehandlingen fastsatt i protokoll
3 artikkel 1 i overvåknings- og domstolsavtalen. EFTAs
overvåkningsorgan vil jevnlig sende EFTA-statene en oversikt
over slike unntak.

26.2.INNSYNSMULIGHET

1) Innsynsmulighet er en vesentlig forutsetning for å sikre
samordning og vurdering av generelle regionale støtte-
ordninger.

(1) Se rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om statistisk
klassifisering av økonomisk virksomhet innen De europeiske fellesskap,
EFT nr. L 293 av 1990 s. 1, endret ved kommisjonsforordning (EØF) nr.
761/93 av 24. mars 1993, EFT nr. L 83 av 1993, s. 1.
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2) Støtte gir innsynsmulighet når den er målbar ved bruk av den
felles framgangsmåte. Den felles framgangsmåte er basert på
støttens relative størrelse i forhold til investeringsbeløpet
uttrykt i prosent, eller eventuelt støttebeløpet uttrykt i ECU
per arbeidsplass opprettet som følge av nyinvesteringen. Når
vurderingene bygger på beregninger som ofte inneholder svært
store usikkerhetsmarginer, vil støtten likevel kunne anslås.
Støtte som ikke til en viss grad kan måles, anses som støtte
uten innsynsmulighet.

3) EFTA-statene er forpliktet til å sikre innsynsmulighet med
hensyn til regionalstøtte, ved at støtte uten innsynsmulighet
oppheves og eksisterende og nye støtteordninger tilpasses i
retning av faktisk innsynsmulighet.

Måling i etterhånd

4) For å sikre innsynsmulighet vil EFTAs overvåkningsorgan,
når det gjør vedtak om å godkjenne regionale støtteordninger
som omfatter både støtte som kan måles på forhånd og støtte
som ikke kan måles på forhånd, kreve at det innføres en
framgangsmåte for måling i etterhånd. For dette formål skal
den berørte EFTA-stat i den aktuelle støtteordning innføre
bestemmelser om at netto tilskuddsekvivalent for den støtte
som kan beregnes på forhånd, i det enkelte tilfelle skal trekkes
fra den aktuelle øvre grense for å fastsette den reststøtte som
fortsatt kan utbetales. Støtte som ikke kan måles på forhånd,
vil deretter bli utbetalt med et beløp opptil denne reststøtte,
uttrykt som netto tilskuddsekvivalent. Når støtten utbetales
over flere år, kan all reststøtte ved utgangen av et bestemt år
overføres til det påfølgende år og forhøyes med kalkulasjons-
/referanserenten. Dette gjentas hvert år til støtten utløper i
samsvar med vilkårene for utbetaling, eller til reststøtten er
oppbrukt.

5) Det bør i den forbindelse påpekes at de øvre grenser som får
anvendelse, ikke nødvendigvis er de som er fastsatt i avsnitt
28.1.1. og 28.2.4., men snarere de maksimumsgrenser som er
fastsatt av EFTA-staten og godkjent av EFTAs
overvåkningsorgan i henhold til protokoll 3 artikkel 1 i
overvåknings- og domstolsavtalen.

Målbarhet for støtte knyttet til nyinvesteringer eller
opprettelse av arbeidsplasser

6) Støtte knyttet til opprettelse av arbeidsplasser anses som
målbar når den støtte som gis for hver opprettet arbeidsplass,
kan uttrykkes som netto tilskuddsekvivalent i ECU. Støtte til
opprettelse av arbeidsplasser som ikke kan uttrykkes på denne
måten, kan imidlertid alltid måles i etterhånd etter
framgangsmåten beskrevet i nr. 4 ovenfor.

7) Støtte i form av leietilskudd anses som målbar når den er
tidsbegrenset og gis som en fast prosent av leien hvert år.
Leien for selve bygningen, grunn ikke medregnet, antas å være
lik avkastningen på bygningens verdi, der avkastningen anses

å være lik referanserenten. Leien for grunnen antas å tilsvare
den faktiske avkastningen, dvs. differansen mellom
referanserenten og inflasjonsraten. Kapitalverdien av
bygninger og grunn skal inngå i standardgrunnlaget for
beregning av den investering som støtten skal måles i forhold
til.

8) Støtte i form av garantier måles ved at garantien settes lik
rentesubsidiene for et lån av samme størrelse som det beløp
garantien gjelder. Verdien av rentesubsidiene antas å være
lik differansen mellom den referanserente som gjelder i en
bestemt EFTA-stat, og denne EFTA-statens innlånsrente for
lån med en løpetid tilsvarende det tidsrom som
referanserenten er fastsatt for. Ethvert gebyr som en EFTA-
stat krever for å stille garanti, trekkes fra verdien av garantien
beregnet på nevnte måte. EFTA-staten skal hvert år underrette
EFTAs overvåkningsorgan om forholdet mellom det samlede
beløp som utbetales hvert år på vegne av låntakere som
misligholder lån, og de samlede utestående
garantiforpliktelser. Opplysningene om misligholdsprosenten
kan brukes til å korrigere verdien av en garanti. Dersom en
EFTA-stat ikke ønsker å anvende denne framgangsmåten for
å fastsette verdien av garantier, skal den gi EFTAs
overvåkningsorgan melding om alle enkelttilfeller der det
stilles garanti for investeringer på over 1,5 millioner ECU.

9) Skatte- og avgiftslettelser måles i etterhånd etter
framgangsmåten beskrevet i nr. 4 ovenfor.

Målbarhet for støtte som ikke er knyttet til
nyinvesteringer eller opprettelse av arbeidsplasser

10)Støtte knyttet til gjenskaffelsesinvesteringer skal måles etter
en framgangsmåte som innføres med betydelig forbehold,
fordi den i stor grad er basert på tilnærmede verdier. Det er
imidlertid viktig at alle EFTA-stater settes i samme stilling
med hensyn til de øvre grenser. Framgangsmåten beskrevet
nedenfor vil derfor bli anvendt for å sikre at de øvre grensene
blir overholdt, i det minste inntil EFTAs overvåkningsorgan
har angitt nærmere på hvilke vilkår det eventuelt vil kunne
anse slik støtte som forenlig med EØS-avtalens virkemåte.

11)Støtte til gjenskaffelsesinvesteringer måles ved at støtten først
uttrykkes som netto tilskuddsekvivalent til gjenskaf-
felsesinvesteringen, beregnet etter den felles framgangsmåte
for vurdering. Denne netto tilskuddsekvivalent settes deretter
i relasjon til nyinvesteringen ved en egnet kalkulasjonsrente.
Tidsplanen for gjenskaffelsesinvesteringen skal baseres på
anleggsmidlenes gjennomsnittlige levetid.

12)Skatte- og avgiftslettelser som har karakter av driftsstøtte
måles i etterhånd etter framgangsmåten beskrevet i nr. 4
ovenfor.

13)Støtte til opprettelse av arbeidsplasser som har karakter av
driftsstøtte, og som gis i form av et fast beløp per ansatt i et
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bestemt tidsrom, måles ved å beregne, på grunnlag av
referanserenten, netto tilskuddsekvivalent til det beløp som
er nødvendig for å frambringe støttens kontantstrøm. Bruken
av denne framgangsmåte bygger på den forutsetning at det
beløp som utbetales for hver ansatt, ikke kan økes. Når det
utbetalte beløp ikke er et fast beløp, skal støtten måles i
etterhånd etter framgangsmåten beskrevet i nr. 4 ovenfor.

Målbarhet for støtte til flytting av foretak

14)Støtte til flytting av anleggsmidler anses som målbar når den
uttrykkes enten i prosent av kostnadene ved å flytte
anleggsmidlene (herunder demonterings- og monterings-
kostnader), eller i prosent av verdien av de anleggsmidler
som flyttes. Verdien av de anleggsmidler som flyttes, og som
er gjenstand for støtte beregnet etter én av de to
framgangsmåter beskrevet ovenfor, regnes ikke som
kapitalkostnader som berettiger til ytterligere støtte, og skal
derfor ikke tas med i standardgrunnlaget.

15)Støtte tildelt på grunnlag av antall arbeidstakere som flyttes,
skal samordnes etter de aktuelle øvre grenser uttrykt i ECU
per opprettet arbeidsplass.

26.3.REGIONAL AVGRENSING

1) Den regionale avgrensing skal foretas på grunnlag av følgende
prinsipper:

- regionalstøtte må ikke omfatte hele det nasjonale
territorium, dvs. at generell støtte ikke kan gis under
betegnelsen regionalstøtte,

- i støtteordninger må de støtteberettigede regioner eller
de støtteberettigede områder innenfor disse regionene
være klart avgrenset, enten geografisk eller ved
kvantitative kriterier,

- med unntak av vekstsentre må regionalstøtte ikke gis
punktvis, dvs. til isolerte geografiske områder uten
praktisk betydning for regionens utvikling,

- når det dreier seg om problemer av varierende art, omfang
eller viktighet, skal støtteintensiteten varieres tilsvarende,

- støttesatsenes gradering og variasjon etter de forskjellige
områder og regioner må være klart angitt.

26.4.SEKTORIELLE VIRKNINGER

1) Mangelen på sektoravgrensing er et grunnleggende trekk ved
de fleste generelle ordninger for regionalstøtte, noe som
skyldes at regionalstøtte ofte gis til alle sektorer uten å skille
mellom dem. Ikke desto mindre er det innenfor sektorene
varer og tjenester at støttens virkning på konkurransen og
samhandelen gjør seg gjeldende. Det er likevel vanskelig å
vurdere disse virkningene når regionalstøtten ikke er
sektoravgrenset.

2) Som en følge av dette bør det legges størst mulig vekt på
sektorbestemte aspekter i de opplysninger EFTA-statene skal
framlegge for EFTAs overvåkningsorgan om støtte. I den
forbindelse minnes det om at når en regional støtteordning
har blandede målsettinger, både regionale og sektorbestemte,
er det svært viktig at ordningen meldes til EFTAs
overvåkningsorgan i henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i
overvåknings- og domstolsavtalen, slik at den kan vurderes
både fra en regional og fra en sektorbestemt synsvinkel.

3) Ettersom det ikke foreligger noen alminnelig løsning på
problemet med sektorielle virkninger, vil EFTAs
overvåkningsorgan etter samråd med EFTA-statene undersøke
i hvilken grad det bør innføres visse begrensninger på tildeling
av regionalstøtte når situasjonen i en sektor gjør slike
begrensninger berettiget.

4) Når en investering mottar både regionalstøtte og andre former
for støtte som er differensiert etter regioner, kan
regionalstøtten gis bare i den utstrekning de øvre grenser
godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ikke overskrides når
regionalstøtten og den regionale bestanddel av andre former
for støtte legges sammen.

26.5.KONTROLLORDNING

1) EFTAs overvåkningsorgan skal kontrollere anvendelsen av
samordningsprinsippene gjennom etterfølgende melding om
betydelige støttetildelinger under regionale støtteordninger,
etter en framgangsmåte der forretningshemmeligheter
ivaretas. Egnede krav til rapporteringen vil bli fastsatt i vedtak
om regionale støtteordninger i henhold til protokoll 3 artikkel
1 i overvåknings- og domstolsavtalen. Resultatene av
samordningsprinsippenes anvendelse skal gjennomgås jevnlig
i samarbeid med nasjonale tjenestemenn med ansvar for støtte.
EFTAs overvåkningsorgan vil framlegge de viktigste
resultatene fra denne gjennomgåelsen i den regelmessige
undersøkelsen om statsstøtte som skal foretas i henhold til
EØS-avtalens protokoll 27 bokstav b).

27.FELLES FRAMGANGSMÅTE FOR VURDERING
AV STØTTE

1) Den felles framgangsmåte for vurdering av støtte gjør det
mulig å sammenligne støtte innenfor samme støtteordning
og de ulike støtteordninger i EFTA-statene, idet det tas hensyn
til den teoretisk høyeste støtte som kan tildeles. Den teoretisk
høyeste støtte kan være svært forskjellig fra det faktiske
støttebeløp som blir tildelt i et bestemt tilfelle.

2) Beregningen er basert på støtte etter skatt, dvs. netto
tilskuddsekvivalent til støttemottaker etter at det er betalt skatt
av overskuddet, idet det antas at foretaket har et så stort
overskudd første driftsår at det belastes med høyeste skattesats.
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3) De grunnleggende definisjoner og bestemmelser er som følger:

a) Standardgrunnlaget for tildeling av støtte omfatter tre
grupper investeringskostnader: grunn, bygninger og
utstyr. Denne bestemmelse innebærer en større eller
mindre tilnærmingsmargin alt etter hvilke poster som
omfattes av de tre kostnadsgruppene. Anvendelsen av
denne framgangsmåte innebærer dermed at
standardgrunnlaget justeres alt etter om støtten gis bare
for en del av gruppene eller om den gis for
tilleggskostnader. Om det foreligger innsynsmulighet i
det sistnevnte tilfellet, avhenger av om kostnadsgruppenes
størrelse i forhold til standardgrunnlaget er kjent.

b) Den interne fordelingsnøkkel for standardgrunnlaget for
støtte skal fastsettes av EFTA-statene og meddeles EFTAs
overvåkningsorgan. Fordelingsnøkkelen kan ikke være
mer enn et grovt anslått gjennomsnitt. Framgangsmåten
avviker derfor på dette punkt fra prinsippet om å ta i
betraktning bare den teoretisk høyeste støtte.

c) Tidspunktet for utbetaling av støtte er det samme for alle
typer støtte. Denne forenklingen innebærer en
usikkerhetsmargin, her i retning av en viss økning i
intensitet. Det tas ikke hensyn til forskjellen mellom
utbetalingsdatoen(e) og tidspunktet for vedtaket om
tildeling av støtte. Lån til nedsatt rente eller med
rentegodtgjørelse diskonteres til samme dato som
tilskuddene.

d) Problemet med ulik beskatning av støtte, innenfor samme
generelle støtteordning etter de forskjellige støtteformer,
og mellom de forskjellige generelle regionale
støtteordninger i medlemsstatene med hensyn til samme
støtteform, skal løses ved å ta i bruk formelen for
nettoresultat etter skatt, uttrykt som tilskuddsekvivalent,
for den støtte som støttemottakeren faktisk disponerer.
Foretaket antas da å gå med overskudd fra begynnelsen
og ha et tilstrekkelig overskudd ved utgangen av første
driftsår til å betale høyeste skattesats for støtten.

e) Følgende beregningsfaktorer skal anvendes for lån til
nedsatt rente eller med rentesubsidier:

      - dekningsgrad: prosent av investeringskostnadene som
dekkes av lånet, idet det tas hensyn til standard-
grunnlaget,

      - lånets løpetid,

      - den avdragsfrie periodens varighet,

      - graden av rentenedsettelse.

De lover og forskrifter som framlegges for EFTAs
overvåkningsorgan, må inneholde disse opplysninger for
at støtteordningen skal antas å gi innsynsmulighet.

f) En referanserente benyttes for å tilpasse støtte til
gjeldende verdier og for å beregne støtteelementer i lån.
Referanserenten skal gjenspeile gjennomsnittsrenten i
det aktuelle marked. Referanserenten skal fastsettes av
EFTAs overvåkningsorgan etter forslag fra EFTA-staten
ved inngangen til hvert år, på grunnlag av den
gjennomsnittlige årlige rentesats for det foregående år.
Dersom den aktuelle rentesats endres betydelig, vil den
imidlertid bli justert etter avtale mellom EFTAs
overvåkningsorgan og den berørte EFTA-stat. En slik
justering vil bli foretatt bare dersom det er et klart avvik
mellom den gjeldende referanserente og gjennomsnittet
av de rentesatser som er registrert i løpet av en periode
på tre måneder.

g) Skattestøtte med innsynsmulighet må oppfylle følgende
krav:

      - Skatt ilagt etter en standardsats eller den høyeste
skattesats må være basert på et beløp investert i
regionen.

      - I tillegg må støtten kunne fastsettes som dekninsgrad
av skattesatsen og være tidsbegrenset.

All skattestøtte kan imidlertid gjøres til støtte med
innsynsmulighet ved at det fastsettes en øvre grense,
uttrykt som en prosent av investeringen.

4) Den felles framgangsmåte for vurdering av støtte skal
anvendes ved undersøkelse og beregning av støtteintensitet
for regionale støtteordninger. Mange av de forutsetninger og
regler som anvendes i forbindelse med ordninger, er ikke
nødvendige ved vurdering av enkelttilfeller. Med hensyn til
disse er framgangsmåten derfor tilpasset i samsvar med
følgende presiseringer:

- i stedet for det hypotetiske standardgrunnlaget skal det
tas utgangspunkt i de faktiske kostnader for grunn,
bygninger og anlegg,

- referanse-/kalkulasjonsrenten skal være den gjeldende
rentesats når prosjektet starter,

- når støtten ikke tildeles og/eller investeringen ikke
gjennomføres i løpet av ett år, skal den faktiske tidsplanen
for støtten eller investeringen legges til grunn. Dette
gjøres ved at både investering og støtte, ved en beregning
basert på kalenderår, diskonteres til det året investeringen
først ble foretatt,

- ved beregning av støtte i form av leietilskudd eller
perioder med redusert leie for statseide bygninger skal
det faktiske leietilskudd eller den faktiske leiereduksjon
og bygningenes faktiske kapitalverdi legges til grunn.

5) Den felles framgangsmåte for vurdering beskriver hvilken



3.9.1994 Nr. 32/00EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 47

framgangsmåte som skal anvendes for å vurdere hver type
eller kategori støtte. Dersom EFTAs overvåkningsorgan
imidlertid av forvaltningsmessige eller andre årsaker finner
at det ville være vanskelig eller uhensiktsmessig å anvende
den vanlige framgangsmåten, vil det utarbeide en alternativ
og likeverdig framgangsmåte for å løse disse problemene.
EFTAs overvåkningsorgan vil gi EFTA-statene nærmere
opplysninger om slike alternative framgangsmåter.

28.FRAMGANGSMÅTER VED ANVENDELSE AV EØS-
AVTALENS ARTIKKEL 61 NR. 3 BOKSTAV A) OG C)

PÅ REGIONALSTØTTE

1) I samsvar med de grunnleggende prinsipper for regionalstøtte
fastsatt ovenfor har EFTAs overvåkningsorgan vedtatt
framgangsmåter for anvendelse av EØS-avtalens artikkel 61
nr. 3 bokstav a) og c). Disse framgangsmåter for vurdering er
beskrevet nedenfor.

2) Med hensyn til regioner som ikke kan anses som
støtteberettiget i henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og
etter kriteriet ved første trinns undersøkelse i bokstav c) ved
anvendelse av framgangsmåtene beskrevet nedenfor, bør det
bemerkes at det i samsvar med felleserklæringen om EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) likevel er mulig å vurdere
disse regionene etter andre kriterier, f.eks. meget lav
befolkningstetthet.

28.1.FRAMGANGSMÅTE VED ANVENDELSE AV
ARTIKKEL 61 NR. 3 BOKSTAV A) PÅ NASJONAL
REGIONALSTØTTE

1) I henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav a) kan støtte som har til
formål å fremme den økonomiske utvikling i områder der
levestandarden er unormalt lav, eller der det er alvorlig
underbeskjeftigelse, anses som forenlig med EØS-avtalens
virkemåte.

28.1.1.Prinsipper for framgangsmåten

1) Ved anvendelse av artikkel 61 nr. 3 bokstav a) skal EFTAs
overvåkningsorgan basere sine vedtak på en framgangsmåte
for vurdering av de forskjellige regioners relative
utviklingsnivå i forhold til EØS-gjennomsnittet. Fram-
gangsmåten bygger på følgende prinsipper:

- den sosioøkonomiske situasjon i de regioner som
omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav a), skal i første rekke
vurderes på grunnlag av BNP/KKP (brutto-
nasjonalprodukt målt i kjøpekraftpariteter) per innbygger,
ved bruk av den gjennomsnittlige EØS-indeks for
regionen i en periode på minst tre år, om mulig basert på
de tre foregående år,

- regionens relative utviklingsnivå skal sammenlignes med
EØS-gjennomsnittet,

- med hensyn til å avgjøre om en region er støtteberettiget
i henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav a), vises det til
situasjonen i regioner som tilsvarer regioner på NUTS(1)-
nivå II i Det europeiske fellesskap, med krav om at den
aktuelle region på nivå II har en BNP/KKP-terskel på 75
eller lavere, noe som er et tegn på unormalt lav
levestandard og alvorlig underbeskjeftigelse. Dette
innebærer at en relativt gunstig stilt region som befinner
seg i et ellers tilbakeliggende område, kan omfattes av
artikkel 61 nr. 3 bokstav a), forutsatt at nivå II-regionen
som den hører inn under, oppfyller kravene med hensyn
til BNP/KKP-terskelen. Derimot vil en mer ugunstig stilt
region være utelukket dersom dette kravet ikke er oppfylt,

- på bakgrunn av dette anses regioner på nivå III å være
geografiske enheter tilsvarende regioner på NUTS-nivå
III i Det europeiske fellesskap med hensyn til
differensiering av maksimumsgrensene innenfor regionen
på NUTS-nivå II.

28.1.2.Valg av indikatorer

1) Framgangsmåten bygger på BNP per innbygger målt i
kjøpekraftpariteter (KKP), et mål basert på en sammenligning
av priser i EØS-statene for samme utvalg av produkter og
tjenester. Dette gjør det mulig å måle levestandarden på en
slik måte at det tas hensyn til forskjeller i levekostnadene
mellom regionene i de forskjellige EØS-stater.

2) Underbeskjeftigelse berører alle som ikke på en eller annen
måte er heltidsbeskjeftiget. Der underbeskjeftigelsen er høy,
vil produksjonen generelt være lav, noe som også gjenspeiler
seg i BNP-tallene. For de aktuelle områder - i hovedsak rurale
områder med et underutviklet industrigrunnlag eller et
begrenset nivå med hensyn til tjenesteytelser - er
arbeidsledighetsstatistikk ikke et tilstrekkelig middel til å måle
graden av underbeskjeftigelse. Ettersom industriens
teknologinivå generelt er lavt og tjenestesektoren lite utviklet,
er arbeidskraft av relativt stor betydning i produk-
sjonsprosessen. Dette kan skjule en betydelig grad av
underbeskjeftigelse som ikke kommer til uttrykk i
arbeidsledighetstallene.

28.1.3.Særskilte regioner

1) I tillegg til de regioner som velges ut etter framgangsmåten
beskrevet ovenfor, kan også andre regioner være berettiget
til unntak i henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav a), blant annet
på grunnlag av felleserklæringen om EØS-avtalens artikkel
61 nr. 3 bokstav c), idet det tas hensyn til særlige forhold i
disse regionene, f.eks. meget lav befolkningstetthet.

28.1.4.Øvre grenser for støtte

1) Den høyest tillatte grense for støtteintensitet som får
anvendelse for regioner som omfattes av artikkel 61 nr. 3
bokstav a), er fastsatt til 75 % netto tilskuddsekvivalent (NTE)

(1) Nomenklatur over regionale statistikkenheter i De europeiske fellesskap.
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av nyinvesteringen, og den alternative øvre grense er en netto
tilskuddsekvivalent på 13 000 ECU per arbeidsplass som er
opprettet som følge av investeringen(1).

2) I henhold til samordningsprinsippene skal de øvre grenser for
støtteintensitet differensieres etter de regionale problemers art,
omfang og viktighet. Selv om alle regioner som oppfyller
kriteriene i artikkel 61 nr. 3 bokstav a), har alvorlige regionale
problemer i forhold til en EØS-standard, kan det forekomme
betydelige forskjeller med hensyn til levestandard og
underbeskjeftigelse mellom regioner i én og samme stat.

3) EFTAs overvåkningsorgan vil derfor gjøre bruk av sin
skjønnsmyndighet til å kreve regional differensiering i
støtteintensitet under 75 % NTE. Den faktiske øvre grense
for støtteintensitet for en regional støtteordning vil derfor være
den maksimumsgrense som EFTA-staten melder til EFTAs
overvåkningsorgan i samsvar med protokoll 3 artikkel 1 nr. 3
i overvåknings- og domstolsavtalen, og som EFTAs
overvåkningsorgan deretter godkjenner i sitt vedtak.

28.1.5.Rekkevidden av de virkemidler som er nødvendige for
å fremme regionalutviklingen i regioner som omfattes av
artikkel 61 nr. 3 bokstav a)

1) Regionalstøtte kan grovt inndeles i to kategorier: støtte til
nyinvesteringer eller opprettelse av arbeidsplasser, og støtte
av vedvarende karakter som har til formål å avhjelpe særlige
eller vedvarende problemer (driftsstøtte).

2) På grunn av de alvorlige problemer som kjennetegner regioner
som omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav a), er støtte knyttet
til nyinvesteringer ikke alltid hensiktsmessig eller tilstrekkelig
med hensyn til å trekke investeringer til regionen eller å
fremme dens økonomiske utvikling. Foretak i disse regionene
står generelt overfor tilleggskostnader på grunn av beliggenhet
og infrastrukturmangler som på vedvarende måte kan hemme
deres konkurranseevne.

3) Under bestemte forutsetninger kan driftsstøtte være til fordel
for de minst utviklede områder av det territorium som omfattes
av EØS-avtalen.

- For det første kan enkelte regioner stå overfor så alvorlige
kostnads- og infrastrukturmessige problemer at det kan
være ytterst vanskelig selv å opprettholde eksisterende
investeringer. I de første utviklingsstadier kan
opprettholdelsen av eksisterende investeringer, eventuelt
på kort til mellomlang sikt, være en avgjørende
forutsetning for å trekke til seg nye investeringer som på
sin side kan bidra til regionens økonomiske utvikling. I
mange av de regioner som omfattes av artikkel 61 nr. 3
bokstav a), finnes det fortsatt ingen variert
næringsstruktur. Størstedelen av foretakene er svært små,
har sin virksomhet innen tradisjonelle sektorer og vil ikke
kunne utvide virksomheten uten impulser utenfra. Un-

der så vanskelige forhold kan det være berettiget å tillate
visse former for bistand, f.eks. støtte til markedsføring,
for å sette foretak i disse regionene i stand til å delta
effektivt i EØS-markedet, både som produsenter og
forbrukere. Uten slik støtte kan de muligheter som EØS
gir, forbli utenfor rekkevidde.

- For det annet kan enkelte regioner lide under så alvorlige
strukturelle problemer, f.eks. på grunn av avsides
beliggenhet, at det nesten er umulig å overvinne dem.
Som eksempel på dette kan nevnes perifert beliggende
øyområder, som kan være utsatt for vedvarende
problemer med hensyn til handel på grunn av høye
tilleggskostnader til transport. Det samme gjelder for
kommunikasjonskostnader. Denne type driftsstøtte kan
bidra til å knytte de minst utviklede regioner og de
sentrale regioner nærmere sammen, og dermed fremme
den alminnelige økonomiske integrasjon innenfor det
territorium som omfattes av EØS-avtalen.

4) På bakgrunn av de særlige problemer i disse regionene kan
EFTAs overvåkningsorgan unntaksvis tillate visse typer
driftsstøtte til regioner som omfattes av artikkel 61 nr. 3
bokstav a), på følgende vilkår:

- støtten må være tidsbegrenset og ha som formål å
overvinne strukturelle problemer for foretak i regioner
som omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav a),

- støtten må ha til formål å fremme en vedvarende og
balansert utvikling av den økonomiske virksomhet og
må ikke føre til sektoriell overkapasitet på EØS-plan,
slik at problemet som oppstår innenfor sektoren på EØS-
plan, blir alvorligere enn det opprinnelige regionale prob-
lem; i den forbindelse må det fastsettes en sektoravhengig
tilnærmingsmåte, særlig med sikte på overholdelse av
EØS-reglene som gjelder for visse sektorer, på det
nåværende tidspunkt syntetiske fibre, tekstil og
konfeksjon, motorvogner, stål og transport,

- støtten må ikke tildeles i strid med særlige regler om
støtte til foretak i vanskeligheter,

- støtte som har til formål å fremme eksport til andre EØS-
stater, er utelukket,

- det skal sendes en årlig rapport til EFTAs
overvåkningsorgan om støttens anvendelse, med
opplysning om de samlede utgifter (eller provenytap
dersom det dreier seg om skatte- og avgiftslettelser eller
reduserte trygdeavgifter) etter type støtte, med angivelse
av de berørte sektorer.

(1) Kommisjonsmelding av 21. desember 1978 om regionale støtteordninger,
nr. 2 i) (EFT nr. C 31 av 3.2.1979, s. 9) (EØS-avtalens vedlegg XV nr. 21).
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28.2.FRAMGANGSMÅTE VED ANVENDELSE AV
ARTIKKEL 61 NR. 3 BOKSTAV C) PÅ NASJONAL
REGIONALSTØTTE

1) I henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav c) kan støtte som har til
formål å lette utviklingen av enkelte økonomiske områder,
anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte, forutsatt at
støtten ikke endrer vilkårene for samhandelen i et omfang
som strider mot felles interesser.

28.2.1.Prinsipper for framgangsmåten

1) Ved anvendelse av artikkel 61 nr. 3 bokstav c) skal EFTAs
overvåkningsorgan basere sine vedtak på en framgangsmåte
som gjør det mulig å undersøke de sosioøkonomiske forhold
i en region, både i nasjonal sammenheng og innenfor rammen
av forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. På denne måten
kan EFTAs overvåkningsorgan, idet det tas hensyn til EØS-
avtalens virkemåte, kontrollere om det foreligger betydelige
regionale skjevheter og, dersom det er tilfellet, tillate at den
berørte EFTA-stat fører en nasjonal regionalpolitikk uten
hensyn til dens økonomiske utviklingsnivå.

2) EFTAs overvåkningsorgans vedtak skal baseres på følgende
prinsipper:

- regionene skal som hovedregel vurderes på grunnlag av
geografiske enheter som tilsvarer NUTS-nivå III i Det
europeiske fellesskap (i begrunnede unntakstilfeller kan
en mindre eller større enhet benyttes),

- i analysens første fase skal de sosioøkonomiske forhold
i en region vurderes på grunnlag av to alternative kriterier:
bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, eller brutto
verdiskaping (BVS) til faktorverdi og strukturell
arbeidsledighet,

- i analysens annen fase skal andre relevante indikatorer
tas i betraktning.

28.2.2.Analysens første fase

1) De sosioøkonomiske forhold i en region skal vurderes i
forhold til visse terskler beregnet i to trinn. På første trinn
fastsettes et minstekrav med hensyn til regionale skjevheter
på nasjonalt plan, og på annet trinn justeres dette minstekrav
for å ta hensyn til forholdene i stater med et høyere
utviklingsnivå i EØS-sammenheng.

2) Ettersom støtte kan tillates bare når den fremmer utviklingen
av visse økonomiske områder, kreves det at regionen til en
viss grad er tilbakeliggende innenfor EFTA-staten, dvs. et
minstekrav med hensyn til regionale skjevheter på nasjonalt
plan uten hensyn til EFTA-statens relative stilling innenfor
EØS. Dette minstekravet til regionale skjevheter på nasjonalt
plan skal anses å være oppfylt for en region dersom:

- inntekten målt i BNP/BVS per innbygger er minst 15 %
under gjennomsnittet for vedkommende EFTA-stat, eller

- den strukturelle arbeidsledigheten er minst 10 % høyere
enn gjennomsnittet for vedkommende EFTA-stat.

3) Dette er tilfellet dersom BNP/BVS-indeksen for regionen ikke
overstiger en grunnterskel på 85, eller dersom indeksen for
strukturell arbeidsledighet ikke er lavere enn en grunnterskel
på 110. I begge tilfeller skal indeksen for vedkommende
EFTA-stat settes lik 100.

4) Det er fastsatt en noe mer fleksibel terskel for strukturell
arbeidsledighet av hensyn til nødvendigheten av å redusere
arbeidsledigheten.

5) Videre kan støtte tillates bare når den ikke endrer vilkårene
for samhandelen i et omfang som strider mot EØS-avtalens
virkemåte. Ettersom det strider mot EØS-avtalens virkemåte
å øke eksisterende skjevheter mellom regioner og forverre
situasjonen for de minst begunstigede områder, har EFTAs
overvåkningsorgan fastslått at det kan gis støtte til regioner i
EFTA-stater som ifølge indikatoren er gunstigere stilt enn
EØS-gjennomsnittet, bare dersom de regionale skjevheter på
nasjonalt plan er tilsvarende større for disse regionene.

6) Det er derfor nødvendig å fastslå EFTA-statenes relative
stilling innenfor det territorium som omfattes av EØS-avtalen.
I den forbindelse skal det beregnes to europeiske indekser
for hver EFTA-stat. De angir EFTA-statens stilling med
hensyn til inntekt og strukturell arbeidsledighet i prosent av
det tilsvarende EØS-gjennomsnitt. Indeksene beregnes som
gjennomsnittsverdier for en femårsperiode og skal ajourføres
og offentliggjøres hvert år. På annet trinn skal den europeiske
indeks brukes til å justere grunnterskelen for hver EFTA-stat
med et høyere utviklingsnivå enn EØS-gjennomsnittet i
samsvar med dens relative stilling innenfor det territorium
som omfattes av EØS-avtalen, på grunnlag av følgende
formel:

grunnterskel + grunnterskel x 100 : 2 = justert terskel
                            EØS-indeks

7) Ettersom situasjonen i de enkelte regioner i første omgang
undersøkes på nasjonalt plan, innebærer formelen at EØS-
indeksen får mindre vekt. Dess gunstigere stilt en EFTA-stat
er i forhold til EØS-gjennomsnittet, dess større må skjevhetene
være for en region på nasjonalt plan for at støtte skal være
berettiget.

8) For å unngå at terskelen for strukturell arbeidsledighet blir
for lite fleksibel, er det fastsatt en øvre grense for hvor store
skjevheter som kreves, tilsvarende en indeks på 145. Dette
gjør det lettere å gi støtte til regioner som er i en svært
vanskelig situasjon med hensyn til arbeidsledighet på nasjonalt
plan, selv om situasjonen ikke er like alvorlig i EØS-
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sammenheng. Ettersom det er mindre variasjoner i BNP/BVS-
terskelen, har det ikke vært nødvendig å fastsette en øvre
grense for hvor store skjevheter som kreves.

28.2.3.Analysens annen fase

1) Analysens første fase som beskrevet ovenfor gjør det mulig å
foreta en grunnleggende undersøkelse av de sosioøkonomiske
forhold i en region i nasjonal sammenheng og i EØS-
sammenheng med hensyn til arbeidsledighet og inntekt.
Imidlertid kan en rekke andre indikatorer også benyttes for å
gi et mer nøyaktig bilde av de sosioøkonomiske forhold i en
bestemt region. At den aktuelle terskel nås i første fase,
medfører derfor ikke automatisk at en region er berettiget til å
motta statsstøtte.

2) Analysens første fase må derfor suppleres med en annen fase
der det kan tas hensyn til andre relevante indikatorer basert
på tilgjengelig EØS-statistikk og nasjonal statistikk. Disse
andre indikatorer kan omfatte arbeidsledighetstendenser og -
strukturer, utviklingen i sysselsetting, netto tilflytting og
fraflytting, befolkningspress og befolkningstetthet,
aktivitetsnivå, produktivitet, næringslivsstruktur (særlig
betydningen av sektorer i tilbakegang), investeringer,
geografiske forhold, topografi og infrastruktur.

3) Disse andre relevante indikatorer kan vise at det er tilstrekkelig
grunnlag for å gi regionalstøtte selv til regioner som ikke helt

oppfyller kravene med hensyn til tersklene fastsatt i første
fase, særlig på grunnlag av felleserklæringen om EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c).

28.2.4.Øvre grenser for støtteintensitet

1) Det er fastsatt differensierte øvre grenser for støtteintensitet i
samsvar med samordningsprinsippene, som fastsetter at
støtteintensiteten må differensieres etter de regionale
problemers art, omfang og viktighet.

2) I samsvar med dette vil EFTAs overvåkningsorgan anvende
en maksimumsgrense på 30 % netto tilskuddsekvivalent av
nyinvesteringen eller en netto tilskuddsekvivalent på 5 500
ECU per arbeidsplass opprettet som følge av nyinvesteringen,
men i sistnevnte tilfelle må støtten ikke overstige 40 % netto
tilskuddsekvivalent av nyinvesteringen(1).

3) De øvre grenser som godkjennes av EFTAs overvåk-
ningsorgan kan i praksis være lavere, ofte betydelig lavere,
enn maksimumsgrensen nevnt ovenfor. Dersom f.eks. den
godkjente øvre grense uttrykt i netto tilskuddsekvivalent av
nyinvesteringen er 20 %, vil den alternative øvre grense være
3 500 ECU per opprettet arbeidsplass, samtidig som den ikke
kan overstige 25 % netto tilskuddsekvivalent av
nyinvesteringen(2).

(1) Kommisjonsmelding 1979 om regionale støtteordninger (EFT nr. C 31 av
3.2. 1979, s. 9) (EØS-avtalens vedlegg XV nr. 21), nr. 2 ii).

(2) Kommisjonsmelding 1979 (EØS-avtalens vedlegg XV nr. 21), nr. 2 iv).
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DEL VII
SÆRLIGE REGLER

29.GENERELLE
INVESTERINGSSTØTTEORDNINGER

1) Generelle investeringsstøtteordninger, dvs. ordninger som
ikke er rettet mot en bestemt sektor (sektorstøtte) eller region
(regionalstøtte) og som ikke har et bestemt formål (horisontal
støtte), omfattes ikke av noen av unntaksbestemmelsene i
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 2 og 3(1). De er derfor uforenlige
med EØS-avtalens virkemåte og kan ikke godkjennes av
EFTAs overvåkningsorgan.

2) Det er to grunner til dette. For det første er investering en
vanlig forretningsutgift som er i foretakets egen interesse, og
som derfor under normale forhold ikke bør berettige til
statsstøtte. Dersom det gis støtte til virksomhet så nær
markedet i et stadig mer integrert marked, kan støtten lett
føre til konkurransevridninger og uheldig fordeling av midler.
For det annet vil alminnelig adgang til investeringsstøtte
motvirke målet om å overvinne strukturelle problemer i
EFTA-statenes minst begunstigede regioner. Dersom det gis
investeringsstøtte i områder som ikke er støtteberettiget i de
mer velstående deler av det territorium som omfattes av EØS-
avtalen, reduserer dette verdien av de støttetiltak som tilbys i
støtteberettigede områder, særlig i de minst utviklede regioner.

3) Selv om generelle investeringsstøtteordninger er uforenlige
med EØS-avtalen og EFTA-statene er pålagt å bringe slike
ordninger i samsvar med EØS-avtalen i henhold til sin
alminnelige forpliktelse til å treffe alle tiltak som er egnet til
å oppfylle de forpliktelser som følger av EØS-avtalen (EØS-
avtalens artikkel 3), er det mulig at enkelte EFTA-stater
fortsatt anvender slike ordninger. Inntil disse ordningene blir
opphevet eller tilpasset, er EFTAs overvåkningsorgan pålagt
å kontrollere deres anvendelse. Enkelttildelinger under slike
ordninger må derfor meldes på forhånd i henhold til protokoll
3 artikkel 1 nr. 1 i overvåknings- og domstolsavtalen, dersom
de overskrider følgende terskler(2):

- for støtte med en intensitet i netto tilskuddsekvivalent
på over 15 % av investeringene: alle tilfeller,

- for støtte med en intensitet på over 10 % (men ikke over
15 %): tilfeller der investeringene overstiger 3 millioner
ECU,

- for støtte med en intensitet på over 5 % (men ikke over
10 %): tilfeller der investeringene overstiger 6 millioner
ECU,

- for støtte med en intensitet på inntil 5 %: tilfeller der
investeringene overstiger 9 millioner ECU.

30.STANDARDISERTE ÅRLIGE RAPPORTER

1) For hver godkjent støtteordning vil EFTAs overvåkningsorgan
normalt anmode EFTA-statene om å framlegge visse
grunnleggende opplysninger i form av årlige rapporter som
omfatter alle gjeldende støtteordninger, slik at de kan
undersøkes løpende. Opplysningene vil gjøre det mulig for
EFTAs overvåkningsorgan å kontrollere mer effektivt om
gjennomføringen av alle støtteordninger oppfyller eller fortsatt
oppfyller vilkårene for anvendelse av en av unntaks-
bestemmelsene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 2 og 3.

2) For å unngå å pålegge EFTA-statene urimelige byrder med
hensyn til forvaltning, vil det bli krevd detaljerte rapporter
bare for et svært begrenset antall støtteordninger, mens det i
vedtak om å godkjenne ordninger normalt vil bli anmodet
om forenklede rapporter, der det må gis bare et begrenset
antall opplysninger.

3) Vedlegg III til disse retningslinjer gjengir det oppsett som
kreves for detaljerte rapporter, og vedlegg IV inneholder et
skjema for de forenklede rapporter som skal framlegges for
alle støtteordninger når det ikke kreves en detaljert rapport.
For støtte som meldes etter framgangsmåten for hurtig
godkjenning og ordninger med et årlig budsjett på under fem
millioner ECU, kreves det bare en svært forenklet rapport.

4) Den årlige rapporten skal omfatte to regnskapsår:

- året da rapporten mottas (år n), der antatte utgifter, eller
provenytap som følge av lempede skatte- og avgifts-
bestemmelser, skal oppgis,

(1) Se 1., 2. og 20. rapport om konkurransepolitikk, nr. 164, 116-117 og 171.

(2) Nr. 3 tilsvarer brev fra Kommisjonen til medlemsstatene SG(79) D710478
av 14. september 1979 (EØS-avtalens vedlegg XV nr. 32).
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- det foregående år (år n-1), der tilsagn, påløpte utgifter og
nøyaktige tall for provenytap skal oppgis.

5) For hver ordning skal den første rappporten sendes til EFTAs
overvåkningsorgan senest seks måneder etter utgangen av det
regnskapsår da ordningen ble godkjent av EFTAs
overvåkningsorgan. Påfølgende årlige rapporter må være
EFTAs overvåkningsorgan i hende senest seks måneder etter
utgangen av år n-1.

6) Dersom rapporteringsplikten ikke etterkommes innen fristen,
kan EFTAs overvåkningsorgan bli tvunget til å innlede
behandlingen fastsatt i protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i
overvåknings- og domstolsavtalen med hensyn til den aktuelle
støtteordning.

7) I tillegg til de opplysninger som skal framlegges i de
standardiserte rapportene, må EFTA-statene framlegge
eventuelle særlige opplysninger som EFTAs over-
våkningsorgan anmoder om som vilkår for å godkjenne støtten.

8) Saksbehandlingen i forbindelse med årlige rapporter gjelder
for statsstøttetiltak generelt. Den får imidlertid ikke anvendelse
for transport, der meldinger og årlige rapporter omfattes av

andre regler, eller for støtte som omfattes av reglene for
stålindustrien (EKSF) og motorvogner. Den får heller ikke
anvendelse på bagatellmessig støtte. Ordningen med årlige
rapporter gjelder imidlertid generelt for stålindustrien utenfor
EKSF, i den utstrekning EFTAs overvåkningsorgan finner
det nødvendig i det enkelte tilfelle.

31.ANDRE SÆRLIGE BESTEMMELSER

31.1.OMREGNING MELLOM NASJONALE VALUTAER
OG ECU

Ethvert beløp uttrykt i ECU i disse retningslinjer vil gjennom
hele kalenderåret bli omregnet til EFTA-statenes valutaer til de
gjeldende valutakurser den første dagen i året da det foreligger
omregningsverdier for ECU til alle valutaer i EØS. Valutakursene
kan revideres i løpet av året etter avtale mellom EFTAs
overvåkningsorgan og en EFTA-stat dersom en vesentlig endring
gjør det nødvendig.
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DEL I

1. EFTA-stat.

2. Navn på støtteordningen/støttetiltaket

Navnet oppgis på engelsk og/eller på originalspråket.

3. Myndighet som er ansvarlig for støtteordningen/støttetiltaket:

      - statlig,
      - fylkeskommunal,
      - kommunal,
      - annet.

4. Departement eller annet forvaltningsorgan med lovbestemt
ansvar for støtteordningen/støttetiltaket og for ordningens/
tiltakets gjennomføring.

Kontaktperson(er)

5. Rettslig grunnlag

      - f.eks. lov, forskrift osv. (legg ved en kopi av utkastet
til det rettslige grunnlag dersom det er tilgjengelig på
tidspunktet for meldingen).

Navn:

      - navnet oppgis på engelsk og/eller på originalspråket.

Referanser:

6. Oppgi om det dreier seg om en ny ordning eller en endring av
en eksisterende ordning:

      - dersom en ny ordning erstatter en eksisterende
ordning, oppgi hvilken ordning det gjelder.

VEDLEGG

VEDLEGG I
SJEKKLISTE OVER DE OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I MELDINGER OM

STATSSTØTTE TIL EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

7. Dersom det dreier seg om en endring av en eksisterende
ordning, oppgi

    - navnet på ordningen,
    - dato for tidligere melding og for når den ble godkjent

av EFTAs overvåkningsorgan,
    - hvilke regler og vilkår som endres og hvorfor.

8. Formålet/formålene med ordningen/støttetiltaket:
Før opp bare én kategori; oppgi eventuelle underordnede mål.

Horisontal støtte:

    - SMB
    - FoU(1)
    - miljø
    - energiøkonomisering
    - krisestøtte og støtte til omstrukturering
    - sysselsetting osv.

Regional støtte:

    - Hvilke regioner, områder er støtteberettiget?

Sektoravgrenset støtte

    - Hvilke sektorer (tresifret kode i NACE eller
tilsvarende nasjonal standard (angi nærmere))(2) er
støtteberettiget?

9. Støtteform(er):

    - tilskudd
    - lån på gunstige vilkår (gi nærmere opplysninger om

den gunstige rentesats og hvilken sikkerhet som stilles
for lånet)

(1) Dersom det er en støtteordning for FoU, gi også de tilleggsopplysninger
som er oppført i del II i dette vedlegg.

(2) NACE er standarden for næringsgruppering innen De europeiske
fellesskap; se rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 1990 om
statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen De europeiske
fellesskap, EFT nr. L 293/1, endret ved kommisjonsforordning (EØF) nr.
761/93 av 24. mars 1993, EFT nr. L 83/1.
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   - rentesubsidier
   - skatte- og avgiftslettelse (f.eks. skatteutsettelse, lavere

skattesatser, skattefritak, reduserte trygdeavgifter osv.)
   - erverv av eierandeler
   - garanti (gi nærmere opplysninger om hvilken sikkerhet

som stilles for garantien og eventuelle kostnader
forbundet med garantien)

   - støtte knyttet til en FoU-kontrakt inngått med foretak
(angi nærmere)

  - annet (angi nærmere).

Vær vennlig å oppgi følgende for hver støtteform:

   - en nøyaktig beskrivelse av reglene og vilkårene for
anvendelse (særlig støttens intensitet) og

   - om og hvordan støtten beskattes.

10.Oppgi hvilke berettigede kostnader støtten er beregnet ut fra
for hver støtteform (f.eks. grunn, bygninger, utstyr, personale,
opplæring, konsulentgebyr, osv.).

11.Oppgi andre støttebegrensninger eller -kriterier for hver
støtteform:

   - oppgi eventuelle begrensninger (antall ansatte,
omsetning, balanse, andel av kapitalen som eies av
større foretak enn SMB(1), annet) for støttemottakere,
eller eventuelle andre positive vilkår brukt ved
utvelging av mottakere,

   - oppgi om støtten gis automatisk når visse objektive
kriterier er oppfylt, eller om myndighetene som tildeler
støtten, kan utøve et visst skjønn.

12.Tilbakebetalings- eller sanksjonsordninger:

   - eventuelle tilbakebetalingsordninger når prosjektet er
vellykket,

   - eventuelle sanksjonsordninger når prosjektet ikke
overholder vilkårene for tildeling av støtte.

13.Kumulasjon av støtte:

   - dersom det benyttes mer enn én støtteform, oppgi i
hvilken utstrekning en mottaker kan kombinere flere
støtteformer,

   - oppgi i hvilken utstrekning den aktuelle støtten kan
kombineres med andre gjeldende støtteordninger.

14.Støtteordningens/støttetiltakets varighet.

   - tidspunkt for støttetiltakets/støtteordningens
ikrafttredelse og utløp,

   - dersom det dreier seg om en eksisterende ordning,
hvilket tidsrom den forlenges for.

15.Budsjett/utgifter:
Tallene for budsjett og utgifter oppgis i nasjonal valuta

   - samlet budsjett for hele det tidsrom støtteordningen/
støttetiltaket gjelder,

   - dersom en eksisterende støtteordning skal endres,
oppgi påløpte utgifter for de siste tre år (herunder
antatt provenytap som følge av lempede skatte- og
avgiftsbestemser),

   - fordeling av budsjettet på år.

16.For ordninger som ikke har et bestemt sektoravgrenset eller
regionalt formål, angi mulig konsentrasjon av støtten til
enkelte sektorer eller regioner.

17.Anslått antall mottakere.

18.Planlagte informasjons-/kontrolltiltak for å sikre at prosjekter
som mottar støtte, er i samsvar med de offentlig fastsatte mål
for ordningen.

19.Fyllestgjørende begrunnelse av støtteordningens/
støttetiltakets forenlighet med EØS-avtalen, støttet av
nødvendige statistiske opplysninger.

20.Andre relevante opplysninger (f.eks. antatt antall
arbeidsplasser som blir opprettet eller opprettholdt).

54

(1) Små og mellomstore bedrifter som definert i reglene om støtte til SMB.
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DEL II

TILLEGGSOPPLYSNINGER SOM SKAL FRAMLEGGES
I MELDINGER OM STATSSTØTTE TIL FOU

1. Formål:
Gi en nærmere beskrivelse av formålene med tiltaket og
hvilken type eller art FoU som skal støttes.

2. Beskrivelse av FoU-stadier som mottar støtte:

    - forprosjektfase eller forundersøkelser
    - grunnforskning
    - industriell grunnforskning
    - anvendt forskning
    - utvikling
    - pilot- eller demonstrasjonsprosjekter.

3. Nærmere opplysninger om kostnader som berettiger til støtte:

    - personalkostnader
    - materialutgifter (løpende utgifter), osv.
    - instrumenter og utstyr
    - grunn og bygninger
    - konsulentbistand og tilsvarende tjenester, herunder

erverv av forskningsresultater, patenter og knowhow,
lisensrettigheter, osv.

    - kostnader ved første registrering og opprettholdelse
av patenter og/eller opphavsrett

    - administrasjonskostnader direkte knyttet til FoU
    - for forskningskontrakter med foretak, tillatt nominell

overskuddsmargin.

Vær vennlig å angi støtteintensitet dersom den varierer med
kostnadstype.

4. Forskningssamarbeid:

    - Utføres prosjektet i samarbeid med flere foretak som
er berettiget til støtte?

På særlige vilkår?
    - Dersom dette er tilfellet, hvilke vilkår?

    - Gir ordningen mulighet for samarbeid mellom foretak
og andre organer som f.eks. forskningsinstitusjoner
eller universiteter? På særlige vilkår?

    - Dersom dette er tilfellet, beskriv vilkårene.

5. Multinasjonale aspekter:

    - Har ordningen/prosjektet multinasjonale aspekter
(f.eks. Esprit-, Eureka-prosjekter)? Dersom dette er
tilfellet:

    - Er ordningen beregnet på samarbeid med partnere i
andre stater? Dersom dette er tilfellet, vær vennlig å
oppgi hvilke

     a) andre EFTA-stater
     b) medlemsstater i EF
     c) tredjestater
     d) foretak i andre stater.

     - Samlede kostnader for ordningen/prosjektet
     - Samlede kostnader fordelt på partnere.

6. Anvendelse av resultater:

     - Hvem vil stå som eier av de aktuelle FoU-resultatene?
     - Er det knyttet vilkår til lisensiering av de aktuelle

resultatene?
     - Finnes det bestemmelser om alminnelig

offentliggjøring/spredning av FoU-resultatene?
     - Hvilke tiltak er planlagt for å sikre at resultatene vil

bli brukt/videreutviklet?
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 VEDLEGG II

MELDINGSSKJEMA TIL BRUK VED FRAMGANGSMÅTEN FOR
HURTIG GODKJENNING AV STØTTE

1. EFTA-stat: ..................................................................................................................................

2. Navn på støtteordningen:.............................................................................................................

3. Er ordningen ny? .......................................................................................................................

3.1. Myndighet som er ansvarlig for ordningen:...................................................................................

- statlig:.......................................................................................................................................

- fylkeskommunal:........................................................................................................................

- kommunal:...................................................................................................................................

- annet:............................................................................................................................................

3.2. Er ordningen

- horisontal?

for hvilket/hvilke formål? (f.eks. SMB, FoU, miljø, energiøkonomisering,
omstrukturering, sysselsetting osv.):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

- regional?

for hvilken region/hvilke regioner?.................................................................................
.......................................................................................................................................

- sektoravgrenset?

for hvilken sektor/hvilke sektorer?....................................................................................
.......................................................................................................................................

3.3. Støtteform(er) (med nærmere angivelse av vilkårene):

- tilskudd: ...................................................................................................................................

- lån på gunstige vilkår:...............................................................................................................

- rentesubsidier: ..........................................................................................................................

- skatte- og avgiftslettelse: ...........................................................................................................

- erverv av eierandeler: ................................................................................................................

- garanti: ........................................................................................................................

- annet: ..........................................................................................................................
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3.4. Budsjett: .....................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

3.5. Varighet: .....................................................................................................................................

3.6. Støttemottakere:

- foretak med opptil ... ansatte (høyst 250) og med en årlig omsetning på opptil ... (høyst 20
millioner ECU) eller en balanse på opptil ... (høyst 10 millioner ECU), der ikke mer enn ...
(høyst 25 %) av kapitalen eies av ett eller flere selskaper som ikke kommer inn under denne
definisjon, med unntak av offentlige investeringsselskaper, ventureselskaper, eller, forutsatt
at de ikke utøver kontroll, institusjonelle investorer.

3.7. Støttens omfang:

3.7.1. Dersom det dreier seg om en investeringsstøtteordning, hva er støttens intensitet? (høyst 7,5 %
av investeringskostnadene): .......................................................................................................
...................................................................................................................................................

3.7.2. Dersom støtteordningen skal fremme sysselsettingen, hvor stort er maksimumsbeløpet per
opprettet arbeidsplass? (høyst 3 000 ECU):

...................................................................................................................................................

3.7.3. I andre tilfeller, hva er maksimumsbeløpet per foretak? (høyst 200 000 ECU):

...................................................................................................................................................

4. Dersom det dreier seg om en endring av en eksisterende ordning:

- når ble ordningen meldt til EFTAs overvåkningsorgan?..........................................................

- når ble den godkjent av EFTAs overvåkningsorgan?
(brevets referanse og dato, støttens saksnummer)?......................................................................

- hvilke endringer skal foretas i forhold til tidligere meldte ordninger
(varighet, budsjett, vilkår, osv.)? .................................................................................................

5. Merknader:

...................................................................................................................................................

6. Forslag fra EFTAs overvåkningsorgans statsstøtte- og monopoldirektorat
(skal ikke fylles ut):............................................................................................................................
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VEDLEGG III

SKJEMA FOR DETALJERT ÅRLIG RAPPORT

1. Navn på støtteordningen:

2. Dato for EFTAs overvåkningsorgans siste godkjenning:

3. Utgifter knyttet til støtteordningen:

Det bør oppgis egne tall for hver støtteform under
ordningen (f.eks. tilskudd, lån til nedsatt rente, garantier).
Oppgi beløp for utgifter eller tilsagn, provenytap og andre
økonomiske faktorer som er knyttet til støttetildelingen
(f.eks. lånets løpetid, rentesubsidier, tapsandel på lån med
fradrag av innbetalte beløp på tidligere avskrevne lån,
garantiutbetalinger med fradrag av innbetalte premier og
gjenvinning av tidligere tap.

Disse utgiftsbeløpene bør oppgis på følgende grunnlag:

3.1 For år n skal det framlegges utgiftsprognose eller antatt
provenytap som følge av lempede skatte- og
avgiftsbestemmelser.

3.2 For år n-1 oppgis:

3.2.1 Påløpte utgifter, eller beregnet provenytap som følge av
lempede skatte- og avgiftsbestemmelser, for nye
prosjekter som mottar støtte, og faktiske utbetalinger til
nye og pågående prosjekter(1).

3.2.2 Antall nye mottakere og antall nye prosjekter som mottar
støtte, samt samlet beløp for de støtteberettigede
investeringer og antatt antall arbeidsplasser som blir
opprettet eller opprettholdt.

3.2.3 Regional fordeling av beløpene i 3.2.1 (NUTS-nivå II
eller lavere)(2).

3.2.4 For hvert stort prosjekt (antatt investering på over 3
millioner ECU) som det er inngått avtale om, men som
siden er oppgitt: investeringsbeløp og planlagt støtte, samt
antall berørte arbeidsplasser.

3.2.5.1 Fordeling av samlede utgifter etter mottakersektor (i
samsvar med tosifret kode i NACE eller tilsvarende
nasjonal standard, angi hvilken).

3.2.5.2 Fylles ut bare dersom ordningene omfattes av reglene
for statsstøtte til FoU:

-   Fordeling av de samlede utgifter etter FoU-stadium

(grunnforskning, industriell grunnforskning, anvendt
forskning, osv.)

-   Angi antall prosjekter som omfatter EØS-samarbeid
eller internasjonalt samarbeid

-   Fordeling av utgifter etter foretak, forskningssenter
og universitet.

3.2.6 Fylles ut bare for støtteordninger som

-    ikke er forbeholdt SMB,

-   ikke medfører automatisk tildeling av støtte. Støtte
tildeles automatisk når det bare er nødvendig å
oppfylle alle vilkår for å være berettiget til støtte, eller
når det kan godtgjøres at en offentlig myndighet ikke
bruker sin lovfestede skjønnsmyndighet til å velge
ut mottakere.

Gi opplysningene nedenfor for hver mottaker, rangert
etter hvem som mottar mest støtte (med unntak for
budsjettbevilgninger øremerket grunnforskning ved
universiteter og andre vitenskapelige institusjoner som
ikke omfattes av EØS-avtalens artikkel 61, forutsatt at
slik forskning ikke utføres i henhold til
kontrakt eller i samarbeid med privat sektor), for 30 %
av de samlede tilsagn i år n-1:

        - navn
        - adresse
        - støttemottakers sektortilhørighet (etter

klassifiseringen nevnt i nr. 3.2.5.1)
             - støttebeløp det er gitt tilsagn om (eller som er godkjent

når det omfatter skatt)
             - prosjektets støtteberettigede kostnader
             - prosjektets samlede kostnader.

Listen må inneholde minst ti, men ikke flere enn 50
støttemottakere. Denne regelen går foran 30 %-regelen.
Dersom det er færre enn ti mottakere i rapportåret, må
alle føres opp. Dersom det gis støtte til flere prosjekter
per mottaker, skal de opplysninger det anmodes om, gis
for hvert prosjekt. Dersom det dreier seg om en ordning
med en øvre grense for støtte, og mer enn 50
støttemottakere når denne øvre grensen, er det ikke
nødvendig å gi slike opplysninger. Det er da tilstrekkelig
å oppgi den øvre grensen for støtte og antall mottakere
som når den øvre grensen.

3.2.7 Endringer (administrative eller andre) som er innført i
løpet av året.
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(1) Dersom de faktiske tall for provenytap ikke er tilgjengelige, bør det oppgis
et anslag. Endelige tall føres opp i neste rapport.

(2) EFTAs overvåkningsorgan forbeholder seg retten til å anmode om flere
opplysninger på et mer disaggregert nivå om det finner det nødvendig.
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VEDLEGG IV

SKJEMA FOR FORENKLET ÅRLIG
RAPPORT

For nye støtteordninger som kommer inn under de ordninger for
støtte som omfattes av den hurtige framgangsmåte for
godkjenning, og for ordninger med et årlig budsjett på høyst
fem millioner ecu, kreves bare opplysningene i nr. 1, 2.1, 2.2.1
og 2.2.2 (svært forenklet rapport).

1. Navn på støtteordningen:

2. Utgifter knyttet til støtteordningen:

Det bør oppgis egne tall for hver støtteform under
ordningen (f.eks. tilskudd, lån til nedsatt rente, garantier).
Oppgi beløp for utgifter eller tilsagn, provenytap og andre
økonomiske faktorer knyttet til støttetildelingen (f.eks.
lånets løpetid, rentesubsidier, tapsandel på lån med
fradrag av innbetalte beløp på tidligere avskrevne lån,
garantiutbetalinger med fradrag av innbetalte premier og
gjenvinning av tidligere tap).

Disse utgiftsbeløpene bør oppgis på følgende grunnlag:

2.1 For år n skal det framlegges utgiftsprognose, eller antatt
provenytap som følge av lempede skatte- og
avgiftsbestemmelser.

2.2 For år n-1 oppgis:

2.2.1 Påløpte utgifter, eller beregnet provenytap som følge av
lempede skatte- og avgiftsbestemmelser for nye
prosjekter som mottar støtte, og faktiske utbetalinger til
nye og pågående prosjekter(1).

2.2.2 Antall nye mottakere og antall nye prosjekter som mottar
støtte, samt antatt antall arbeidsplasser som blir opprettet
eller opprettholdt.

2.2.3 Fylles ut bare dersom ordningene omfattes av reglene
for statsstøtte til FoU:

-   Fordeling av de samlede utgifter etter FoU-stadium
(grunnforskning, industriell grunnforskning, anvendt
forskning, osv.)

-   Angi antall prosjekter som omfatter EØS-samarbeid

eller internasjonalt samarbeid

-     Fordeling av kostnader etter foretak, forskningssenter
og universitet.

2.2.4 Fylles ut bare for støtteordninger som

     - ikke er forbeholdt SMB,

     - ikke medfører automatisk tildeling av støtte. Støtte
tildeles automatisk når det bare er nødvendig å
oppfylle alle vilkår for å være berettiget til støtte, eller
når det kan godtgjøres at en offentlig myndighet ikke
bruker sin lovfestede skjønnsmyndighet til å velge ut
mottakere.

Gi følgende opplysninger for hver av de fem
støttemottakere som mottar mest støtte:

     - navn
     - adresse
     - mottakers sektortilhørighet (etter klassifiseringen

nevnt i nr. 3.2.5.1)
     - støttebeløp det er gitt tilsagn om (eller som er godkjent

når det omfatter skatt)
     - prosjektets støtteberettigede kostnader
     - prosjektets samlede kostnader.

Dersom det er færre enn fem mottakere i rapportåret, må
alle føres opp. Dersom det gis støtte til flere prosjekter
per mottaker, skal de opplysninger det anmodes om, gis
for hvert prosjekt. Dersom det dreier seg om en ordning
med en øvre grense for støtte, og mer enn fem
støttemottakere når denne øvre grensen, er det ikke
nødvendig å gi slike opplysninger. Det er da tilstrekkelig
å oppgi den øvre grensen for støtte og antall mottakere
som når den øvre grensen.

2.2.5 Endringer (administrative eller andre) som er innført i
løpet av året.

(1) Dersom de faktiske tall for provenytap ikke er tilgjengelige, bør det oppgis
et anslag. De endelige tall føres opp i neste rapport.
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VEDLEGG V

TILLATT STØTTEOMFANG FOR SMB ETTER FORETAKETS STØRRELSE OG
BELIGGENHET

(gjelder ikke for sektorer som er underlagt særlige regler for statsstøtte)

<250 <20 <10

<50 <5 <2 15 % brutto

<250 <20 <10

<250 <20 <10

<250 <20 <10

 ingen grense  ingen grense  ingen grense

     FORETAKETS STØRRELSE TILLATT

              STØTTE

KRAV TIL

MELDING
  Ansatte Omsetning

(millioner ecu)

Balanse

50 000 ecu i alt for hver
kostnadstype over en tre-
årsperiode

ingen melding
kreves

7,5 % bruttoinvestering-
støtte eller 3 000 ecu per
arbeidsplass eller 200 000
ecu i alt

melding på skjema
i vedlegg 2

Melding i samsvar
med vedlegg 1

STØTTE TIL FORSKNING

OG UTVIKLING

 (se kapittel 14)

N

O

R

M
A
L

F
R
E
M
G
A
N
G
S
M

Å

T
E

INVESTERINGS-

STØTTE TIL

STØTTE-

BERETTIGEDE

OMRÅDER OG

STØTTE TIL

MILJØVERN

 (se kapittel 10)

BAGATELLMESSIG

STØTTE
(se kapittel 12)

STØTTEKATEGORI/

STØTTENS FORMÅL

+ 10 % brutto over den
normalt tillatte øvre
grensen

STØTTE TIL

RÅDGIVNING,

OPPLÆRING, OSV.

(“MYK” STØTTE)

 (se kapittel 10)

50 % av kostnadene
tilknyttet rådgivning, osv.

HURTIG

FRAMGANGS-MÅTE

(se kapittel 11)

Godkjent øvre grense for
regionalstøtte
+ 10 % brutto (artikkel 61
nr. 3 bokstav c))
(absolutt øvre grense: 30 %
netto)
+ 15 % brutto (artikkel 61
nr. 3 bokstav a))
(absolutt øvre grense: 75 %
netto)

60



3.9.1994 Nr. 32/00EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 61

(1) De viktigste aksjeeiernes identitet og eierandeler.

(2) Angi de viktigste produkter og antall produserte enheter siste år.

(3) Dersom virksomheten er fordelt på flere EØS-stater, angi antall ansatte i
hver stat.

VEDLEGG VI

SKJEMA FOR MELDING TIL EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
OM STATSSTØTTE TIL MOTORVOGNSEKTOREN

1. EFTA-stat
______________________________________________________________

2. Mottaker

Foretakets navn:

Beliggenhet:

Eierstruktur(1):

Viktigste virksomhetsområder(2):

Antall ansatte(3):

Økonomiske resultater: omsetning netto- kontant-
resultat strøm

siste år:
foregående år:

Fordeling av salget etter marked: hjemmemarkedet %
andre EØS-stater %
tredjestater %
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______________________________________________________________

3. Offentlig støtte

Navn på ordningen:
Rettslig grunnlag:
Offentlig myndighet:
- statlig
- fylkeskommunal
- kommunal
- annet: .............................................................

a) Det/de planlagte støttetiltakets/støttetiltakenes form og beløp:(1)

beløp      beløp

tilskudd lån på gunstige vilkår
rentesubsidier ansvarlig lån
skattekreditt, skattenedsettelse forskudd som skal tilbakebetales
reduserte trygdeavgifter skatteutsettelse
erverv av eierandeler beløp som omfattes av
gjeldsnedskriving eller garantiordninger
gjeldssanering tap som følge av

garantiordninger
annet: ...................................................

vilkår for støttetiltaket/støttetiltakene:
antatt tilskuddsekvivalent(2):

før skatt:
etter skatt:

b) Støttetiltakets/støttetiltakenes formål:

omstrukturering eller krisestøtte miljøvern
generelle investeringer energiøkonomisering
regionalutvikling opplæring i foretaket
innovasjon
forskning og utvikling
handel/eksport annet: ...................................................

c) Begrunnelse for støttetiltaket/støttetiltakene:

d) Kumulasjon med ett eller flere andre støttetiltak:(3)
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(1) De 13 kategoriene er de samme som i den årlige rapporten.

(2) Angi om det dreier seg om brutto eller netto tilskuddsekvivalent og eventuelt
grunnen til at det ikke foreligger noe overslag.

(3) Angi eventuelt dato for og antall andre meldinger.
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(1) Dersom prosjektet også omfatter andre foretak innenfor rammen av fellesforetak, fusjoner, overtakelser, erverv av aksjer
eller aktiva, oppgi hvilke foretak det gjelder.

(2) Dersom det er et investeringsprosjekt, oppgi de enkelte aktivaposter i detalj. Dersom prosjektet gjelder omstrukturering,
gi en detaljert oversikt over foretakets utgifter som angitt i den årlige rapporten (kilder og anvendelse), men med angivelse
av sosiale kostnader og andre ekstraordinære kostnader knyttet til omstruktureringen. Dersom det er et FoU-prosjekt, gi
en detaljert oversikt i samsvar med reglene for støtte til FoU (se kapittel 14 i disse retningslinjer).

(3) Angi kapasitet og produksjon i enheter for hvert hovedprodukt som berøres av prosjektet.

______________________________________________________________

4. Prosjektet som mottar støtte

Beliggenhet:
Prosjektets varighet:
Prosjektkostnader:
Andre berørte foretak(1):

a) Type prosjekt:

nytt anlegg forskning og utvikling
kapasitetsutvidelse miljøvern
grunnleggende rasjonalisering energiøkonomisering
innføring av innovasjoner opplæring i foretaket
omstrukturering av virksomhet nedlegging av anlegg
flytting av virksomhet krisestøtte

annet: .............

b) Beskrivelse av prosjektet:

c) Fordeling av prosjektkostnadene(2):
post beløp

d) Finansiering av prosjektet:
egenkapital
kapitaltilførsel
eksterne lån
offentlig støtte

e) Virkningen av prosjektet:
på kapasiteten(3):
på produksjonen(3):
på sysselsettingen:
på fordelingen av salget:

hjemmemarkedet i %
andre EØS-stater i %
tredjestater i %

på kvalifikasjonsnivået:
på eksterne forsyninger:
på kostnadsstrukturen (kostnad per enhet):

____________________________________________________________
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5. Andre merknader

6. Identifikasjon av prosjektet

Dato for melding:

Meldingens nummer:(1) ......./19......

7. Samordning av offentlig støtte

Myndighet som behandler saken:

Kontaktperson for ytterligere opplysninger:

(1) I kronologisk rekkefølge.
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VEDLEGG VII

ÅRLIG RAPPORT TIL BRUK I MOTORVOGNSEKTOREN

Den årlige rapporten skal inneholde opplysninger om all støtte gitt av offentlige myndigheter (sentrale,
fylkeskommunale og kommunale) til foretak i sektoren i løpet av rapportåret.

1. Mottaker

Navn på foretaket som mottar støtte. Dersom det er et datterselskap, oppgis også morselskapet.

2. Støttekategorier

All offentlig støtte gitt til hver mottaker i løpet av året skal fordeles på følgende kategorier:

1) tilskudd
2) rentesubsidier
3) skattekreditt, skattenedsettelse og skattefritak
4) reduserte trygdeavgifter
5) erverv av eierandeler
6) gjeldsnedskriving eller gjeldssanering
7) lån på gunstige vilkår
8) ansvarlig lån
9) forskudd som skal tilbakebetales, knyttet til resultatene
10) skatteutsettelse (reserver, fri eller framskyndet avskrivning)
11) beløp som omfattes av garantiordninger
12) tap som følge av garantiordninger
13) annet

3. Redegjørelse for støttevilkårene

For støtte i kategori 7 til 11 og 13 skal det gjøres nærmere rede for støttevilkårene for å gjøre det mulig
å beregne støtteelementet i form av tilskuddsekvivalent (f.eks. varighet, rentegodtgjørelse, virkning av
skatt på tilskuddsekvivalenten, osv.)
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Ansvarlig
lån

Tap som
følge av
garanti-
ordninger

Mor-
selskap

Foretakets
navn

Reduserte
trygde-
avgifter

Erverv av
egen-
andeler

Skattekre-
ditt,
skattened-
settelse,
skattefritak

Rente-
subsidier

Tilskudd Gjeldsned-
skriving
eller gjelds-
sanering

Lån på
gunstige
vilkår

Forskudd
som skal
tilbake-
betales

Skatte-
utsettelse
(re-
server,
fri eller
fram-
skyndet
avskriv-
ning)

Beløp
som
omfattes
av
garanti-
ordnin-
gen

Annet I alt
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Skjema for årlig rapport i motorvognsektoren

(Beløp i nasjonal valuta)

EFTA-stat
År:

Offentlige støttetiltak
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