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EFTA-ORGANER
EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN NR. 225/04/COL

av 9. september 2004

om erklæring av hele Norges kystlinje som godkjent sone med hensyn til  
Bonamia ostreae og Marteilia refringens 

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, (heretter kalt ”EØS-
avtalen”), særlig avtalens artikkel 109 og protokoll 1,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, 
særlig artikkel 5 nr. 2 bokstav d) og protokoll 1,

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I nr. 4.1.5:

Rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr 
og akvakulturprodukter, 

tilpasset ved protokoll 1 til EØS-avtalen, særlig rettsaktens artikkel 5,

under henvisning til EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 196/04/COL av 14. juli 2004 om fullmakt for 
det medlem av kollegiet med særlig ansvar for det frie varebytte, til å fastsette bestemte vedtak og tiltak, 
særlig vedtakets nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

For å oppnå status som godkjent sone med hensyn til en eller begge skjellsykdommene bonamiose 
og marteiliose, dersom disse skyldes parasittene Bonamia ostreae (B. ostreae) eller Marteilia 
refringens (M. refringens), skal EFTA-statene framlegge for EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt 
”Overvåkningsorganet”) de relevante begrunnelser og nasjonale regler som sikrer at vilkårene fastsatt i 
rettsakten oppfylles.
   
Overvåkningsorganet godkjente ved sitt vedtak nr. 191/94/COL av 30. november 1994 programmene for 
bonamiose og marteiliose for Norge.

Den norske regjering oversendte Overvåkningsorganet ved brev av 20. november 2000 en søknad om 
status som godkjent kystsone fri for bonamiose og marteiliose. 

Eksterne eksperter har vurdert dokumentasjonen oversendt av den norske regjering, og konkludert med 
at Norge har framlagt de nødvendige begrunnelser for å oppnå status som godkjent sone med hensyn til  
B. ostreae og M. refringens for hele Norges kystlinje, og med at de oversendte opplysninger også bekrefter 
at de nasjonale regler som sikrer at vilkårene for å opprettholde denne status, blir overholdt.

Overvåkningsorganet støtter de eksterne ekspertenes konklusjon med hensyn til at opplysningene Norge 
har oversendt viser at hele Norges kystlinje kvalifiserer til status som godkjent sone med hensyn til  
B. ostreae and M. refringens, ved å oppfylle kravene i rettsaktens artikkel 5.

2004/EØS/64/01
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Etter å ha vurdert om en del av den norske kystlinje nær grensen mellom Norge og Russland kan unntas 
for å opprette en buffersone, og etter å ha diskutert saken med Kommisjonen for De europeiske fellesskap 
og en ekspert ved EUs referanselaboratorium for skjellsykdommer, har Overvåkningsorganet kommet til 
at en slik buffersone i det minste på det nåværende tidspunkt ikke kan være berettiget. 

Oppdaterte opplysninger Norge har oversendt om status for de to sykdommene, dokumenterer at status 
er uendret.

Overvåkningsorganet henviste ved sitt vedtak 221/04/COL saken til EFTAs veterinærkomité som bistår 
EFTAs overvåkningsorgan.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs 
overvåkningsorgan –

GJORT DETTE VEDTAK:

1. De godkjente sonene i Norge med hensyn til B. ostreae og M. refringens er  
oppført i vedlegget.  

2. Dette vedtak trer i kraft 15. september 2004.  

3. Dette vedtak er rettet til Norge.  

4. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.  

Utferdiget i Brussel, 9. september 2004.

For EFTAs overvåkningsorgan

 Bernd Hammermann Niels Fenger
 Medlem av kollegiet Direktør

VEDLEGG

Godkjente soner med hensyn til skjellsykdommene Bonamia ostreae og Marteilia refringens

1. Hele Norges kystlinje
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN NR. 226/04/COL

av 9. september 2004

om godkjenning av planen framlagt av Norge for å fjerne all fisk i oppdrettsanlegg  
som er infisert med infeksiøs lakseanemi (ILA) 

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, (heretter kalt ”EØS-
avtalen”), særlig avtalens artikkel 109 og protokoll 1,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, 
særlig artikkel 5 nr. 2 bokstav d) og protokoll 1,

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I nr. 3.1.7:

Rådsdirektiv 93/53/EØF av 24. juni 1993 om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for 
bekjempelse av visse fiskesykdommer, med endringer, 

tilpasset ved protokoll 1 til EØS-avtalen, særlig rettsaktens artikkel 6 bokstav a) første strekpunkt,

under henvisning til EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 196/04/COL av 14. juli 2004 om fullmakt for 
det medlem av kollegiet med særlig ansvar for det frie varebytte, til å fastsette bestemte vedtak og tiltak, 
særlig vedtakets nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

Rettsaktens artikkel 6 bokstav a) første strekpunkt fastsetter at man for å få kontroll over et utbrudd av 
infeksiøs lakseanemi (ILA) skal fjerne all fisk i oppdrettsanlegget i samsvar med en plan utarbeidet av den 
offentlige myndighet og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt ”Overvåkningsorganet”).

Rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I nr. 3.2.29, kommisjonsvedtak 2003/466/EF av 13. juni 
2003 om fastsettelse av kriterier for oppretting av soner og offentlig overvåking ved mistanke om eller 
bekreftet forekomst av infeksiøs lakseanemi (ILA), fastsetter prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder 
for påvisning og bekreftelse av forekomst av ILA samt kriterier for soneinndeling og offentlig overvåkning 
ved mistanke om eller bekreftet forekomst av ILA.

Norge anmodet ved brev av 30. januar 2003 og utdypning i brev av 7. april 2004 om Overvåkningsorganets 
godkjenning av den norske planen for fjerning av fisk i oppdrettsanlegg som er infisert med ILA-virus som 
fastsatt i rettsaktens artikkel 6 og som bygger på kriteriene i vedtak 2003/466/EF.

Overvåkningsorganet har i nært samarbeid med Kommisjonen for De europeiske fellesskap gjennomgått 
planen framlagt av Norge i lys av den vitenskapelige og tekniske kunnskap som foreligger.

Fisken skal fjernes for å hindre spredning av sykdommen til andre oppdrettsanlegg og til den ville 
bestanden som er mottakelig for denne sykdommen.

Beslutningen om å fjerne fisken skal i hvert enkelt tilfelle bygge på en analyse av risikoen for videre 
spredning av sykdommen, herunder hvor alvorlig utbruddet er og andre omstendigheter av betydning for 
risikoen, og må ta i betraktning aktuell praktisk erfaring og vitenskapelig kunnskap.

Undersøkelsen viser at planen framlagt av Norge oppfyller kravene til slike planer, og den bør derfor 
godkjennes.

2004/EØS/64/02
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Overvåkningsorganet henviste ved sitt vedtak 222/04/COL saken til EFTAs veterinærkomité som bistår 
EFTAs overvåkningsorgan.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs 
overvåkningsorgan –

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Planen oversendt av Norge for fjerning av all fisk i oppdrettsanlegg som er infisert med infeksiøs  
lakseanemi (ILA), godkjennes.  

2. Dette vedtak trer i kraft 15. september 2004.  

3. Dette vedtak er rettet til Norge.  

4. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.  

Utferdiget i Brussel, 9. september 2004.

For EFTAs overvåkningsorgan

 Bernd Hammermann Niels Fenger
 Medlem av kollegiet Direktør
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN NR. 227/04/COL

av 9. september 2004

om Islands status med hensyn til fiskesykdommene hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs 
hematopoietisk nekrose (IHN)

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, (heretter kalt ”EØS-
avtalen”), særlig avtalens artikkel 109 og protokoll 1,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, 
særlig artikkel 5 nr. 2 bokstav d) og protokoll 1,

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I nr. 4.1.5:

Rådsdirektiv 91/67/EØF av 28. januar 1991 om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og 
akvakulturprodukter,  

tilpasset ved protokoll 1 til EØS-avtalen, særlig rettsaktens artikkel 5,

under henvisning til EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 196/04/COL av 14. juli 2004 om fullmakt for 
det medlem av kollegiet med særlig ansvar for det frie varebytte, til å fastsette bestemte vedtak og tiltak, 
særlig vedtakets nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

For å oppnå status som godkjent sone og godkjent fiskeoppdrettsanlegg i en ikke godkjent sone 
med hensyn til en av eller begge fiskesykdommene hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs 
hematopoietisk nekrose (IHN), skal EFTA-statene framlegge for EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt 
”Overvåkningsorganet”) de relevante begrunnelser og de nasjonale regler som sikrer at vilkårene fastsatt 
i rettsakten oppfylles.

Overvåkningsorganet godkjente ved sitt vedtak nr. 155/03/COL av 18. juli 2003 og i samsvar med 
rettsaktens artikkel 10 den islandske planen utformet med tanke på å oppnå status som godkjent sone i 
samsvar med rettsaktens artikkel 5, med hensyn til de to sykdommene VHS og IHN.

Den islandske regjering anmodet ved sitt brev av 17. oktober 2003 Overvåkningsorganet om å oppnå status 
for Islands fastland og kystsone som godkjent sone med hensyn til de to sykdommene VHS og IHN.

Overvåkningsorganet har vurdert opplysningene oversendt av Island, og kommet til at fastlandet og 
kystsonen innenfor landets territorium er kvalifisert til å oppnå status som godkjent sone med hensyn til 
de to sykdommene VHS og IHN, ved å oppfylle kravene i rettsaktens artikkel 5.

Godkjenningen betyr at helsesituasjonen i Island med hensyn til de to sykdommene VHS og IHN tilsvarer 
situasjonen i en sone i Den europeiske union som har godkjent status for begge sykdommer. 

Av klarhetshensyn bør EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 155/03/COL av 18. juli 2003 som godkjente 
den islandske planen for de to sykdommene VHS og IHN, oppheves. 

Overvåkningsorganet henviste ved sitt vedtak 223/04/COL saken til EFTAs veterinærkomité som bistår 
EFTAs overvåkningsorgan.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs 
overvåkningsorgan –

2004/EØS/64/03
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. De deler av Island som er oppført i vedlegget erklæres som godkjent fastlandssone 
og som godkjent kystsone for fisk med hensyn til fiskesykdommene hemoragisk 
virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN).  

2. Dette vedtak trer i kraft 15. september 2004.  

3. Dette vedtak er rettet til Island.  

4. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.  

Utferdiget i Brussel, 9. september 2004.

For EFTAs overvåkningsorgan

 Bernd Hammermann Niels Fenger
 Medlem av kollegiet Direktør

VEDLEGG

Godkjente soner med hensyn til en av eller begge fiskesykdommene IHN og VHS

IHN

Hele Islands fastlands- og kystsone

VHS

Hele Islands fastlands- og kystsone
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN NR. 21/04/COL

av 25. februar 2004

om internasjonale handelsforetak

(ISLAND)

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61 til 
63 og protokoll 26,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en 
Domstol(2), særlig artikkel 24 og protokoll 3 del I artikkel 1(3), 

under henvisning til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(4), særlig kapittel 
17B(5),

under henvisning til Overvåkningsorganets vedtak om å innlede formell undersøkelse(6), og 

ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

1. SAKSBEHANDLING

 I mars 1999 vedtok Island lov nr. 31/1999 om internasjonale handelsforetak, som fastsetter 
vilkårene for etablering og registrering i Island av en ny form for selskaper, såkalte internasjonale 
handelsforetak. Sammen med lov nr. 29/1999, som endrer en rekke skattelover med henblikk på 
anvendelse av disse lovene på internasjonale handelsforetak, utgjør disse lovbestemmelsene én 
enkelt lovpakke som fremmer etablering av internasjonale handelsforetak i Island.

 Ut fra de foreliggende opplysninger var EFTAs overvåkningsorgans konkurranse- og statsstøtte-
direktorat av den foreløpige oppfatning at skattebehandlingen av internasjonale handelsforetak, slik 
den var fastlagt i nevnte lovtekster, kunne utgjøre statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61  
nr. 1. Ved brev av 28. juli 2000 (dok.nr. 00-4830-D) anmodet Overvåkningsorganet den islandske 
regjering om å framlegge alle nødvendige opplysninger slik at det kunne ta stilling til hvorvidt de 
islandske skattetiltakene for internasjonale handelsforetak utgjorde statsstøtte og, dersom de omfattet 
statsstøtte, om de kunne erklæres forenlige med EØS-avtalens artikkel 61.

2004/EØS/64/04

(1)  Heretter kalt “EØS-avtalen”.
(2)  Heretter kalt “overvåknings- og domstolsavtalen”.
(3)  Det gjøres oppmerksom på at endringene i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 som følge av avtalen mellom EFTA-

statene av 10. desember 2001 om endring av protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan 
og en Domstol trådte i kraft 28. august 2003. Disse endringene innlemmer “rådsforordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens [tidligere] artikkel 93” i protokoll 3.

(4) Retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 
artikkel 1, vedtatt og utferdiget av EFTAs overvåkningsorgan 19. januar 1994, EFT L 231 av 3.9.1994 og EØS-tillegget nr. 32 av 
samme dato, sist endret ved Overvåkningsorganets vedtak nr. 198/03/COL av 5. november 2003, ennå ikke offentliggjort, heretter 
kalt retningslinjene for statsstøtte.

(5)  Kapittel 17B om anvendelse av statsstøttereglene på tiltak knyttet til direkte beskatning av foretak, fastsatt ved Overvåkningsorganets 
vedtak nr. 149/99/COL av 30. juni 1999, EFT L 137 av 8. juni 2000, side 11, og EØS-tillegget nr. 26 av samme dato.

(6)  Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 392/01/COL av 6. desember 2001, EFT C 87 av 11. april 2002, s. 10, og EØS-tillegget  
nr. 19 av samme dato.
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 Etter å ha vurdert opplysningene framlagt av den islandske regjering ved brev av 24. oktober 
2000 (dok.nr. 00-7751-A), var konkurranse- og statsstøttedirektoratet fortsatt i tvil med hensyn 
til skattetiltakenes forenlighet med EØS-avtalens statsstøtteregler. Ved brev av 24. juli 2001  
(dok.nr. 01-5609-D) oppfordret Overvåkningsorganet derfor den islandske regjering til å framlegge 
ytterligere opplysninger for å se om tvilen kunne fjernes.

 Etter å ha mottatt svar fra den islandske regjering av 20. september 2001 (dok.nr. 01-7477-A), vedtok 
Overvåkningsorganet 6. desember 2001 å innlede formell undersøkelse (vedtak nr. 392/01/COL). 
Den islandske regjering ble samme dato underrettet ved en kopi av vedtaket (dok.nr. 01-9848-D).

 Ved brev av 8. januar 2002 (dok.nr. 02-243-A) framla den islandske regjering sine merknader til 
Overvåkningsorganets vedtak, der den gjentok argumentene som allerede var blitt fremmet i brevene 
av 24. oktober 2000 og 20. september 2001. I tillegg informerte den Overvåkningsorganet om visse 
endringer i skattelovgivningen som ville få generell anvendelse på alle skattepliktige foretak i Island. 
Overvåkningsorganet mottok ingen merknader fra tredjeparter.

2. BESKRIVELSE AV TILTAKENE: SKATTEREGLENE FOR INTERNASJONALE 
HANDELSFORETAK I ISLAND

 Lov nr. 31/1999, som inneholder de nødvendige bestemmelser om etablering og registrering av 
internasjonale handelsforetak i Island, ble vedtatt av Alltinget i mars 1999. For lovens formål er 
et internasjonalt handelsforetak et selskap som er etablert i Island og registrert som et allment 
eller privat aksjeselskap. Etter registreringen må det internasjonale handelsforetaket søke om 
driftstillatelse. 

 Lov nr. 31/1999 avgrenser den virksomhet et internasjonalt handelsforetak kan utøve til følgende 
virksomhetsområder:

– drive handel med utenlandske foretak utenfor Island, i eget navn eller som mellomforhandler, 
med varer som ikke omfattes av EØS-avtalen og ikke har opprinnelse i Island,

– opptre som mellomforhandler ved handel med tjenester mellom utenlandske foretak utenfor 
islandsk jurisdiksjon,

– utøve virksomhet som et holdingselskap som eier og investerer i utenlandske foretak eller 
immaterielle aktiva som er formelt registrert utenfor Island, f.eks. varemerker, patenter, 
mønsterrettigheter og utgivelsesrettigheter,

– eie eller kontrollere og registrere luftfartøyer og skip, unntatt fiskefartøyer i Island, forutsatt at 
slike luftfartøyer og skip bare benyttes til virksomhet som internasjonale handelsforetak kan 
utøve, 

– eie eller kontrollere og registrere luftfartøyer og skip, unntatt fiskefartøyer i Island, og leie ut 
eller framleie disse til utenlandske foretak for transport utenfor islandsk jurisdiksjon,

– foretaket kan ikke drive varehandel i eget navn med parter i Island eller med parter utenfor Island 
eller være mellomforhandler ved slik handel, og det kan ikke helt eller delvis bearbeide varer i 
Island.

 Parallelt med vedtakelsen av lov nr. 31/1999 vedtok Alltinget i mars 1999 lov nr. 29/1999 om 
endring av eksisterende skattelovgivning med henblikk på dens anvendelse på internasjonale 
handelsforetak, nærmere bestemt lov nr. 75/1981 om inntektsskatt og netto formueskatt, lov nr. 
83/1989 om tilleggsskatt på nettoformue, lov nr. 36/1978 om stempelavgift og lov nr. 88/1991 om 
ekstra skatteinntekter til staten. 

 Ifølge de opplysninger som er framlagt av islandske myndigheter, er internasjonale handelsforetak 
omfattet av islandsk skattelovgivning og underlagt de samme regler og krav som andre islandske 
foretak med hensyn til regnskapsføring, levering av selvangivelse og framlegging av informasjon 
for skattemyndighetene. I spørsmål som bl.a. inntektsdefinisjon, inntektsbevegelse, fradrag og 
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avskriving gjelder de samme reglene for internasjonale handelsforetak som for andre islandske 
foretak.

 I henhold til lov nr. 29/1999 § 3 betaler internasjonale handelsforetak inntektsskatt til en sats på 5 %, 
som er lavere enn inntektsskattesatsen på 30 % (senere redusert til 18 %, jf. nedenfor) som gjelder 
for foretak generelt i Island.

 I samsvar med § 84 i lov nr. 75/1981 om inntektsskatt og netto formueskatt og § 3 i lov nr. 83/1989 
om tilleggsskatt på nettoformue betaler alle islandske foretak en netto formueskatt på 1,2 % (senere 
redusert til 0,6 %, jf. nedenfor). Internasjonale handelsforetak er fritatt for denne skatten i henhold 
til lov nr. 29/1999 § 4.

 Selv om islandske foretak er underlagt stempelavgift i samsvar med lov nr. 36/1978 om stempelavgift, 
er internasjonale handelsforetak i henhold til lov nr. 29/1999 § 6, som endrer § 3 i lov nr. 36/1978 
om stempelavgift, delvis fritatt for denne avgiften. Avgiftsfritaket gjelder ikke driftsmidler som 
erverves av internasjonale handelsforetak i Island, idet slike transaksjoner fortsatt omfattes av 
stempelavgiften.

 Endelig ble det ved lov nr. 29/1999 § 7 tilføyd to nye bestemmelser i lov nr. 88/1991 om ekstra 
skatteinntekter til staten. For å motta den nødvendige driftstillatelse betaler internasjonale 
handelsforetak et gebyr på ISK 100 000 (ca € 1153). I tillegg avkreves internasjonale handelsforetak 
en årlig tilsynsavgift på ISK 100 000. Andre islandske foretak er ikke omfattet av disse avgiftene.

 Som følge av vedtakelsen av lov nr. 133/2001 om endring av flere skattelover, ble inntektsskattesatsen 
for aksjeselskaper redusert fra 30 % til 18 % med virkning fra 1. januar 2002. Satsen for netto 
formueskatt ble redusert fra 1,2 % til 0,6 %. 

 Bestemmelsene i lov nr. 29/1999 om endring av skattelovene med henblikk på beskatning av 
internasjonale handelsforetak trådte i henhold til lovens § 8 i kraft 1. januar 1999, og gjelder derfor 
fra og med skatteåret 1999.

3. MERKNADER FRAMLAGT AV ISLANDS REGJERING

I brevet av 8. januar 2002 påpekte Islands regjering at kapittel 17B i retningslinjene for statsstøtte 
trådte i kraft tre måneder etter at loven om internasjonale handelsforetak ble vedtatt.

I sin tidligere brevutveksling med Overvåkningsorganet bestred den islandske regjering imidlertid  
at skattetiltakene hadde karakter av statsstøtte. Det forhold at forskjellige skatteordninger ble 
anvendt på forskjellige typer foretak, kunne i seg selv ikke danne grunnlag for en antakelse om at 
forskjellene i skattebehandlingen innebar statsstøtte. Den islandske regjering mente at loven om 
internasjonale handelsforetak ikke begunstiget enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer. 
Skatteordningen for internasjonale handelsforetak var verken næringsavgrenset eller til fordel for 
visse geografiske områder. Videre framholdt den islandske regjering at ordningen tillot virksomhet 
på mange ulike områder, og at alle foretak i EØS som utøvde virksomhet på disse områdene kunne 
omfattes av ordningen, uavhengig av grunnleggerens bosted eller lignende faktorer. Alle foretak 
registrert som internasjonale handelsforetak betalte dessuten skatt etter samme sats, dvs. 5 %. Den 
islandske regjering konkluderte derfor med at skatteordningen for internasjonale handelsforetak var 
av generell art og ikke kunne anses å “innrømme unntak fra anvendelse av skattesystemet for enkelte 
foretak”.

Den islandske regjering hevdet videre at loven om internasjonale handelsforetak ikke vred 
konkurransen eller påvirket samhandelen. Ordningen omfattet enhver som oppfyller objektive og 
klare vilkår fastsatt ved lov. Ifølge den islandske regjering var skattebehandlingen av internasjonale 
handelsforetak etter islandsk lov ikke av en slik art at den begunstiget visse foretak eller grupper 
av foretak eller et bestemt marked i forhold til konkurrentene. Vilkårene for etablering av 
internasjonale handelsforetak gjaldt for alle personer og foretak innenfor EØS, og innebar derfor 
ingen konkurransefordel for bestemte foretak. På bakgrunn av at alle foretak som utøvde virksomhet 
på de områder som var omfattet av ordningen hadde lik og uhindret adgang til den, syntes det ikke 
å foreligge noen åpenbar grunn til å anta at det ville oppstå konkurransevridning i et gitt marked. 
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Islands regjering mente derfor at byrden for å bevise tiltakets uforenlighet med EØS-avtalens  
artikkel 61 lå hos Overvåkningsorganet.

Ved sammenligning av inntektsskattesatsen for internasjonale handelsforetak med den generelle 
skattesatsen, var det ifølge den islandske regjering nødvendig å ta hensyn til de særlige regler som 
gjaldt for beskatning av utbytte utbetalt av et internasjonalt handelsforetak til en aksjeeier med 
skatteplikt i Island. Etter den alminnelige regel for beskatning av utbytte i Island var utbytte utbetalt 
av et aksjeselskap til et annet foretak unntatt fra skatt, mens utbytte utbetalt av aksjeselskaper 
til privatpersoner ble belastet med en endelig forskuddskatt på 10 %. Dersom foretaket som 
betalte utbytte var et internasjonalt handelsforetak, ble imidlertid utbyttet registrert som inntekt 
for mottakeren og dermed underlagt vanlig inntektsskatt, enten mottakeren var et foretak eller en 
privatperson. Inntektsskatten på 5 % for internasjonale handelsforetak var derfor å anse som en 
skatteutsettelse inntil overskuddet ble utdelt som utbytte.

Videre mente den islandske regjering at kriteriene for bagatellmessig støtte var oppfylt i denne 
saken. Dersom Overvåkningsorganet skulle komme til den konklusjon at det forelå støtte, ville denne 
støtten være under terskelen for bagatellmessig støtte og derfor anses for ikke å ha noen merkbar 
innvirkning på samhandelen og konkurransen innenfor EØS.

Endelig kunne den islandske regjering ikke se at internasjonal handelsvirksomhet mellom stater som 
ikke var parter i EØS-avtalen, skulle kunne betraktes som en tjeneste som faller inn under EØS-
avtalens virkeområde.

II. VURDERING

EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 lyder: 

“Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene 
eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige 
enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den 
utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.”

For at et tiltak skal anses som statsstøtte, må det altså utgjøre en selektiv fordel for enkelte foretak, tildeles 
gjennom statsmidler og påvirke konkurransen og samhandelen mellom partene i EØS-avtalen.

1. SELEKTIV FORDEL FOR ENKELTE FORETAK

For det første må tiltaket innrømme enkelte foretak en fordel som reduserer de kostnader de ellers 
ville måtte bære i utøvelsen av sin virksomhet, og befrir dem fra byrder som de normalt dekker 
gjennom egne budsjetter. 

I henhold til kapittel 17B.3 nr. 2 i retningslinjene for statstøtte kan en slik fordel bestå i en 
reduksjon av foretakets skattebyrde på forskjellige måter, herunder en full eller delvis reduksjon av 
skattebeløpet, f.eks. fritak eller skattekreditt.

Det viktigste kriteriet for om EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 får anvendelse på et skattetiltak, er 
derfor om tiltaket innebærer et unntak fra anvendelse av skattesystemet for visse foretak i den berørte 
EFTA-staten(7). Dette betyr at det først må fastslås hvordan det generelle skattesystemet er utformet. 
Deretter må det undersøkes om unntak fra eller forskjeller innenfor systemet er berettiget ut fra 
skattesystemets art eller generelle oppbygging, dvs. om de er direkte avledet av de grunnleggende 
eller veiledende prinsipper for den berørte statens skattesystem. Dersom dette ikke er tilfellet, 
foreligger det statsstøtte.

(7)  Kapittel 17.B.3.1 i retningslinjene for statsstøtte.
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Den viktigste fordelen som innrømmes internasjonale handelsforetak, er at de betaler inntektsskatt 
til en lavere sats enn den som generelt får anvendelse for skattepliktige foretak i Island. Mens 
inntektsskattesatsen for foretak generelt er på 30 % (fra og med januar 2002 redusert til 18 %), er 
den tilsvarende satsen for internasjonale handelsforetak bare 5 %. Den lavere inntektsskattesatsen 
for internasjonale handelsforetak oppfyller kriteriet fastsatt i kapittel 17B.3 nr. 2 i retningslinjene 
for statsstøtte, ettersom den reduserer disse foretakenes skattebyrde sammenlignet med andre 
skattepliktige foretak i Island. 

Overvåkningsorganet kan ikke slutte seg til den islandske regjerings resonnement når den hevder 
at det ved sammenligning av inntektsskattesatsen for internasjonale handelsforetak med den 
generelle satsen, må tas hensyn til de særlige reglene som gjelder for beskatning av utbytte utbetalt 
av et internasjonalt handelsforetak til en aksjeeier med skatteplikt i Island. Den generelle regel for 
beskatning av utbytte i Island er at utbytte ubetalt av et aksjeselskap til et annet foretak ikke er 
underlagt beskatning. Utbytte fra internasjonale handelsforetak blir derimot beskattet som inntekt 
for mottakerforetakene til en sats på 18 %. Videre belastes utbytte utbetalt av et aksjeselskap til 
privatpersoner med en endelig forskuddsskatt på 10 %, mens mottakeren må betale full inntektsskatt 
dersom foretaket som betaler utbytte, er et internasjonalt handelsforetak. Utbetaling av utbytte fra 
internasjonale handelsforetak til aksjeeiere som ikke skatter til Island, beskattes på samme måte som 
utbetaling av utbytte fra andre islandske foretak til aksjeeiere som ikke skatter til Island.

Slik Overvåkningsorganet ser det, er skatteordningen for internasjonale handelsforetak en form for 
skattekreditt. Overskudd som tilbakeholdes i foretakene, belastes bare med 5 % skatt. Beskatningen 
av utbytte utbetalt av internasjonale handelsforetak innebærer at den samlede beskatning av fordelt 
overskudd bare er noe høyere for internasjonale handelsforetak enn for andre islandske aksjeselskaper. 
Samtidig har aksjeeierne innflytelse på overskuddsfordelingen og dermed også på varigheten av 
skatteutsettelsen. Av nevnte grunner innebærer skatteordningen en gunstig beskatning av overskudd 
som ikke er utdelt til aksjeeierne, men tilbakeholdt i det internasjonale handelsforetaket. 

I tillegg er internasjonale handelsforetak fullt ut fritatt for betaling av netto formueskatt og delvis 
fritatt for betaling av stempelavgift, med det unntak at kjøp av driftsmidler i Island er en skattepliktig 
transaksjon, også for internasjonale handelsforetak. Argumentene ovenfor med hensyn til lavere sats 
for inntektsskatt gjelder tilsvarende for disse fritakene. 

For å komme inn under EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 må tiltaket være særskilt eller selektivt ved at 
det begunstiger enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer. Den gunstige skattebehandlingen 
gjelder bare foretak som oppfyller vilkårene fastlagt i lov nr. 31/1999 om internasjonale 
handelsforetak. Den mer fordelaktige skattebehandlingen (herunder lavere sats for inntektsskatt og 
fullt eller delvis fritak for betaling av netto formueskatt og/eller stempelavgift) får anvendelse bare 
på foretak som utøver virksomhet på de områder som er avgrenset ved lov nr. 31/1999, og som 
juridisk er et internasjonalt handelsforetak, enten det er et allment eller et privat aksjeselskap.

Overvåkningsorganet kan ikke godta den islandske regjerings argument om at skatteordningen for 
internasjonale handelsforetak i henhold til bestemmelsene i lov nr. 29/1999 er av generell art og ikke 
medfører fordeler for enkelte foretak fordi den er åpen for alle personer og foretak innenfor EØS 
som utøver virksomhet som internasjonale handelsforetak. Tvert om innebærer en undersøkelse 
av statsstøtte at eventuelle fordeler vurderes utelukkende på nasjonalt plan, i dette tilfellet under 
henvisning til ethvert annet foretak som skatter til Island(8).

De europeiske fellesskaps domstol har slått fast at ethvert tiltak som helt eller delvis har til formål å 
frita foretak i en bestemt næring fra avgifter som følger av den normale anvendelse av det generelle 
skattesystem, uten at dette unntaket er berettiget ut fra systemets art og logikken i dets generelle 
oppbygging, utgjør statsstøtte(9). For å avgjøre om skattesystemets art og generelle oppbygging kan 
være en mulig berettigelse for å anvende en redusert skattesats eller for å innrømme fritak for betaling 
av netto formueskatt eller stempelavgift, må det derfor vurderes om de aktuelle skattetiltakene tjener 
formål som er innebygd i selve skattesystemet, eller om de snarere forfølger andre, eventuelt legitime 

(8)  Se bl.a. kommisjonsvedtak av 17. februar 2003 om statsstøtte innført av Nederland for internasjonal finansvirksomhet, EUT L 180 
av 18.7.2003, s. 52, nr. 82.

(9)  Sak C-173/73 Italia mot Kommisjonen [1974] saml. 709.
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mål som ligger utenfor dette systemet. I den forbindelse minner Overvåkningsorganet om at det er 
opp til den berørte EFTA-staten å godtgjøre at de aktuelle skattetiltakene følger skattesystemets 
iboende logikk(10). 

Etter Overvåkningsorganets mening har den islandske regjering ikke gitt noen begrunnelse for  
unntaket fra det generelle skattesystem på grunnlag av skattesystemets utforming. Overvåkningsorganet 
har vanskelig for å se at den gunstige skattebehandlingen av internasjonale handelsforetak følger 
av skattesystemets art og logikk, og anser snarere at et skattetiltak hvis virkning i hovedsak er 
å fremme en viss næringsgren, oppfyller selektivitetskriteriet for statsstøtte(11). Det minnes om 
at inntektsskattesatsen for skattepliktige foretak i Island var på 30 % til utgangen av 2001 og 
ble redusert til 18 % fra 1. januar 2002, mens internasjonale handelsforetak bare betaler 5 % 
skatt. Skatteordningen som er til vurdering gjelder bare internasjonale handelsforetak og fører 
til gunstigere skattebehandling utelukkende av denne type foretak, noe som bekrefter tiltakets 
selektive karakter. Da den islandske regjering vedtok lovtiltakene om etablering og registrering av 
internasjonale handelsforetak, var det ikke først og fremst av skattehensyn, men ut fra økonomisk-
politiske vurderinger som ikke var direkte knyttet til skattesystemet. Overvåkningsorganet setter ikke 
spørsmålstegn ved om slike hensyn er gyldige eller legitime, men vil like fullt minne om rettspraksis 
ved De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol, som gjør det klart at selv om de mål som søkes 
nådd med et offentlig tiltak er legitime, er dette ikke tilstrekkelig til å unngå at tiltaket blir undersøkt 
fra et statsstøtteperspektiv: “[...] dersom man fulgte dette argumentet, ville det være tilstrekkelig for 
offentlige myndigheter å vise til legitimiteten ved de mål som søkes nådd gjennom et støttetiltak for 
at tiltaket skulle anses som et generelt tiltak som faller utenfor virkeområdet for traktatens [tidligere] 
artikkel 92 nr. 1. Nevnte bestemmelse skiller ikke mellom statlige tiltak under henvisning til deres 
bakgrunn eller formål, men definerer dem ut fra deres virkning(12).”

Endelig har den islandske regjering påpekt at internasjonale handelsforetak bærer en større byrde enn 
andre islandske foretak i den grad de må søke om driftstillatelse mot et gebyr på ISK 100 000 (ca € 
1153) og betale en årlig tilsynsavgift på ISK 100 000, som ingen andre foretak i Island er forpliktet 
til å betale. Etter Overvåkningsorganets mening ble disse tilleggsavgiftene innført som følge av et 
vedtak truffet av den islandske stat ut fra beveggrunner som ikke er knyttet til de skattefordeler 
som er til vurdering, men har til formål å sikre at ethvert internasjonalt handelsforetak som ønsker 
å etablere seg i Island, utøver sin virksomhet på forskriftsmessig og forsvarlig måte i samsvar med 
islandsk lov.

2. STATSMIDLER

For det andre må fordelen tildeles av staten eller gjennom statsmidler. 

Den gunstige behandlingen av internasjonale handelsforetak innebærer redusert skatteinngang for 
staten for en del av foretakenes overskudd. En slik skattereduksjon, uavhengig av om den innrømmes 
i form av fritak, lavere skattesats eller skatteutsettelse, fører til en nedgang i statens inntekter. I 
henhold til kapittel 17B.3 nr. 3 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte tilsvarer slike 
tapte skatteinntekter bruk av statsmidler i form av skatteutgifter.

Fra et statsstøttesynspunkt er det ikke relevant om de berørte foretakene er fullt ut eller delvis 
fritatt for en viss avgift(13). Dette er fordi ethvert fritak for betaling av en avgift reduserer den 
kostnadsbyrde et foretak normalt må bære i utøvelsen av sin virksomhet i forhold til andre foretak 
som er skattepliktige etter det samme nasjonale skattesystem.

(10)  Se i den forbindelse uttalelse fra generaladvokat Ruíz-Jarabo i sak C-6/97 Republikken Italia mot Kommisjonen [1999] saml. I-2981, 
nr. 27.

(11)  Kapittel 17B.3.2 i retningslinjene for statsstøtte.
(12)  Sak T-55/99 Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) mot Kommisjonen [2000] saml. II-3207, nr. 53.
(13)  Kapittel 17B.3 i retningslinjene for statsstøtte.
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Endelig er det forhold at nedgangen i skatteinntekter senere kan kompenseres gjennom en økning 
i antallet skattebetalere som følge av tiltaket, ikke ensbetydende med at tiltaket ikke finansieres 
gjennom statsmidler. Spørsmålet om et tiltak utgjør statsstøtte, idet enkelte foretak mottar mer støtte 
eller bidrar mindre til finansiering av offentlige goder og tjenester enn andre foretak, må vurderes 
ut fra foretaksnivået på det tidspunkt tiltaket ble iverksatt. I motsatt fall ville enhver form for støtte 
kunne begrunnes med at støtten oppmuntret til etablering av foretak i den berørte avtaleparten, og at 
dette ville føre til en økning i dens framtidige skatteinntekter.

3. KONKURRANSEVRIDNING OG PÅVIRKNING AV SAMHANDELEN

For det tredje må tiltaket vri konkurransen og påvirke samhandelen mellom avtalepartene.

Overvåkningsorganet understreker at analysen av hvordan samhandelen påvirkes av en gitt 
skatteordning, som per definisjon er abstrakt og generell, bare kan utføres på et generelt, abstrakt 
plan(14). Påvirkningen på et marked, en sektor eller et bestemt produkt kan ikke påvises, ettersom 
virksomhetsområdene til internasjonale handelsforetak varierer. Blant annet kan internasjonale 
handelsforetak drive handel med varer som ikke omfattes av EØS-avtalen og ikke har opprinnelse 
i Island. Selve handelsvirksomheten kan imidlertid betraktes som en tjeneste som faller inn under 
EØS-avtalens virkeområde. I den forbindelse vises det til at internasjonale handelsforetak kan 
opptre som mellomforhandlere i handel med tjenester mellom utenlandske foretak utenfor islandsk 
jurisdiksjon. Internasjonale handelsforetak kan også eie eller kontrollere og registrere luftfartøyer, 
forutsatt at disse benyttes til virksomhet som internasjonale handelsforetak kan utøve, og de kan 
eie eller kontrollere og registrere luftfartøyer og leie ut eller framleie disse til utenlandske foretak 
for transport utenfor Island. I strid med den islandske regjerings oppfatning er dette tjenester som 
omfattes av EØS-avtalen. 

Det følger av beskrivelsen ovenfor at internasjonale handelsforetaks viktigste virksomhetsområder 
er innen internasjonal handel der de direkte konkurrerer med andre foretak etablert innenfor EØS. 
Den islandske regjering har da også indirekte innrømmet at skattetiltakene for internasjonale 
handelsforetak påvirker konkurransen og samhandelen, idet den understreket at uten loven om 
internasjonale handelsforetak ville foretakene som utøver slik virksomhet ikke være etablert i Island, 
og dermed betale skatt under en annen jurisdiksjon. Overvåkningsorganet trekker derfor den slutning 
at skatteordningen for internasjonale handelsforetak påvirker konkurransen og samhandelen mellom 
avtalepartene.

Endelig påpekte den islandske regjering i sitt brev av 20. september 2001 at bare ti internasjonale 
handelsforetak hadde fått driftstillatelse så langt, og at noen av dem ikke var i virksomhet. Den 
islandske regjering mente at støtten ikke kunne påvirke samhandelen mellom partene i EØS-avtalen 
på grunn av sitt ytterst begrensede omfang, og at kriteriene for bagatellmessig støtte(15) derfor var 
oppfylt i denne saken.

Med hensyn til påvirkning av samhandelen mellom EUs medlemsstater har De europeiske 
fellesskaps domstol konsekvent framholdt at et forholdsvis lite støttebeløp, eller et forholdsvis 
lite mottakerforetak, ikke i seg selv utelukker muligheten for at et statsstøttetiltak kan påvirke 
samhandelen mellom medlemsstatene(16). Skattetiltakene som er til vurdering, oppfyller heller ikke 
kriteriene for bagatellmessig støtte, særlig fordi det ikke foreligger noen garanti for at den øvre 
grense for bagatellmessig støtte ikke vil bli overskredet, og fordi kumulasjon med annen statsstøtte 
ikke kan utelukkes.

(14)  Se i den forbindelse kommisjonsvedtak av 20. desember 2001 om statsstøtte innført av Spania i 1993 for visse nyetablerte foretak 
i Vizcaya (Spania), EUT L 40 av 14.2.2003, s. 11, nr. 64.

(15)  Kapittel 12 i retningslinjene for statsstøtte omhandlet bagatellmessig støtte. Kapitlet ble strøket ved vedtak i EFTAs 
overvåkningsorgan nr. 198/03/COL av 5. november 2003. Kommisjonsforordning (EF) nr. 69/2001 av 12. januar 2001 om 
anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte (EFT L 10 av 13.1.2001, s. 30) ble innlemmet i EØS-avtalens 
vedlegg XV ved EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002 (EFT L 266 av 3.10.2002, s. 56, og EØS-tillegget nr. 49 
av samme dato).

(16)  Se bl.a. sak C-142/87 Belgia mot Kommisjonen (“Tubemeuse”) [1990] saml. I-959, nr. 43 og forente saker C-278/92, C-279/92 og 
C-280/92 Spania mot Kommisjonen [1994] saml. I-4103, nr. 40-42.
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4. NY STØTTE

Skatteordningen som er til vurdering, kan ikke anses som eksisterende støtte fordi den ikke oppfyller 
noen av kravene fastsatt i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 1. EØS-
avtalen trådte i kraft i Island i 1994, mens skatteordningen ble vedtatt først i 1999. 

I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 plikter Island 
å underrette Overvåkningsorganet om enhver plan som går ut på å innføre eller endre støtte. 
Skattetiltakene skulle ikke ha vært iverksatt før Overvåkningsorganet hadde tatt endelig standpunkt 
til dem. I dette tilfellet ble skattetiltaket ikke meldt til Overvåkningsorganet, og det er aldri blitt 
godkjent. I den utstrekning det er tildelt støtte, må denne anses som støtte som er ulovlig av 
saksbehandlingsgrunner.

Ethvert statlig tiltak som oppfyller kriteriene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, utgjør statsstøtte. I 
strid med den islandske regjerings oppfatning er det uten betydning at kapittel 17B i retningslinjene 
for statsstøtte ble vedtatt tre måneder etter lovpakken om internasjonale handelsforetak. Vedtakelsen 
av kapittel 17B om anvendelse av statsstøttereglene på tiltak knyttet til direkte beskatning av 
foretak, endret ingenting med hensyn til skattetiltakenes statsstøttekarakter. Overvåkningsorganets 
støttevurdering er basert på EØS-avtalens bestemmelse om at et tiltak som oppfyller kriteriene i 
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, utgjør statsstøtte. Overvåkningsorganets retningslinjer for anvendelse 
og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 ble utferdiget 19. januar 1994, og flere kapitler 
er etter hvert blitt endret som følge av behovet for avklaring med hensyn til vurderingen av visse 
statsstøttetiltak. Retningslinjene inneholder imidlertid bare Overvåkningsorganets fortolkning av 
EØS-avtalens artikkel 61, som i siste instans er underlagt EFTA-domstolens kontroll.

Ut fra vurderingene ovenfor mener Overvåkningsorganet at skattetiltakene til fordel for internasjonale 
handelsforetak utgjør ny støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Dette betyr at det må 
tas stilling til om tiltakene er forenlige med EØS-avtalens virkemåte etter unntaksbestemmelsene i 
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 2 og 3.

5. FORENLIGHET MED EØS-AVTALENS VIRKEMÅTE

Overvåkningsorganet understreker at de skattetiltak for internasjonale handelsforetak som er 
til vurdering, dvs. redusert inntektsskatt, fullt fritak for netto formueskatt og delvis fritak for 
stempelavgift, utgjør en støtteordning. Av den grunn kan situasjonen for den enkelte potensielle 
støttemottaker ikke undersøkes særskilt, og vurderingen gjelder de generelle vilkår for skattetiltakenes 
anvendelse. 

Med hensyn til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 2 mener Overvåkningsorganet at ingen av unntakene 
i denne bestemmelse får anvendelse i dette tilfellet. I henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 
bokstav a) og c) kan støtte som har til formål å fremme den økonomiske utvikling i områder der 
levestandarden er unormalt lav, eller der det er alvorlig underbeskjeftigelse, samt støtte som har til 
formål å lette utviklingen av enkelte næringsgrener eller på enkelte økonomiske områder, forutsatt 
at støtten ikke endrer vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser, anses 
som forenlig med EØS-avtalen. I henhold til avsnitt 17B.4 i retningslinjene for statsstøtte kan støtte 
som har til formål å fremme den økonomiske utvikling av visse områder, anses som forenlig med 
EØS-avtalens virkemåte bare dersom den står i rimelig forhold til og er direkte rettet mot de mål som 
søkes nådd. Når det innrømmes unntak på grunnlag av regionale kriterier, må Overvåkningsorganet 
særlig forvisse seg om at de aktuelle tiltakene bidrar til den regionale utvikling og er rettet mot 
virksomhet med lokal virkning, samt at de er knyttet til faktiske regionale ulemper og blir undersøkt 
i EØS-sammenheng(17).

(17)  Sak C-730/79 Philip Morris mot Kommisjonen [1980] saml. 2671.
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Støttetiltakene som er til vurdering, oppfyller ikke kravene til regionalstøtte som kan anses som 
forenlig med EØS-avtalens virkemåte. For det første er tiltakene ikke avgrenset til støtteberettigede 
områder, men gjelder generelt for hele Islands territorium. Videre er tiltakene heller ikke i samsvar 
med de øvrige kriterier for regionalstøtte fastsatt i kapittel 25 i retningslinjene for statsstøtte, fordi 
de ikke er knyttet til materielle eller immaterielle investeringer, opprettelse av arbeidsplasser eller 
særskilte prosjekter slik de relevante bestemmelser om regionalstøtte forutsetter.

Unntaksbestemmelsen i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav b), som omhandler støtte som har 
til formål å sikre at et viktig prosjekt av felles europeisk betydning kan realiseres, eller å bøte på 
en alvorlig forstyrrelse av økonomien i en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat, får heller ikke 
anvendelse i denne saken. Den gunstige skattebehandlingen av internasjonale handelsforetak i Island 
kan ikke betegnes som et prosjekt av felles europeisk betydning, og bøter heller ikke på en alvorlig 
forstyrrelse i Islands økonomi.

Ettersom skatteordningen for internasjonale handelsforetak i Island utgjør statsstøtte i henhold til 
EØS-avtalens artikkel 61 og ikke omfattes av noen av unntakene fastsatt i artikkel 61 nr. 2 og 3, anser 
Overvåkningsorganet støtten som uforenlig med EØS-avtalens virkemåte.

6. TILBAKEBETALING AV UTBETALT STØTTE

I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 14 skal Overvåkningsorganet 
etter et negativt vedtak i forbindelse med ulovlig støtte pålegge den berørte EFTA-staten å treffe alle 
nødvendige tiltak for å få tilbakebetalt støtten fra støttemottakeren.

Etter overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 14 nr. 1 annet punktum kan 
Overvåkningsorganet ikke kreve støtten tilbakebetalt dersom dette ville være i strid med et generelt 
prinsipp i EØS-retten. Et vedtak om tilbakebetaling ville være i strid med et generelt prinsipp i EØS-
retten bare dersom Overvåkningsorganet med dette skapte en berettiget forventning hos mottakerne 
om at støtten ble tildelt i samsvar med EØS-retten.

I den utstrekning det er blitt tildelt støtte i forbindelse med de aktuelle skattetiltakene, skal 
den islandske regjering beregne støtteelementet og kreve støtten tilbakebetalt fra mottakerne. 
Tilbakebetalingen skal gjennomføres fra og med skatteåret 1999.

7. KONKLUSJON

Overvåkningsorganet trekker den konklusjon at den særlige skatteordningen for internasjonale 
handelsforetak i Island utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Island har 
ulovlig iverksatt den aktuelle støtteordningen i strid med overvåknings- og domstolsavtalens 
protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. Støtten er dessuten uforenlig med EØS-avtalens virkemåte og må 
bringes til opphør.

I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 14 skal all støtte 
som er uforenlig med EØS-avtalens virkemåte kreves tilbakebetalt fra støttemottakerne. I den 
forbindelse kan Island trekke fra eventuelle beløp som allerede er tilbakebetalt til vedkommende  
myndigheter – 
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Skattetiltakene for internasjonale handelsforetak vedtatt i Island ved lov nr. 31/1999 og lov  
nr. 29/1999, samt annen lovgivning i tilknytning til disse, utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens 
artikkel 61. Skatteordningen for internasjonale handelsforetak i Island er uforenlig med EØS-avtalens 
virkemåte.

2. Island skal bringe skattetiltakene nevnt i nr. 1 til opphør.

3. Island skal treffe alle nødvendige tiltak for å få tilbakebetalt fra støttemottakeren støtten som er nevnt 
i nr. 1, og som er ulovlig utbetalt til støttemottakeren, med fradrag av eventuelle beløp som allerede er 
tilbakebetalt til vedkommende myndigheter.

 Tilbakebetalingen skal skje omgående og i samsvar med framgangsmåtene i nasjonal rett, forutsatt 
at de gjør det mulig å iverksette vedtaket umiddelbart og effektivt. Støtten som skal tilbakebetales, 
omfatter renter beregnet fra den dag støtten ble stilt til rådighet for støttemottakeren til den dag den blir 
tilbakebetalt. Renten skal beregnes på grunnlag av referanserenten fastsatt av Overvåkningsorganet, 
med fradrag av renter som allerede er belastet av vedkommende myndigheter.

4. Island skal underrette Overvåkningsorganet om de tiltak som er truffet for å etterkomme dette vedtak 
innen to måneder etter å ha blitt underrettet om vedtaket.

5. Dette vedtak er rettet til Island. Den islandske regjering skal underrettes ved et brev som inneholder 
en kopi av vedtaket.

6. Dette vedtak er gyldig i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2004.

For EFTAs overvåkningsorgan 

 Hannes Hafstein Einar Bull
 President Medlem av kollegiet 
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN NR. 148/04/COL

av 30. juni 2004

om miljøavgiftstiltak

(NORGE)

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61 til 
63,

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

under henvisning til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(4), særlig kapittel 
15(5),

under henvisning til Overvåkningsorganets vedtak om å innlede formell gransking(6),

etter å ha oppfordret interesserte parter til å framlegge sine merknader(7) i henhold til bestemmelsene i 
kapittel 5 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte(8) og i betrakting av deres merknader, og

ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

A.  SAKSBEHANDLING

Ved vedtak av 26. juli 2002 innledet Overvåkningsorganet formell gransking i henhold til 
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2. 

Ved brev av 26. juli 2002 (dok.nr. 02-5603-D) til Norges delegasjon til Den europeiske union, 
som også ble oversendt som faks, ba Overvåkningsorganet den norske regjering framlegge sine 
merknader til vedtaket om å innlede formell gransking og gi Overvåkningsorganet alle opplysninger 
som var nødvendige for å vurdere de aktuelle tiltakene. Den norske regjering ble gitt en svarfrist på 
to måneder etter å ha blitt underrettet om vedtaket (dvs. til 26. september 2002).

Et møte mellom representanter for norske myndigheter og Overvåkningsorganet fant sted  
3. september 2002 i Brussel.
 

(1) Heretter kalt ”EØS-avtalen”.
(2) Heretter kalt ”overvåknings- og domstolsavtalen”.
(3) Det gjøres oppmerksom på at endringene i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 som følge av avtalen mellom EFTA-

statene av 10. desember 2001 om endring av protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan 
og en Domstol, trådte i kraft 28. august 2003. Disse endringene innlemmer ”rådsforordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens [tidligere] artikkel 93” i protokoll 3.

(4) Retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 
3 artikkel 1, vedtatt og utferdiget av EFTAs overvåkningsorgan 19. januar 1994, offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og i 
EØS-tillegget til EFT nr. 32 av 3.9.1994, sist endret ved Overvåkningsorganets vedtak nr. 62/04/COL av 31. mars 2004, ennå ikke 
offentliggjort, heretter kalt ”Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte”.

(5) Kapittel 15 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte om støtte til miljøvern, fastsatt ved Overvåkningsorganets vedtak nr. 
152/01/COL av 23. mai 2001 og offentliggjort i EFT L 237 av 6.9.2001, s. 16 og i EØS-tillegget til EFT nr. 6 av 24.1.2002, heretter 
kalt ”miljøretningslinjene”.

(6) Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan nr. 149/02/COL av 26. juli 2002 om miljøavgiftstiltak (Norge), offentliggjort i EUT L 31 av 
6.2.2003, s. 36 og i EØS-tillegget til EUT nr. 8 av 6.2.2003, s. 2. 

(7) Kunngjøring der EFTA-statene, EUs medlemsstater og interesserte parter ble underrettet om vedtaket om å innlede formell 
gransking og oppfordret til å framlegge sine merknader til dette innen to uker etter at kunngjøringen var offentliggjort, EUT C 105 
av 1.5.2003, s. 38 og EØS-tillegget til EUT nr. 22 av 1.5.2003.

(8) Særlig avsnitt 5.3.2. i retningslinjene.

2004/EØS/64/05
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Etter en forlengelse av svarfristen framla den norske regjering sine merknader til vedtaket om å 
innlede formell gransking ved brev fra Finansdepartementet av 7. oktober 2002, mottatt og registrert 
av Overvåkningsorganet 10. oktober 2002 (dok.nr. 02-7327-A). I brevet ble det også gitt visse 
tilleggsopplysninger. 

På et møte mellom Overvåkningsorganet og norske myndigheter som fant sted 22. oktober 2002 i 
Oslo, minnet Overvåkningsorganet den norske regjering om dens plikt etter Overvåkningsorganets 
vedtak av 26. juli 2002 til å ”… framlegge alle opplysninger som kan gjøre det mulig for 
Overvåkningsorganet å undersøke om de aktuelle miljøavgiftstiltakene er forenlige med EØS-
avtalen”.

Den norske regjering framla ytterligere opplysninger ved brev fra Nærings- og handelsdepartementet 
av 9. januar 2003, som formidlet brev fra Finansdepartementet av 19. desember 2002, mottatt og 
registrert av Overvåkningsorganet 15. januar 2003 (dok.nr. 03-209-A).

Ved brev av 24. januar 2003 (dok.nr. 03-471-D) bekreftet Overvåkningsorganet mottak av 
merknadene framlagt av norske myndigheter i oktober 2002 samt tilleggsopplysningene framlagt i 
januar 2003. 

Vedtaket om å innlede formell gransking ble offentliggjort 6. februar 2003 i EØS-avdelingen av Den 
europeiske unions tidende og i EØS-tillegget til EU-tidende(9). 

Ved brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 18. februar 2003, mottatt og registrert av 
Overvåkningsorganet 21. februar 2003 (dok.nr. 03-952-A), framla den norske regjering sitt syn på 
betegnelsen av tiltakene som ”eksisterende støtte”.

Overvåkningsorganet bekreftet mottak av disse tilleggsbemerkningene ved brev av 25. februar 2003 
(dok.nr. 03-1135-D).

Ved brev av 25. februar 2003, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 28. februar 2003 (dok.
nr. 03-1215-A), framla Prosessindustriens Landsforening (PIL) merknader til vedtaket om å innlede 
formell gransking.

Ved brev av 11. mars 2003 (dok.nr. 03-1463-D) oversendte Overvåkningsorganet disse merknadene 
til den norske regjering for å gi den mulighet til å svare på merknadene innen en måned etter å ha 
mottatt Overvåkningsorganets brev.

Ved brev fra Nærings- og handelsdepartementet av 14. april 2003, mottatt og registrert av 
Overvåkningsorganet 17. april 2003 (dok.nr. 03-2506-A), framla den norske regjering sine 
merknader til innlegget fra PIL.

Overvåkningsorganet offentliggjorde 1. mai 2003 en kunngjøring der den underrettet EFTA-statene, 
EUs medlemsstater og andre interesserte parter om vedtaket om å innlede gransking og ba dem 
framlegge sine merknader til tiltakene som var gjenstand for granskingen, innen to uker etter at 
kunngjøringen var blitt offentliggjort(10).

Ved brev av 13. juni 2003 (dok.nr. 03-3796-D) underrettet Overvåkningsorganet den norske 
regjering om sitt syn på opplysningene og merknadene framlagt av Norge og tredjeparter, samtidig 
som det ba den norske regjering om ytterligere avklaring. Spørsmålene som ble tatt opp i dette 
brevet ble også drøftet på et bilateralt møte mellom Overvåkningsorganet og norske myndigheter  
27. juni 2003 i Oslo.

Ved brev fra Finansdepartementet av 8. juli 2003, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet  
14. juli 2003 (dok.nr. 03-4679-A), ga den norske regjering en ytterligere avklaring.

(9) Se fotnote 6.
(10) Se fotnote 7.
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B.  BESKRIVELSE AV DE AKTUELLE STØTTETILTAKENE

1. Fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft

a) Fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft for industri, bergverk og veksthusnæringen

 Forbruksavgiften på elektrisk kraft ble først innført i 1971. Ifølge den norske regjering var 
formålet med avgiften å sikre en mer rasjonell bruk av elektrisk kraft for å oppnå positive 
miljøvirkninger som ellers ville ha uteblitt.

 Siden elektrisitetsavgiften ble innført har visse næringer (særlig kraftkrevende industri) vært 
omfattet av enten reduserte satser eller fullstendig fritak. I tidsrommet fra 1. januar 1994 
til 31. desember 2000 var industri(11), bergverk(12) og veksthusnæringen(13) fullt ut fritatt 
for elektrisitetsavgift (jf. Stortingets årlige budsjettvedtak og de relevante gjennomførings-
forskrifter(14)). 

 Fritaket for elektrisitetsavgift for industri, bergverk og veksthusnæringen fortsatte å gjelde 
etter 1. januar 2001, men i henhold til Stortingets årlige budsjettvedtak var fritaket begrenset 
til forbruk av elektrisk kraft i selve industriprosessen (”Fritaket omfatter kun elektrisk kraft 
som benyttes i selve industriprosessen.”). Denne begrensningen ble i praksis gjennomført 
ved å skille ut de berørte næringenes forbruk av elektrisk kraft i administrasjonsbygg, som  
skulle være avgiftsbelagt (”Fritaket gjelder ikke elektrisk kraft som leveres til administra-
sjonsbygg.”)(15).

 Avgiftsfritaket for industri, bergverk og veksthusnæringen og bestemmelsen om at forbruk 
av elektrisk kraft i administrasjonsbygg ikke var omfattet av avgiftsfritaket, ble fra 1. januar 
2002 gjennomført i forskrift om særavgifter (jf. §§ 3-12-4 og 3-12-5 i kapittel 3-12 i forskrift 
om særavgifter(16)). 

 Endringen i 2001, som ble opprettholdt i 2002 og 2003, ble innført etter at det på anmodning 
fra Stortinget ble undersøkt hvordan det kunne innkreves avgift på forbruk av elektrisk kraft 
til andre formål enn til produksjon fra foretak som var fritatt for avgiften.

 Endringen innebar at foretak innen industri, bergverk og veksthusnæringen som i 
prinsippet var fritatt for elektrisitetsavgift, likevel måtte betale avgift på forbruk av 
elektrisk kraft i administrasjonsbygg. Et bygg ble ansett som et ”administrasjonsbygg” 
dersom minst 80 % av arealet ble benyttet til administrative formål. Når et bygg ble 
ansett som et ”administrasjonsbygg” etter denne definisjonen, måtte det betales avgift 
på alt forbruk av elektrisk kraft i dette bygget, selv om en del av forbruket faktisk var 
knyttet til produksjonsprosessen. For bygg der mer enn 20 % av arealet ble benyttet til 
produksjonsvirksomhet, var derimot alt forbruk av elektrisk kraft fritatt for avgift selv om en 
del av forbruket gikk til administrative formål. Ifølge den norske regjering ble det ikke ansett 
som praktisk mulig å innkreve avgift på elektrisk kraft til andre formål enn til produksjon på 
noen annen måte.

 Normalsatsen for elektristetsavgift var NOK 0,093 (ca € 0,012) per kWh fra 1. januar 2002 
og NOK 0,095 (ca € 0,013) per kWh fra 1. januar 2003(17).

 Ifølge opplysninger framlagt av den norske regjering førte de næringsavgrensede fritakene 
til et tap av skatteinntekter på NOK 4 605 milliarder (ca € 575 millioner) i 2002.

(11) Den relevante bestemmelse viser til statistisk næringsområde D, som tilsvarer NACE D kap. 15-37.
(12) Den relevante bestemmelse viser til statistisk næringsområde C, som tilsvarer NACE C kap. 10-14.
(13) Det blir ikke vist til noe statistisk næringsområde, men sektoren synes å falle inn under NACE A.
(14) Forskrift av 23. desember 1992 nr. 1203, ”Forskrift om avgiftsmessig avgrensning og praktisering av fritak og lettelser i avgift på 

elektrisk kraft for industrien m.v.”.
(15) Jf. forskrift av 23. desember 1992 nr. 1203, ”Forskrift om avgiftsmessig avgrensning og praktisering av fritak og lettelser i avgift 

på elektrisk kraft for industrien m.v.”, endret ved forskrift av 21. desember 2000 nr. 1344.
(16) Forskrift av 11. desember 2001 nr. 1451, ”Forskrift om særavgifter”.
(17) Omregningskursen for Norge var NOK 8,0105 = 1 € fra 3. januar 2002 og NOK 7,2360 = 1 € fra 3. januar 2003 (http://www.eftasurv.

int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html).

http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/dbaFile791.html
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 Fra 1. januar 2004 gjaldt forbruksavgiften på elektrisk kraft ikke lenger for foretak, men bare 
for husholdninger.

b) Fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft for brukere i visse regioner (kommuner)

 I henhold til Stortingets årlige budsjettvedtak ble det ikke innkrevd elektrisitetsavgift 
i Finnmark og i sju kommuner i Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, 
Nordreisa, Skjervøy og Storfjord). Dermed var både husholdnings- og industriforbruk av 
elektrisk kraft fritatt for elektrisitetsavgift i disse geografiske områdene.

 Ifølge opplysninger framlagt av den norske regjering førte det regionale fritaket til et tap av 
skatteinntekter på NOK 160 millioner (ca € 20 millioner) i 2002.

 Det regionale fritaket ble opprettholdt i 2004 med hensyn til husholdninger. Som nevnt 
ovenfor var foretak ikke lenger avgiftspliktige.

2. Unntak fra CO2-avgift

 I 1991 ble det innført CO2-avgift på mineralolje og bensin, og i 1992 på kull og koks. Da disse 
avgiftene først ble innført, inngikk de i det eksisterende systemet for særavgift på mineralolje, 
bensin, kull og koks. CO2-avgiften ble etablert som en egen avgift i forbindelse med den grønne 
skattereformen i 1999. Ifølge norske myndigheter ble CO2-avgiften på kull og koks innført delvis 
for å unngå en mulig omlegging fra mineralolje (avgiftsbelagt) til kull og koks (som til da ikke 
var avgiftsbelagt), og delvis for å stimulere til bruk av mer miljøvennlige produkter. Avgiften på 
kull og koks gjaldt produkter benyttet til energiformål.

 Fra 1. januar 2003 var kull og koks ikke lenger underlagt CO2-avgift som følge av endringer i 
skattelovgivningen.

 Bruk av kull og koks som råstoff i industriell virksomhet var fritatt for CO2-avgift i henhold til 
Stortingets årlige budsjettvedtak. Fritaket ble fastsatt da avgiften på kull og koks ble innført i 
1992. 

 I henhold til en bestemmelse i forskrift om særavgifter, ble det gitt avgiftsrefusjon for 
avgiftsbelagte produkter brukt som råstoff i den utstrekning CO2-utslippet var lavere enn hva 
karboninnholdet i produktene skulle tilsi. Denne bestemmelsen fikk imidlertid ikke anvendelse 
på bruk av kull og koks som råstoff, ettersom slik bruk ble ansett å falle utenfor avgiftens 
virkeområde.

 I henhold til Stortingets årlige budsjettvedtak og § 3-6-4 i kapittel 3 i forskrift om særavgifter, 
 var bruk av kull og koks som reduksjonsmiddel fritatt for avgift (til 31. desember 2002). 
Fritaket omfattet bare den mengde kull eller koks som var nødvendig for å gjennomføre 
reduksjonsprosessen. Ifølge kommentarer utarbeidet av Toll- og avgiftsdirektoratet er kull og 
koks i noen tilfeller et nødvendig ledd i den kjemiske prosessen, selv om de ikke inngår i det 
ferdige produktet. Dette medfører CO2-utslipp på et tilsvarende nivå som bruk av kull og koks 
til energiformål. Fritaket ble begrunnet med at det ikke fantes alternative innsatsmaterialer som 
kunne erstatte kull og koks i slike prosesser. 

 Ifølge norske myndigheter ble kull og koks benyttet som råstoff ved produksjon av anoder og 
elektrodemasse. Kull og koks ble brukt som reduksjonsmiddel ved produksjon av råaluminium, 
ferrolegeringer (ferrosilikon, silikonmetall og manganlegeringer) samt titandioksidslagg. Ved 
produksjon av silikonkarbid ble kull og koks brukt både som råstoff og reduksjonsmiddel. 
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 Videre var bruk av kull og koks til framstilling av klinker ved produksjon av sement og løs 
leca(18) fritatt for CO2-avgiften på kull og koks (til 31. desember 2002). Fritaket ble fastsatt i 
1992 da avgiften på kull og koks ble innført. Ved produksjon av klinker ble kull og koks brukt 
til energiformål.

 Hovedbruksområdet for kull og koks var som råstoff eller reduksjonsmiddel i industriprosesser. 
I sement- og lecaindustrien ble imidlertid kull og koks hovedsakelig benyttet til energiformål. 
Utenfor denne industrigrenen hadde verkstedsindustrien og husholdninger et svært begrenset 
forbruk av koks til oppvarming. Norske myndigheter forventet et tap av skatteinntekter som 
følge av opphevingen av CO2-avgift på kull og koks på rundt NOK 500 000 (ca € 69 000) i 
2003. 

 Treforedlingsindustrien har betalt CO2-avgift på mineralolje til redusert sats (50 % av 
normalsatsen) siden 1993. Fra 1. januar 2002 var normalsatsen NOK 0,49 (ca € 0,06) per liter og 
den reduserte satsen NOK 0,245 (ca € 0,03) per liter. Fra 1. januar 2003 var normalsatsen NOK 
0,5 (ca € 0,07) per liter og den reduserte satsen NOK 0,25 (ca € 0,035) per liter.

3. Delvis oppheving av SO2-avgift 

 I 1970 ble det innført svovelavgift på mineralolje. Hele eller deler av avgiften kunne søkes 
refundert dersom utslippene fra bruken av produktet var lavere enn produktets svovelinnhold 
skulle tilsi. Alle brukere av mineralolje kunne søke om refusjon.

 
 Fra 1993 var avgiften basert på mineraloljens svovelinnhold, med økende sats alt etter 

prosentandelen av svovel. Avgiftsgrunnlaget omfattet parafin, fyringsparafin, gassolje, solarolje, 
autodiesel, dieselolje og fyringsolje samt enhver annen olje som kunne benyttes som 
fyringsolje. 

 I forbindelse med den grønne skattereformen i 1999 ble SO2-avgiften etablert som en egen avgift 
med følgende tre bestanddeler: svovelavgiften på mineralolje, en ny avgift på kull og koks og en 
ny avgift på SO2-utslipp fra oljeraffineringsanlegg.

 En differensiert avgiftsrate ble anvendt med hensyn til avgiften på kull og koks, avhengig av  
det antatte svovelinnhold i de ulike kategorier kull og koks. Refusjonsordningen for mineralolje 
nevnt ovenfor ble utvidet til å omfatte de nye avgiftsbelagte produktene. 

 Med hensyn til den nye avgiften på SO2-utslipp fra oljeraffineringsanlegg ble det innført 
en bestemmelse med sikte på å unngå dobbeltbeskatning. Denne bestemmelsen fastsatte at 
dersom utslipp som var omfattet av den nye utslippsbaserte avgiften var forårsaket av allerede 
avgiftsbelagte produkter (dvs. mineraloljer), skulle den allerede betalte avgiften trekkes fra 
avgiften på utslippene. Utslipp fra oljeraffinerier forårsaket av bruk av mineraloljer ble altså 
indirekte beskattet gjennom avgifts- og refusjonsordningen fram til 1999. Fra 1999 var avgiften 
en direkte utslippsavgift. Utslipp som følge av bruk av råolje i raffineringsprosessen, som 
tidligere ikke var avgiftsbelagt, inngikk derimot i avgiftsgrunnlaget etter den nye ordningen.

 I 2002 var grunnsatsen for SO2-avgift på mineralolje NOK 0,07 (ca. € 0,009) per liter for hver 
påbegynt 0,25 % vektandel svovel. SO2-avgiften på kull og koks var i 2001 på mellom NOK 
2,58 per 100 kg og NOK 18,54 per kg, avhengig av kull- eller kokstypen og svovelinnholdet. 
Avgiftssatsen for utslipp fra raffineringsanlegg var i 2001 på NOK 3,09 per kg SO2.

  SO2-avgiften på kull og koks og på utslipp fra oljeraffinerier ble opphevet 1. januar 2002. Den 
norske regjering opplyste at industrivirksomhet som tidligere var omfattet av disse avgiftene, i 
stedet ville bli regulert ved utslippstillatelser i henhold til forurensningsloven(19).

(18) Leca står for ”Light Expanded Clay Aggregate”.
(19) Forurensningsloven er knyttet til gjennomføringen av rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av 

forurensning (IPPC-direktivet) (EFT L 257 av 10.10.1996, s. 26), endret ved direktiv 2003/87/EF (EUT L 275 av 25.10.2003,  
s. 32), innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 27/97 (EFT L 242 av 4.9.1997, s. 76 og EØS-tillegget nr. 37 av 
4.9.1997, s. 100). Loven må anvendes i samsvar med direktivets krav innen 30. oktober 2007.
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  Ifølge den norske regjering måtte opphevingen av avgiften ses på bakgrunn av den norske 
stats forpliktelser etter Gøteborg-protokollen av 1999 til FN-konvensjonen om langtransportert 
grenseoverskridende luftforurensning. Gøteborg-protokollen av 1999 satte et tak for norske  
SO2-utslipp på 22 000 tonn per år innen 2010. For å overholde denne utslippsgrensen, ville norske 
SO2-utslipp måtte reduseres med 7 000 tonn. Beregninger utført av Statens forurensningstilsyn 
viste at en slik reduksjon i SO2-utslippene best kunne oppnås i prosessindustrien, og at  
SO2-avgiften, slik den ble innført i 1999, ikke ville gi de nødvendige utslippsreduksjoner.

  Miljøverndepartementet og Prosessindustriens Landsforening (PIL) undertegnet 19. september 
2001 en ikke-bindende ”intensjonsavtale” med sikte på å nå de nødvendige utslippsreduksjoner. 
I denne avtalen forpliktet norsk prosessindustri seg til å treffe tiltak for å redusere sine  
SO2-utslipp, mens den norske regjering forpliktet seg til å fremme forslag for Stortinget om at 
SO2-avgiften på kull og koks skulle oppheves fra 1. januar 2002(20).

C.  OVERVÅKNINGSORGANETS TVIL UTTRYKT I VEDTAKET OM Å INNLEDE 
GRANSKING

1. Fritakene for forbruksavgift på elektrisk kraft

a) Fritaket for forbruksavgift på elektrisk kraft i visse næringer

 I vedtaket om å innlede gransking ga Overvåkningsorganet uttrykk for det foreløpige syn 
at fritaket for elektrisitetsavgift for visse industrigrener utgjorde statsstøtte i henhold til 
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Overvåkningsorganet mente det framgikk av de relevante 
bestemmelser at hovedregelen i systemet for elektrisitetsavgift var at alt forbruk av elektrisk 
kraft var avgiftspliktig. Unntak fra denne regelen var definert under henvisning til statistiske 
næringsområder. Overvåkningsorganet tvilte dessuten på om avgiftsfritakene kunne anses å 
følge av at avgiftens virkeområde var begrenset til bruk av elektrisk kraft til andre formål 
enn produksjonsformål, ettersom norske myndigheter ikke hadde gitt noen klar definisjon av 
hva som mentes med ”produksjonsformål”. 

 Videre var Overvåkningsorganet i tvil med hensyn til om fritaket for elektrisitetsavgift for 
visse næringer kunne anses som forenlig med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), jf. 
miljøretningslinjene. Overvåkningsorganet merket seg særlig at fritakene ikke var betinget av 
at det var inngått miljøavtaler, og at foretakene som var berettiget til fritak, heller ikke betalte 
en vesentlig andel av den nasjonale avgiften. I tillegg hadde den norske regjering verken 
godtgjort at unntakene var midlertidige, eller gitt noe tilsagn om å begrense støttetiltakene i 
tid.

b) Fritaket for forbruksavgift på elektrisk kraft for brukere i visse regioner (kommuner)

 I vedtaket om å innlede gransking ga Overvåkningsorganet uttrykk for det foreløpige syn at 
fritaket for forbruksavgift på elektrisk kraft for foretak i visse regioner utgjorde et selektivt 
tiltak som kom inn under EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1(21). I mangel av en berettigelse for 
det regionale fritaket var Overvåkningsorganet i tvil om det kunne anses som forenlig med 
statsstøttereglene i EØS.

(20) I intensjonsavtalen erklærte PIL på vegne av de foretak som var oppført i vedlegget (berørte sektorer: oljeraffinering, kjemiske/
keramiske materialer, sement, ferrolegeringer og aluminium), at de ville utvikle teknologi og bygge renseanlegg som ville redusere 
Norges årlige utslipp av SO2 med minst 5 000 tonn. Videre ville PIL legge fram konkrete forslag til hvordan en slik utslippsreduksjon 
kunne gjennomføres og hvordan det kunne oppnås en samlet reduksjon på 7 000 tonn. Med sikte på å bidra til en reduksjon i 
foretakenes SO2-utslipp etablerte PIL et såkalt ”Prosessindustriens Miljøfond” (”fondet”). I henhold til en gjennomføringsavtale 
inngått 18. desember 2001 mellom de deltakende foretak og fondet, forpliktet de enkelte foretak seg til å betale en rekke innskudd 
til fondet, beregnet på grunnlag av deres SO2-utslipp og satser fastsatt av fondet. Alle tiltak med krav på støtte fra fondet måtte være 
fullført innen utgangen av 2009. Gjennomføringsavtalen trådte i kraft 1. januar 2002 og utløper 31. desember 2009.

(21) Med hensyn til statsstøtte i form av regionale avgiftsfritak, se sak E-6/98, Den norske regjering mot EFTAs overvåkningsorgan 
[1999], rapport fra EFTA-domstolen, s. 74. 
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2. Unntakene fra CO2-avgiften

a) Fritaket for kull og koks benyttet som råstoff eller reduksjonsmiddel i industriprosesser

 I vedtaket om å innlede gransking ga Overvåkningsorganet uttrykk for det foreløpige syn 
at fritaket for CO2-avgift for kull og koks benyttet som råstoff eller reduksjonsmiddel, 
utgjorde statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Overvåkningsorganet var 
foreløpig av den oppfatning at fritaket for kull og koks til bestemte formål innen visse 
næringer nødvendigvis var til fordel for enkelte foretak, og dermed måtte anses som 
selektivt. Overvåkningsorganet var i tvil om fritaket kunne forsvares ut fra avgiftssystemets 
art og logikk, ettersom norske myndigheter ikke hadde godtgjort at bruk av kull og koks 
til de oppgitte formål ikke ville bidra til CO2-utslipp. Med hensyn til den angitte mangelen 
på alternative innsatsmaterialer til de aktuelle industriprosessene som en begrunnelse for 
fritaket, var Overvåkningsorganet i tvil om et fritak under disse omstendigheter ville være 
forenlig med prinsippet om at forurenser betaler.

 Overvåkningsorganet opplyste at det ville vurdere nærmere relevansen av Kommisjonens 
vedtak i saken om klimaendringsavgift i Storbritannia, der Kommisjonen aksepterte at det lå 
innenfor et miljøavgiftssystems art og logikk å innkreve avgift på energiprodukter benyttet 
til brenselsformål, men å frita energiprodukter benyttet utelukkende til andre formål (fritak 
for ikke-brenselsformål) eller hovedsakelig til andre formål enn brenselsformål (fritak for 
dobbelt anvendelsesformål)(22). Overvåkningsorganet ville også vurdere i hvilken grad 
Kommisjonens forslag til nye rammebestemmelser for energiavgifter i Den europeiske 
union(23) var relevant for det norske fritaket for avgift på kull og koks benyttet som råstoff 
eller reduksjonsmiddel(24).

 Videre var Overvåkningsorganet i tvil med hensyn til fritakets forenlighet med 
miljøretningslinjene, særlig fordi fritaket for CO2-avgiften på kull og koks ikke var betinget 
av at det var inngått miljøavtaler, og fordi foretakene som var berettiget til fritak eller 
refusjon, heller ikke syntes å betale en vesentlig andel av den nasjonale avgiften.

b) Fritaket for kull og koks benyttet til energiformål ved produksjon av sement og leca

 I vedtaket om å innlede gransking ga Overvåkningsorganet uttrykk for det foreløpige syn 
at fritaket for CO2-avgiften på kull og koks ved produksjon av sement og leca utgjorde 
statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Etter Overvåkningsorganets mening 
var fritaket næringsavgrenset. Videre mente Overvåkningsorganet at fritaket for sement- og 
lecaindustrien var i strid med hovedregelen for CO2-avgiftssystemet, nemlig at all bruk av 
kull og koks til energiformål skulle være avgiftsbelagt.

 Videre var Overvåkningsorganet i tvil med hensyn til fritakets forenlighet med 
miljøretningslinjene, særlig fordi fritaket ikke var betinget av at det var inngått miljøavtaler, 
og fordi foretakene som var berettiget til fritak, heller ikke syntes å betale en vesentlig andel 
av den nasjonale avgiften.

c) Redusert CO2-avgift på mineralolje i treforedlingsindustrien

 I vedtaket om å innlede gransking ga Overvåkningsorganet uttrykk for det foreløpige syn at 
den reduserte CO2-avgiften for treforedlingsindustrien utgjorde statsstøtte i henhold til EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 1. 

(22) Kommisjonsvedtak av 3. april 2002 om fritak for klimaendringsavgiften (Climate Change Levy) for brensel med dobbelt 
anvendelsesformål (’dual use’) i Det forente kongerike (statsstøttenr. C 18/2001 og C 19/2001), EFT L 229 av 27.8.2002, s. 15.

(23) COM (1997) 30 endelig, EFT C 139 av 6.5.1997, s. 14. 
(24) I mellomtiden ble rådsdirektiv 2003/96/EF om omstrukturering av fellesskapsrammen for beskatning av energiprodukter og 

elektrisitet (”energiavgiftsdirektivet”) vedtatt 27. oktober 2003 (EUT L 283 av 31.10.2003, s. 51). Direktivet er ikke innlemmet i 
EØS-avtalen.
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 Overvåkningsorganet var i tvil om den reduserte avgiftssatsen for treforedlingsindustrien var 
forenlig med statsstøttereglene. Under henvisning til nr. 46.1. bokstav b) annet strekpunkt 
i miljøretningslinjene utelukket Overvåkningsorganet ikke at den reduserte avgiftssatsen 
for foretak i treforedlingsindustrien, som var på 50 % av CO2-avgiftens normalsats, kunne 
anses som en ”vesentlig andel” av den nasjonale avgiften. Uten nærmere opplysninger om 
virkningene av den reduserte satsen på den berørte næringens atferd, særlig med hensyn til 
om den ansporet til miljøverninnsats, kunne Overvåkningsorganet imidlertid ikke trekke den 
slutning at retningslinjenes krav var oppfylt.

3. Delvis oppheving av SO2-avgiften

 I vedtaket om å innlede gransking ga Overvåkningsorganet uttrykk for det syn at opphevingen 
av SO2-avgift på kull og koks og på utslipp fra oljeraffinerier kunne utgjøre statsstøtte i henhold 
til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

 Overvåkningsorganet merket seg at opphevingen av SO2-avgift på kull og koks innskrenket 
SO2-avgiftens virkeområde uten å skille mellom ulike kategorier foretak eller næringer, og 
at virkeområdet snarere ble avgrenset ved å utelukke visse produkter, nemlig kull og koks. 
Opphevingen av SO2-avgift på kull og koks var derfor i prinsippet til fordel for alle foretak 
i Norge som brukte disse produktene. Ettersom visse ting kunne tyde på at den var rettet 
mot bestemte næringer, kunne Overvåkningsorganet imidlertid ikke utelukke at opphevingen 
av SO2-avgift på kull og koks førte til forskjellig skattebehandling av næringer som – fra et 
miljøsynspunkt – var i en sammenlignbar situasjon.

 Videre kunne Overvåkningsorganet uten nærmere opplysninger heller ikke utelukke at 
opphevingen av avgiften på bruk av kull og koks som brensel ville begunstige enkelte foretak 
sammenlignet med andre foretak i prosessindustrien som benyttet mineralolje til brensel. Dette 
kunne føre til en vridning av konkurransen mellom ulike industrigrener alt etter i hvilken grad 
de benyttet avgiftsbelagte eller avgiftsfrie produkter.

 Med hensyn til opphevingen av SO2-avgift på utslipp fra oljeraffinerier mente Overvåkningsorganet 
at dette var en sektoravgrenset innskrenking av SO2-avgiftens virkeområde.

 Overvåkningsorganet trakk dermed den konklusjon at opphevingen av SO2-avgift på kull og 
koks og på utslipp fra oljeraffinerier, medførte en finansiell fordel for foretak i visse næringer og 
derfor kunne sammenlignes med et avgiftsfritak. Overvåkningsorganet mente også at den norske 
regjering i praksis hadde gitt avkall på retten til å innkreve avgift fra foretak i disse næringene, 
og dermed gitt dem en økonomisk fordel. 

4. Betegnelse som ”ny støtte”

 Gjennom sitt samtykke til de formålstjenlige tiltakene som var foreslått av Overvåkningsorganet, 
var den norske regjering etter Overvåkningsorganets foreløpige oppfatning rettslig forpliktet 
til å bringe sine eksisterende støtteordninger i samsvar med kravene i miljøretningslinjene 
innen 1. januar 2002. Enhver støtteordning som ikke var i samsvar med kravene i de nye 
miljøretningslinjene, skulle derfor ha vært opphevet fra 1. januar 2002.

 Etter Overvåkningsorganets mening innebar den norske regjerings samtykke til de formålstjenlige 
tiltakene også at enhver støtteordning som var i kraft etter 1. januar 2002, og som var 
uforenlig med kravene i de nye miljøretningslinjene, ville måtte anses som ”ny støtte”. 
Overvåkningsorganet minnet derfor den norske regjering om at ulovlig støtte ville måtte kreves 
tilbakebetalt fra mottakerne dersom Overvåkningsorganet i sitt endelige vedtak skulle fastslå at 
de aktuelle avgiftstiltakene var uforenlige med EØS-avtalen.



23.12.2004 Nr. 64/25EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

D.  MERKNADER FRA DEN NORSKE REGJERING TIL VEDTAKET OM Å INNLEDE 
GRANSKING

1. Fritakene for forbruksavgift på elektrisk kraft

a) Fritaket for forbruksavgift på elektrisk kraft i visse næringer

 Den norske regjering minnet om at avgiftsgrunnlaget fra 1. januar 2001 var blitt utvidet til 
å omfatte forbruk av elektrisk kraft i industri- og bergverksforetaks administrasjonsbygg. 
Regjeringen mente derfor at fritakene for elektrisitetsavgiften omfattet all bruk av elektrisk 
kraft til produksjonsformål. Fritaket for industri, bergverk og veksthusnæringen måtte derfor 
anses som et ”generelt tiltak” som ikke var omfattet av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

 Den norske regjering erkjente at det ikke kunne utelukkes at også næringer som ikke var 
fritatt for avgiften, kunne benytte elektrisk kraft i produksjonen. Etter regjeringens syn var 
dette problemet knyttet til mangelen på en klar definisjon av hva som skulle anses som 
”produksjonsprosesser” og ”administrative formål”. Den norske regjering erkjente at ”det 
kan være tvil med hensyn til om dagens ordning i alle sine elementer er utformet på en slik 
måte at den utgjør et generelt tiltak som faller utenfor artikkel 61 nr. 1”, og opplyste at den 
hadde besluttet å foreslå en endring av den gjeldende ordning. Den nye ordningen, som 
skulle tre i kraft 1. januar 2004, ville bli formelt meldt til Overvåkningsorganet. Datoen for 
den nye ordningens ikrafttredelse ble senere utsatt til 1. juli 2004.

 Ifølge den norske regjering representerte elektrisk kraft en stor del av driftskostnadene 
i kraftkrevende industri. De berørte næringer ville derfor være sterkt motiverte til å 
gjennomføre energieffektiviseringstiltak selv uten en forbruksavgift på elektrisk kraft. 
Videre var potensialet for energisparing størst i husholdninger, tjenesteytende næringer og 
administrasjonsbygg. 

b) Fritaket for forbruksavgift på elektrisk kraft for brukere i visse regioner

 Ifølge den norske regjering var formålet med dette fritaket å motvirke fraflytning fra de 
berørte regioner.

2. Unntakene fra CO2-avgiften

 Den norske regjering mente at et avgiftstiltak som var begrenset til et bestemt produkt eller en 
bestemt bruk av dette produktet, var å anse som et ”generelt tiltak” som ikke var omfattet av 
definisjonen av statsstøtte.

a) Fritaket for kull og koks benyttet som råstoff eller reduksjonsmiddel i industriprosesser

 Den norske regjering hevdet at å avgrense CO2-avgiftens virkeområde ved å utelukke en 
bestemt bruk av kull og koks (i dette tilfellet som råstoff eller reduksjonsmiddel), ikke var 
til fordel for enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer. Unntaket gjaldt for alle 
foretak som benyttet kull og koks for dette formål. Bakgrunnen for unntaket var heller ikke 
et fravær av eller en reduksjon av CO2-utslipp fra de aktuelle industriprosesser. Fritaket var 
knyttet til formålet med CO2-avgiften, som i hovedsak var rettet mot energibaserte utslipp. 
Utslipp som følge av annen bruk av produktene enn til energiformål, ble derfor ikke ansett å 
falle inn under CO2-avgiftens virkeområde.

 Den norske regjering forklarte at tilførselen av kull og koks i reduksjonsprosesser alltid 
vil overstige det teoretiske minimumsbehov for karbon. ”Overskuddet” av karbon bidrar 
til smeltingen (og reduserer dermed bruken av elektrisk kraft). Norske myndigheter mente 
imidlertid at bruken av kull og koks i disse prosessene måtte anses å gå til andre formål 
enn energiformål, siden det ikke var teknisk mulig å unngå ”overskudd” av karbon. 
Denne forståelsen var i samsvar med offentlig miljøstatistikk, der alt CO2 som frigis i 
produksjonsprosesser, ble regnet som prosessutslipp. 
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 Med hensyn til i hvilken grad andre produkter kan tjene som substitutter for kull og koks på de 
bruksområder som er fritatt for avgift, oppga den norske regjering at bruk av andre produkter 
i de aktuelle industriprosesser enten ikke var teknologisk mulig, eller ikke nødvendigvis 
ville føre til lavere CO2-utslipp. I enkelte industrigrener var bruk av andre produkter som 
substitutter for kull og koks riktignok mulig, men ble ansett som ulønnsomt(25).

 Ettersom det ikke var sannsynlig at innkreving av CO2-avgift på industriprosesser i Norge 
ville bidra til å redusere de globale utslipp av klimagasser, hadde Stortinget besluttet at det 
fra 2005 skulle innføres kvotehandel med utslipp av klimagasser som ikke var omfattet av 
systemet med CO2-avgift.

b) Fritaket for kull og koks benyttet til energiformål ved produksjon av sement og leca

 Den norske regjering erkjente at dette fritaket begunstiget produksjonen av enkelte varer. 
Den norske regjering opplyste at i mangel av et innenlands gassfordelingssystem, var gass 
ikke tilgjengelig som et lavkostsubstitutt for norsk sement- og lecaindustri. Fritaket ble 
innført fordi mulige substitutter for kull og koks ville være ulønnsomme i stor skala, og fordi 
industrien var utsatt for internasjonal konkurranse. 

 CO2-avgiften ble utvidet til å omfatte kull og koks for å unngå en omlegging fra mineralolje 
(avgiftsbelagt) til kull og koks (som tidligere ikke var avgiftsbelagt). Sementindustrien 
benyttet imidlertid kull og koks, ikke mineralolje, til energiformål allerede før avgiften ble 
utvidet. Etter regjeringens syn kunne unntaket forsvares ut fra denne omstendighet. Den 
erkjente imidlertid at ”det kan være tvil med hensyn til om den oppgitte begrunnelsen er 
tilstrekkelig til at tiltaket kan forsvares ut fra de miljøpolitiske hensyn som ligger til grunn 
for de aktuelle lovbestemmelser.” På denne bakgrunn hadde regjeringen foreslått å oppheve 
CO2-avgiften på kull og koks i statsbudsjettet for 2003. Den norske regjering forventet ingen 
omlegging til kull og koks som følge av at avgiften ble opphevet, ettersom foretakene ikke 
ville kunne øke forbruket av kull og koks vesentlig uten nye utslippstillatelser.

c) Redusert CO2-avgift på mineralolje i treforedlingsindustrien

 Den norske regjering mente at anvendelsen av en redusert avgiftssats var i samsvar med 
vilkårene i miljøretningslinjene. Næringen kunne anses enten å betale avgift til en sats som 
lå over minstesatsen i henhold til EFs mineraloljedirektiv(26), eller å betale en vesentlig andel 
av avgiften. Den norske regjering ba Overvåkningsorganet ta hensyn til den kumulative 
virkning av den reduserte CO2-avgiften og fritaket for grunnavgift på fyringsolje når det tok 
stilling til hva som ville utgjøre en vesentlig andel, selv om grunnavgiften på fyringsolje 
ikke var omfattet av virkeområdet for vedtaket om å innlede gransking(27). Den opplyste at 
normalsatsene for CO2-avgiften og grunnavgiften på fyringsolje var henholdsvis NOK 0,49 
(ca € 0,06) per liter og NOK 0,389 (ca € 0,05) per liter i 2002. Ettersom næringen betalte 
NOK 0,245 per liter for den første og var fritatt for den andre avgiften, betalte den samlet 
rundt 28 % av mineraloljeavgiftene.

 Etter den norske regjerings mening burde begge avgifter vurderes samlet fordi de hadde 
samme virkning på bruken av mineralolje, ble innkrevd for de samme produktene og 
forvaltet av de samme myndigheter.

 På grunnlag av nylige undersøkelser opplyste den norske regjering at CO2-utslippene var 
blitt redusert med 60 000 tonn fram til 1999 som en direkte følge av den reduserte CO2-
avgiften på mineralolje for treforedlingsindustrien.

(25) Dette var ifølge norske myndigheter tilfellet for produksjon av silikonmetall og ferrosilikon.
(26) Rådsdirektiv nr. 92/82/EØF av 19. oktober 1992 om tilnærming av satsene for særavgift på mineraloljer (EFT L 316 av 31.10.1992, 

s. 19).
(27) Grunnavgiften på fyringsolje ble innført i 2000 med sikte på å hindre en omlegging fra elektrisk kraft til olje for oppvarmingsformål. 

Avgiften ble innkrevd på samme avgiftsgrunnlag som CO2-avgiften på mineralolje. Treforedlingsindustrien har vært fritatt for 
grunnavgiften på fyringsolje helt siden den ble innført.
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 Endelig ble det opplyst at det fra 2005 ville bli innført et system med kvotehandel for utslipp 
av CO2 og andre klimagasser. Energi- og utslippsintensiv industri ville dermed måtte levere 
inn kvoter tilsvarende utslippsmengden av klimagasser som i dag ikke er avgiftsbelagte. På 
denne bakgrunn anmodet den norske regjering om at Overvåkningsorganet som en del av den 
formelle granskingen skulle godkjenne dagens avgiftsnedsettelse for treforedlingsindustrien 
på det vilkår at reduksjonen ville bli opphevet fra 2005, og med mulighet til å søke om senere 
forlengelse. 

3. Delvis oppheving av SO2-avgiften

  Den norske regjering hevdet at et avgiftssystem som beskattet visse produkter eller en viss atferd 
i motsetning til andre, ikke var av selektiv karakter. Etter den norske regjerings oppfatning kunne 
opphevingen av SO2-avgift på kull og koks ikke anses som statsstøtte i henhold til EØS-avtalens 
artikkel 61 nr. 1.

  Med hensyn til oljeraffinerienes bruk av mineralolje i raffineringsprosessen, var avgiftsendringen 
i 1999 egentlig bare en teknisk endring. Fra en indirekte beskatning av utslipp gjennom 
refusjonsordningen ble avgiften omgjort til en direkte utslippsavgift. I den grad denne avgiften 
var en ”ny avgift”, var den selektiv ettersom den bare gjaldt oljeraffinerier. En oppheving av et 
selektivt avgiftstiltak kunne ikke anses å være selektiv i den betydning at den utgjorde statsstøtte 
i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

 Endelig ble det vist til at praktisk talt alle foretak, herunder foretak med betydelige utslipp, 
som tidligere var omfattet av SO2-avgiften på utslipp som følge av bruk av kull og koks, nå var 
omfattet av intensjonsavtalen mellom Miljøverndepartementet og PIL og gjennomføringsavtalen 
mellom fondet etablert av PIL og de deltakende foretak.

4. Betegnelse som ”ny støtte”

 Den norske regjering mente at støttetiltakene som var under gransking, måtte betegnes som 
”eksisterende støtte”. Den norske regjering bestred ikke at den var bundet av sitt samtykke til 
de formålstjenlige tiltakene til å bringe eksisterende støtteordninger i samsvar med kravene i de 
nye miljøretningslinjene innen 1. januar 2002. Den hevdet imidlertid at selv om den ikke hadde 
overholdt de forpliktelser den påtok seg ved å gi sitt samtykke til de formålstjenlige tiltakene, 
medførte dette ikke at eksisterende støtteordninger ble omdefinert til ny støtte med den mulige 
konsekvens at støtten måtte kreves tilbakebetalt fra mottakerne.

 De formålstjenlige tiltakene var ifølge den norske regjering vage og generelle, og tok 
ikke særskilt for seg de angivelig ulovlige støttetiltakene. De omfattet ingen vurdering av 
konkrete støtteordninger og trakk derfor ingen konklusjon om at gitte ordninger var i strid 
med statsstøttereglene. Eksisterende støtteordninger kunne bare anses som ulovlige etter 
en enkeltvurdering og et endelig vedtak om dette. Videre ville et krav om tilbakebetaling 
fra støttemottakerne kreve et negativt vedtak for den enkelte støtteordning. Et samtykke til 
formålstjenlige tiltak kunne ikke erstatte et negativt vedtak som rettsgrunnlag for et krav om 
tilbakebetaling.

 Den norske regjering hevdet også at framgangsmåten fastsatt i kapittel 7 i Overvåkningsorganets 
retningslinjer for statsstøtte ikke var blitt fulgt i denne saken. Videre var spørsmålet om 
tilbakebetaling av støtte ikke blitt drøftet mellom Overvåkningsorganet og regjeringen før den 
ga sitt samtykke til de formålstjenlige tiltakene.

 
 Endelig hevdet den norske regjering at krav om tilbakebetaling fra mottakerne ville være i strid 

med det generelle prinsipp om berettigede forventninger.
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E.  MERKNADER FRA TREDJEPARTER TIL VEDTAKET OM Å INNLEDE GRANSKING

 PIL var den eneste tredjepart som framla merknader til vedtaket om å innlede gransking. 

1. Fritakene for forbruksavgift på elektrisk kraft

 PIL mente at fritakene ikke var selektive. Et generelt tiltak som ikke var tidsbegrenset, og som 
bare gjaldt en viss innsatsfaktor, en viss bruk av produktet eller en viss atferd, måtte anses 
som et generelt tiltak. I motsetning til de faktiske forhold som lå til grunn for EF-domstolens 
dom i ”Adria Wien”-saken(28), gjaldt fritaket for elektrisitetsavgift i Norge generelt for alle 
produksjonsprosesser og var ikke begrenset til vareproduserende foretak. PIL understreket også 
at elektrisitetsavgiften som følge av endringene som trådte i kraft 1. januar 2001, var utformet 
på en slik måte at bare bruk av elektrisitet til andre formål enn produksjonsprosesser var 
avgiftsbelagt.

 PIL mente også at fritakene var berettiget ut fra avgiftssystemets art og logikk. Formålet med 
elektrisitetsavgiften var å redusere energiforbruket i de sektorer som hadde størst potensial for 
sparing og der det var ventet størst vekst i forbruket, særlig husholdninger. Ifølge PIL var det en 
logisk konsekvens av dette siktemålet å opprettholde fritak for industriproduksjon. Fritakene var 
derfor helt i overensstemmelse med elektrisitetsavgiftens logikk.

 Endelig hevdet PIL at Overvåkningsorganet ville måtte utføre en egnet markedsanalyse for 
å kunne ta stilling til om tiltakene under gransking forårsaket konkurransevridning. Denne 
markedsanalysen skulle ta i betraktning ”… alle viktige faktorer der det er oppnådd en viss 
grad av harmonisering …”. I den forbindelse ble det vist til den omfattende harmonisering av 
forpliktelser etter IPPC-direktivet(29), det framtidige systemet for kvotehandel etter et annet 
EF-direktiv(30) samt utkastet til et EF-direktiv om energiavgifter(31). PIL hevdet at fritaket for 
elektrisitetsavgift ikke ville styrke stillingen til norske foretak i forhold til deres europeiske 
konkurrenter, ettersom andre EØS-land innrømmet foretak lignende fordeler gjennom sine 
avgiftssystemer.

2. Unntakene fra CO2-avgiften

a) Fritaket for kull og koks benyttet som råstoff eller reduksjonsmiddel i industriprosesser

 PIL framhevet at fritaket var definert under henvisning til en bestemt bruk og ikke til 
bestemte næringer. Tiltakene var dermed ikke selektive. Den opplyste også at kull og koks 
nesten aldri ble brukt til energiproduksjon i Norge, og at enhver annen bruk av kull og koks 
enn som råstoff eller reduksjonsmiddel var ytterst begrenset. I den forbindelse viste PIL til 
at virkningene på avgiftsinngangen av å oppheve CO2-avgiften på kull og koks var anslått til 
under NOK 500 000(32).

 Videre mente PIL at fritaket var berettiget ut fra avgiftssystemets art og generelle 
oppbygging. Det overordnede mål med CO2-avgiften var å redusere CO2-utslippene. Bruk 
av kull og koks til energiformål var derfor sanksjonert fordi andre tilgjengelige energikilder 
medførte lavere utslipp (vannkraft var praktisk talt utslippsfri). På den annen side var 
det ut fra de beste tilgjengelige teknikker ikke mulig å erstatte kull og koks som råstoff 
eller reduksjonsmiddel i industriprosesser med andre produkter, uten at det ville medføre 
uforholdsmessige merkostnader. Beskatning av slik bruk ville derfor ikke oppmuntre 
til anvendelse av alternative og mer miljøvennlige produkter. Etter PILs mening burde 
miljøpolitiske virkemidler fokusere på å begrense utslipp i størst mulig grad, idet det ble 
tatt hensyn til at kull og koks i alle tilfeller var nødvendige innsatsfaktorer i de relevante 
industriprosesser.

(28) Sak C-143/99 Adria Wien Pipeline [2001] saml. I-8365, nr. 49.
(29) Se fotnote 19 ovenfor.
(30) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for klimagassutslipp i 

Fellesskapet, og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32), ikke innlemmet i EØS-avtalen.
(31) Direktivet ble senere vedtatt som rådsdirektiv 2003/96/EF av 27. oktober 2003 om omstrukturering av fellesskapsrammen for 

beskatning av energiprodukter og elektrisitet (EUT L 283 av 31.10.2003, s. 51).
(32) Det vises til St.prp. nr. 1 (2002-2003).
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 Endelig kommenterte PIL opphevingen av CO2-avgiften på kull og koks fra  
1. januar 2003. På grunn av den begrensede bruken av kull og koks til energiformål mente 
PIL at en opprettholdelse av denne avgiften ikke ville ha gitt miljøresultater. Det var ingen 
risiko for at kull og koks ville erstatte mer miljøvennlige energikilder som følge av at 
avgiften ble fjernet. Opphevingen av CO2-avgiften på kull og koks var ikke til fordel for 
enkelte foretak, og måtte derfor anses å være fri for støtte.

b) Fritaket for kull og koks benyttet til energiformål ved produksjon av sement og leca

 Bakgrunnen for dette fritaket var ifølge PIL at sement- og lecaindustrien ikke kunne erstatte 
kull og koks med elektrisk kraft uten uforholdsmessige merkostnader. Det ville derfor 
ikke tjene noen hensikt å avgiftsbelaste bruk av kull og koks til slike formål. Det aktuelle 
fritaket var dermed i samsvar med avgiftssystemets logikk. PIL fant dessuten støtte for sin 
konklusjon i utkastet til EF-direktiv om energiavgifter(33), som utelukket beskatning av 
mineralogiske prosesser, som i dette tilfellet, fra sitt virkeområde.

c) Redusert CO2-avgift på mineralolje i treforedlingsindustrien

 PIL vedgikk at den reduserte avgiftssatsen for treforedlingsindustrien kunne omfatte støtte. 
Slik støtte ville imidlertid være forenlig med EØS-avtalens virkemåte, særlig fordi det var 
hevet over tvil at avgiften hadde en merkbar miljøvirkning.

3. Delvis oppheving av SO2-avgiften

 PIL bemerket at i mangel av ”harmoniserte virkemidler i EØS” for å nå målene i Gøteborg-
protokollen til FN-konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning, må 
det være opp til de enkelte lands regjeringer å avgjøre hvilke politiske virkemidler de vil benytte 
for å oppfylle sine forpliktelser, så lenge de retter seg etter EØS-avtalens prinsipper.

 Ifølge PIL var opphevingen av SO2-avgiften ikke et selektivt tiltak. PIL sluttet seg dermed til 
den norske regjerings syn i spørsmålet om selektivitet både med hensyn til avgiftens utforming 
i 1999 og med hensyn til dens senere oppheving.

 PIL viste til at SO2-avgiften, som ble innført i 1999 og opphevet fra 1. januar 2002, var en egen 
avgift i forhold til svovelavgiften på mineralolje, som ble innført i 1970 og fortsatt var i kraft. 
Etter PILs mening kunne en part i EØS-avtalen fritt innføre en avgift og oppheve den samme 
avgiften etter eget skjønn, uten at opphevingen dermed utgjorde statsstøtte i henhold til EØS-
avtalens artikkel 61.

4. Betegnelse som ”ny støtte”

 Etter PILs oppfatning hadde Overvåkningsorganet ikke myndighet til å kreve tilbakebetaling av 
støtte fra det tidspunkt tiltakene ble innført, ettersom de angivelige støttetiltakene ville utgjøre 
eksisterende støtte inntil den formelle granskingen var avsluttet. Overvåkningsorganet hade ikke 
foretatt noen vurdering av de enkelte miljøavgiftstiltakene eller av tiltakenes forenlighet med 
de nye miljøretningslinjene før det vedtok å foreslå formålstjenlige tiltak. De formålstjenlige 
tiltakene var for uklare til at de kunne innebære noen ny forpliktelse for den norske regjering, 
og enda mindre skape nye byrder for norsk næringsliv. På grunn av denne uklarheten betød den 
norske regjerings samtykke til de foreslåtte tiltakene ikke annet enn at regjeringen var villig til 
å fortsette granskingen av mulige støtteordninger med sikte på å gjennomføre retningslinjene 
innen 1. januar 2002. Denne forståelsen ble styrket ved at Overvåkningsorganet skal ha antydet 
overfor norske myndigheter at den faktiske gjennomføringen av retningslinjene kunne bli utsatt 
til 1. januar 2003. Den norske regjering kunne bare være bundet av sin egen forståelse av 
samtykket.

(33) Se fotnote 31 ovenfor.
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 PIL hevdet også at Overvåkningsorganet ikke hadde handlet i samsvar med plikten til oppriktig 
samarbeid etter overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1, ettersom 
det ikke hadde gitt Norge noen klar rettledning med hensyn til hvilke tiltak som ble ansett som 
miljøstøtte og hvordan retningslinjene ville bli gjennomført. Samarbeidsprinsippet innebar ifølge 
PIL en plikt til å undersøke hver enkelt ordning særskilt.

 Endelig var PIL av den oppfatning at selv om de aktuelle støttetiltakene skulle bli betegnet 
som ny støtte, ville et krav om tilbakebetaling være i strid både med prinsippet om berettigede 
forventinger og prinsippet om forholdsmessighet. Norske foretak kunne ikke ha forutsett at 
avgiftsreglene det gjelder utgjorde støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61, og de kunne på 
ingen måte forutse de rettslige følgene av den norske regjerings samtykke til de formålstjenlige 
tiltakene. En eventuell tilbakebetaling ville uansett ikke være egnet til å gjenopprette tidligere 
konkurranseforhold, sett på bakgrunn av de unntak som gjaldt for foretak i andre EØS-stater.  

II. VURDERING

A.  VEDTAKETS VIRKEOMRÅDE

 Dette vedtak er begrenset til en vurdering av om den norske regjering har overholdt sine forpliktelser 
som følge av de formålstjenlige tiltakene som ble foreslått av Overvåkningsorganet, og som den 
norske regjering har gitt sitt samtykke til.

 Vedtaket omhandler for det første fritaket for forbruksavgift på elektrisk kraft for industri og bergverk 
og for visse regioner (kommuner), som fikk anvendelse til 31. desember 2003. Det omhandler 
derimot ikke det tilsvarende fritaket for veksthusnæringen, ettersom varene som produseres av denne 
næringen, faller utenfor virkeområdet for EØS-avtalens bestemmelser, herunder statsstøttereglene 
(jf. EØS-avtalens artikkel 8 nr. 3). Med hensyn til bergverksnæringen får EØS-avtalen anvendelse 
på handel med kull- og stålprodukter, med mindre den bilaterale frihandelsavtalen(34) inneholder 
særlige bestemmelser som ikke er blitt satt til side ved EØS-avtalens protokoll 14. Dette vedtak 
får derfor anvendelse på bergverksnæringen, med forbehold for produkter som fortsatt er underlagt 
frihandelsavtalen, og som ikke berøres av dette vedtak(35). 

 For det andre omhandler dette vedtak fritaket for CO2-avgift for kull og koks benyttet som råstoff 
eller reduksjonsmiddel i sement- og lecaindustrien. Dette fritaket gjaldt til 31. desember 2002. 
Videre berører vedtaket den reduserte CO2-avgiften på mineralolje for treforedlingsindustrien.

 For det tredje omhandler dette vedtak opphevingen av SO2-avgift på kull og koks og opphevingen 
av SO2-avgift på utslipp fra oljeraffinerier fra 1. januar 2002.

B.  STATSSTØTTE I HENHOLD TIL EØS-AVTALENS ARTIKKEL 61 NR. 1 

 EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 lyder: ”… støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller 
støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige 
enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, [skal] være uforenlig med denne avtales funksjon 
i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.”

(34) Avtale mellom medlemsstatene i Det europeiske kull- og stålfellesskap på den ene siden og Kongeriket Norge på den annen 
(EFT L 348 av 27.12.1974, s. 17). Denne bilaterale frihandelsavtalen er i kraft også etter EKSF-traktatens utløp. Rettighetene 
og forpliktelsene etter avtalen ble overført fra EKSF til Det europeiske fellesskap ved vedtak i konferansen for representanter 
for regjeringene i EFs medlemsstater av 19. juli 2002. Etter at EKSF-traktaten utløp i juli 2002, ble behandling i Fellesskapet av 
statsstøtte til EKSF-stålsektoren integrert i EF-traktatens allmenne juridiske ramme.

(35) Med hensyn til stålsektoren, se EØS-avtalens protokoll 26 jamført med protokoll 14 artikkel 5. Med hensyn til andre produkter, se 
EØS-avtalens protokoll 14 artikkel 1 og artikkel 2 nr. 1, samt artikkel 1 i den bilaterale frihandelsavtalen og vedlegget til denne, som 
gir en oversikt over produktene omhandlet i artikkel 1. 
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 Innføring av miljøavgifter er i seg selv ikke omfattet av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, i den 
utstrekning det dreier seg om generelle tiltak som ikke begunstiger enkelte foretak eller næringer(36). 
Unntak fra en generell avgift faller imidlertid inn under denne bestemmelsen dersom de er rettet 
mot enkelte foretak eller næringer og ikke er berettiget ut fra avgiftssystemets art eller generelle 
oppbygging(37).

 Vurderingen av om visse tiltak utgjør fritak eller unntak fra en generell regel eller et felles system, 
tar utgangspunkt i avgiftstiltakets struktur: på grunnlag av lovbestemmelsene for de aktuelle 
avgiftstiltakene må det fastslås hvordan det generelle skattesystemet er utformet(38). Deretter må det 
undersøkes om tiltaket, på grunn av sin faktiske utforming, utgjør et unntak fra det generelle systemet 
det inngår i(39). Dersom dette spørsmålet besvares positivt, vil det som et andre skritt måtte fastslås 
om det finnes en ”berettigelse for unntaket ut fra systemets art eller generelle oppbygging”(40).

 Det er på denne bakgrunn Overvåkningsorganet har vurdert de ulike avgiftstiltakene.

1. Fritakene for forbruksavgift på elektrisk kraft 

a) Fritaket for forbruksavgift på elektrisk kraft for industri og bergverk

 Den generelle regel for elektrisitetsavgiftssystemet var at alt forbruk av elektrisk kraft var 
avgiftspliktig. Det ble gjort unntak fra denne regelen for bruk av elektrisk kraft i industri 
og bergverk. Virkeområdet for fritaket var definert under henvisning til visse statistiske 
næringsområder. Fritaket var derfor næringsavgrenset. 

 Den norske regjering hevdet at endringen som ble innført 1. januar 2001, opprettet et system 
der alle foretak som benyttet elektrisk kraft til produksjonsformål var fritatt for avgiften, og 
at fritaket av den grunn måtte betraktes som et generelt tiltak som ikke omfattes av EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 1.

 Overvåkningsorganet kan ikke slutte seg til dette synspunktet.

 Det følger av EF-domstolens rettspraksis at nasjonale tiltak som innebærer nedsatt 
energiavgift på elektrisk kraft bare for foretak hvis virksomhet hovedsakelig består i 
vareproduksjon, må anses som statsstøtte(41). Verken et stort antall støtteberettigede foretak 
eller bredden i og størrelsen på de næringer disse foretakene tilhører, gir grunn til å trekke 
den slutning at et statlig tiltak utgjør et generelt virkemiddel i den økonomiske politikk(42). Et 
avgiftstiltak som begunstiger vareproduserende industri i forhold til tjenesteytende næringer, 
er dessuten selektivt(43).

 Endringen i de norske lovbestemmelsene om elektrisitetsavgiften i 2001 innskrenket 
virkeområdet for fritaket for industri og bergverk ved at de fritatte næringene til en viss 
grad ble underlagt avgift, nemlig for sitt elektrisitetsforbruk i bygninger definert som 
”administrasjonsbygg”. Både den generelle regel om at forbruk av elektrisk kraft var 
avgiftspliktig og det næringsavgrensede fritaket ble opprettholdt. Endringen førte bare til at 
det næringsavgrensede fritaket ble snevrere definert.

(36) Se avsnitt 17B.3.1. nr. 1 i kapittel 17 B i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte om anvendelse av statsstøttereglene på 
tiltak knyttet til direkte beskatning av foretak.

(37) Se avsnitt 17B.3.1. nr. 4 i kapittel 17 B i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte og sak 173/73 Italia mot Kommisjonen 
[1974] saml. 709, nr. 15.

(38) Se avsnitt 17B.3.1. nr. 4 i kapittel 17B i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte.
(39) Se uttalelsen fra generaladvokat Darmon i forente saker C-72 og C-73/91 Firma Sloman Neptun Schiffahrts [1993] saml I-887,  

nr. 50.
(40) Sak 173/73, nevnt ovenfor, nr. 15.
(41) Sak C-143/99, nevnt ovenfor, nr. 55. Se også sak C-75/97 Belgia mot Kommisjonen [1999] saml. I-3671, nr. 31, der EF-domstolen 

uttalte at ”begrensningen av de forhøyde reduksjonene til visse sektorer gjorde disse reduksjonstiltakene selektive, slik at vilkåret 
om særskilthet var oppfylt.”

(42) Sak C-143/99, nevnt ovenfor, nr. 48, og sak C-75/97, nevnt ovenfor, nr. 32.
(43) Se statsstøttenr. N 449/2001 – Tyskland, videreføring av miljøavgiftsreformen etter 31. mars 2002, statsstøttenr. C 42/03  

(ex NN 3/B/2001 og NN 4/B/2001) – Sverige, energiavgiftssystem, statsstøttenr. NN 75/2002 – Finland, differensiert energiavgift 
på elektrisk kraft.
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 På denne bakgrunn opprettholder Overvåkningsorganet det syn det ga uttrykk for i vedtaket 
om å innlede gransking, nemlig at avgiftsfritaket for industri og bergverk var selektivt i 
betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Spørsmålet er derfor om fritaket var berettiget 
ut fra systemets ”art eller generelle oppbygging”.

 I den forbindelse minnes det om EF-domstolens dom i Adria Wien-saken, der den framholdt 
at: 

  ”… innrømmelse av fordeler for foretak hvis virksomhet hovedsakelig består i vareproduksjon, 
kan ikke begrunnes med skattesystemets art eller generelle oppbygging …”(44). 

 Et skille mellom industrigrener ut fra deres mulighet til å treffe energisparende tiltak, 
eller et generelt skille mellom kraftintensiv og annen industri, kan knapt anses å følge 
av avgiftssystemets art eller generelle oppbygging(45). Det forhold at potensialet for 
energisparing er forskjellig i ulike industrigrener, fjerner ikke avgiftens styrende virkning. 

 Overvåkningsorganet mener fritaket for industri og bergverk ikke var direkte avledet av de 
grunnleggende eller veiledende prinsipper for elektrisitetsavgiftssystemet, og at det derfor 
ikke var berettiget.

 Overvåkningsorganet kan ikke slutte seg til den norske regjerings påstand om at endringen 
i 2001 resulterte i et avgiftssystem der alle foretak som benyttet elektrisk kraft til 
produksjonsformål, var fritatt for avgift. 

 Som den norske regjering selv har erkjent, kan det ikke utelukkes at noen næringer  
kan ha brukt elektrisk kraft til produksjonsformål uten å ha vært fritatt fra elektrisitets-
avgiften(46). Omvendt kan det heller ikke utelukkes at noen fritatte næringer slapp å betale 
avgift på elektrisk kraft benyttet til andre formål enn til produksjon(47). Ut fra disse forhold 
synes det klart at avgiften ikke utelukkende gjaldt bruk av elektrisk kraft til andre formål 
enn produksjonsformål, og at avgiftsfritaket ikke utelukkende gjaldt elektrisk kraft til 
produksjonsprosesser. 

 Slik Overvåkningsorganet ser det, virker det heller vilkårlig å innrømme fritak for 
en forbruksavgift på elektrisk kraft til andre formål enn produksjonsformål når 
produksjonsvirksomheten tar opp mer enn 20 % av byggets samlede areal. Avgiftsgrunnlaget 
burde ha vært det faktiske elektrisitetsforbruket snarere enn den fysiske plass produksjonen 
opptar i et bygg. Videre kan det i mangel av en klar definisjon av hva som nøyaktig menes med 
”produksjonsprosesser”, ikke kontrolleres om utvalget av næringer som omfattes av fritaket 
kan forsvares med at bare disse næringene bruker elektrisk kraft til produksjonsformål.

 Overvåkningsorganet merker seg at den norske regjering har begrenset seg til å hevde 
at det ikke var praktisk mulig å avgiftsbelaste bare elektrisk kraft til andre formål enn 
produksjonsformål på noen annen måte enn å utelukke elektrisk kraft til administrasjonsbygg 
innen industri og bergverk. Overvåkningsorganet har ikke mottatt noen ytterligere forklaring 
på dette. Overvåkningsorganet kan ikke se at innkreving av en avgift på elektrisk kraft til 
administrasjonsbygg, slik dette begrepet er definert, innen industri og bergverk kan anses 
å være en følge av gjennomføringen av et system der elektrisitetsavgift bare innkreves for 
andre formål enn produksjonsformål.

(44) Sak C-143/99, nevnt ovenfor, nr. 49.
(45) Statsstøttenr. C 33/2003 (ex NN 34/2003) – Østerrike, refusjon av energiavgifter på gass og elektrisitet i 2002 og 2003, statsstøttenr. 

N 449/2001 – Tyskland, videreføring av miljøavgiftsreformen etter 31. mars 2002, statsstøttenr. NN 3/A/2001 og NN 4/A/2001) 
– Sverige, forlengelse av CO2-avgiften, statsstøttenr. C 18/2001 (N 123/2000) – Det forente kongerike, klimaendringsavgiften.

(46) Elektrisitetsavgiften fikk f.eks. full anvendelse på bygge- og anleggsvirksomhet under statistisk næringsområde F, som tilsvarer 
NACE F.

(47) Elektrisitetsavgiften kunne ha ført til en situasjon der f.eks. 75 % av kontorarealet ble benyttet til administrative formål, med det 
resultat at alt forbruk av elektrisitet i hele bygget var fritatt for avgift.
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 Før dommen i Adria Wien-saken aksepterte Kommisjonen riktignok at et dansk elektrisi-
tetsavgiftssystem ikke medførte statsstøtte fordi differensieringene innenfor systemet ”var 
direkte avledet av avgiftssystemets grunnleggende prinsipp”(48) og dermed berettiget ut fra 
systemets art og generelle oppbygging. I dette tilfellet godtok Kommisjonen at prinsippet 
i det danske systemet var at bare husholdningsforbruk og tilsvarende forbruk skulle 
avgiftsbelastes. I det danske systemet var det imidlertid fastsatt detaljerte, nesten pedantiske 
regler for å sikre at alt husholdnings- og tilsvarende forbruk ble avgiftsbelastet, mens alt 
annet forbruk var fritatt for avgift(49). Dette omfattet en metodologi der merverdiavgiftsregis
trerte foretak målte sitt strømforbruk til husholdningslignende formål (f.eks. oppvarming av 
kontorarealer) og betalte avgift til normal sats for slikt forbruk, mens de ikke betalte avgift 
for forbruk som ikke ble ansett å tilsvare husholdningsforbruk. Fritaket for elektrisitetsavgift 
i Norge var klart forskjellig fra den danske ordningen, for det første fordi det norske fritaket 
var begrenset til industri og bergverk, definert etter statistiske næringsområder, og for det 
andre fordi de berørte foretakenes elektrisitetsforbruk til andre formål enn til produksjon ble 
målt på en unøyaktig måte.

 På dette grunnlag må Overvåkningsorganet trekke den slutning at fritaket for elektrisitetsavgift 
for industri og bergverk var et selektivt tiltak som begunstiget enkelte foretak i henhold til 
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

 Alle andre elementer av statsstøtte som definert i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 var til 
stede. Det sektoravgrensede fritaket for elektrisitetsavgift medførte tap av skatteinntekter 
for den norske stat og en fordel for enkelte foretak. Ettersom de fritatte næringene 
utøvde konkurranseutsatt virksomhet på markeder der det foregikk handel mellom parter 
i EØS-avtalen, kunne avgiftsfritaket vri konkurransen og påvirke samhandelen mellom 
avtalepartene.

 Overvåkningsorganet har ingen plikt til å utføre en markedsanalyse, slik PIL hevdet, for 
å kunne trekke den slutning at et gitt tiltak vrir konkurransen og påvirker samhandelen. 
For at en avgiftslettelse skal anses som støtte, er det ikke relevant om foretakene som er 
fritatt fra et visst avgiftstiltak, må bære andre kostnader knyttet til miljøvern. Videre er det 
forhold at industri- og bergverksnæringene i andre land innenfor EØS også kan ha vært 
omfattet av avgiftsfritak, eller at andre land ennå ikke har innført lignende avgifter, uten 
betydning for om tiltaket betraktes som støtte. Det er innenfor rammen av en vurdering 
etter unntaksbestemmelsene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), jamført med 
miljøretningslinjene, at internasjonal konkurranseevne tas i betraktning.

 Overvåkningsorganet trekker derfor den konklusjon at det næringsavgrensede fritaket for 
elektrisitetsavgift utgjorde statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

b)  Fritaket for forbruksavgift på elektrisk kraft for brukere i visse regioner (kommuner)

 I vedtaket om å innlede gransking ga Overvåkningsorganet uttrykk for det foreløpige syn at 
fritak for foretak i visse regioner (kommuner) måtte anses som selektive tiltak som utgjorde 
statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

 Overvåkningsorganet ser ingen grunn til å avvike fra dette synspunktet. Fritaket medførte 
tap av skatteinntekter for den norske stat og en fordel for foretak i de berørte regioner 
(kommuner). Ettersom avgiftsfritaket gjaldt alle næringer, kan det ikke utelukkes at 
virksomhet utøvd av foretak i de berørte regionene var omfattet av konkurranse og handel 
over landegrensene, og at fritaket derfor kunne vri konkurransen og påvirke samhandelen 
mellom avtalepartene. Overvåkningsorganet mener derfor at det regionale fritaket for 
elektrisitetsavgift utgjorde statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

(48) Statsstøttenr. N 416/1999 – Danmark, elektrisitetsreform. Se nr. 16 i Kommisjonens kunngjøring om anvendelse av statsstøttereglene 
på tiltak knyttet til direkte beskatning av foretak (EFT C 384 av 10.12.1998, s. 3) og det tilsvarende avsnitt 17B.3.1 nr. 4 i  
kapittel 17B i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte (EFT L 137 av 8.6.2000, s. 22 og EØS-tillegget nr. 26 av 8.6.2000,  
s. 12). 

(49) Se ”Lov om afgift af electricitet”, http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/A1998/0068929.htm, særlig § 11.
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2. Unntakene fra CO2-avgiften

a) Fritaket for kull og koks benyttet som råstoff eller reduksjonsmiddel i industriprosesser

 Som nevnt i avsnitt I.C.2. bokstav a) ovenfor, opplyste Overvåkningsorganet i vedtaket om 
å innlede gransking at det ville vurdere nærmere relevansen av Kommisjonens vedtak om 
klimaendringsavgift i Storbritannia, der det ble innrømmet fritak for ikke-brenselsformål 
og for dobbelt anvendelsesformål(50). Etter dette vedtaket ble lignende fritak vurdert i 
forbindelse med en forlengelse av CO2-avgift i Sverige.

 I den svenske saken viste Kommisjonen til at ”utgangspunktet for Sveriges beskatning 
av energiprodukter er at det bare skal innkreves avgift på energiprodukter benyttet til 
brenselsformål. Avgiften gjelder ikke produkter til andre bruksformål enn som drivstoff eller 
fyringsolje”(51). Videre framholdt Kommisjonen at når et energiprodukt i hovedsak ble brukt 
som råstoff i produksjonsprosesser som ikke omfattet forbrenning og i reduksjonsprosesser, 
var bruken av produktet fullt ut fritatt etter det svenske systemet. Under henvisning til 
vedtaket i saken om klimaendringsavgift kom Kommisjonen til den konklusjon at fritakene 
etter svensk lovgivning var berettiget ut fra avgiftssystemets art og logikk. 

 Kommisjonens tilnærming framgår også av energiavgiftsdirektivet, som fastsetter at 
energiprodukter som definert i direktivets artikkel 2 nr. 1, ikke er avgiftsbelagt når de 
benyttes til andre formål enn som drivstoff eller fyringsolje. Når slike energiprodukter 
benyttes som råstoff eller har dobbelt anvendelsesformål, f.eks. både som fyringsolje 
og som reduksjonsmiddel, omfattes de ikke av fellesskapsrammen(52). I den utstrekning 
energiprodukter som en hovedregel bør være omfattet av fellesskapsrammen når de brukes 
som fyringsolje eller som drivstoff, er det i samsvar med avgiftssystemets art og logikk å 
utelukke dobbel anvendelse av energiprodukter og anvendelse til ikke-brenselsformål fra 
rammens virkeområde(53).

 I denne forbindelse ønsker Overvåkningsorganet å understreke at harmonisering av avgifter, 
og dermed energiavgiftsdirektivet, faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. Ved vurdering 
av statsstøtte kan imidlertid energiavgiftsdirektivet, på samme måte som Kommisjonens 
praksis, benyttes som en referanse for Overvåkningsorganet uten at det dermed antydes at 
EFTA-statene er forpliktet til å etterkomme fellesskapsregler på skatte- og avgiftsområdet(54), 
som ikke omfattes av EØS-avtalen. 

 Før EØS-avtalen trådte i kraft, innførte norske myndigheter en avgift på kull og koks til 
energiformål. Siktemålet med avgiften var delvis å unngå at foretak erstattet mineraloljer 
(som var avgiftsbelagt) med kull og koks (som tidligere ikke var avgiftsbelagt) for å dekke 
sine energibehov, og delvis å fremme bruk av mer miljøvennlige energiprodukter. Avgiften 
var dermed ikke rettet mot næringer som benyttet kull og koks til andre formål. Det norske 
avgiftssystemet var ifølge den norske regjering hovedsakelig rettet mot energibaserte 
utslipp. På grunnlag av denne redegjørelsen godtar Overvåkningsorganet at formålet med 
den norske CO2-avgiften på kull og koks var å dekke bare energibasert bruk av produktene. 
Den norske regjering forklarte at bruk av kull og koks i industriprosesser som en uunngåelig 
sidevirkning også kan dekke energibehov. Overvåkningsorganet godtar at dette ikke berører 
gyldigheten av fritakets tilsiktede formål. Overvåkningsorganet aksepterer dermed at fritaket 
for kull og koks benyttet som råstoff eller reduksjonsmiddel var i samsvar med det norske 
avgiftssystemets art og logikk.

 I lys av betraktningene ovenfor trekker Overvåkningsorganet den konklusjon at fritaket for 
CO2-avgift for kull og koks benyttet som råstoff eller som reduksjonsmiddel, ikke utgjorde 
statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

(50) Se fotnote 22 ovenfor.
(51) Statsstøttenr. NN 3A/2001 og NN 4A/2001 – Sverige, forlengelse av CO2-avgiften. Se nr. 3.5 og 4.3 i vedtaket.
(52) Direktivets artikkel 2 nr. 4 bokstav b).
(53) Betraktning 22 i direktivets preambel.
(54) Kapittel 15 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte, avsnitt 5 i innledningen.
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b) Fritaket for kull og koks benyttet til energiformål ved produksjon av sement og leca

 Overvåkningsorganet påpeker at fritaket for CO2-avgift for sement- og lecaindustrien 
avvek fra den generelle regel, nemlig at CO2-avgiften ble innkrevd på kull og koks til 
energiformål.

 Formålet med CO2-avgiften på kull og koks var delvis å unngå en omlegging fra 
mineraloljer til kull og koks for energiformål, og delvis å fremme bruk av mer miljøvennlige 
energiprodukter. 

 Den norske regjering har hevdet at produsentene hadde lite rom for å endre den type 
og mengde energiprodukter som krevdes i framstillingsprosessen. Under den formelle 
granskingen erkjente den norske regjering imidlertid at det kunne være tvil med hensyn til 
om denne omstendighet var tilstrekkelig som begrunnelse for fritaket i lys av de miljømål 
som søktes nådd med avgiften.

 Opplysningene framlagt av norske myndigheter godtgjorde ikke at det ikke var teknisk 
mulig for næringen å bruke andre produkter som erstatning for kull og koks til energiformål. 
Norske myndigheter godtgjorde heller ikke at sementindustrien ikke kunne ha redusert sitt 
forbruk av kull og koks til energiformål gjennom tiltak for å øke energieffektiviteten. Endelig 
gjaldt fritaket bare produksjon av sement og leca, mens andre mineralogiske prosesser var 
omfattet av CO2-avgiften(55). Overvåkningsorganet anser derfor ikke et fritak bare for denne 
næringen som berettiget ut fra avgiftssystemets art og logikk.

 Fritaket for kull og koks til energiformål ved produksjon av sement og leca medførte 
dessuten tap av skatteinntekter for den norske stat og en finansiell fordel for enkelte foretak. 
Ettersom den berørte næringen utøver virksomhet på markeder der det foregår handel 
mellom EØS-land, kunne fritaket dessuten vri konkurransen og påvirke samhandelen 
mellom avtalepartene.

 Overvåkningsorganet merker seg at CO2-avgiften på kull og koks, og dermed også fritakene 
som er gjenstand for denne gransking, ble opphevet fra 1. januar 2003. Støtteelementet i 
fritaket for sement- og lecaindustrien opphørte dermed 1. januar 2003.

c) Redusert CO2-avgift på mineralolje i treforedlingsindustrien

 Den reduserte CO2-avgiften på mineralolje i treforedlingsindustrien er næringsavgrenset. 
Den reduserte avgiftssatsen kan dessuten ikke forsvares ut fra avgiftssystemets art eller 
generelle oppbygging.

 Den reduserte CO2-avgiften på mineralolje i treforedlingsindustrien medfører tap av 
skatteinntekter for den norske stat og en finansiell fordel for enkelte foretak. Ettersom 
den berørte næringen utøver virksomhet på markeder der det foregår handel mellom EØS-
land, kan avgiftslettelsen dessuten vri konkurransen og påvirke samhandelen mellom 
avtalepartene. Den reduserte avgiftssatsen for treforedlingsindustrien utgjør derfor statsstøtte 
i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

3. Opphevingen av SO2-avgift på kull og koks og på utslipp fra oljeraffinerier

a)  Opphevingen av SO2-avgift på kull og koks

 Med hensyn til SO2-avgiften på kull og koks står Overvåkningsorganet fast ved at 
opphevingen av avgiften i 2002 medførte en finansiell fordel for foretak som hadde vært 
omfattet av avgiften, og tap av skatteinntekter for den norske stat. På grunnlag av de 
opplysninger som nå foreligger, mener Overvåkningsorganet imidlertid at opphevingen ikke 
kan anses som et selektivt tiltak i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

(55) Etter energiavgiftsdirektivet anses det å følge av et miljøavgiftssystems art og logikk å utelukke mineralogiske prosesser fra 
virkeområdet (artikkel 2 nr. 4 bokstav b) og betraktning 22). Det kan imidlertid ikke følge av systemets art og logikk å utelukke 
noen, men ikke alle mineralogiske prosesser fra en energiavgift, slik det er tilfellet i det norske avgiftssystemet.
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 Som Overvåkningsorganet bemerket i vedtaket om å innlede gransking, innskrenket 
opphevingen av SO2-avgift på kull og koks SO2-avgiftens virkeområde uten å skille mellom 
ulike kategorier foretak eller næringer. Avgiftens virkeområde ble avgrenset ved å utelukke 
kull og koks, og den generelle regel etter opphevingen i 2002 var derfor at kull og koks 
ikke var omfattet av SO2-avgift. Opphevingen av SO2-avgift på kull og koks var derfor i 
prinsippet til fordel for alle foretak i Norge som benyttet disse produktene.

 Den tvil som ble uttrykt i vedtaket om å innlede gransking med hensyn til om opphevingen 
likevel kan ha vært selektiv, ble fjernet i løpet av granskingen.

 
 Det var ingenting som tydet på at norske myndigheters hensikt med å oppheve SO2-avgiften 

på kull og koks var å påvirke konkurranseforholdet mellom produsenter som var i direkte 
konkurranse med hverandre. Overvåkningsorganets gransking avdekket heller ingen risiko 
for at opphevingen av SO2-avgift på kull og koks ville kunne få slike følger. Ut fra de 
opplysninger som forelå for Overvåkningsorganet, syntes opphevingen av avgiften ikke å ha 
vært til fordel for noen produsenter (fordi de benyttet kull og koks i sine produksjonsprosesser) 
i forhold til andre produsenter i Norge som de var i direkte konkurranse med, og som ikke 
dro fordel av opphevingen fordi de benyttet mineralolje i lignende produksjonsprosesser(56). 
Endelig var det ingenting som tydet på at opphevingen av avgiften var ment å omgå EØS-
avtalens statsstøtteregler gjennom diskriminerende beskatning(57). Opphevingen av avgiften 
syntes å være et resultat av at norske myndigheter var kommet til at andre tiltak enn avgifter 
var bedre egnet til å redusere utslippene av SO2.

 Det trekkes derfor den konklusjon at opphevingen av SO2-avgift på kull og koks i 2002 ikke 
utgjorde statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

b)  Opphevingen av SO2-avgift på utslipp fra oljeraffinerier

 Med hensyn til SO2-avgiften på utslipp fra oljeraffinerier vises det til at bruk av mineralolje 
som brensel i raffineringsprosessen var avgiftsbelagt både før den grønne skattereformen i 
1999 og etter endringene i avgiftssystemet som følge av reformen. Bruk av mineralolje som 
brensel i raffineringsprosessen har dermed alltid vært avgiftspliktig.

 Som nevnt i avsnitt I.B.3 ovenfor, ble det i 1999 innført en bestemmelse for å sikre at 
oljeraffinerienes bruk av mineralolje ikke ville bli utsatt for dobbeltbeskatning (den ordinære 
SO2-avgiften på mineralolje og den nye utslippsbaserte avgiften). Dette førte til en situasjon 
der utslipp fra oljeraffineriene som følge av bruk av råolje i raffineringsprosessen ble 
beskattet i tillegg til utslipp forårsaket av bruk av mineralolje som brensel. Etter at avgiften 
ble opphevet i 2002, ble bestemmelsen som hindret dobbeltbeskatning fjernet, og bruk av 
mineralolje som brensel i raffineringsprossen ble fullt ut avgiftsbelagt gjennom den ordinære 
SO2-avgiften på mineralolje. Det vil derfor være riktig å se det slik at opphevingen av 
avgiften på utslipp fra oljeraffinerier egentlig var en oppheving av avgift på bruk av råolje i 
raffineringsprosessen.

 Overvåkningsorganet forstår det slik at råolje ikke blir brukt i raffineringsprosessen som  
drivstoff eller som fyringsolje, men snarere som råstoff. I samsvar med Kommisjonens  
praksis(58) og Rådets bemerkninger til energiavgiftsdirektivet med hensyn til 
bruk av energiprodukter til andre formål enn som fyringsolje eller drivstoff, mener 
Overvåkningsorganet det følger av avgiftssystemets art og logikk ikke å avgiftsbelaste bruk 
av råolje i raffineringsprosessen i den grad oljen ikke benyttes som brensel.

 Det følger av dette at den norske stats vedtak i 2002 om å oppheve avgiften på utslipp fra 
oljeraffinerier, ikke utgjorde statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

(56) Jf. derimot sak C-53/00 Ferring SA mot Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) [2001] saml. I-9067, der EU-
domstolen fant at en avgift på direkte salg av legemidler til apoteker, men ikke til engrosdistributører, var et selektivt avgiftsfritak 
til fordel for engrosdistributørene. Ettersom de to gruppene distributører var i direkte konkurranse med hverandre, fikk den aktuelle 
avgiften direkte innvirkning på konkurranseforholdet mellom dem, og denne virkningen var tilsiktet fra franske myndigheters 
side.

(57) Jf. uttalelsen fra generaladvokat Tizzano i sak C-53/00, Ferring, nevnt ovenfor, nr. 38.
(58) Se fotnote 22 og 51 ovenfor.
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C.  VURDERING AV FORENLIGHET

 I de følgende avsnitt vil det bli vurdert om de avgiftstiltak som er funnet å utgjøre statsstøtte i 
henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, er forenlige med EØS-avtalens virkemåte. Tiltakene vil 
bli analysert etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) jf. miljøretningslinjene.

 I henhold til avsnitt D.3.2 i miljøretningslinjene kan EFTA-statene anse det nødvendig å innrømme 
midlertidige fritak for visse miljøavgifter, særlig når det ikke har funnet sted en harmonisering 
på europeisk plan eller når de berørte foretakene midlertidig risikerer å tape internasjonal 
konkurranseevne. Som det framgår av nr. 42 i miljøretningslinjene, utgjør slike fritak imidlertid 
driftsstøtte, som må oppfylle de krav som er fastsatt i retningslinjene. 

 Nr. 46.1 i miljøretningslinjene fastsetter at når en EFTA-stat av miljøhensyn innfører en ny avgift 
i en næringsgren eller for produkter som ikke er omfattet av tilsvarende avgiftsharmonisering 
i Det europeiske fellesskap, eller når avgiften er høyere enn de tilsvarende avgiftssatser etter 
fellesskapsretten, kan vedtak om å innrømme fritak for en periode på ti år være berettiget i to 
tilfeller:

(a) når fritakene er betinget av at det er inngått miljøavtaler mellom den berørte EFTA-staten og 
mottakerforetakene, der foretakene forplikter seg til å nå visse miljømål, eller

(b) når det beløp som betales av foretakene etter avgiftsnedsettelsen, er høyere enn minstebeløpet 
i Fellesskapet (dersom det foreligger en fellesskapsavgift – første strekpunkt) eller utgjør 
en vesentlig andel av den nasjonale avgiften (dersom avgiften ikke tilsvarer en harmonisert 
fellesskapsavgift – annet strekpunkt).

 På visse vilkår fastsatt i nr. 46.2 i miljøretningslinjene får bestemmelsene ovenfor anvendelse 
også på eksisterende avgifter. Vilkårene for å kunne innrømme slike fritak vil bli analysert 
nærmere i de følgende avsnitt for hvert av de aktuelle tiltakene.

1. Fritakene for forbruksavgift på elektrisk kraft

a) Fritaket for forbruksavgift på elektrisk kraft for industri og bergverk

 Den norske regjering har ikke godtgjort at vilkårene i nr. 46.1 bokstav a) i miljøretningslinjene 
(miljøavtaler eller andre tiltak med lignende virkning) var oppfylt.

 Det var ingen harmoniserte elektrisitetsavgifter i Det europeiske fellesskap i 2002 og 2003.  
Nr. 46.1 bokstav b) første strekpunkt i miljøretningslinjene får derfor ikke anvendelse.  
Den norske regjering har for øvrig ikke godtgjort at beløpet som ble betalt av de berørte  
foretakene, var høyere enn minstebeløpet i Fellesskapet i henhold til energiavgifts- 
direktivet som trådte i kraft 1. januar 2004(59).

 Den norske regjering har ikke framlagt noen opplysninger om hvordan innbetalingen av 
elektrisitetsavgift ble berørt av endringene i 2001. Overvåkningsorganet har derfor ikke 
kunnet undersøke om enkelte foretak som var omfattet av avgiftsfritaket, eventuelt kunne 
anses å betale en vesentlig andel av elektrisitetsavgiften (nr. 46.1 bokstav b) annet strekpunkt 
i miljøretningslinjene). Det kan imidlertid fastslås at avgiftssystemet ikke omfattet noen 
bestemmelse som kunne ha sikret at foretakene betalte en vesentlig andel av avgiften.

 Fra 1. januar 2001 ble virkeområdet for avgiftsfritaket innen industri og bergverk innskrenket 
slik at foretak i disse næringene måtte betale avgift på sitt forbruk av elektrisk kraft i den 
utstrekning deres lokaler ble ansett som ”administrasjonsbygg”. Alt etter omstendighetene 
kan dermed noen foretak ha betalt avgift på størstedelen av sitt elektrisitetsforbruk til 
administrative formål, mens andre foretak kan ha betalt lite eller ingenting i avgift på slikt 
forbruk fordi mindre enn 80 % av arealet i deres lokaler ble benyttet til administrative formål. 
Under alle omstendigheter kan det gås ut fra at de berørte foretakene brukte betydelige 
mengder elektrisk kraft i sine produksjonsprosesser, og at deres samlede avgiftsbyrde 
dermed har vært svært lav.

(59) Dvs. 0,5 euro per MWh, se artikkel 10 jamført med vedlegg I tabell C i rådsdirektiv 2003/96/EF (nevnt ovenfor). 
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 På denne bakgrunn trekker Overvåkningsorganet den konklusjon at det næringsavgrensede 
fritaket for elektrisitetsavgift for industri og bergverk var uforenlig med EØS-avtalens 
virkemåte.

b) Fritaket for forbruksavgift på elektrisk kraft for brukere i visse regioner
 
 Overvåkningsorganet har ikke mottatt opplysninger som viser at kravene i miljøretningslinjene 

var oppfylt fra 1. januar 2002. 

 Ettersom foretak i de berørte regionene var fullt ut fritatt for elektrisitetsavgift, kan de 
åpenbart ikke anses å ha betalt en vesentlig andel av avgiften (nr. 46.1 bokstav b) annet 
strekpunkt i miljøretningslinjene).

 Under den foreløpige undersøkelsen hevdet den norske regjering at fritaket for elektrisitets-
avgift for brukere i visse regioner kunne forsvares som regional utviklingsstøtte på grunn 
av usedvanlig harde værforhold og store avstander i disse regionene. Overvåkningsorganet 
mottok imidlertid ingen opplysninger som kunne ha gjort det mulig å stadfeste at fritakene 
var berettiget etter retningslinjene for regionalstøtte(60).

 Overvåkningsorganet trekker derfor den konklusjon at fritaket for elektrisitetsavgift for 
foretak i Finnmark og i sju kommuner Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, 
Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) var uforenlig med EØS-avtalens virkemåte.

2. Unntakene fra CO2-avgiften 

a) Fritaket for kull og koks benyttet til energiformål ved produksjon av sement og leca

 Den norske regjering har ikke godtgjort at vilkårene i nr. 46.1 bokstav a) i miljøretningslinjene 
(miljøavtaler eller andre tiltak med lignende virkning) var oppfylt.

 Det var ingen harmoniserte avgifter på kull og koks i Det europeiske fellesskap før 1. 
januar 2004. Nr. 46.1 bokstav b) første strekpunkt i miljøretningslinjene fikk derfor ikke 
anvendelse. De berørte foretakene var helt fritatt for CO2-avgift på kull og koks, og det var 
ingen andre avgifter på bruk av kull og koks etter 1. januar 2002. Bestemmelsen i nr. 46.1 
bokstav b) annet strekpunkt i miljøretningslinjene fikk derfor heller ikke anvendelse.

 Overvåkningsorganet trekker derfor den konklusjon at det aktuelle støttetiltaket var uforenlig 
med EØS-avtalens virkemåte.

b) Redusert CO2-avgift på mineralolje i treforedlingsindustrien

 Nr. 46.1 i miljøretningslinjene kan få anvendelse på eksisterende avgifter når vilkårene i nr. 
46.2 bokstav a) og b) er oppfylt. I henhold til nr. 46.2 bokstav a) må den aktuelle avgiften ha 
en merkbar positiv miljøvirkning. Etter nr. 46.2 bokstav b) første alternativ må fritakene for 
de berørte foretak ha vært fastsatt på det tidspunkt avgiften ble vedtatt. 

 CO2-avgiften på mineralolje fører til redusert bruk av fossilt brensel og må anses å ha en 
merkbar positiv miljøvirkning. Overvåkningsorganet viser til at ifølge opplysninger framlagt 
av norske myndigheter, hadde treforedlingsindustrien redusert sine CO2-utslipp med 60 000 
tonn fram til 1999. I den norske regjerings rapport ”Norway’s third national communication 
under the Framework Convention on Climate Change” (June 2002(61)) (Norges tredje 
nasjonale melding i henhold til rammekonvensjonen om klimaendring), heter det videre at:

 ”… CO2-utslipp fra energibruk i industrien er betydelig redusert som følge av bedret 
energieffektivitet og endringer i energisammensetningen …. I industriell sektor har elektrisk 
kraft og biomateriale i stor utstrekning erstattet mineralolje som energikilde. Dette har 
vært særlig framtredende i treforedlingsindustrien, som i økende grad bruker bark og annet 
biologisk avfall som brensel.”

(60) Kapittel 25 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. 
(61) http://odin.dep.no/archive/mdvedlegg/01/17/T1386032.pdf. 

http://odin.dep.no/archive/mdvedlegg/01/17/T1386032.pdf
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 Overvåkningsorganet mener derfor at vilkåret i nr. 46.2 bokstav a) i miljøretningslinjene er 
oppfylt.

 Treforedlingsindustrien har betalt CO2-avgift på mineralolje til redusert sats siden 1993, dvs. 
før EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. I samsvar med kravet i nr. 46.2 bokstav b) i 
miljøretningslinjene mener Overvåkningsorganet derfor at unntaket for de berørte foretakene 
kan anses å ha vært fastsatt på det tidspunkt den aktuelle avgiften ble vedtatt.

 I henhold til nr. 46.1 bokstav b) første strekpunkt i miljøretningslinjene kan nedsettelse av en 
miljøavgift være berettiget dersom avgiften tilsvarer en harmonisert avgift i Det europeiske 
fellesskap, og det beløp som faktisk betales av foretakene etter avgiftsnedsettelsen, er 
høyere enn minstebeløpet i Det europeiske fellesskap slik at foretakene anspores til 
miljøverninnsats.

 Ifølge opplysninger framlagt av den norske regjering er den reduserte satsen for 
mineraloljeavgift for treforedlingsindustrien høyere enn den tilsvarende minstesats etter 
fellesskapsretten.

 Avgiftssatsen for treforedlingsindustrien var på NOK 0,245 per liter (ca € 33,62 per 1 000 
liter) i 2002 og NOK 0,25 per liter (ca € 31,25 per 1 000 liter) i 2003, og er satt til NOK 0,26 
per liter i 2004.

 I Det europeiske fellesskap var minstesatsene for 2002 og 2003 fastsatt i rådsdirektiv 
92/82/EØF av 19. oktober 1992 om tilnærming av satsene for særavgift på mineraloljer(62). 
Den relevante minstesatsen for gassolje og parafin var € 0,18 per 1 000 liter, og for tung 
fyringsolje € 13 per 1 000 kg (€ 12,3 per 1 000 liter).

 Fra 1. januar 2004 er minimumsnivået for særavgift på energiprodukter fastsatt i energiavgift
sdirektivet(63). Minstesatsen er € 21 per 1 000 liter for gassolje og parafin brukt som drivstoff 
til stasjonære motorer ol. For fyringsolje er minstesatsen € 21 per 1 000 liter for gassolje,  
€ 0 for parafin og € 15 per 1 000 kg (€ 14,3 per 1 000 liter) for tung fyringsolje. 

 Vilkåret i nr. 46.1 bokstav b) første strekpunkt er dermed oppfylt.

 I henhold til nr. 46.1 i miljøretningslinjene kan et vedtak om å innrømme fritak for en 
periode på ti år, uten at støtten er gradvis avtakende, være berettiget når de øvrige vilkår 
i nr. 46.1 er oppfylt. Den norske regjering anmodet om at Overvåkningsorganet i den 
formelle granskingen skulle godkjenne dagens reduserte CO2-avgift på mineralolje for 
treforedlingsindustrien på det vilkår at avgiftsnedsettelsen ville bli opphevet i 2005, og med 
mulighet til å søke om senere forlengelse. 

 På denne bakgrunn mener Overvåkningsorganet det er riktig å godkjenne støtten til og 
med 31. desember 2004. Dersom den norske regjering ønsker å videreføre støtten etter  
31. desember 2004, vil den måtte melde støttetiltaket til Overvåkningsorganet i samsvar med 
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3. 

 Endelig bemerker Overvåkningsorganet at konklusjonen ovenfor også ville være gyldig 
dersom den reduserte CO2-avgiften ble vurdert sammen med treforedlingsindustriens 
fritak for grunnavgift på fyringsolje. CO2-avgiften og fyringsoljeavgiften har samlet 
en merkbar positiv miljøvirkning, ettersom de fører til redusert bruk av fossilt brensel. 
Treforedlingsindustrien har vært fritatt for fyringsoljeavgift siden avgiften ble innført i 
2000. Vilkårene i nr. 46.2 i miljøretningslinjene ville derfor være oppfylt. Vurderingen etter 
nr. 46.1 bokstav b) første strekpunkt ville være den samme så lenge treforedlingsindustrien 
betaler CO2-avgift på mineralolje til redusert sats. Med hensyn til fritaket for grunnavgift på 
fyringsolje ville det imidlertid kreves en tidsbegrensning. Fritaket ville derfor bare kunne 
godkjennes til 31. desember 2004 sammen med den reduserte CO2-avgiften på mineralolje, 
men med mulighet til å søke om senere forlengelse. 

(62) EFT L 316 av 31.10.1992, s. 19.
(63) Rådsdirektiv 2003/96/EF om omstrukturering av fellesskapsrammen for beskatning av energiprodukter og elektrisitet, nevnt 

ovenfor.
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D.  BETEGNELSE SOM ”NY STØTTE” FRA 1. JANUAR 2002

a) Den bindende virkning av samtykket til de formålstjenlige tiltakene

 I henhold til EØS-avtalens artikkel 62 nr. 1 skal ”[a]lle bestående statsstøtteordninger på 
avtalepartenes territorium … kontinuerlig granskes for å fastslå om de er forenlige med 
artikkel 61.” Overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1 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.”

 Formålstjenlige tiltak kan bli foreslått etter at den berørte EFTA-staten er blitt underrettet om at 
Overvåkningsorganet etter en foreløpig vurdering mener at en eksisterende støtteordning ikke, 
eller ikke lenger, er forenlig med EØS-avtalens virkemåte.

 Når det derimot innledes undersøkelse med hensyn til et ubestemt antall eksisterende 
støtteordninger, vil Overvåkningsorganet som regel utarbeide retningslinjer som fastsetter 
på hvilke vilkår statsstøtte kan anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte. Nye 
retningslinjer, som f.eks. miljøretningslinjene, gjør rede for hvordan EØS-avtalens grunnleggende 
statsstøtteregler vil bli tolket og anvendt av Overvåkningsorganet. Overvåkningsorganet kan 
komme til at eksisterende støtteordninger som ikke oppfyller kravene i de nye retningslinjene, 
ikke eller ikke lenger er forenlige med EØS-avtalens virkemåte. Når det vedtas nye 
retningslinjer, vil Overvåkningsorganet derfor foreslå som formålstjenlige tiltak overfor EFTA-
statene at eksisterende støtteordninger bringes i samsvar med de nye kravene. En slik konklusjon 
forutsetter ingen forutgående vurdering av enkeltsaker, men kan bygge på generelle vurderinger 
når det gjelder forenligheten av støtte i visse sektorer eller for visse formål. 

 Å vedta formålstjenlige tiltak for alle eksisterende støtteordninger – som ikke nødvendigvis er 
vurdert enkeltvis – er derfor en av de måter Overvåkningsorganet, sammen med EFTA-statene, 
går fram på for løpende å undersøke eksisterende støtte(64). 

 Dersom en EFTA-stat gir sitt samtykke til de foreslåtte tiltakene, blir disse tiltakene juridisk 
bindende for denne staten(65). Det forhold at de nye vilkårene for tildeling av støtte følger av 
en avtale mellom EFTA-statene og Overvåkningsorganet, berører verken vilkårenes objektive 
betydning eller deres bindende virkning(66). 

 Da de nye miljøretningslinjene ble fastsatt ved vedtak i Overvåkningsorganet av 23. mai 
2001, ble det foreslått som et formålstjenlig tiltak at ”EFTA-statene skal bringe sine 
eksisterende miljøstøtteordninger i samsvar med disse retningslinjer innen 1. januar 2002.” 
Den norske regjering meddelte sitt samtykke til de foreslåtte tiltakene ved brev fra Nærings- og 
handelsdepartementet av 6. juli 2001. 

  Den bindende virkning av den norske regjerings samtykke til de foreslåtte formålstjenlige tiltakene 
kan ikke trekkes i tvil under henvisning til angivelige uregelmessigheter i saksbehandlingen, 
ettersom framgangsmåten for samarbeid ble fulgt på alle punkter i denne saken. EFTA-statene 
ble skriftlig underrettet om Kommisjonens to utkast til nye retningslinjer, herunder en henvisning 
til de planlagte formålstjenlige tiltak. Den norske regjering ble anmodet om å framlegge 
sine merknader til disse utkastene. I tillegg ble EFTA-statene to ganger, 21. mars 2000 og  
16. oktober 2000, invitert til å delta på multilaterale møter der de nye miljøretningslinjene sto på 
dagsordenen. Ved brev av 11. april 2001 (dok.nr. 01-2734-D) ble den norske regjering oppfordret 
til å framlegge sine merknader til Overvåkningsorganets endelige utkast til miljøretningslinjer, 
herunder visse endringer i forhold til retningslinjene vedtatt av Kommisjonen som hadde vist 

(64) Se i den forbindelse sak C-242/00 Tyskland mot Kommisjonen [2002] saml. I-5603, nr. 28.
(65) Sak C-242/00 Tyskland mot Kommisjonen, nevnt ovenfor, nr. 28. Den bindende virkning av et samtykke til formålstjenlige tiltak er 

nå uttrykkelig fastsatt i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 19 nr. 1 annet punktum.
(66) Se i den forbindelse sak C-313/90 CIRFS [1993] saml. I-1125, nr. 36.
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seg nødvendige for å ta hensyn til visse EØS-relevante spørsmål. Utkastet til miljøretningslinjer 
omfattet en henvisning til de planlagte formålstjenlige tiltak. Endelig fant det sted et bilateralt 
møte mellom representanter for Overvåkningsorganet og den norske regjering i april 2001, der 
miljøretningslinjene og de planlagte formålstjenlige tiltakene ble drøftet i detalj.

b) Konsekvenser av samtykkets bindende virkning

 I samsvar med Kommisjonens etablerte praksis(67) mener Overvåkningsorganet det følger av den 
bindende virkning av den norske regjerings samtykke til de formålstjenlige tiltakene, at støtte 
tildelt i strid med de forpliktelser Norge derved påtok seg, utgjør ”ny støtte” fra den dag Norge 
lovte å bringe støtteordningene i samsvar med miljøretningslinjene (dvs. 1. januar 2002).

 Gjennom et forslag til formålstjenlige tiltak blir EFTA-statene, i en nærmere angitt utstrekning, 
anmodet om å gi avkall på den rett til å tildele støtte som kan avledes av tidligere gjeldende 
regler. Anmodningen om å samtykke til de formålstjenlige tiltakene har i seg selv ingen 
betydning for om en støtteordning vil bli betegnet som ny eller eksisterende. Derimot innebærer 
en stats samtykke til de foreslåtte formålstjenlige tiltakene at denne staten lover, om det er 
nødvendig, å endre sin lovgivning for å etterkomme de formålstjenlige tiltakene innen en gitt 
dato. Enhver støtte som ikke er i samsvar med de formålstjenlige tiltakene etter denne dato, må 
deretter betegnes som ny støtte. Som framholdt av EF-domstolen i ”CIRFS-saken”, har dermed 
en medlemsstats samtykke til nye regler som utfyller Kommisjonens (Overvåkningsorganets) 
skjønn, ”blant annet til virkning å tilbakekalle en tidligere gitt godkjenning av enkelte støttetiltak 
som faller innenfor reglenes virkeområde og dermed å klassifisere dem som ny støtte og 
underkaste dem plikt til forhåndsmelding” (vår utheving)(68). Det framgår av dette at en stats 
samtykke til formålstjenlige tiltak erstatter en formell gransking i Overvåkningsorganet av alle 
eksisterende støtteordninger for det formål å sikre at støtteordningene bringes i samsvar med 
kravene i de nye retningslinjene gjennom et endelig og bindende vedtak. Enhver støtte tildelt 
etter fristen for å etterkomme et slikt vedtak ville utgjøre ”ny støtte”. 

 Overvåkningsorganet er derfor ikke enig med den norske regjering og PIL i at støtteordninger 
som hadde karakter av ”eksisterende støtte” før det ble gitt samtykke til formålstjenlige tiltak, 
bare kan bli ”ny støtte” etter at Overvåkningsorganet har vurdert hver enkelt ordning særskilt og 
gjort vedtak om at en gitt ordning ikke er i samsvar med retningslinjene.

 Overvåkningsorganet er heller ikke enig i at det må skilles mellom forslag til formålstjenlige 
tiltak som gjelder konkrete bestemmelser i nasjonal rett på den ene side, og forslag av generell 
art på den annen. I CIRFS-saken nevnt ovenfor var tiltakene det var blitt samtykket til (den 
såkalte ”disiplin”), generelt utformet(69). Videre hadde Kommisjonen ikke gjort vedtak om at det 
nasjonale tiltaket var i strid med nevnte ”disiplin”. EF-domstolen avgjorde likevel at det aktuelle 
tiltaket utgjorde ny støtte i den utstrekning det ikke var i samsvar med nevnte ”disiplin”(70). 
Envher annen konklusjon ville da også ha vært uforenlig med ovennevnte rettspraksis, som 
fastsetter at den bindende virkning av et samtykke til formålstjenlige tiltak ikke avhenger av 
om Overvåkningsorganet har utført en særskilt vurdering av eksisterende støtteordninger før det 
fremmer forslag til formålstjenlige tiltak(71). 

 Når Overvåkningsorganet i sitt vedtak om å foreslå formålstjenlige tiltak viste til kravene fastsatt 
i de nye miljøretningslinjene uten å foreslå konkrete tiltak for de enkelte støtteordninger, innebar 
dette altså ikke at støtte som var uforenlig med Norges samtykke til de formålstjenlige tiltakene, 
ikke ville bli til ny støtte etter utløpet av den avtalte fristen for overholdelse. Det betød bare at det 
var opp til den norske regjering selv å foreta den nødvendige vurdering av hvilke støtteordninger 
som måtte endres, med forbehold for Overvåkningsorganets senere kontroll.

(67) Jf. f.eks. statsstøttenr. C 42/2003 – Sverige, statsstøttenr. E 10/2000 – Tyskland og statsstøttenr. C 37/2000 – Portugal.
(68) Sak 313/90, CIRFS, nevnt ovenfor, nr. 35.
(69) Jf. nr. 14 i rapporten fra rettsmøtet [1993] saml. I-1151.
(70) På samme måte mente Kommisjonen i vedtaket nevnt ovenfor om å innlede gransking av miljøavgifter i Sverige at Sveriges 

samtykke til de formålstjenlige tiltakene i seg selv medførte at eksisterende støtte gikk over til å bli ny støtte i den utstrekning 
støtteordningene ikke var i samsvar med de nye retningslinjene. Som i denne saken hadde Kommisjonen ikke utført en særskilt 
vurdering av Sveriges ulike støtteordninger før den vedtok å innlede gransking, jf. statsstøttenr. C 42/2003.

(71) Sak C-242/00, nevnt ovenfor, nr. 28.
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  Av samme grunn anser Overvåkningsorganet det som uvesentlig at den norske regjering gjennom 
sitt samtykke til de formålstjenlige tiltakene ikke erkjente at de aktuelle støtteordningene var i 
strid med statsstøttereglene.

 I sine merknader til vedtaket om å innlede gransking hevdet den norske regjering at 
de formålstjenlige tiltakene ikke kunne utgjøre et tilstrekkelig rettsgrunnlag for krav om 
tilbakebetaling. Etter Overvåkningsorganets mening er dette en korrekt, men uvesentlig påstand. 
Det er riktig at tilbakebetaling ikke kan kreves utelukkende på grunnlag av at forpliktelser 
som følge av et samtykke til formålstjenlige tiltak ikke er blitt overholdt. Et eventuelt krav 
om tilbakebetaling må bygge på et vedtak der de aktuelle støttetiltakene erklæres uforenlige 
med EØS-avtalens virkemåte (jf. overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 
14). Et slikt negativt vedtak forutsetter dessuten at det er utført en formell gransking der hver 
støtteordning er undersøkt særskilt. Dette betyr imidlertid ikke at en støtteordning bare kan 
betegnes som ”ny støtte” etter at det er gjort endelig vedtak på grunnlag av en formell gransking 
av de enkelte støtteordninger. I dette henseende er situasjonen ikke annerledes enn i tilfeller 
der støtte betegnes som ny fordi den er tildelt uten å overholde vilkårene fastlagt i en godkjent 
støtteordning, eller etter at en slik støtteordning er utløpt. I slike tilfeller må støtte tildelt i strid 
med en EFTA-stats plikt til å overholde nye vilkår for tildeling av støtte, eller til å oppheve all 
uforenlig støtte innen en viss frist, betegnes som ny støtte. Også i slike tilfeller må det utføres en 
formell gransking før det kan trekkes en endelig konklusjon med hensyn til om støtten omfattes 
av eller faller utenfor godkjente støtteordninger. Ikke desto mindre vil enhver slik støtte tildelt 
utenfor godkjente støtteordninger (eller andre bindende vilkår) utgjøre ny støtte fra det tidspunkt 
støtten ble tildelt, og ikke fra det tidspunkt Overvåkningsorganet gjorde endelig (negativt) 
vedtak(72). 

 På denne bakgrunn står Overvåkningsorganet fast ved at det næringsavgrensede fritaket og 
de regionale fritakene for elektrisitetsavgift samt fritaket for CO2-avgift på kull og koks 
til energiformål for sement- og lecaindustrien, som er uforenlige med kravene i de nye 
miljøretningslinjene, må anses som ny støtte fra 1. januar 2002. 

E.  TILBAKEBETALING 

a)  Berettigede forventninger 

 Det næringsavgrensede fritaket og de regionale fritakene for elektrisitetsavgift samt fritaket for 
CO2-avgift på kull og koks til energiformål for sement- og lecaindustrien, som ikke ble meldt til 
Overvåkningsorganet, var støtte tildelt i strid med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) og de 
nye miljøretningslinjene. Fra 1. januar 2002 utgjorde disse fritakene dermed ulovlig og uforenlig 
støtte som må kreves tilbakebetalt, i den utstrekning dette ikke ville være i strid med generelle 
prinsipper i EØS-retten, særlig berettigede forventninger fra mottakerens side(73). 

 Etter EF-domstolens rettspraksis bør en aktsom næringsdrivende selv være i stand til å undersøke 
om ny støtte er iverksatt i samsvar med gjeldende saksbehandlingsregler, særlig EF-traktatens 
artikkel 88, som tilsvarer overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1. En 
mottaker av ny støtte som er tildelt i strid med nevnte bestemmelse, kan derfor bare under helt 
usedvanlige omstendigheter hevde å ha hatt berettigede forventninger som er til hinder for 
tilbakebetaling av støtten(74). 

 I dette tilfellet var den ulovlige støtten i utgangspunktet eksisterende støtte. Den må anses som 
ny støtte først fra 1. januar 2002 som følge av den norske regjerings samtykke til de foreslåtte 
formålstjenlige tiltakene. Spørsmålet er derfor på hvilket tidspunkt det forelå tilstrekkelig 
informasjon til at en aktsom støttemottaker kunne forventes å være oppmerksom på at den 
aktuelle støtten kunne ta – eller allerede hadde tatt – form av ulovlig støtte.

(72) Sak C-36/00 Spania mot Kommisjonen [2002] saml. I-3243, nr. 24, 25 og 32.
(73) Se overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 14 og, før endringen av protokoll 3 trådte i kraft 28. august 2003, 

avsnitt 6.2.3 i kapittel 6 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte.
(74) Jf. sak C-169/95 Spania mot Kommisjonen [1997] saml. I-135, nr. 51, sak C-24/95 Alcan Deutschland [1997] saml. I-1591, nr. 25 

og sak T-55/99 Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) [2000] saml. II-3207, nr. 121-131.
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 Etter Overvåkningsorganets mening ga offentliggjøringen av forslaget til formålstjenlige tiltak 
ikke tilstrekkelig informasjon for de berørte foretak. For det første førte ikke forslaget i seg 
selv til at eksisterende støtteordninger endret status til nye støtteordninger. En slik virkning 
kunne bare oppstå etter at den berørte EFTA-staten hadde gitt sitt samtykke til de foreslåtte 
formålstjenlige tiltakene. For det andre ble det i forslaget til formålstjenlige tiltak vist til nr. 70 i 
de nye miljøretningslinjene, som fastsetter at dersom svaret fra en EFTA-stat skulle utebli, ville 
Overvåkningsorganet gå ut fra at den berørte staten ikke samtykket til de foreslåtte tiltakene.

 Overvåkningsorganet mener derimot at offentliggjøringen av EFTA-statens samtykke til de 
foreslåtte formålstjenlige tiltakene, sammen med de foreslåtte tiltakene, kunne gi en aktsom 
støttemottaker tilstrekkelig informasjon til å bli oppmerksom på at støtten måtte oppfylle 
kravene i de nye miljøretningslinjene. Støttemottakerne hadde dermed mulighet til selv å 
vurdere om den aktuelle støtteordningen ville være forenlig med nye retningslinjene etter fristen 
for overholdelse som EFTA-staten hadde samtykket til. Ettersom endringene i protokoll 3 til 
overvåknings- og domstolsavtalen, som innlemmet EF-forordningen om saksbehandlingsregler 
i statsstøttesaker(75), ennå ikke var trådt i kraft på det tidspunkt Norge ga sitt samtykke til de 
formålstjenlige tiltakene, ble den norske regjerings samtykke til tiltakene ikke offentliggjort av 
Overvåkningsorganet, slik det nå er fastsatt i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del 
II artikkel 26 nr. 1. Opplysninger om Norges samtykke til de formålstjenlige tiltakene ble først 
gitt i Overvåkningsorganets vedtak om å innlede formell gransking i saken.

 Vedtaket om å innlede gransking ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende og i EØS-
tillegget til EU-tidende 6. februar 2003(76). Denne offentliggjøringen inneholdt dessuten ikke 
bare informasjon om den norske regjerings samtykke til de formålstjenlige tiltakene, men 
opplyste også om hvilke nasjonale støtteordninger som ble undersøkt, og som kunne ha karakter 
av ulovlig og uforenlig støtte. Endelig ble det uttrykkelig vist til at støtte som ble funnet uforenlig 
med de nye miljøretningslinjene, etter Overvåkningsorganets foreløpige syn ville måtte anses 
som ny støtte som kunne kreves tilbakebetalt. Overvåkningsorganet mener derfor at aktsomme 
støttemottakere senest fra det tidspunkt vedtaket om å innlede gransking var blitt offentliggjort, 
ikke lenger kunne påberope seg berettigede forventninger om at støtten fortsatt hadde karakter 
av lovlige og forenlige støttetiltak(77). 

 Det følger av dette at støtte tildelt mellom 6. februar 2003 og 31. desember 2003 i form av fritak 
for elektrisitetsavgift for industri og bergverk samt for foretak i Finnmark og sju kommuner i 
Nord-Troms, skal kreves tilbakebetalt fra mottakerne. 

 Med hensyn til fritaket for CO2-avgift på kull og koks til energiformål for sement- og 
lecaindustrien, som gjaldt til 31. desember 2002, beslutter Overvåkningsorganet i lys av 
vurderingen av berettigede forventninger ovenfor at det ikke skal kreves tilbakebetaling.

b)  Beløpet som skal kreves tilbakebetalt

 Nr. 46.1 bokstav b) annet strekpunkt i miljøretningslinjene fastsetter at støttemottakere skal 
betale en vesentlig andel av en nasjonal avgift som ikke tilsvarer en harmonisert avgift i Det 
europeiske fellesskap. Hensikten med dette kravet er at støttemottakerne skal anspores til 
fortsatt miljøinnsats. Det samme prinsippet er nedfelt i nr. 46.1 bokstav b) første strekpunkt i 
miljøretningslinjene, som fastsetter at nedsettelse av en avgift som tilsvarer en harmonisert avgift 
i Det europeiske fellesskap, kan godkjennes dersom det beløp som faktisk betales av foretakene 
etter avgiftsnedsettelsen, er høyere enn minstebeløpet i Det europeiske fellesskap ”slik at 
foretakene anspores til miljøverninnsats”. 

(75) Rådsforordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om nærmere regler for anvendelse av EF-traktatens [tidligere] artikkel 93.
(76) Se fotnote 6.
(77) Det er rimelig å anta at de fleste støttemottakere faktisk ble oppmerksomme på Norges samtykke til de formålstjenlige tiltakene 

og den tvil som forelå med hensyn til støtteordningenes forenlighet med statsstøttereglene, enten i mai 2002 da allmennheten ble 
informert om dette i den norske regjerings reviderte statsbudsjett for 2002, i oktober 2002 da regjeringen både offentliggjorde sine 
merknader til Overvåkningsorganets vedtak om å innlede gransking på Internett og informerte allmennheten om hovedinnholdet i 
vedtaket om å innlede gransking i statsbudsjettet for 2003, eller senest i desember 2002 da regjeringen offentliggjorde en rapport 
om de nye miljøretningslinjenes følger for elektrisitetsavgiften. 
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 Det var ingen harmonisert avgift i Det europeiske fellesskap i tidsrommet fra 1. januar 2002 til 
31. desember 2003 da fritakene for elektrisitetsavgift fikk anvendelse, men slike harmoniserte 
avgifter ble innført ved energiavgiftsdirektivet fra 1. januar 2004. Direktivet tar uttrykkelige 
miljøhensyn (se nr. 3, 6, 7 og 12 i preambelen). På dette grunnlag mener Overvåkningsorganet 
det kan anspore foretak til miljøinnsats å betale et beløp som tilsvarer minstebeløpet i Det 
europeiske fellesskap som fastsatt i energiavgiftsdirektivet. En avgift som tilsvarer minstesatsen 
for elektrisk kraft i energiavgiftsdirektivet, dvs. € 0,5 per MWh, kan derfor anses å utgjøre en 
vesentlig andel av den nasjonale avgiften etter nr. 46.1 bokstav b) annet strekpunkt i miljø-
retningslinjene(78). Det beløp som skal kreves tilbakebetalt, er dermed en vesentlig andel av den 
nasjonale avgiften, og denne må som et minimum tilsvare minstesatsen for elektrisk kraft fastsatt 
i energiavgiftsdirektivet. 

F.  ENDELIGE KONKLUSJONER

 Det næringsavgrensede fritaket og de regionale fritakene for elektrisitetsavgift utgjorde statsstøtte 
i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Overvåkningsorganet trekker den konklusjon at disse 
avgiftene var uforenlige med EØS-avtalens virkemåte. Det skal kreves tilbakebetaling med renter(79) 
for støtte mottatt f.o.m. 6. februar 2003.

 Videre konkluderer Overvåkningsorganet med at fritaket for CO2-avgift for kull og koks benyttet 
som råstoff eller reduksjonsmiddel, ikke utgjorde statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 
1. Heller ikke opphevingen av SO2-avgift på kull og koks eller opphevingen av SO2-avgift på utslipp 
fra oljeraffinerier fra 1. januar 2002 utgjorde statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

 På den annen side utgjorde fritaket for CO2-avgift på kull og koks til energiformål for sement- og 
lecaindustrien statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Overvåkningsorganet kan ikke 
trekke den konklusjon at dette støttetiltaket var forenlig med EØS-avtalens virkemåte. Det skal 
imidlertid ikke kreves tilbakebetaling i forbindelse med dette støttetiltaket.

 Endelig trekker Overvåkningsorganet den konklusjon at den reduserte CO2-avgiften på mineralolje 
for treforedlingsindustrien utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 
Overvåkningsorganet mener imidlertid at den reduserte avgiftssatsen for treforedlingsindustrien er 
forenlig med EØS-avtalens virkemåte, særlig artikkel 61 nr. 3 bokstav c), jf. miljøretningslinjene, til 
og med 31. desember 2004 – 

(78) Dette er i samsvar med Kommisjonens praksis (jf. statsstøttenr. C33/2003 – Østerrike), selv om Kommisjonen før 
energiavgiftsdirektivet ble vedtatt anså en sats på ned til 20-25 % av normalsatsen som en vesentlig andel av den nasjonale avgiften 
(statsstøttenr. N 449/2001 – Tyskland og statsstøttenr. NN 3A/2001 og NN 4A/2001 – Sverige).

(79) Se overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 14 nr. 2 og kapittel 34 i retningslinjene for statsstøtte.
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Følgende norske avgiftstiltak utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1:

a) fritaket for forbruksavgift på elektrisk kraft for industri og bergverk,

b) fritaket for forbruksavgift på elektrisk kraft for foretak i Finnmark og sju kommuner i Nord-Troms 
(Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord),

c) fritaket for CO2-avgift på kull og koks til energiformål for sement- og lecaindustrien,

d) den reduserte CO2-avgiften på mineralolje for treforedlingsindustrien.

2.  Fritaket for CO2-avgift for kull og koks benyttet som råstoff eller reduksjonsmiddel, utgjør ikke 
statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

3.  Opphevingen av SO2-avgift på kull og koks og opphevingen av SO2-avgift på utslipp fra oljeraffinerier 
fra 1. januar 2002 utgjør ikke statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

4.  Tiltakene nevnt i nr. 1 i dette vedtak utgjør ny støtte fra 1. januar 2002.

5.  Tiltaket nevnt i nr. 1 bokstav d) i dette vedtak er forenlig med EØS-avtalens virkemåte til og med  
31. desember 2004.

6.  Tiltakene nevnt i nr. 1 bokstav a), b) og c) i dette vedtak er uforenlige med EØS-avtalens virkemåte.

7.  Med hensyn til den uforenlige støtten nevnt i nr. 1 bokstav c) i dette vedtak, skal det ikke kreves 
tilbakebetaling.

8.  Den uforenlige støtten nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) i dette vedtak skal kreves tilbakebetalt fra 
støttemottakerne f.o.m. 6. februar 2003. Tilbakebetalingen skal skje omgående og i samsvar med 
framgangsmåtene i nasjonal rett, forutsatt at de gjør det mulig å iverksette vedtaket umiddelbart og 
effektivt. Beløpet som skal tilbakebetales, skal tilsvare en vesentlig andel av den nasjonale avgiften, 
og som et minimum minstesatsen fastsatt i energiavgiftsdirektivet (rådsdirektiv 2003/96/EF), dvs. 
€ 0,5 per MWh. Kravet om tilbakebetaling omfatter renter beregnet fra den dag støtten ble stilt til 
rådighet for støttemottakerne, til den dag den blir tilbakebetalt. Renten skal beregnes på grunnlag av 
referanserenten for beregning av tilskuddsekvivalenten av regionalstøtte, med tillegg av rentes rente. 

9.  Den norske regjering bes underrette Overvåkningsorganet om de tiltak som er truffet for å etterkomme 
dette vedtak, innen to måneder etter å ha mottatt vedtaket.

10. Dette vedtak er rettet til Kongeriket Norge.

11. Dette vedtak er gyldig i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 30. juni 2004.
      

For EFTAs overvåkningsorgan

 Hannes Hafstein Einar M. Bull
 President  Medlem av kollegiet
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INNBYDELSE TIL Å SENDE INN MERKNADER I HENHOLD TIL  
OVERVÅKNINGS- OG DOMSTOLSAVTALENS PROTOKOLL 3 DEL 1 

ARTIKKEL 1 NR. 2 MED HENSYN TIL STATSSTØTTE I FORM AV FRITAK FOR 
DOKUMENTAVGIFT OG TINGLYSNINGSGEBYR VED OPPRETTELSEN AV 

DET NORSKE SELSKAPET ENTRA EIENDOM AS (HERETTER KALT ”ENTRA”)

EFTAs overvåkningsorgan har ved vedtak 132/04/COL av 16. juni 2004, gjengitt på det opprinnelige 
språket etter dette sammendraget, innledet behandling i henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2 i 
avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (overvåknings- og 
domstolsavtalen). Den norske regjering er underrettet ved en kopi av vedtaket. 

EFTAs overvåkningsorgan innbyr herved EFTA-statene, EU-medlemsstatene og interesserte parter til å 
sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort, til:

EFTA Surveillance Authority 
35, Rue Belliard
B-1040 Brussel

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

*****

SAMMENDRAG

SAKSBEHANDLING

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) anmodet 22. mai 2002 den norske regjering om å oversende opplysninger 
om påstått statsstøtte til fordel for eiendomsselskapet Entra Eiendom AS. Ytterligere korrespondanse fant 
sted mellom den norske regjering og Overvåkningsorganet. 

BESKRIVELSE AV STØTTETILTAKET

Den norske regjering framla 4. juni 1999 for Stortinget en plan for omorganisering av det norske offentlige 
forvaltningsorganet for offentlige bygg og eiendommer, Statsbygg, og for opprettelsen av aksjeselskapet 
Entra. 

Eiendom, kapital og personale (aktiva og passiva) ble overført fra staten til Entra mot utstedelse av aksjer, 
med virkning fra 1. juli 2000. Eierskapet og rettighetene til de aktuelle eiendommene ble overført fra 
den norske stat til Entra og registrert i Entras navn. Selskapet er heleid av Den norske stat. Den samlede 
eiendomsmassen utgjør rundt 120 eiendommer på til sammen 880 000 m².   

All fast eiendom i Norge er registrert i eiendomsregisteret, opprettet i henhold til tinglysningsloven av  
7. juni 1935 nr. 2. I henhold til § 7 første ledd i lov om dokumentavgift av 1975 nr. 59, medfører 
registrering av overføring av hjemmel som eier til fast eiendom en forpliktelse til å betale dokumentavgift. 
I henhold til lov om rettsgebyr av 1982 nr. 86 medfører tinglysning av overføring av eierrettigheter i 
eiendomsregisteret et tinglysningsgebyr.

I lovforslaget framlagt for Stortinget 4. juni 1999 er det forutsett at en omregistrering i eiendomsregistret 
og andre offentlige registre skal gjøres som en navneendring. Entra ble dermed ikke pålagt å betale 
dokumentavgift og tinglysningsgebyr. Regjeringen anser denne framgangsmåten for å være i tråd med 
praksis ved tidligere omorganisering av statlige organer.

I henhold til de oversendte opplysninger ville avgifter og gebyrer ved overføring til Entra av eierrettighetene 
til de faste eiendommene beløpe seg til rundt 80,6 millioner norske kroner (ca. 10,4 millioner euro).

2004/EØS/64/06
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VURDERING

Entra har gjennom vedtakelse av særlige lovbestemmelser blitt fritatt for dokumentavgift og 
tinglysningsgebyr. Overvåkningsorganet er av den oppfatning at dette utgjør en økonomisk fordel. Ingen 
andre bestemmelser i norsk lov fastsetter at en slik transaksjon er unntatt fra den generelle reglen om at 
registrering av eierskifte medfører dokumentavgift og tinglysningsgebyr. 

Den norske regjering hevder at tiltaket ikke gir Entra noen økonomisk fordel sammenlignet med private 
foretak i en liknende situasjon. Under de særlige lovbestemmelsene er et statlig tiltak definert som et 
tiltak som tilgodeser visse foretak sammenlignet med andre foretak som ut fra det mål som ønskes nådd 
befinner seg i en sammenlignbar juridisk og faktisk situasjon. Etter sammenligning med private foretak er 
Overvåkningsorganet fremdeles ikke overbevist om at EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 er uten relevans for 
fritaket for dokumentavgift og tinglysningsgebyr. 

Videre framholder den norske regjering at unntaket fra eller fritaket for å betale dokumentavgift og 
tinglysningsgebyr ikke gir Entra noen fordel, da selskapets kapitalstruktur, soliditet og samlede verdi 
i henhold til åpningsbalansen ville forbli uendret. Det er imidlertid Overvåkningsorganets foreløpige 
oppfatning at forpliktelsen til å betale dokumentavgift og tinglysningsgebyr utgjør et passivum for 
foretaket, og at fritak for et slikt passivum er en fordel gitt til foretaket i betydningen av EØS-avtalens 
artikkel 61 nr. 1. Denne fordelen kan ikke anses for å være ikke-eksisterende på grunn av måten 
åpningsbalansen er fastsatt på.

Overvåkningsorganet er videre av den oppfatning at tap av skatteinntekter må anses som forbruk av 
statligere ressurser i form av anvendelse av skattemidler.

Ifølge de norske myndigheter er det aktuelle tiltaket et generelt tiltak som faller utenfor virkeområdet for 
artikkel 61 nr. 1. I denne forbindelse ønsker Overvåkningsorganet å påpeke at skattetiltak som tilgodeser 
alle markedsdeltakere i en EFTA-stat, i prinsippet er generelle tiltak. Selv om enkelte slike skattetiltak gir 
visse foretak eller næringer større fordeler enn andre, betyr ikke dette nødvendigvis at de må anses for 
å utgjøre statsstøtte. Dette er tilfellet for tiltak som har en økonomisk logisk begrunnelse som gjør dem 
nødvendige for at skattesystemet skal fungere godt og effektivt. Det er Overvåkningsorganets oppfatning 
at det ikke kan avledes av gjeldende lovgivnings generelle logikk og praksis når det gjelder særavgifter, 
at Entra med hensyn til dokumentavgift og tinglysningsgebyr skal anses som en videreføring av (deler av) 
Statsbygg. Tiltaket må derfor anses for å være selektivt i betydningen av artikkel 61 nr. 1.

Overvåkningsorganet merker seg videre at selskapet har virksomhet over hele Norge i et marked som 
er åpent for aktører fra alle EØS-statene. Tiltaket må derfor anses for å påvirke eller true med å påvirke 
konkurransen og samhandelen mellom avtalepartene.

KONKLUSJON

I lys av betraktningene over er Overvåkningsorganet i tvil om fritaket for dokumentavgift og 
tinglysningsgebyr vedtatt i forbindelse med opprettelsen av Entra Eiendom AS er forenlig med EØS-
avtalens virkemåte. Overvåkningsorganet må derfor innlede den formelle behandlingen fastsatt i 
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 2. 
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EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 132/04/COL

of 16 June 2004

to initiate the procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 to the Surveillance 
and Court Agreement with regard to the exemptions from document duties and registration fees 

provided for in the establishment of Entra Eiendom AS

(NORWAY)

THE EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY,

HAVING REGARD TO the Agreement on the European Economic Area (1), in particular to Articles 61 
to 63 and Protocol 26 thereof,

HAVING REGARD TO the Agreement between the EFTA States on the establishment of a Surveillance 
Authority and a Court of Justice (2), in particular to Article 24 and Article 1 in Part I of Protocol 3 
thereof,

HAVING REGARD TO the Authority’s Guidelines (3) on the application and interpretation of Articles 61 
and 62 of the EEA Agreement,

WHEREAS:

I. FACTS

1. PROCEDURES AND CORRESPONDENCE

 According to allegations in Norwegian newspapers (4), the real estate enterprise Entra Eiendom 
AS (hereinafter “Entra”) received state aid when the enterprise was founded in 2000. Based on 
these reports, the Authority requested the Norwegian Government, by letter dated 22 May 2002  
(Doc. No: 02-3856 D), to submit relevant information regarding the establishment of Entra to enable 
the Authority to assess whether the founding of the enterprise was in accordance with the state aid 
rules. The Norwegian authorities responded by letter from the Mission of Norway to the European 
Union dated 25 June 2002, forwarding a letter dated 20 June 2002 from the Ministry of Labour 
and Government Administration, both received and registered by the Authority on 26 June 2002  
(Doc. No: 02-4850 A).

 By letter dated 10 October 2002 (Doc. No: 02-7036 D) the Authority requested additional 
information. The letter addressed, as point 1, the exemption from document duties and registration 
fees connected with the change of ownership of real estate, and as point 2, the deduction in the 
assessed value on the basis of special termination conditions. The Norwegian authorities submitted 
the additional information by letter from the Mission of Norway to the European Union dated  
14 November 2002, forwarding a letter from the Ministry of Trade and Industry dated 7 November 
2002, both received and registered by the Authority on 14 November 2002 (Doc. No: 02-8219 A).

 By telefax from the Ministry of Trade and Industry dated 9 December 2002, received and registered 
by the Authority the same day (Doc. No: 02-8912 A), the Norwegian Government requested that 
the Authority provide its conclusion in the case regarding the establishment of Entra. By letter to 
the Mission of Norway to the European Union dated 17 December 2002, (Doc. No: 02-9062 D) 
the Authority informed the Norwegian authorities that the Authority might be in a position to close 

(1) Hereinafter referred to as the EEA Agreement.
(2) Hereinafter referred to as the Surveillance and Court Agreement.
(3) Procedural and Substantive Rules in the Field of State Aid (State Aid Guidelines), adopted and issued by the EFTA Surveillance 

Authority on 19 January 1994, published in Official Journal L 231, 03.09.1994, as amended by Decision No: 90/04/COL,  
23 April 2004 (not yet published). The State aid guidelines are available on the Authority’s website: www.eftasurv.int.

(4) In particular in “Dagens Næringsliv” on 9 April 2002.
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the part of the case as regards deduction in the assessed value on the basis of special termination 
conditions depending upon the submission of additional specified and detailed documentation 
concerning this issue.

 Such detailed documentation was submitted by a telefax from the Ministry of Trade and Industry 
dated 23 January 2003, received and registered by the Authority on 23 January 2003 (Doc. No: 03-
424 A). By a letter to the Mission of Norway to the European Union dated 31 January 2003 (Doc. 
No: 03-588 D), the Authority informed the Norwegian authorities that – since no aid seemed to be 
involved - it “will not raise objections to the value assessment made in the opening balance of the 
properties transferred from the Norwegian State to Entra Eiendom AS”. However, the Authority 
stressed that this statement was without prejudice to the issue on document duties and registration 
fees.

 By letter dated 2 April 2003 (Doc. No: 03-1827 D), the Authority once more addressed the issue 
of exemption from registration fees and excise duties and requested the Norwegian authorities to 
provide additional and clarifying information. By letter from the Mission of Norway to the European 
Mission dated 5 June 2003, forwarding a letter from the Ministry of Trade and Industry dated  
4 June 2003, both received and registered by the Authority on 10 June 2003 (Doc. No: 03-3631 A), 
additional information was submitted.

2. THE ESTABLISHMENT OF ENTRA

 The Norwegian Government presented the reorganisation of the public body, the Directorate 
of Public Construction and Property (“Statsbygg”), and the establishment of Entra, on  
4 June 1999 (5). On the same date, the Government presented a special Act on the conversion of parts 
of the real estate activity of Statsbygg to a limited liability company (6) to resolve some transitional 
questions concerning the transformation and establishment of Entra (7). Paragraph 3 of this Act states 
that re-registration in the real estate registry and other public registries are to be done as a change 
of name. As a consequence of this, Entra was not obliged to pay document duties and registration 
fees.

 Statsbygg is an administrative body (“forvaltningsbedrift”), responsible to the Ministry of Labour 
and Government Administration. Statsbygg acts on behalf of the Norwegian Government as manager 
and advisor in construction and property affairs and offers premises to governmental organisations. 
Statsbygg continued operations and management of the property stock that was not transferred to 
Entra.

 On 5 November 1999, the Government presented the opening balance of Entra and a list of properties 
to be transferred to the new company (8). In cases where there were genuine providers of comparable 
and competing buildings on the private market, responsibility for the properties was transferred from 
Statsbygg to Entra.

 Entra was originally founded as a “minimum” company based on cash contributions. Subsequently, 
property, capital and personnel (assets and liabilities) were transferred from the State to Entra in 
exchange for the issue of shares, with effect from 1 July 2000. Ownership and title of the properties 
in question were transferred from the Norwegian State to Entra and registered in Entra’s name. The 
company is 100 per cent owned by the Norwegian State.

 Entra has the following object clause in its bylaws: “The main purpose of the company is to provide 
state agencies with premises. The company may own, purchase, sell, operate and administer real 
estate and conduct other businesses in connection with this. The company may also own shares or 
interests in and participate in other companies that conduct activities such as those mentioned in the 
previous sentence” (our translation).

(5) “St.prp. nr 84 (1998-99) om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS”.
(6) The original name of the company was “Statens utleiebygg AS”. Hereinafter Entra is used for Entra and Statens utleiebygg AS.
(7) “Ot.prp. nr 83 (1998-99) om lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap”. Law of 18 February 

2000, No.11.
(8) “St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 10 (1999-2000) om etablering av Statens utleiebygg AS”.
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 The company (group (9)) had an operating income of NOK 856 million (some EUR 103 million) 
in 2003, and a profit before tax of NOK 26 million (some EUR 3.1 million) (10). The group’s 
consolidated equity (book value) as of 31.12.2003 was NOK 1,207 million (some EUR 145 million). 
At year-end, the group’s property portfolio (book value) was NOK 8,127 million (some EUR 979 
million). As of 31.12.2003, Entra had 135 employees. The total property portfolio consists of some 
120 properties, amounting to 880.000 m².

 More detailed descriptions of the Norwegian legislation and practice concerning document duties 
and registration fees on the registration of transfer of real estate property in connection with 
reorganisation of undertakings, and the Norwegian Government’s assessment of whether the 
exemption of document duties and registration fees is in compliance with the state aid provisions of 
the EEA Agreement, are given in points I 3 and I 4, respectively.

3. THE NORWEGIAN LEGISLATION AND PRACTICE CONCERNING DOCUMENT DUTIES 
AND REGISTRATION FEES ON THE REGISTRATION OF TRANSFER OF REAL ESTATE 
PROPERTY IN CONNECTION WITH REORGANISATION OF UNDERTAKINGS

3.1. Introduction

  All real estate in Norway is identified in the real estate registry (“Grunnboken”), established 
pursuant to the Registration Act 1935 No 2 (“Lov om tinglysing”). Every property is 
identified by a registry identification under which information about the ownership, title and 
encumbrances etc. may be entered. In short, the register contains information on various rights 
and obligations to the property in question. Interested parties acting in good faith are entitled 
to rely on the information contained in the real estate registry.

  There is no legal obligation to register rights related to real estate (ownership etc.) in the registry. 
It is not necessary to register transfer of title in order to affect the transfer of ownership. The 
holder of the rights may however choose to register his rights in order to protect his rights 
against third parties.

  Pursuant to Section 7(1) of the Excise Tax Act 1975 No 59 (“Lov om dokumentavgift”), the 
registration of transfer of ownership title (“skjøte”) to real property releases an obligation to 
pay document duties (“dokumentavgift”). The tax rate is 2.5 % based on the sales value of the 
property.

  In addition, the registration of transfer of title in the real estate registry is subject to a registration 
fee (“tinglysingsgebyr”) pursuant to the Court fee Act 1982 No 86 (“Rettsgebyrloven”). This 
fee is currently (as of 1 January 2004) fixed at NOK 1.480 (some EUR 180) (11) per document 
registered. The provisions concerning the conditions for levying the document duty and 
registration fee are identical.

  Hereinafter, “excise duty” will be used as the common term for document duty and registration 
fee.

  As mentioned above, the excise duty is released by the registration of the transfer of title to 
another legal entity. Consequently, if there is no transfer of title to another legal entity, but only 
a change of name of the same legal entity in the registry, no excise duty will be payable.

  In cases where real estate is transferred in connection with restructuring or reorganisation of 
companies or other legal persons, the general point of departure is that a transfer of title occurs 
and that registration triggers the levy of excise duty since the property is transferred to another 
legal entity.

(9) The group consists, in addition to Entra Eiendom AS, of Entra Eiendom Drift AS, Universitetsgaten 2 AS, Biskop Gunnerus 
gate 14 AS, Instituttveien 24 AS and Tollpakkhuset AS. Source: Annual report 2002. See http://www.entraeiendom.no/files/pdf/
aarsrapport_2002.pdf

(10) Preliminary accounts for 2003 presented on 19 February 2004. See http://www.entraeiendom.no/files/Entra_Eiendom_AS_
Preliminary_results_2003.pdf

(10) The registration fee (“tinglysingsgebyret”) is 2 times the basic court fee (“rettsgebyret”), see § 21 of the Court fee Act 1982 No 86 
(“Rettsgebyrloven”).

http://www.entraeiendom.no/files/pdf/aarsrapport_2002.pdf
http://www.entraeiendom.no/files/pdf/aarsrapport_2002.pdf
http://www.entraeiendom.no/files/Entra_Eiendom_AS_Preliminary_results_2003.pdf
http://www.entraeiendom.no/files/Entra_Eiendom_AS_Preliminary_results_2003.pdf
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  However, exemptions may follow either from the Registration Act construed in the light of the 
company legislation or from special legislation.

3.2. Exemptions based on the Registration Act construed in the light of the company 
legislation

  According to the information received from the Norwegian Government, the Registration 
Act should be read in light of the general company legislation, which states that some kinds 
of reorganisations are to be carried out according to rules based on the so-called continuity 
principle. Continuity is an umbrella term for a number of rules that presuppose that the 
acquiring undertaking takes over the legal position of the transferring company. Continuity 
with regard to tax and duty positions is an important aspect of the principle. The purpose of 
the continuity principle is to facilitate mergers and de-mergers. When the continuity principle 
applies, the transferring undertaking’s legal situation is deemed to continue in the acquiring 
company. That entails with respect to the rules on excise duty that the registration of a transfer 
of real estate is treated not as a transfer of title but as a change of name.

  The actual scope of the general statutory rules on reorganisations carried out according 
to the continuity principle and the effect of these provisions regarding the levy of excise 
duties are described below. The description is given in relation to three different kinds of 
reorganisations.

  Generally, it may be noted that the scope of the exemptions from excise duties based on the 
application of the continuity principle, as stated in the general corporate legislation, is restricted 
to the specific kinds of corporations/legal entities and the specific kinds of reorganisations 
covered by these general company rules. A general feature of the corporate legislation at issue 
is that the rules apply irrespective of i.a. public or private ownership.

  Mergers

  By merger in this context is meant that one or more undertakings are amalgamated into one 
by means of an undertaking taking over the assets, rights and obligations of another or several 
other undertakings as a whole, against the owners of the transferring undertaking receiving 
shares of ownership in the acquiring company.

  Statutory rules on mergers based on the continuity principle can for instance be found in 
Chapters 13 and 14 of the Act on Limited Companies 1997 No. 44, in Chapters 13 and 14 of 
the Act on Public Limited Companies No. 45, Chapter 8 of the Act on Savings Banks 1961 
No. 1, Section 10-5 of the Act on Insurance Activities 1988 No. 39, Section 54 of the Act on 
State-Owned Enterprises 1991 No. 54, Section 53 of the Act on Foundations 2001 No. 59 (not 
yet entered into force).

  The Norwegian authorities state that to the extent a merger is covered by such statutory rules, 
it will be treated according to the continuity principle also for excise duty purposes. The 
Authority notes that the current statutory provisions on mergers only cover mergers between a 
specific legal entity merging with another legal entity of the same kind.

  De-mergers

  By de-merger is understood that an undertaking’s assets, rights and obligations are to be 
apportioned between the undertaking itself and one or more acquiring undertakings, against 
the owners of the transferring undertaking receiving shares of ownership in one or more of the 
acquiring companies. It is also a de-merger where the undertaking ceases to exist in connection 
with the distribution.
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  According to the circular G-37/90 issued by the Ministry of Justice, a change of name is 
considered to be present if it is the continued company, and not the unbundled one, and the 
unbundled company has the same name as the original company, that is to be the title holder. 
A pure change of name is not deemed to be a transfer of title. It is the reality of the ownership 
that is the decisive aspect.

  If the real estate is transferred to the unbundled company, then it is considered a transfer of title 
which releases excise duty.

  The Norwegian authorities have further informed the Authority that during the last decade, 
new statutory corporative rules have been adopted that treat de-mergers based on the continuity 
principle. Examples are the rules in Chapter 14 of the Act on Limited Companies 1997  
No. 44 and the Act on the Public Limited Companies 1997 No. 45, the rules in Section 10-5 
second paragraph of the Act on Insurance Activities 1988 No. 39 and Section 54 of the Act on 
Foundations 2001 No. 59.

  However, although it is under consideration with the Ministry of Justice, the new legislation has 
not yet made any changes to the treatment of transfers of property to the acquiring/unbundled 
company of the de-merger for excise duty purposes.

  Conversion/transformation of the legal status/organisation

  As regards the conversion of an undertaking from one form of corporation to another, the main 
rule is that there must be a transfer of title. However, exemptions may be considered pursuant 
to the interpretation of the Registration Act as construed on the basis of company law. The 
provisions of Chapter 15 of the Limited Companies Act and of the Public Limited Companies 
Act, on the conversion from a limited company to a public limited company, or vice versa, are 
mentioned by the Norwegian authorities as provisions based on the continuity principle. The 
Norwegian authorities assume that these provisions will also have affect on the interpretation of 
the Registration Act in the sense that the conversion of this type will be considered as a name 
change and not as a transfer of title.

3.3. Exemptions based on special legislation

  To the extent that exemption from excise duty does not follow from the Registration Act 
construed in the light of general company legislation, exemptions from excise duty must be laid 
down in special legislation.

  Such special acts and provisions providing exemptions from excise duty on specific and 
individual reorganisations have been adopted with special regard to several reorganisations 
of public bodies and publicly owned enterprises in Norway during the recent years. The 
Norwegian Government has not submitted information on the adoption of such specific legal 
measures to exempt any reorganisations of privately owned enterprises from excise duty.

3.4. Methods used to avoid excise duties

  As the registration of the transfer of title is not mandatory, enterprises can, regardless of 
whether they are privately or publicly owned, lawfully avoid document duties and registration 
fees by simply not registering any transfer of ownership. To let the title remain with the original 
owner constitutes a risk for the new owner for “holder of good faith” towards third party. 
However, it is possible to eliminate that risk by the registration of a “restriction of the right of 
ownership”. The registration of declaration on the restriction of the right to ownership does not 
exclude the risk of execution proceedings/creditor’s or bankruptcy estate’s extinction of the 
rights of a legal successor to the debtor’s property. According to the Norwegian authorities, that 
method is widely used by privately owned enterprises, especially between related parties.
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  According to the submitted information, the registration of a restriction of ownership to real 
property may constitute a legal obstruction to use the real property as contribution in kind 
in exchange for the issue of shares in limited liability companies. Contribution in kind in 
accordance with the Limited Companies Act must be without political or legal reservations. 
The contribution in kind also has to be irrevocable.

4. THE NORWEGIAN GOVERNMENT’S ASSESSMENT OF WHETHER THE EXEMPTION OF 
DOCUMENT DUTIES AND REGISTRATION FEES IS IN COMPLIANCE WITH THE STATE 
AID PROVISIONS OF THE EEA AGREEMENT

4.1. Assessment in connection with the establishment of Entra

  The Norwegian Government’s assessment of whether the exemption from excise duties and 
registration fees is in compliance with the State aid provisions of the EEA Agreement is given 
in Proposition no 84 (1998–99) (12). The Government argues that it is highly uncertain whether 
the transfer of properties from the State to Entra is a transfer that releases document duties 
and registration fees. It is argued that it is more natural to consider the transfer a change of 
the organisation of the State’s real estate activities whereby the State will keep the title to the 
properties and, consequently, there is no transfer of title in the real estate registry, only a change 
of name. Change of name does not release document duties and registration fees.

  The Government proposes in the special Act referred to above that the transfer is to be 
considered as a change of name, and not a transfer of title. The Government considers this 
procedure to be in accordance with previous reorganisations of state entities.

  As to whether this puts Entra in a more favourable position than other private companies 
reorganising their activities, the Government refers to the fact that private undertakings can 
reorganise their activities by keeping the title in a holding company (change of name) and 
thus escape the obligation to pay document duties and registration fees. As the Government 
finds that the State does not have the same possibilities, and because it is more convenient for 
the State to organise the activities in a separate undertaking, the Government concludes that 
the exemption from document duties and registration fees is not in conflict with the State aid 
rules. The Government refers in this context to Chapters 19 and 20 of the Authority’s State Aid 
Guidelines (13).

4.2. Arguments in the correspondence with the Authority

 By letter dated 7 November 2002, the Ministry of Trade and Industry explains how private 
investors can choose solutions that avoid a formal transfer of the deed and thus avoid having 
to pay document duties and registration fees. It further argues why the non-payment by Entra 
does not constitute State aid.

 The Ministry argues that the methods that some private investors use to avoid document duties 
and registration fees described above was not an option in the case of the establishment of 
Entra. That is i.a. due to obstacles arising from the fact that Statsbygg is subject to public and 
political control. Methods like keeping the title to the properties with Statsbygg would imply 
that Entra would be dependent on the approval from a public body for transactions concerning 
the properties. If the title to the properties remained in Statsbygg, that would imply that the 
State was both the renter and the formal titleholder of the properties. The Ministry supposes 
that a private owner of Statsbygg would have de-merged Entra without releasing the obligation 
to pay document duties and registration fees. The Ministry argues that if such methods were 
used for Statsbygg/Entra, it would blur the distinction between the two entities’ different roles. 
Statsbygg is entrusted with the task of owning and operating non-commercial public buildings, 
while Entra operates on a commercial basis.

(12) Chapter 7.6.1.
(13) Chapter 19: Public authorities’ holdings. Chapter 20: Application of State aid provisions to public enterprises in the manufacturing 

sector.
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 In the letter dated 7 November 2002, the Ministry also argues that the non-payment of document 
duties and registration fees has not conferred on Entra any benefits that would constitute aid 
pursuant to Article 61 of the EEA Agreement. The Ministry states that if document duties and 
registration fees were payable, the costs would be activated as an asset, while the value of the 
properties would be reduced correspondingly. The Ministry states that this would not reduce 
Entra’s total balance sheet or the total asset valuation.

 By letter dated 4 June 2003, the Ministry of Trade and Industry submitted additional information 
and arguments concerning i.a. the so called continuity principle, clarification concerning the 
measures used by private undertakings, why the non-payment does not constitute an advantage, 
information on the current law with regard to mergers and de-mergers and on exemption from 
the duty to pay registration fees. The Ministry reiterates the arguments in the letter dated 7 
November 2002 as to why the non-payment does not constitute an advantage for Entra. In 
addition, the Ministry argues that the exemption is a general measure, which does not constitute 
state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. Point 9, Conclusion, of 
the letter dated 4 June 2003, reads:

 “The common system regarding registration fee and document duty is that the continuity 
principle determines if conversion processes, both public and private, may be done as a name 
change in relation to inter alia the rules on registration fee and document duty. The purpose 
of the continuity principle is to facilitate the implementation of mergers, de-mergers and 
restructurings, which is regarded as socio-economically desirable. The special legislation and 
the reimbursement of accrued document duty resulting from the reorganisation of hydropower/ 
electricity companies are a result of the same considerations. Thus, the practice is a general 
measure, which according to well-established case law does not constitute State aid within the 
meaning of Article 61 of the EEA Agreement.”

  Pursuant to the submitted information, payable excise duty for the transfer of title to the 
real estate received by Entra would amount to approximately NOK 80.6 million (14) (some  
EUR 10.4 million).

II. APPRECIATION

1. THE EXISTENCE OF STATE AID

 Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

 “Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States 
or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition 
by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects 
trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.”

 To be considered as state aid under Article 61(1) of the EEA Agreement, a tax measure must fulfil 
the following four criteria:

1. The measure must confer the beneficiaries an advantage that reduces the costs they normally 
bear in the course of the business.

2. The advantage must be granted by the State or through State resources.

3. The measure must be specific or selective in that it favours “certain undertakings or the 
production of certain goods”.

4. The measure must affect competition and trade between the Contracting Parties.

(14) Value per 2000.
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 Condition 1: The measure must confer on the beneficiaries an advantage that reduces the costs 
they normally bear in the course of the business.

 According to the case law of the European Court of Justice (15) and Chapter 17B.3.1(2) of the 
Authority’s State Aid Guidelines “the measure must confer on recipients an advantage, which 
relieves them of charges that are normally borne from their budgets. The advantage may be provided 
through a reduction in the firm’s tax burden in various ways, including:” (…) “a total or partial 
reduction in the amount of tax (such as exemption or a tax credit)”.

 By the adoption of special statutory provisions, Entra is relieved of the cost of excise duties. Prima 
facie, this constitutes a financial advantage for the company. The question is therefore whether the 
arguments presented by Norway can lead to another result.

 In this respect the Authority notes, firstly, that it finds it difficult to see how the registration of the 
transfer of properties from the State to Entra could have been exempted from excise duty in the 
absence of the particular provision in paragraph 3 of the Act of 18 February 2000.

 No other provision in Norwegian law prescribes that such a transaction is exempted from the 
general rule that registration of change of ownership triggers excise duty. Moreover, based on the 
information available to it, the Authority cannot see how the reorganisation of Statsbygg – in the 
absence of Paragraph 3 in the Act of 18 February 2000 – could have been covered by the continuity 
principle pursuant to the prevailing interpretation of the Registration Act. The reorganisation of 
Statsbygg implies the transfer of assets (as contribution in kind) to a new limited liability company 
in exchange for the issuing of shares. At the same time, the transaction implies a conversion of a part 
of the public body, Statsbygg, to a limited liability company. That reorganization is neither covered 
by the exemptions related to mergers/de-mergers nor to those pertaining to conversion of legal status. 
Finally, the Authority notes that registration of a transfer of property from one kind of legal entity to a 
fully owned subsidiary of that entity having a different legal status would entail excise duty under the 
Registration Act. Entra became the new title holder to the real estate transferred from the Norwegian 
State.

 As for the Norwegian Government’s argument that the measure does not confer on Entra an advantage 
as compared to private undertakings in a similar situation – and that the adoption of paragraph 3 
was necessary to provide Entra with conditions equal or comparable to those available for private 
undertakings in a similar situation – the Authority accepts that Article 61(1) does not necessarily 
apply to situations where, in the context of a state privatization, a measure is introduced in order 
to free a public company from a structural disadvantage that it has in relation to its private sector 
competitors (16). Article 61(1) is aimed merely at prohibiting advantages for certain undertakings 
and the concept of aid covers only direct benefits on release of burdens normally assumed in an 
undertaking’s budget and which are to be regarded as an economic advantage which the recipient 
undertaking would not have obtained under normal market conditions. Moreover, Article 61(1) 
requires it to be determined whether, under a particular statutory scheme, a state measure is such as 
to favour certain undertakings in comparison with others which, in light of the objective pursued, are 
in a comparable legal and factual situation (17).

 However, in the present case, the methods described by the Norwegian authorities to avoid excise 
duty are legally open to all kinds of undertakings, including undertakings established in connection 
with state privatizations. The reason for not using these methods in relation to Statsbygg and 
Entra was merely that the Norwegian authorities found that the political, managerial and practical 
inconveniencies connected to the two methods were of such magnitude that a genuine transfer and 
registration thereof should take place.

(15) Cf. Case 173/73 Italy v. Commission [1974] ECR 709.
(16) Cf. Case T-157/01 Danske Busvognmænd v Commission, judgment of 16 March 2004, para. 57.
(17) Cf. Case C-308/01 GIL Insurance Ltd, judgment of 29 April 2004.
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 Moreover, while it might be correct that a non-transfer of title in practice might, in some respects, 
pose greater inconveniencies to a publicly owned entity than to a privately owned firm, the 
problems are for most purposes basically the same for a publicly and a privately owned firm (18). 
In any event, the fact that public bodies, such as Statsbygg, for various reasons might not be able 
to apply the methods described by the Norwegian Authorities with the same flexibility and similar 
practical consequences as privately owned undertakings, constitutes a part of the general conditions 
and framework for publicly owned companies or public bodies compared to private companies or 
activities organised otherwise.

 Finally, the methods to avoid excise duties are, in any event, both based on the non-registration of 
transfer of ownership. Both methods thus fall outside the scope of the legislation of levying excise 
duties on registration of transfer of ownership. They can therefore not be held to an equivalent to the 
registration that took place in the present case.

 In conclusion, the Authority remains unconvinced that the exemption from excise duty should escape 
Article 61(1) by reason of comparison with private undertakings.

 The Authority hereafter turns to the Norwegian authorities’ argument that the exemption or the 
non-payment of excise duty does not confer on Entra an advantage as the capital structure, the 
solidity and the total value of the company, according to the opening balance sheet, would remain 
unchanged.

 The valuation of the assets in the opening balance sheet was based on the method of “net 
capitalisation” which implies that the property’s future cash flow was discounted to present value 
by a factor observing a relevant rate of return requirement. Accordingly, the “value” or acceptable 
acquisition cost of the properties was a function of expected future cash flow and the rate of return 
requirement.

 According to the Norwegian authorities, excise duties are considered an acquisition cost that is 
activated in the company’s balance sheet pursuant to the accounting rules. As the total acceptable 
acquisition cost is defined by the cash flow and rate of return requirement, the activation on the 
balance sheet of excise duty – if paid – would necessitate a corresponding reduction in the value of 
the properties. Hence, neither the liabilities nor the equity, i.e. the share capital issued, according to 
the opening balance sheet, would be affected by the payment or non-payment of excise duty.

 The application of the Norwegian accounting rules for setting up the opening balance sheet of Entra 
neutralizes, according to the Norwegian authorities, the financial effects of the payment compared to 
the non-payment of excise duties. For the assessment of whether the duties exemption constitutes an 
advantage for Entra in the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement, however, the Authority 
takes the view that the rules for treating the issue of excise duties in the opening balance sheet of 
Entra must be considered as another measure being distinct and separate from the measure at issue, 
i.e. the exemption from excise duties. Consequently, a comparison of the valuation of assets and 
liabilities of the submitted real opening balance on the one hand and of the hypothetical opening 
balance sheet adjusted for incurred excise duties on the other, cannot be considered as a relevant 
description of the reality of the exemption from excise duties as a financial advantage conferred on 
the reorganisation of Statsbygg compared to other reorganisations of companies.

 The obligation to pay excise duties is a liability for the undertaking. A relief of such a liability is an 
advantage granted to the undertaking in the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. This 
advantage cannot be considered to be non-existing due to the way the opening balance is established. 
Any relief from such a tax liability would in that case not be an advantage.

 In conclusion, the Authority takes the preliminary view that the act in question did confer an 
advantage on Entra as compared to the general rules on excise duties.

(18) Indeed, in some aspects, the methods described may in fact be less favourable for private undertakings compared to public ones 
since the registration of declaration on the restriction of the right to ownership does not exclude the risk of execution proceedings/
creditor’s or bankruptcy estate’s extinction of the rights of a legal successor to the debtor’s property.
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 Condition 2: The advantage must be granted by the State or through State resources.

 This criterion is fulfilled if the grant of an excise duties exemption is implying that the State renounces 
or waivers the levy of duties that it normally would be legally entitled to claim which involves a loss 
of revenue (19). According to Chapter 17B.3(3) of the Authority’s State Aid Guidelines, a loss of tax 
revenue is equivalent to consumption of State resources in the form of fiscal expenditure. As shown 
above, the provision in Paragraph 3 in the contested Act entails that an excise duty otherwise payable 
was not paid. Therefore, the second condition must be deemed to be fulfilled.

 Condition 3: The measure must be specific or selective in that it favours “certain undertakings 
or the production of certain goods”.

 According to the Norwegian authorities, the measure at issue is a general measure that falls outside 
the scope of Article 61(1). This is so because the measure does not constitute an exemption to the 
ordinary rules in the sense that it results from, and is being justified by, the same principles as those 
underlying the ordinary rules. Thus, the Norwegian authorities appear to maintain that the continuity 
principle and the considerations for applying this principle with effect i.a. for excise duties purposes 
in the case at issue are to be deemed in line with the nature and logic of the current excise duty 
system.

 Firstly, the Authority makes reference to Chapter 17B.3.1 of the Authority’s State Aid Guidelines on 
direct business taxation concerning the specificity or selectivity of tax measures, which reads:

 “Tax measures, which are open to all economic agents operating within the EFTA State, are in 
principle general measures. They must be effectively open to all firms on an equal access basis, and 
they may not de facto be reduced in scope through, for example, the discretional power of the State 
to grant them or through other factors that restrict their practical effect.”

 The special provision (paragraph 3 of Ot.prp. nr 83 (1998–99)) concerning the treatment of the 
present transaction for excise duty purposes applies only to a particular transaction between two 
explicitly identified entities. Moreover, as shown above, it constitutes an exemption from the 
normal application of the general rules in the Registration Act. The fact that similar rules have been 
introduced in relation to other state privatisations does not entail that this lex specialis becomes non-
selective. The question is therefore whether the provisions concerning Entra should nevertheless, 
as argued by the Norwegian authorities, be held to be within the general logic of the Norwegian 
legislation concerning excise duties and exceptions thereto.

 According to the case law of the Court of Justice, it is possible to draw a distinction between:

– differentiated treatment that results from the application, to specific situations, of the same 
principles as those underlying the ordinary rules (no aid)

– differentiated treatment, which, favouring certain undertakings, departs from the internal logic 
of the ordinary rules (aid) (20).

 This distinction is also described in Chapter 17B.3.4(1) of the Authority’s State Aid Guidelines on 
direct business taxation concerning the justification of a derogation by ‘the nature or general scheme 
of the system’: “The differential nature of some measures does not necessarily mean that they must 
be considered to be State aid. This is the case with measures whose economic rationale makes them 
necessary to the smooth functioning and effectiveness of the tax system. However, it is up to the EFTA 
State to provide such justification.”

(19) Cf., inter alia, Case C-157/01 Kingdom of the Netherlands v. Commission, judgment of 29 April 2004.
(20) Cf., inter alia, Case 173/73 Italy v. Commission, cited above, Case C-75/97 Kingdom of Belgium v. Commission [1999] ECR I-3671, 

Case C-157/01 Kingdom of the Netherlands v. Commission, cited above, and Case C-308/01 GIL Insurance Ltd, cited above.
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 Pursuant to the description in point I 3 above, the Authority notes that, to a certain extent, the 
continuity principle constitutes a part of the rules on excise duties as it is open to all firms fulfilling 
the statutory characteristics of some kinds of reorganisations. However, for the purpose of deciding 
whether a given transaction triggers excise duties, the scope of the continuity principle is quite 
restricted. The current interpretation and practice according to the Registration Act implies that the 
continuity principle is only applicable to a limited number of different and specific reorganisations 
defined and regulated in statutory rules of the general corporate legislation. On that basis, the 
Authority takes the preliminary view that the continuity principle is not inherent or a general part of 
the underlying logic of the current rules and practice on excise duties in connection with other types 
of reorganisations.

 In any event, the pursuance of the underlying objectives of the continuity principle cannot justify 
that the principle should be applicable to specific reorganisations without the same characteristics 
as those where the principle applies according to the current practice. A tax legislation that treats 
reorganisations of state undertakings more favourably than the most similar situations concerning 
restructurings of private undertakings would be selective within the meaning of Article 61(1).

 In the present case, the real estate was transferred from a public body to a fully owned public limited 
liability company. With the exception of prior specific state privatisations, the Norwegian legislation 
does not seem to exempt from excise duty a registration of a transfer of real estate from the original 
owner of the property to a fully owned subsidiary when the owner and the subsidiary do not have 
the same legal status.

 In view of the foregoing, it should be concluded that the treatment of the reorganisation of Statsbygg 
according to the continuity principle implying that Entra, for excise duties purposes, should be 
considered as continuing (parts of) Statsbygg, cannot be derived from the general logic of the current 
legislation and practice on excise duties. Therefore, the measure must be considered to be selective 
in the sense of Article 61(1).

 Condition 4: The measure must affect or threaten to affect competition and trade between the 
Contracting Parties.

 According to Chapter 17B.3(2) of the Authority’s State Aid Guidelines, “[u]nder settled case-law, 
for the purposes of this provision, the criterion of trade being affected is met if the recipient firm 
carries on an economic activity involving trade between Contracting Parties”. Moreover, according 
to case law of the Court of Justice, the condition will also be fulfilled when aid granted by the 
State strengthens the position of an undertaking vis-à-vis other undertakings competing in intra-
community trade (21).

 It follows from the description in point I above that the assets and activities transferred to Entra 
were assumed to be exposed to competition. Accordingly, Entra competes with other providers of 
buildings/properties. This applies to Entra as owner, purchaser, seller, operator and administrator 
of real estate. It is not clear whether Entra may operate outside the Norwegian borders. However, 
it is definite that the company operates all over Norway in a market open to economic agents from 
any other EEA State. Consequently, the measure affects or threatens to affect competition and trade 
between the Contracting Parties.

2. COMPATIBILITY OF THE AID

 Based on the foregoing considerations, the tax exemptions at issue appear to constitute aid within the 
meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement. It is therefore necessary to determine if such an aid 
is compatible with the functioning of the EEA Agreement under the exceptions laid down in Article 
61(2) and (3).

(21) Cf. inter alia, Case C-126/01 Gemo, judgement of 20 November 2003.
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 The Norwegian authorities have argued that the measure at issue does not contain aid, and have 
not put forward any arguments concerning compatibility. However, after assessing the likely 
involvement of state aid, it has to be considered whether such aid could be compatible with the EEA 
Agreement by virtue of Article 61(2) and (3) of the Agreement.

 The application of the exceptions under Article 61(2) does not appear appropriate. The establishment 
of Entra does not entail aid having a social character granted to individual consumers or aid to make 
good the damage caused by natural disasters or exceptional occurrences.

 Under Article 61(3)(a) aid may be considered compatible with the EEA Agreement when it is 
designed to promote the economic development of areas where the standard of living is abnormally 
low or where there is serious underemployment. Since the measure in question is not limited to such 
areas, this provision seems not to apply. Also the exemption laid down in Article 61(3)(b) seems not 
to be applicable. Lastly, as regards the exemption laid down in Article 61(3)(c), it also seems that 
the aid cannot be considered to facilitate the development of certain economic activities or of certain 
economic areas in the meaning of this Article. Consequently, the aid seems not to qualify for any of 
the exemptions provided for in Article 61(3) of the EEA Agreement.

3. THE CHARACTER OF THE AID

 The Authority draws the attention of the Norwegian Government to Article 1 in part II of Protocol 
3 to the Surveillance and Court Agreement. The exemption from excise duties was introduced after 
the entry into force of the EEA Agreement. Any aid in this case should therefore be qualified as new 
aid. No notification of such aid has been received. Aid would in this case be considered unlawful as 
defined in Article 1(f) of Part II to Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement. According 
to Article 14 in Part II of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement, in cases of unlawful 
aid, should they be found incompatible, the Authority orders, as a rule, the EFTA State concerned 
to reclaim aid from the recipient. The amounts thus recovered will include interest calculated on the 
basis of the reference rates of interest, running from the date on which it was payable to the recipient 
until the date of recovery.

4. CONCLUSION

 In light of the foregoing considerations, the Authority has doubts as to the compatibility with the 
functioning of the EEA Agreement of the exemption from document duties and registration fees 
adopted in connection with the establishment of Entra Eiendom AS. Consequently, the Authority is 
obliged to initiate the procedure provided for in Article 1(2) in Part I of Protocol 3 of the Surveillance 
and Court Agreement. The decision to open the formal investigation procedure is without prejudice 
to the final decision of the Authority.
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HAS ADOPTED THIS DECISION:

1. The Authority has decided to open the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) 
in Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement with regard to the exemptions from 
document duties and registration fees provided for in the establishment of Entra Eiendom AS.

2. The Norwegian Government is invited, pursuant to Article 6 in Part II of Protocol 3 to the Surveillance 
and Court Agreement, to submit its comments on the opening of the formal investigation procedure 
within two months from notification of this decision.

3. The Norwegian Government shall be informed by means of a letter containing a copy of this 
decision.

4. The EC Commission shall be informed, in accordance with Protocol 27(d) of the EEA Agreement, by 
means of a copy of this decision.

5. Other EFTA States, EC Member States, and interested parties shall be informed by the publishing of 
this decision in its authentic language version, accompanied by a meaningful summary in languages 
other than the authentic language version, in the EEA Section of the Official Journal of the European 
Communities and the EEA Supplement thereto, inviting them to submit comments within one month 
from the date of the publication.

6. This decision is authentic in the English language.

Done at Brussels, 16 June 2004

For the EFTA Surveillance Authority

 Hannes Hafstein Einar M. Bull
 President College Member
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EFTA-DOMSTOLEN

Søksmål anlagt 31. august 2004 av Fesil ASA og Finnfjord Smelteverk AS  
mot EFTAs overvåkningsorgan

(Sak E-5/04)

Et søksmål mot EFTAs overvåkningsorgan ble anlagt for EFTA-domstolen 31. august 2004 av Fesil ASA 
og Finnfjord Smelteverk AS, representert ved advokat Jan Magne Langseth, Advokatfirmaet Schjødt AS, 
Dronning Mauds gt. 11, P.b. 2444 Solli, N-0201 Oslo. 

Saksøker har nedlagt påstand om at Domstolen skal:

1. oppheve EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 148/04/COL av 30. juni 2004, og

2. pålegge EFTAs overvåkningsorgan å betale saksomkostningene.

Rettslig bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden

– EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 148/04/COL (”vedtaket”) slår fast at det norske tiltaket som 
fritar produksjons- og gruveindustrien for avgift på elektrisitetsforbruk, utgjør statsstøtte, og at det 
utgjør ny støtte fra 1. januar 2002. 

– I vedtaket konkluderes det med at de aktuelle tiltakene er uforenlige med EØS-avtalen, og at 
støttemottakerne må tilbakebetale den ulovlige støtten.

– EFTAs overvåkningsorgan har ikke anvendt EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 riktig.

– EFTAs overvåkningsorgan bruker den myndighet det er tillagt i henhold til EØS-avtalen galt ved sin 
anvendelse av EØS-avtalens artikkel 63 nr. 1 og retningslinjene for miljøstøtte.

– Det finnes ikke rettslig grunnlag for å kreve at saksøker tilbakebetaler den påståtte støtten.
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Søksmål anlagt 31. august 2004 av Prosessindustriens Landsforening,  
Borregaard, Elkem ASA, Norsk Hydro ASA, Eramet Norway AS, Norske 

Skogindustrier ASA, Södra Cell Folla AS, Tinfos Titan & Iron KS og  
Yara International ASA mot EFTAs overvåkningsorgan

(Sak E-6/04)

Et søksmål mot EFTAs overvåkningsorgan ble anlagt for EFTA-domstolen 31. august 2004 av 
Prosessindustriens Landsforening, Borregaard, Elkem ASA, Norsk Hydro ASA, Eramet Norway AS, 
Norske Skogindustrier ASA, Södra Cell Folla AS, Tinfos Titan & Iron KS og Yara International ASA, 
representert ved Onno W Brouwer, advocaat, og Michael Schuette, Rechtsanwalt, Freshfields Bruckhaus 
Derringer, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, 1050 Brussel. 

Saksøker har nedlagt påstand om at Domstolen skal:

1. oppheve EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 148/04/COL av 30. juni 2004, og

2. pålegge EFTAs overvåkningsorgan å betale saksomkostningene.

Rettslig bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden

– EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 148/04/COL av 30. juni 2004 (”vedtaket”) omhandler 
elektrisitetsavgift, og slår fast at produksjonsindustriens fritak for denne avgiften utgjør statsstøtte. 

– EFTAs overvåkningsorgans vedtak er i strid med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

– EFTAs overvåkningsorgans vedtak er i strid med EØS-avtalens artikkel 61 og del II i protokoll 3 om 
statsstøtte ved at eksisterende støtte anses som ny støtte.

– Vedtaket er i strid med prinsippet om rettslig forutsigbarhet.

– EFTAs overvåkningsorgan har unnlatt å følge riktig saksbehandling, og slik opptrådt i strid med 
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 17, 18 og 19.

– Vedtaket er i strid med EØS-avtalens artikkel 61 og 62 hva gjelder kravet om tilbakebetaling av 
støtten.
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Søksmål anlagt 1. september 2004 av Kongeriket Norge mot  
EFTAs overvåkningsorgan

(Sak E-7/04)

Et søksmål mot EFTAs overvåkningsorgan må defineres som anlagt for EFTA-domstolen  
1. september 2004 av Kongeriket Norge, representert ved Ketil Bøe Moen, advokat, Regjeringsadvokaten, 
og Ingeborg Djupvik, rådgiver, Utenriksdepartementet, som prosessfullmektiger. 

Saksøker har nedlagt påstand om at Domstolen skal:

1. oppheve EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 148/04/COL av 30. juni 2004, og

2. pålegge EFTAs overvåkningsorgan å betale saksomkostningene.

Rettslig bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden

– EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 148/04/COL av 30. juni 2004 (”vedtaket”) om 
miljøavgiftsordninger i Norge. 

– I vedtaket fastslår EFTAs overvåkningsorgan blant annet at fire norske avgiftstiltak utgjør statsstøtte i 
betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

– I vedtaket krever EFTAs overvåkningsorgan tilbakebetaling av støtten som to av disse avgiftstiltakene 
utgjør, på grunnlag av en påstand om at de påståtte støtteordningene ble ny støtte fra 1. januar 2002.

– EFTAs overvåkningsorgans vedtak er i strid med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

– De aktuelle avgiftstiltakene utgjør ikke ny støtte.

– Det finnes ikke rettslig grunnlag for å kreve at saksøker tilbakebetaler den påståtte støtten.
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3519 – Electra/ThyssenKrupp Fahrzeugguss)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 16. desember 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Electra European Fund 
LP (Guernsey) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over foretakene ThyssenKrupp Rautenbach Castings GmbH og ThyssenKrupp 
Aluminium-Technik, med unntak av det spanske datterforetaket ThyssenKrupp Guss S.A., samlet 
kalt ThyssenKrupp Fahrzeugguss business Group (”TKFG”, Tyskland), som i dag kontrolleres av 
ThyssenKrupp Automotive AG Group.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Electra Group: privat egenkapitalinvesteringsselskap,

 – TKFG: utvikling, produksjon og levering av støpte lettmetalldeler til bilindustrien.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 320 av 24.12.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3519 – Electra/ThyssenKrupp Fahrzeugguss, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  Tilgjengelig på nettstedet til generaldirektoratet for konkurransesaker på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/

legislation/consultation/simplified_tru.pdf.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3641 – BT/Infonet)

1. Kommisjonen mottok 13. desember 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 
(EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket British 
Telecommunications plc (”BT”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Infonet Services Corporation (”Infonet”, USA). 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – BT: levering av telekommunikasjonstjenester, 

 – Infonet: levering av telekommunikasjonstjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i  
EUT C 315 av 21.12.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3641 – BT/Infonet, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3662 – Xstrata/WMC)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 10. desember 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Xstrata plc (”Xstrata”, Sveits) 
ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
hele det australske foretaket WMC Resource Limited (”WMC”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Xstrata: produksjon av kull, kopper, sink, gull, sølv og legeringer,

 – WMC: produksjon av nikkel, kopper, uranoksid, gull, sølv og fosfatgjødsel.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av 
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 315 av 21.12.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller  
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3662 – Xstrata/WMC, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  Tilgjengelig på nettstedet til generaldirektoratet for konkurransesaker på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/

consultation/simplified_tru.pdf.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3671 – De Raekt/ING/VGG)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 16. desember 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de nederlandske foretakene De Raekt 
B.V. (”De Raekt”) og ING Corporate Investments Participaties B.V. (”ING CIP”), som tilhører ING 
Groep N.V. (”ING Group”, Nederland), ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det nederlandske foretaket Van Gansewinkel 
Groep B.V. (”VGG”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – De Raekt: privat holdingselskap,

 – ING CIP: risikokapitalselskap,

 – VGG: avfallshåndteringstjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 319 av 23.12.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3671 – De Raekt/ING/VGG, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  Tilgjengelig på nettstedet til generaldirektoratet for konkurransesaker på http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/

legislation/consultation/simplified_tru.pdf.
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Sluttrapport fra høringslederen i sak COMP/M.38.284/D2 (Air France/Alitalia)

(i henhold til artikkel 15 i kommisjonsvedtak 2001/462/EF, EKSF av 23. mai 2001 om  
høringslederens mandat i visse konkurransesaker – EFT L 162 av 19.6.2001, s. 21)

Utkastet til vedtak i ovennevnte sak gir grunn til følgende bemerkninger:

Kommisjonen mottok 13. november melding fra foretakene Air France og Alitalia om ulike avtaler, med 
anmodning om negativattest i henhold til artikkel 3 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 3975/87, alternativt unntak 
i henhold til forordningens artikkel 5.

Et sammendrag av anmodningen ble offentliggjort i De europeiske fellesskaps tidende 8. mai 2002, 
der tredjeparter og medlemsstatene ble oppfordret til å sende sine merknader til Kommisjonen innen  
30 dager i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 3975/87.

Kommisjonen sendte 1. juli 2002 partene melding i henhold til artikkel 5 nr. 3 i forordning (EØF)  
nr. 3975/87 om at den hadde betydelig tvil om hvorvidt traktatens artikkel 81 nr. 3 fikk anvendelse på de 
meldte avtalene.

Etter samtaler med Kommisjonens tjenestemenn framla partene forslag til forpliktelser, som ble 
offentliggjort 9. desember 2003 i henhold til artikkel 16 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 3975/87, og innbød 
alle interesserte tredjeparter til å sende inn sine merknader.

Flere luftfartsselskaper samt United Kingdom Office of Fair Trading framla merknader til de foreslåtte 
forpliktelsene, og partene godtok å forbedre sine forpliktelser, hvorpå betenkelighetene framlagt av 
Kommisjonens tjenestemenn ble trukket tilbake.

Jeg slutter derfor at retten til å bli hørt er ivaretatt i denne saken.

Utferdiget i Brussel, 18. mars 2004.

Serge DURANDE
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Melding fra Kommisjonen om en forlengelse av melding fra  
Kommisjonen til medlemsstatene i henhold til traktatens artikkel 93 nr. 1  

om anvendelse av traktatens artikkel 92 og 93 på kortsiktig  
eksportkredittforsikring

Kommisjonens opprinnelige melding til medlemsstatene i henhold til traktatens artikkel 93 nr. 1 om 
anvendelse av traktatens artikkel 92 og 93 på kortsiktig eksportkredittforsikring ble vedtatt i 1997(1), og 
skulle gjelde for en periode på fem år fra 1. januar 1998.

I 2001 vedtok Kommisjonen en endring(2) til meldingen av 1997 med hensyn til definisjonen av 
”markedsmessige risikoer”, for å gjenspeile den endrede situasjonen på det private gjenforsikringsmarkedet. 
Kommisjonen vedtok også å forlenge varigheten på meldingen av 1997 til 31. desember 2004. Videre 
ble nr. 2.6 i meldingen av 1997 endret som følger: ”Det private gjenforsikringsmarkedets kapasitet 
varierer. Dette betyr at definisjonen av markedsmessige risikoer ikke er konstant, men kan endres 
over tid. Definisjonen kan derfor bli gjennomgått på nytt, nærmere bestemt når denne melding utløper  
31. desember 2004. Kommisjonen vil i den forbindelse rådspørre medlemsstatene og andre berørte 
parter.”

For å få tid til å vurdere det private gjenforsikringsmarkedets kapasitet og fullføre gjennomgangen, har 
Kommisjonen vedtatt at den omtalte meldingen som endret i 2001 fortsatt skal få anvendelse inntil nye 
regler om statsstøtte på området for kortsiktig eksportkredittforsikring offentliggjøres, eller senest til  
31. desember 2005.

(1) EFT C 281 av 17.9.1997, s. 4.
(2)  EFT C 217 av 2.8.2001, s. 2.
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F-Cherbourg: Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) 
 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom  

Cherbourg (Maupertus) og Paris (Orly)

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, besluttet å innføre forpliktelse til å yte 
offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Cherbourg (Maupertus) og Paris (Orly). Vilkårene 
knyttet til den aktuelle forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste ble offentliggjort i De europeiske fellesskaps 
tidende C 143/3 av 21.5.1999.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 28. februar 2005 har startet eller er i ferd med å 
starte ruteflyging mellom Cherbourg (Maupertus) og Paris (Orly) i samsvar med vilkårene for forpliktelsen 
til å yte offentlig tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Frankrike i samsvar med 
artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare 
ett luftfartsselskap, som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene ruten fra 1. april 2005.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen og avtalen om 
delegering av offentlig tjenesteyting med de tekniske vedlegg (teksten vedrørende forpliktelse til å 
yte offentlig tjeneste kunngjort i De europeiske fellesskaps tidende), kan fås kostnadsfritt tilsendt ved 
henvendelse til:

Chambre de Commerce et d’Industrie de Cherbourg – Cotentin, 
Hôtel Atlantique, 
boulevard Félix Amiot, 
BP 839,
F-50108 Cherbourg Cedex. 
Tlf.: + 33(0)2 33 23 32 25. 
Faks: + 33(0)2 33 23 32 36.

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende, 
eller leveres personlig mot kvittering til adressen ovenfor, senest seks uker etter at denne anbudsinnbydelsen 
ble kunngjort i Den europeiske unions tidende C 307 av 11.12.2004, innen kl. 1700 (lokal tid).

Se EUT C 307 av 11.12.2004 for nærmere opplysninger.
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F-Périgueux: Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d)  
i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom Bergerac (Roumanières), 

Périgueux (Val de Loire) og Paris (Orly)

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, besluttet å innføre forpliktelse til å yte 
offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Bergerac (Roumanières) og Paris (Orly) og mellom 
Périgueux (Bassillac) og Paris (Orly). Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig 
tjeneste ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 306 av 10.12.2004.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 28. februar 2005 har startet eller er i ferd med å 
starte ruteflyging mellom Bergerac (Roumanières) og Paris (Orly) og mellom Périgueux (Bassillac) og 
Paris (Orly) i samsvar med vilkårene for forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste og uten å anmode om 
økonomisk kompensasjon, har Frankrike i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning 
besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare ett luftfartsselskap, som etter gjennomført 
anbudsrunde skal gis rett til å betjene ruten fra 1. april 2005.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen og avtalen om 
delegering av offentlig tjenesteyting med de tekniske vedlegg (teksten vedrørende forpliktelse til å 
yte offentlig tjeneste kunngjort i Den europeiske unions tidende), kan fås kostnadsfritt tilsendt ved 
henvendelse til:

Syndicat Mixte Air Dordogne, 
Hôtel du Département, 
2, rue Paul Louis Courier, 
F-24019 Périgueux Cedex. 
Tlf.: + (33) 5 53 02 20 51 eller 5 53 02 20 70. 
Faks: + (33) 5 53 02 20 51 eller 5 53 02 20 70.

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende, 
eller leveres personlig mot kvittering til adressen ovenfor, senest seks uker etter at denne anbudsinnbydelsen 
ble kunngjort i Den europeiske unions tidende C 307 av 11.12.2004, innen kl. 1700 (lokal tid).

Se EUT C 307 av 11.12.2004 for nærmere opplysninger.
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F-Marcé: Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i 
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom Angers (Marcé) og Tours 

(Val de Loire) og Lyon (Saint-Exupéry)

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, besluttet å innføre forpliktelse til å yte 
offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Angers (Marcé) og Lyon (Saint-Exupéry) og mellom 
Tours (Val de Loire) og Lyon (Saint-Exupéry). Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte 
offentlig tjeneste ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 306 av 10.12.2004.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 28. februar 2005 har startet eller er i ferd med 
å starte ruteflyging Angers mellom (Marcé) og Lyon (Saint-Exupéry) og mellom Tours (Val de Loire) 
og Lyon (Saint-Exupéry) i samsvar med vilkårene for forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste og uten å 
anmode om økonomisk kompensasjon, har Frankrike i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte 
forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare ett luftfartsselskap, som etter 
gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene ruten fra 1. april 2005.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen og avtalen om 
delegering av offentlig tjenesteyting med de tekniske vedlegg (teksten vedrørende forpliktelse til å 
yte offentlig tjeneste kunngjort i Den europeiske unions tidende), kan fås kostnadsfritt tilsendt ved 
henvendelse til:

Monsieur le Directeur de l’Aéroport d’Angers-Marcé,
Société de Gestion de l’Aéroport d’Angers-Marcé, 
F-49140 Marcé. 
Tlf.: + (33) 2 41 33 50 12. 
Faks: + (33) 2 41 33 50 39.

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende, 
eller leveres personlig mot kvittering til adressen ovenfor, senest seks uker etter at denne anbudsinnbydelsen 
ble kunngjort i Den europeiske unions tidende C 307 av 11.12.2004, innen kl. 1700 (lokal tid).

Se EUT C 307 av 11.12.2004 for nærmere opplysninger.
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F-Castres: Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i 
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom Castres (Mazamet) og Paris 

(Orly)

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, besluttet å innføre forpliktelse til å yte 
offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Castres (Mazamet) og Paris (Orly). Vilkårene knyttet 
til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig tjeneste ble offentliggjort i De europeiske fellesskaps tidende 
C 18 av 22.5.2002.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 28. februar 2005 har startet eller er i ferd med å 
starte ruteflyging mellom Castres (Mazamet) og Paris (Orly) i samsvar med vilkårene for forpliktelsen 
til å yte offentlig tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Frankrike i samsvar med 
artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare 
ett luftfartsselskap, som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene ruten fra 1. april 2005.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen og avtalen om 
delegering av offentlig tjenesteyting med de tekniske vedlegg (teksten vedrørende forpliktelse til å 
yte offentlig tjeneste kunngjort i De europeiske fellesskaps tidende), kan fås kostnadsfritt tilsendt ved 
henvendelse til:

Chambre de Commerce et d’Industrie de Castres-Mazamet,
Att: Florence Chambert, 
Allées Alphonse Juin, 
B.P. 217,
F-81101 Castres Cedex. 
Tlf.: + (33) 5 63 51 46 46. 
Faks: + (33) 5 63 51 46 99.

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende, 
eller leveres personlig mot kvittering til adressen ovenfor, senest seks uker etter at denne anbudsinnbydelsen 
ble kunngjort i Den europeiske unions tidende, innen kl. 1700 (lokal tid).

Se EUT C 308 av 14.12.2004 for nærmere opplysninger.
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UK-Kirkwall: Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Det forente kongerike i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) 
i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom Orkney-fastlandet 
(Kirkwall) og øyene Papa Westray, North Ronaldsay, Westray, Sanday, Stronsay og Eday

Det forente kongerike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 
av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, innført forpliktelse 
til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging fra Orkney-fastlandet (Kirkwall) til Papa Westray, 
North Ronaldsay, Westray, Sanday, Stronsay og Eday. Vilkårene for å yte offentlig tjeneste for Papa 
Westray og North Ronaldsay ble kunngjort i De europeiske fellesskaps tidende C 394/04 av 30.12.1997, 
endret ved De europeiske fellesskaps tidende C 369/2 av 22.12.2000 og C 363/06 av 19.12.2001 samt 
ved Den europeiske unions tidende C 295/09 av 5.12.2003 og C 306 av 10.12.2004. Vilkårene for å yte 
offentlig tjeneste for Westray, Sanday, Stronsay og Eday ble kunngjort i De europeiske fellesskaps tidende  
C 363/05 av 19.12.2001, endret ved Den europeiske unions tidende C 295/08 av 5.12.2003 og C 306 av 
10.12.2004.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 1. mars 2005 har startet eller er i ferd med å starte 
ruteflyging mellom Orkney-fastlandet (Kirkwall) og øyene Papa Westray, North Ronaldsay, Westray, 
Sanday, Stronsay og Eday i samsvar med vilkårene for forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste og uten å 
anmode om økonomisk kompensasjon, har Det forente kongerike i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav 
d) i nevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare ett luftfartsselskap, som 
etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene ruten fra 1. april 2005.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder anbudsskjema, forklaring, kontraktsvilkår, tidsplan og teksten 
vedrørende forpliktelse til å yte offentlig tjeneste kunngjort i De europeiske fellesskaps tidende C 394/04 
av 30.12.1997, endret ved De europeiske fellesskaps tidende C 369/2 av 22.12.2000 og C 363/06 av 
19.12.2001 samt Den europeiske unions tidende C 295/09 av 5.12.2003 og C 306 av 10.12.2004 for Papa 
Westray og North Ronaldsay, og i Det europeiske fellesskaps tidende C 363/05 av 19.12.2001, endret 
ved Den europeiske unions tidende C 295/08 av 5.12.2003 og C 306 av 10.12.2004 for Westray, Sanday, 
Stronsay og Eday, kan fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til:

Orkney Islands Council, 
Council Offices, 
School Place, 
GBKirkwall 
KW15 1NY, 
Orkney. 
Tlf.: + 44 18 56 87 35 35.
Faks: + 44 18 56 87 58 46. 
(Kontaktperson: Jeremy Baster, Director of Development Services).

Frist for innsending av anbud er 1 måned etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort i EUT C 307 av 
11.12.2004. Anbudene sendes i lukket konvolutt med anbudsdokumentasjonen i lukket konvolutt inne i 
den oversendte anbudskonvolutten, til følgende adresse:

Chief Executive, 
Orkney Islands Council, 
Council Offices,
School Place, 
Kirkwall KW15 1NY, 
Orkney.

Se EUT C 307 av 11.12.2004 for nærmere opplysninger.

2004/EØS/64/20



23.12.2004 Nr. 64/75EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

UK-Lerwick: Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Det forente kongerike i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) 
i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom Shetland-fastlandet 

(Tingwall/Sumburgh) og øyene Foula, Fair Isle, Out Skerries og Papa Stour

Det forente kongerike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, innført forpliktelse til 
å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Shetland-fastlandet (Tingwall/Sumburgh) og 
øyene Foula, (fra Tingwall), Fair Isle (fra Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (fra Tingwall) og Papa Stour 
(fra Tingwall). Vilkårene for å yte offentlig tjeneste ble kunngjort i De europeiske fellesskaps tidende  
C 394/05 av 30.12.1997, endret ved De europeiske fellesskaps tidende C 356/3 av 12.12.2000 og C 358/07 
av 15.12.2001 samt Den europeiske unions tidende C 306 av 10.12.2004.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 1. mars 2005 har startet eller er i ferd med å 
starte ruteflyging mellom Shetland-fastlandet (Tingwall/Sumburgh) og øyene Foula, (fra Tingwall), Fair 
Isle (fra Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (fra Tingwall) og Papa Stour (fra Tingwall) i samsvar med 
vilkårene for forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har 
Det forente kongerike i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning besluttet at adgangen 
til denne ruten skal begrenses til bare ett luftfartsselskap, som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett 
til å betjene ruten fra 1. april 2005. 

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder anbudsskjema, forklaring, kontraktsvilkår, tidsplan og teksten 
vedrørende forpliktelse til å yte offentlig tjeneste kunngjort i De europeiske fellesskaps tidende C 394/05 
av 30.12.1997, endret ved De europeiske fellesskaps tidende C 356/3 av 12.12.2000 og C 358/07 av 
15.12.2001 samt Den europeiske unions tidende C 306 av 10.12.2004, kan fås kostnadsfritt tilsendt ved 
henvendelse til:

Shetland Islands Council, 
Infrastructure Services Department,
Transport Services, 
Grantfield, 
GB-Lerwick ZE1 0NT, 
Shetland. 
Tlf.: + 44 15 95 74 48 00. 
Faks: + 44 15 95 74 48 69. 
(Kontaktperson: Ian Bruce, Service Manager – Transport Operations).

Frist for innsending av anbud er 1 måned etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort i EUT C 307 av 
11.12.2004. Anbudene sendes til følgende adresse:

Head of Legal and Administration, 
Shetland Islands Council, 
4 Market Street, 
Lerwick ZE1 0JN, 
Shetland.

Se EUT C 307 av 11.12.2004 for nærmere opplysninger.
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Statsstøtte
Sak nr. C 33/2004

Portugal

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til forlengelsen av den treårige leveringsfristen for to kjemikalietankere bygget av Estaleiros Navais de 
Viana do Castelo, se EUT C 308 av 14.12.2004.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende 
sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EU-tidende, til:

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

Faks: (+32) 22 96 12 42

Merknadene vil bli oversendt til Portugal. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om at 
vedkommendes identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 96/67/EF

I henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 96/67/EF av 15. oktober 1996 om adgang til markedet for 
lufthavnrelaterte tjenester i lufthavnene i Fellesskapet(1) skal Kommisjonen for informasjonsformål 
offentliggjøre en liste over lufthavnene omhandlet i direktivet.

Lufthavner med en årlig 
trafikk på over 2 millioner  
passasjerbevegelser eller  

50 000 tonn frakt 

Lufthavner med en årlig 
trafikk på over 1 millioner 
passasjerbevegelser eller  

25 000 tonn frakt 

Andre lufthavner med kommersiell luftfart 

Østerrike Wien Salzburg Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz 

Belgia Brussel, Oostende, 
Liège- Bierset Charleroi Antwerpen 

Kypros Larnaca Paphos 

Den tsjekkiske 
republikken 

Praha Brno, Karlovy-Vary, Ostrava, Pardubice 

Danmark København Kastrup Billund Aars, Anholt, Århus, Aalborg, Karup, Odense, Esbjerg, Bornholm, 
Sønderborg, Vojens, Thisted, Stauning, Skive, Roskilde, Hadsund, 
Herning, Kalundborg, Koster Vig, Læsø, Lemvig, Lolland-Falster, 
Viborg, Tønder, Sydfyn, Sindal, Padborg, Ærø, Randers, Ringsted, 
Kolding, Spjald, Morsø, Samsø

Estland Tallinn, Kärdla, Kuressaare, Pärnu, Tartu 

Finland Helsinki-Vantaa Enontekiö, Helsinki-Malmi, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, 
Kemi-Tornio, Kittillä, Kruunupyy, Kuopio, Kuusamo, Lappeenranta, 
Maarianhamina, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki,-
Tampere-Pirkkala, Turku, Vaasa, Varkaus 

Frankrike Paris-CDG, Paris-Orly, 
Nice-Côte d’Azur, 
Marseille-Provence, 
Lyon-Saint Exupéry, 
Toulouse-Blagnac, Bâle-
Mulhouse, Bordeaux-
Mérignac, Stras-bourg-
Entzheim 

Pointe-à-Pitre-Le 
Raizet, Nantes-
Atlantique, Montpellier-
Méditerranée, Fort de 
France-Le Lamentin,  
St Denis-Gillot, Ajaccio 
Campo dell’Oro 

Lille-Lesquin, Bastia-Poretta, Toulon-Hyères-Le-Palyvestre, Brest-
Guipavas, Biarritz-Bayonne-Anglet, Pau-Pyrénnées, Tarbes-Oussun-
Lourdes, Clermont-Ferrand-Aulnat, Perpignan-Rivesaltes, Rennes-St 
Jacques, Grenoble-St Geoirs, Nîmes-Garons, Metz-Nancy-Lorraine, 
Figari-Sud Corse, Beauvais-Tille, Cayenne-Rochambeau, Calvi-Ste. 
Catherine, Lorient Lann-Bihoue, Quimper-Pluguffan, Avignon-Caumont, 
Limoges-Bellegarde, Le Havre-Octeville, St Etienne-Bouthéon, Rodez-
Marcillac, Chambéry-Aix les Bains, Béziers-Vias, Lannion-Servel, 
Annécy-Meythet, Caen-Carpiquet, Poitiers-Biard, Cherbourg-Maupertus, 
La Rochelle-Laleu, Périgueux-Bassillac, Rouen-Vallée de la Seine, Brive-
La Roche, Dinnard-Pleurtuit-St Malo, Agen-La-Garenne, Deauville-St 
Gatien, Dijon-Longvic, Castres-Mazamet, Bergerac-Roumanière, Reims-
Champagne, St Brieux-Armor, Angoulème-Brie-Champniers, Aurillac, 
Carcassonne-Salvaza, Tours-St.Symphorien, Epinal-Mirecourt, Ouessant, 
Ile d’Yeu-le-Grand Phare, Le Mans-Arnage, Roanne-Renaison, Le Puy-
Loudes, Dole-Tavaux, La Mole, Le Touquet-Paris-Plage, Chateauroux-
Deols, Auxerre-Branches, Valence-Chabeuil, Montluçon-Gueret, 
Courchevel, Niort-Souché, Colmar-Houssen, Cognac-Chateaubernard, 
Laval-Entrammes, Troyes-Barberey, Valenciennes-Denain, Gap-Tallard, 
Calais-Dunkerque, Morlaix-Ploujean, Vichy-Charmeil, Charleville-
Mezières, Bourges, Rochefort-St Agnant, La-Roche-sur-Yon-Les-Ajoncs, 
Cahors-Lalbenque, Granville, Albi-Le-Sequestre, Moulins-Montbeugny, 
Aubenas-Vals-Lanas 

Tyskland Berlin-Tegel, Hamburg, 
Düsseldorf, Frankfurt/
Main, Hahn, Hannover-
Langenhagen, Stuttgart, 
München, Nürnberg, 
Köln-Bonn 

Berlin-Schönefeld, 
Leipzig-Halle, Bremen, 
Dortmund, Dresden, 
Münster/Osnabrück, 
Paderborn-Lippstadt 

Altenburg-Nobitz, Augsburg, Barth, Bayreuth, Berlin-Tempelhof, 
Bielefeld, Braunschweig, Chemnitz-Jahnsdorf, Cottbus-Drewitz,  
Cottbus-Neuhausen, Egelsbach, Eisenach-Kindel, Erfurt, Essen/
Mühlheim, Friedrichshafen, Gera, Heringsdorf, Hof-Plauen, Jena-
Schöngleina, Karlsruhe/Baden-Baden, Kassel, Kiel, Lahr, Lübeck-
Blankensee, Magdeburg, Marl-Loemühle, Meschede, Mönchengladbach, 
Niederrhein, Neubrandenburg, Passau-Vilshofen, Porta-Westfalica, 
Rothenburg/Görlitz, Rostock-Laage, Saarbrücken-Ensheim, Schönhagen, 
Schwerin-Parchim, Siegerland, Speyer-Ludwigshafen, Stendal-Borstel, 
Strausberg, Welzow, Zweibrucken 
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Lufthavner med en årlig 
trafikk på over 2 millioner  
passasjerbevegelser eller  

50 000 tonn frakt 

Lufthavner med en årlig 
trafikk på over 1 millioner 
passasjerbevegelser eller  

25 000 tonn frakt 

Andre lufthavner med kommersiell luftfart 

Hellas Athinai, Iraklion, 
Thessaloniki, Rodos, 
Kerkira 

Chania, Kos, Zakinthos Alexandroupoulis, Araxos, Ioannina, Kalamata, Kastoria, Kavala, 
Kozani, Nea Anchialos, Preveza, Astypalaia, Chios, Ikaria, Karpathos, 
Kasos, Kastelorizo, Kefallonia, Kithira, Leros, Limnos, Mikonos, Milos, 
Mitilini, Naxos, Paros, Samos, Santorini, Siros, Sitia, Skiathos, Skiros 

Ungarn Budapest Ferihegy Balaton-West, Debrecen, Györ-Pér, Szeged 

Irland Dublin, Shannon, Cork Knock, Kerry, Galway, Donegal, Sligo, Waterford 

Italia Roma-Fiumicino, 
Milano-Malpensa, 
Milano-Linate, 
Napoli, Bologna, 
Catania, Palermo, 
Bergamo, Venezia, 
Torino, Verona, 
Cagliari 

Roma Ciampino, Olbia, 
Firenze, Bari, Pisa, 
Lamezia, Genova 

Albenga, Alghero-Fertilia, Ancona-Falconara, Aosta, Biella-Cerrione, 
Bolzano, Brescia, Brindisi-Papola Casale, Crotone, Cuneo-Levaldigi, 
Foggia-Gino Lisa, Forli, Grosseto, Lampedusa, Marina di Campo, 
Pantelleria, Parma, Perugia-Sant’Egidio, Pescara, Reggio Calabria, 
Rimini-Miramare, Siena-Ampugnano, Taranto-Grottaglie, Tortoli, 
Trapani-Birgi, Treviso-Sant’Angelo, Trieste-Ronchi dei Legionari, 
Vicenza 

Latvia Riga, Liepaja, Ventspils 

Litauen Vilnius, Kaunas, Palanga, Siauliai 

Luxembourg Luxembourg 

Malta Luqa-Malta 

Nederland Amsterdam-Schiphol Maastricht-Aken Rotterdam, Eindhoven, Groningen-Eelde, Twente-Enschede 

Polen Warszawa-Okecie Bydgoszcz, Gdansk, Katowice-Pyrzowice, Krakow, Lódz-Lublinek, 
Poznan-Lawice, Rzeszów-Jasionka, Szczytno-Szymany, Szczecin-
Goleniów, Wroclaw-Strachowice, Zielona-Góra-Babimost 

Portugal Lisboa, Faro Funchal, Porto Braga, Chaves, Coimbra, Corvo, Evora, Flores, Horta, Lages, Porto 
Santo, Santa Maria, Pico, Saõ Jorge, Cascais/Tires, Graciosa, Vila Real, 
Covilhã, Viseu, Bragança, Ponta Delgada, Portimao, Sines, Vilar de Luz 
(Maia) 

Slovakia Bratislava, Kosice, Nitra, Piestany, Poprad-Tatry, Prievidza, Sliac, Zilina 

Slovenia Ljubljana, Maribor, Portoroz 

Spania Alicante, Barcelona, 
Bilbao, Fuerteventura, 
Gran Canaria, Ibiza, 
Lanzarote, Madrid, 
Malaga, Menorca, Palma 
de Mallorca, Sevilla, 
Tenerife Norte, Tenerife 
Sur, Valencia 

Santiago, Vitoria, Girona Almeria, Asturias, Badajoz, Cordoba, El Hierro, Gomera, Granada, 
Jerez, La Coruna, La Palma, Leon, Madrid-C.Vientos, Melilla, Murcia, 
Pamplona, Reus, Salamanca, San Sebastian, Santander, Valladolid, Vigo, 
Zaragoza 

Sverige Göteborg-Landvetter, 
Stockholm-Arlanda 

Malmö-Sturup, 
Stockholm/ Bromma 

Ängelholm, Arvika, Arvidsjaur, Borlänge, Eskilstuna, Falköping, 
Gällivare, Gällivare/Vassare, Ljungby/Feringe, Ljungbyhed, Ludvika, 
Gävle-Sandviken, Göteborg-Säve, Hagfors, Halmstad, Hemavan, 
Helsingborg/Hamnen, Hultsfred, Jokkmokk, Jönköping, Kalmar, 
Karlskoga, Karlstad, Kiruna, Kiruna/Loussajärvi, Kramfors, Kristianstad, 
Lidköping, Linköping/Malmen, Linköping/SAAB, Luleå/Kallax, 
Lycksele, Mora/Siljan, Norrköping/Kungsängen, Oskarshamn, Pajala, 
Ronneby, Såtenäs, Skellefteå, Skövde, Stockholm/Skavsta, Stockholm/
Västerås, Storuman, Strömstad/Näsinge, Sundsvall/Härnösand, Sveg, 
Söderhamn, Torsby/Fryklanda, Trollhättan-Vänersborg, Umeå, Uppsala, 
Uppsala/Viktoria, Vilhelmina, Visby, Växjö-Kronoberg, Örebro, 
Örnsköldsvik, Östersund/Frösön 
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Lufthavner med en årlig 
trafikk på over 2 millioner  
passasjerbevegelser eller  

50 000 tonn frakt 

Lufthavner med en årlig 
trafikk på over 1 millioner 
passasjerbevegelser eller  

25 000 tonn frakt 

Andre lufthavner med kommersiell luftfart 

Det forente 
kongerike 

Aberdeen, Belfast-
International, 
Birmingham, Bristol, 
Edinburgh, East-
Midlands, Glasgow, 
Liverpool, London-
Heathrow, London-
Gatwick, London-
Stansted, Luton, 
Manchester, Newcastle, 
Leeds-Bradford 

Belfast-City, Cardiff 
Wales, Kent International, 
London City, Prestwick, 
Southampton 

Teesside, Inverness, Sumburgh, Humberside, Bournemouth, Norwich, 
Exeter, St Mary’s (Scilly), Penzance, Plymouth, Scatsta, Stornway, 
Kirkwall, Blackpool, City of Derry, Sheffield, Benbecula, Tresco (Scilly), 
Wick, Cambridge, Islay, Isle of Man, Dundee, Campbeltown, Barra, 
Biggin Hill, Battersea, Tiree, Lerwick, Southend, Lydd, Hawarden, 
Coventry, Gloucester, Shoreham, Unst, Carlisle, Barrow, Newquay, 
Fermanagh 
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