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EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

REKOMMANDASJON FRA EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 59/05/COL

av 5. april 2005

om et samordnet program for kontroll av fôrvarer for 2005

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN – 

som henviser til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig artikkel 109 og 
protokoll 1, 

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

som henviser til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel II nr. 31a (rådsdirektiv  
95/53/EF av 25. oktober 1995 om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige kontroller 
på fôrvareområdet)(1), med endringer, tilpasset EØS-avtalen ved avtalens protokoll 1, særlig direktivets 
artikkel 22 nr. 3, og 

som tar følgende i betraktning:

1) I 2004 fastsatte EFTA-statene visse områder som skulle gjøres til gjenstand for et samordnet program 
for kontroll i 2005.

2) Selv om rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg I kapittel II nr. 33 (europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/32/EF av 7. mai 2002 om uønskede stoffer i fôrvarer)(2), med endringer, fastsetter 
høyeste innhold av aflatoksin B1 i fôrvarer, finnes det ingen gjeldende regler i henhold til EØS-
avtalen for andre mykotoksiner som okratoksin A, zearalenon, deoksynivalenol og fumonisiner. 
Innhenting av opplysninger om forekomsten av slike mykotoksiner gjennom stikkprøver kunne 
gitt nyttige data for en vurdering av situasjonen med henblikk på å utvikle regelverket. Videre er 
visse fôrmidler som korn og oljeholdige frø særlig utsatt for mykotoksinkontaminering på grunn av 
forhold under høsting, lagring og transport. Da mykotoksinkonsentrasjoner varierer fra år til år, bør 
det innhentes opplysninger fra flere år på rad for alle de nevnte mykotoksinene.

3) Antibiotika, bortsett fra koksidiostatika og histomonostater, kan bare markedsføres og brukes 
som tilsetningsstoffer i fôrvarer fram til 31. desember 2005. Tidligere kontroller av forekomst av 
antibiotika og koksidiostatika i visse fôrvarer der slike stoffer ikke er tillatt, viser at denne typen 
overtredelser fremdeles forekommer. Hyppigheten av slike funn og sakens følsomme natur berettiger 
videre kontroller. Det er viktig å påse at begrensningene i bruk av fôrmidler av animalsk opprinnelse 
i fôrvarer, som fastsatt i det relevante EØS-regelverket, blir håndhevet på en effektiv måte.

4) Norges og Islands deltakelse i programmene innenfor området til vedlegg II til denne rekommandasjon 
når det gjelder stoffer som ikke er godkjente som tilsetningsstoffer i fôrvarer, må vurderes med 
hensyn til disse landenes unntak fra EØS-avtalens vedlegg I kapittel II, og særlig fra rettsaken 
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel II nr. 1a, Europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer.

2006/EØS/25/01

(1)  EFT L 265 av 8.11.1995, s. 17. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/46/EF (EFT L 234 av 1.9.2001,  
s. 55).

(2) EFT L 140 av 30.5.2002, s. 10. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2003/100/EF (EUT L 285 av 1.11.2003, s. 33).
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5) Islands deltakelse i programmene innenfor området til vedlegg III til denne rekommandasjon når det 
gjelder begrensninger i produksjon og bruk av fôrmidler av animalsk opprinnelse, vil måtte vurderes 
i forhold til Islands fritak fra EØS-avtalens vedlegg I kapittel I. 

6) Det er hensiktsmessig å sikre at nivåene av sporstoffene kobber og sink i fôrblandinger til griser ikke 
overstiger maksimumsnivået fastsatt i rettsakten som omhandles i EØS-avtalens vedlegg I kapittel 
II nr. 1zq (kommisjonsforordning (EF) nr. 1334/2003 om endring av vilkårene for godkjenning 
av flere tilsetningsstoffer som tilhører gruppen mikronæringsstoffer i fôrvarer)(3), med endringer. 
Norges deltakelse i programmer innenfor området til vedlegg IV til denne rekommandasjon vil måtte 
vurderes i forhold til Norges fritak fra EØS-avtalens vedlegg I kapittel II.

7) Tiltakene fastsatt i denne rekommandasjon er i samsvar med uttalelsen fra EFTAs komité for planter 
og fôrvarer som bistår EFTAs overvåkningsorgan –

RETTER HERVED FØLGENDE REKOMMANDASJON TIL EFTA-STATENE:

1. EFTA-statene bør i 2005 gjennomføre et samordnet kontrollprogram med sikte på å undersøke 
følgende:

a) Konsentrasjonen av mykotoksiner (aflatoksin B1, okratoksin A, zearalenon, deoksynivalenol 
og fumonisiner) i fôrvarer, med angivelse av analysemetode. Prøvetakingen bør omfatte både 
et tilfeldig utvalg og et målrettet utvalg. Ved analyse av et målrettet utvalg bør prøvene være 
fôrvarer som mistenkes å inneholde høyere konsentrasjoner av mykotoksiner, slik som korn, 
oljeholdige frø, oljeholdig frukt, produkter og biprodukter av slike samt fôrmidler lagret over lang 
tid eller transportert over lange strekninger til sjøs. Ved aflatoksin B1 bør det også rettes særlig 
oppmerksomhet mot forblandinger for andre melkedyr enn storfe. Resultatene av kontrollene bør 
innrapporteres i formatet gjengitt i vedlegg I.

b) Antibiotika, koksidiostatika og/eller histomonostater, godkjent eller ikke som tilsetningsstoffer 
i fôrvarer for visse dyrearter og -grupper, som forekommer hyppig i premikser uten 
legemiddelvirkning og i fôrblandinger der innhold av legemidler er forbudt. Kontrollene bør 
rettes mot stoffer med legemiddelvirkning i premikser og fôrblandinger dersom vedkommende 
myndighet anser sannsynligheten for å finne uregelmessigheter for å være større der. Resultatene 
bør innrapporteres i formatet gjengitt i vedlegg II.

c) Gjennomføringen av begrensningene i produksjon og bruk av fôrmidler av animalsk opprinnelse, 
som beskrevet i vedlegg III.

d) Nivåene av kobber og sink i fôrblandinger for griser, som beskrevet i vedlegg IV.

2. EFTA-statene bør innen 1. april 2006 oversende resultatene av det samordnede kontrollprogrammet 
omtalt i nr. 1 i et eget kapittel i årsrapporten om kontrollvirksomhet som skal sendes EFTAs 
overvåkningsorgan i henhold til artikkel 22 nr. 2 i rettsaken omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I 
kapittel II nr. 31a (rådsdirektiv 95/53/EF av 25. oktober 1995 om fastsettelse av prinsippene for 
organisering av offentlige kontroller på fôrvareområdet), sammen med den nyeste versjonen av det 
harmoniserte rapporteringsformatet.

Utferdiget i Brussel, 5. april 2005.

For EFTAs overvåkningsorgan 

 Bernd Hammermann  Niels Fenger

 Medlem av kollegiet Direktør

(3) EUT L 187 av 26.7.2003, s. 11.
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VEDLEGG I

Konsentrasjon av visse mykotoksiner (aflatoksin B1, okratoksin A, zearalenon, deoksynivalenol, fumonisiner)  
i fôrvarer

Individuelle resultater av alle analyserte prøver; format for rapporter som nevnt i nr. 1 bokstav a)

Fôrvarer Prøvetaking  
(tilfeldig eller 

målrettet  
utvalg)

Type og konsentrasjon av mykotoksiner  
(µg/kg for fôrvarer med et fuktighetsinnhold på 12 %)

Type
Opprinnelses-

land
Aflatoksin B1 Okratoksin A Zearalenon

Deoksyni- 
valenol

Fumonisiner(a)

(a) Konsentrasjonen av fumonisiner omfatter den samlede mengden av fumonisin B1, B2 og B3.

Vedkommende myndighet bør også angi:

– hvilke tiltak som er truffet når grenseverdien for aflatoksin B1 er overskredet,

– hvilke analysemetoder som er benyttet,

– deteksjonsgrensene.
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VEDLEGG II

Forekomst av visse ulovlige stoffer med legemiddelvirkning som tilsetningsstoffer i fôrvarer

Visse antibiotika, koksidiostatika og andre stoffer kan lovlig forekomme som tilsetningsstoffer i premikser og 
fôrblandinger for visse dyrearter og -grupper, forutsatt at de er tillatt i henhold til artikkel 10 i rettsaken omhandlet i 
EØS-avtalens vedlegg I kapittel II nr. 1a (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 
2003 om tilsetningsstoffer i fôrvarer)(1).

Forekomst av ulovlige stoffer med legemiddelvirkning i fôrvarer utgjør en overtredelse.

De stoffer som skal kontrolleres, bør velges blant følgende:

1. Stoffer med legemiddelvirkning som er tillatt som tilsetningsstoffer i fôrvarer utelukkende for visse dyrearter og 
-grupper:

avilamycin

dekokinat

diclazuril

flavofosfolipol

halofuginon-hydrobromid

lasalocid-A-natrium

alfa-maduramicinammonium

monensinnatrium

narasin

narasin – nikarbazin

robenidinhydroklorid

salinomycinnatrium

semduramicinnatrium

2. Stoffer med legemiddelvirkning som ikke lenger er tillatt som tilsetningsstoffer i fôrvarer

amprolium

amprolium/etopabat

arprinocid

avoparcin

karbadoks

dimetridazol

dinitolmid

ipronidazol

metiklorpindol

metiklorpindol/metylbenzokat

nikarbazin

nifursol

olakindoks

ronidazol

spiramycin

tetrasykliner

tylosinfosfat

virginiamycin

sinkbacitracin 

andre antimikrobielle stoffer

(1) EUT L 268 av 18.10.2003, s. 29.
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3. Stoffer med legemiddelvirkning som aldri har vært tillatt som tilsetningsstoffer i fôrvarer:

andre stoffer

Individuelle resultater av alle prøver som ikke er i samsvar med regelverket; format for rapporter  
som nevnt i nr. 1 bokstav b)

Type fôrvare (dyreart 
og -gruppe)

Påvist stoff Påvist innhold
Årsak til 

overtredelsen(a)
Iverksatt tiltak

(a) Årsaken til at det ulovlige stoffet forekommer i fôrvarer, som fastslått etter en kontroll foretatt av vedkommende myndighet.

 Vedkommende myndighet bør også angi:

– samlet antall prøver som er kontrollert,

– navn på stoffene det er undersøkt for,

– hvilke analysemetoder som er benyttet,

– deteksjonsgrensene.
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VEDLEGG III

Begrensninger i produksjon og bruk av fôrmidler av animalsk opprinnelse

Med forbehold for artikkel 3 til 13 og artikkel 15 i direktiv 95/53/EF, bør EFTA-statene i løpet av 2005 gjennomføre 
samordnede kontrollprogrammer for å fastslå om begrensningene i produksjon og bruk av fôrmidler av animalsk 
opprinnelse er overholdt.

EFTA-statene bør særlig, for å sikre at forbudet mot å fôre visse dyr med foredlet animalsk protein som fastsatt i vedlegg 
IV til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 7.1 nr. 12 (europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 999/2001 av 22. mai 2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare 
spongiforme encefalopatier)(1) håndheves effektivt, gjennomføre et eget kontrollprogram med målrettede kontroller. I 
samsvar med artikkel 4 i direktiv 95/53/EF bør dette kontrollprogrammet bygge på en risikobasert strategi som omfatter 
alle trinn i produksjonen og alle typer anlegg der fôrvarer produseres, behandles og distribueres. EFTA-statene bør 
legge særlig vekt på å definere kriterier som kan knyttes til risiko. Hvert enkelt kriterium bør tillegges vekt i forhold 
til risikoen. Kontrollenes hyppighet og antall prøver som analyseres i anleggene bør stå i forhold til den samlede vekt 
de gjeldende anleggene tillegges.

Ved utarbeidelsen av et kontrollprogram bør det tas hensyn til følgende veiledende lister over anlegg og kriterier:

Anlegg Kriterier Vekt

Fôrvaremøller – Fôrvaremøller med to produksjonskjeder, som produserer både 
fôrblandinger til drøvtyggere og fôrblandinger til andre husdyr enn 
drøvtyggere, som inneholder foredlet animalsk protein

– Fôrvaremøller der det tidligere er konstatert eller som har vært under 
mistanke for overtredelse av reglene

– Fôrvaremøller med en stor mengde importerte fôrvarer med høyt 
proteininnhold som fiskemel, soyamel, maisglutenmel og protein-
konsentrater

– Fôrvaremøller med stor produksjon av fôrblandinger
– Faren for krysskontaminering fra interne driftsrutiner (siloer med bestemt 

innhold, kontroll av at produksjonskjedene faktisk er atskilt, kontroll av 
ingredienser, internt laboratorium, prøvetakingsmetoder, osv.)

Grensekontrolstasjo-
ner og andre steder 
der det foregår inn-
førsel til EØS

– Import av store/små mengder fôrvarer
– Fôrvarer med høyt proteininnhold

Driftsenheter i land-
bruket

– Hjemmeblandere som bruker foredlede animalske proteiner som omfattes 
av et unntak

– Driftsenheter som holder drøvtyggere og andre arter (fare for 
kryssfôring)

– Driftsenheter som kjøper fôrvarer i bulk

Forhandlere – Lagre, herunder midlertidige lagre, for fôrvarer med høyt proteininnhold
– Handel med store mengder fôrvarer i bulk
– Forhandlere av utenlandsproduserte fôrblandinger

Mobile blandere – Blandere som behandler fôrvarer både for drøvtyggere og andre husdyr 
enn drøvtyggere

– Blandere der det tidligere er konstatert eller som har vært under mistanke 
for overtredelse av reglene

– Blandere som blander inn fôrvarer med høyt proteininnhold
– Blandere som behandler store mengder fôrvarer
– Blandere som betjener et stort antall driftsenheter som holder 

drøvtyggere

Transportmiddel – Kjøretøyer som brukes til transport av foredlede animalske proteiner og 
fôrvarer

– Kjøretøyer der det er konstatert eller som har vært under mistanke for 
overtredelse av reglene

EFTA-statene kan, som et alternativ til disse veiledende anleggene og kriteriene, oversende EFTAs overvåkningsorgan 
sin egen risikovurdering innen 31. mars 2005.

Prøvetaking bør foregå i partier eller i forbindelse med hendelser der det er størst sannsynlighet for krysskontaminering 
med forbudte foredlede proteiner (første parti etter transport av fôrvarer som inneholder animalske proteiner som er 
forbudt i dette partiet, tekniske problemer eller endringer i produksjonskjeder, lagre eller siloer for bulkprodukter).

I 2005 bør EFTA-statene fokusere på analyse av sukkerbetemasse og importerte fôrmaterialer.

(5) EFT L 147 av 31.5.2001, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsforordning (EF) 1993/2004 (EUT L 344 av 20.11.2004, s. 12).
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Minste antall årlige kontroller i en EFTA-stat bør være 10 per 100 000 tonn produsert fôrblanding. Minste antall årlige 
offisielle prøver i en EFTA-stat bør være 20 per 100 000 tonn produsert fôrblanding. I påvente av at alternative metoder 
skal godkjennes, bør mikroskopundersøkelse og -anslag som beskrevet i rettsakten som omhandles i EØS-avtalens 
vedlegg I kapittel II nr. 31i (kommisjonsdirektiv 2003/126/EF om analysemetoden for bestemmelse av bestanddeler av 
animalsk opprinnelse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer)(2), benyttes ved analyse av prøver. Forekomst av 
forbudte bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôrvarer bør anses som et brudd på fôringsforbudet.

Resultatene av kontrollprogrammene bør oversendes EFTAs overvåkningsorgan i følgende formater:

Oversikt over kontroll av restriksjoner på fôring med fôr av animalsk opprinnelse (fôring med forbudte 
foredlede animalske proteiner)

A.  Dokumenterte kontroller

Trinn:
Antall kontroller, herunder 

kontroll av forekomst av foredlede 
animalske proteiner

Antall overtredelser som er 
konstatert ved dokumentkontroll 
o.l. og ikke ved laboratorieprøver 

Import av fôrmidler

Lagring av fôrmidler

Fôrvaremøller

Hjemmeblandere/mobile blandere

Mellomforhandlere av fôrvarer

Transportmiddel

Driftsenheter som holder andre husdyr enn 
drøvtyggere

Driftsenheter som holder drøvtyggere

Annet:…………………….

B. Prøvetaking og prøving av fôrmidler og fôrblandinger med hensyn til foredlede animalske proteiner

Anlegg

Antall offisielle prøver undersøkt 
for foredlede animalske proteiner

Antall prøver som ikke er i samsvar med regelverket

Forekomst av foredlet animalsk 
protein fra landdyr

Forekomst av foredlet animalsk 
protein fra fisk

Fôrmidler

Fôrblandinger

Fôrmidler

Fôrblandinger

Fôrmidler

Fôrblandinger

til drøv-
tyggere

til andre 
husdyr 

enn drøv-
tyggere

til drøv-
tyggere

til andre 
husdyr 

enn drøv-
tyggere

til drøv-
tyggere

til andre 
husdyr 

enn drøv-
tyggere

Ved import

Fôrvaremøller

Lagre

Transportmiddel

Hjemmeblandere/
mobile blandere

Driftsenheten

Annet:…………..

(2)  EFT L 318 av 24.12.2003, s. 45.
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C. Sammendrag for forbudte foredlede animalske proteiner funnet i prøver av fôrvarer beregnet på 
drøvtyggere

Prøvetakings-
måned

Kontamineringens art, omfang og opprinnelse Sanksjoner (eller andre tiltak)

1

2

3

4

5

…



25.5.2006 Nr. 25/9EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG IV

Individuelle resultater av alle prøver (enten de er godtatt eller ikke) angående innhold av kobber og sink i 
fôrblandinger for griser

Type fôrblanding 
(dyrekategori)

Sporstoff (kobber 
eller sink)

Registrert nivå 
(mg/kg av komplette 

fôrblandinger)

Årsak til at 
grenseverdien er 

overskredet(a)
Iverksatt tiltak

(a) Konklusjon etter undersøkelse foretatt av vedkommende myndighet.
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 262/02/COL 

av 18. desember 2002

om trettifemte endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på 
statsstøtteområdet ved innføring av nye retningslinjer for analyse av statsstøtte 

tilknyttet stranded costs

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR –

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

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

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan håndheve 
EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.

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

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(3), vedtatt av EFTAs 
overvåkningsorgan 19. januar 1994(4). 

Kommisjonen for De europeiske fellesskap vedtok 26. juli 2001 en melding om prinsippene for analyse 
av statsstøtte tilknyttet stranded costsi elektrisitetssektoren(5). 

Denne meldingen er relevant også for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Det må sikres ensartet anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

I henhold til punkt II under overskriften ”GENERELT” på slutten av EØS-avtalens vedlegg XV skal 
EFTAs overvåkningsorgan etter samråd med EF-kommisjonen vedta rettsakter som tilsvarer dem som 
vedtas av Kommisjonen, med sikte på å opprettholde like konkurransevilkår.

Det er holdt samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

EFTAs overvåkningsorgan har i et multilateralt møte 19. oktober 2001 holdt samråd med EFTA-statene 
om dette spørsmål –

2006/EØS/25/02

(1)   Heretter kalt EØS-avtalen.
(2)   Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(3)   Heretter kalt ”retningslinjene for statsstøtte”.
(4)   Første gang offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994, s. 32, og i EØS-tillegget nr. 32.
(5) Meldingen er tilgjengelig på Kommisjonens nettsted: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/

en.pdf
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Retningslinjene for statsstøtte endres ved at det tilføyes et nytt kapittel 21: Framgangsmåte for analyse 
av statsstøtte tilknyttet stranded costs. Det nye kapittelet finnes i vedlegg I til dette vedtak.

2. EFTA-statene skal underrettes om dette vedtak ved brev vedlagt en kopi av vedtaket, herunder vedlegg 
I. EFTA-statene anmodes om å gi sitt samtykke til forslaget til formålstjenlige tiltak (meldeplikten 
fastsatt i avsnitt 21.4 nr. 5 bokstav c)) som fastsatt i vedlegg I, innen 20 virkedager etter å ha mottatt 
melding om brevet.  

3. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) 
underrettes ved en kopi av vedtaket, herunder vedlegg I.

4. Dette vedtak, herunder vedlegg I, skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende etter at EFTA-statene har gitt sitt samtykke til de formålstjenlige tiltakene.

5. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2002

For EFTAs Overvåkningsorgan 

  Einar M. Bull Hannes Hafstein

  President Medlem av kollegiet
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VEDLEGG

21. FRAMGANGSMÅTE FOR ANALYSE AV STATSSTØTTE TILKNYTTET STRANDED COSTS

21.1. Innledning

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/92/EF av 19. desember 1996 om felles regler for det indre marked for 
elektrisitet(1) (heretter kalt ”direktivet” eller ”direktiv 96/92/EF”) fastsetter prinsippene for overgangen til en 
konkurransebasert europeisk elektrisitetsindustri.

2) Ovennevnte direktiv ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 168/1999(2) av 26. 
november 1999.

3) Den gradvise overgangen fra en situasjon med sterkt begrenset konkurranse til reell konkurranse på EØS-
nivå, må finne sted under akseptable økonomiske betingelser som tar hensyn til de særlige forholdene i 
elektrisitetsindustrien. Dette ivaretas allerede i svært stor grad av selve direktivet.

4) For at EFTA-statene skal kunne håndtere en rekke svært spesielle situasjoner, fastsetter direktivets artikkel 
24 at de kan utsette gjennomføringen av enkelte av direktivets bestemmelser i en overgangsperiode. De 
statsstøtteordninger som er utformet for å gjøre det mulig for elektrisitetsforetak å tilpasse seg den nye 
konkurransesituasjonen under gunstige forhold, kommer ikke under virkeområdet for unntakene fastsatt i 
artikkel 24.

5) Formålet med disse retningslinjer er å utdype hvordan Overvåkningsorganet har til hensikt, i lys av 
direktiv 96/92/EF, å anvende EØS-avtalens regler på denne typen statsstøtte. Disse retningslinjer berører 
ikke statsstøtteregler som følger av andre relevante rammebestemmelser, retningslinjer og meldinger. 
Overvåkningsorganet vil særlig fortsette å godkjenne regionalstøtte og miljøstøtte i samsvar med de respektive 
retningslinjer. På liknende måte vil støtte som ikke kan godkjennes under EØS-avtalens artikkel 61, kunne 
vurderes i lys av EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 når dette er hensiktsmessig.

21.2.  Overgangstiltak og statsstøtte

1) Artikkel 24 i direktiv 96/92/EF, tilpasset ved artikkel 1 bokstav i) i EØS-komiteens beslutning nr. 168/1999 av 
26. november 1999, fastsetter at Overvåkningsorganet kan innvilge overgangstiltak som gir midlertidig unntak 
fra direktivet(3):

 “De EFTA-stater der forpliktelser eller garantier for drift gitt før ikrafttredelsen av EØS-komiteens beslutning 
nr. 168/1999 av 26. november 1999, ikke kan oppfylles på grunn av bestemmelsene i nevnte beslutning, kan 
anmode om en overgangsordning i henhold til artikkel 24 nr. 1 og 2. Anmodninger om en overgangsordning 
må rettes til EFTAs overvåkningsorgan senest seks måneder etter at EØS-komiteens beslutning nr. 168/1999 
av 26. november 1999 er trådt i kraft.”

2) På bakgrunn av dagens situasjon er Overvåkningsorganet av den oppfatning at vedtak som gjøres av 
Overvåkningsorganet i henhold til artikkel 24, kan føre til en overgangsordning bare der Overvåkningsorganet 
tidligere har konstatert at tiltakene meldt av EFTA-statene i henhold til nevnte artikkel ikke er forenlige med 
direktivets bestemmelser som fastsatt i kapittel IV, V, VI og VII. I henhold til direktivets artikkel 24 er det bare 
Overvåkningsorganet som kan gi unntak fra disse bestemmelsene. 

3) Et avgiftssystem som en EFTA-stat har innført via et fond for å kompensere for kostnader i forbindelse med 
forpliktelser eller garantier som ikke vil kunne oppfylles på grunn av anvendelsen av beslutning nr. 168/1999, 
utgjør derfor ikke et tiltak som Overvåkningsorganet kan vedta en overgangsordning for i henhold til artikkel 
24 i direktiv 96/92/EF; et slikt tiltak nødvendiggjør ikke et unntak fra direktivets relevante kapitler. På den 
annen side kan det utgjøre statsstøtte, som omfattes av EØS-avtalens artikkel 61 og protokoll 3 til avtalen 
mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol. 

4) Formålet med disse retningslinjer er å synliggjøre hvordan Overvåkningsorganet vil anvende EØS-avtalens 
statsstøtteregler på støttetiltak som er utformet for å kompensere for kostnader i forbindelse med forpliktelser 
eller garantier som det ikke lenger vil være mulig å oppfylle som følge av beslutning nr. 168/1999. 
Retningslinjene får særlig ikke anvendelse for tiltak som ikke kan betraktes som statsstøtte i betydningen av 
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. 

(1)  EFT L 27 av 30.1.1997, s. 20.
(2)  EFT L 61 av 1.3.2001, s. 23, og EØS-tillegget til EFT nr. 11 av 1.3.2001, s. 221.
(3)  I artikkel 3 i beslutning nr. 168/1999 er det fastsatt følgende: “Denne beslutning trer i kraft 27. november 1999, forutsatt at EØS-

komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.”
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21.3.  Definisjon av støtteberettigede stranded costs

1) De aktuelle forpliktelsene eller driftsgarantiene kalles vanligvis ”stranded costs”. De kan i praksis anta en 
rekke former: langsiktige innkjøpsavtaler, investeringer foretatt med en indirekte eller direkte salgsgaranti, 
investeringer på siden av den vanlige virksomheten, osv. For å kunne karakteriseres som støtteberettigede 
stranded costs som kan godkjennes av Overvåkningsorganet, må slike forpliktelser eller garantier oppfylle 
følgende kriterier:

a) De ”forpliktelser eller driftsgarantier” som kan medføre stranded costs, må stamme fra før  
27. november 1999, som er ikrafttredelsesdatoen for beslutning nr. 168/1999.

b) Spørsmålet om slike forpliktelser eller garantier foreligger og er gyldige, skal avgjøres ut fra de rettslige 
og kontraktsmessige bestemmelser som ligger til grunn for dem og den rettslige rammen de var en del av 
da de ble inngått eller gitt.

c) Det skal foreligge en fare for at slike forpliktelser eller driftsgarantier ikke kan inntjenes som følge av 
bestemmelsene i direktiv 96/92/EF. For å kunne betraktes som stranded costs, må forpliktelsene eller 
garantiene dermed ha blitt uøkonomiske som følge av gjennomføringen av direktivet, og medføre at det 
berørte foretaks konkurranseevne påvirkes merkbart. Dette må blant annet føre til at foretaket oppretter 
regnskapsposter (dvs. avsetninger) som er ment å gjenspeile den forventede virkningen av forpliktelsen 
eller garantien.

 Særlig i tilfeller der de aktuelle forpliktelsene eller garantiene setter foretaks levedyktighet i fare dersom 
det ikke finnes støtte eller overgangstiltak, vil forpliktelsene eller garantiene anses for å oppfylle kravene 
i forrige ledd.

 Slike forpliktelsers eller garantiers følger for foretaks konkurranseevne eller levedyktighet skal vurderes 
på konsernnivå. For at forpliktelser eller garantier skal kunne utgjøre stranded costs, må det være mulig å 
påvise at ikrafttredelsen av beslutning nr. 168/1999 er årsaken til at de berørte foretakene har vanskelig for 
å oppfylle forpliktelsene eller garantiene eller sikre at de oppfylles. For å kunne fastslå om det foreligger 
en slik sammenheng vil Overvåkningsorganet ta hensyn til ethvert fall i elektrisitetsprisene og de berørte 
foretakenes tap av markedsandeler. Forpliktelser eller garantier som uavhengig av ikrafttredelsen av 
beslutning nr. 168/1999 ikke ville ha blitt oppfylt, utgjør ikke stranded costs.

d) Slike forpliktelser eller garantier må være ugjenkallelige. Dersom et foretak har mulighet til å tilbakekalle 
mot betaling eller endre slike forpliktelser eller garantier, skal det tas hensyn til dette ved beregningen av 
støtteberettigede stranded costs.

e) Forpliktelser eller garantier mellom foretak som tilhører ett og samme konsern, kan i prinsippet ikke 
utgjøre stranded costs.

f) Stranded costs er økonomiske kostnader som skal tilsvare de faktiske beløpene som er investert, betalt 
eller som skal betales for å oppfylle forpliktelsene eller garantiene; beregnede engangsbeløp kan derfor 
godtas bare dersom det kan påvises at de gjenspeiler den økonomiske virkelighet.

g) Stranded costs skal beregnes med fradrag for inntekt, overskudd og merverdi fra de forpliktelser eller 
garantier de er et resultat av.

h) Stranded costs skal beregnes med fradrag for enhver støtte som er betalt eller skal betales for de aktiva de 
er tilknyttet. Når en forpliktelse eller driftsgaranti er tilknyttet en investering som det er mottatt statsstøtte 
for, er det særlig viktig at verdien av støtten trekkes fra eventuelle stranded costs som er tilknyttet 
forpliktelsen eller garantien.

i) Når stranded costs er et resultat av forpliktelser eller garantier som det er vanskelig å oppfylle på grunn 
av beslutning nr. 168/1999, skal det ved beregningen av støtteberettigede stranded costs tas hensyn til den 
faktiske endringen over tid i de økonomiske og konkurransemessige forhold som styrer de nasjonale og 
de felles elektrisitetsmarkedene. Særlig der forpliktelser eller garantier vil kunne utgjøre stranded costs 
på grunn av forutsigbare fall i elektrisitetsprisene, skal det ved beregningen av stranded costs tas hensyn 
til de faktiske endringene i elektrisitetsprisene.

j) Kostnader som er avskrevet før beslutning nr. 168/1999 ble innarbeidet i nasjonal lovgivning, kan ikke 
anses som stranded costs. Avsetninger for eller avskrivning av aktiva som er innlemmet i de berørte 
foretakenes balanse med det bestemte mål å ta høyde for de forutsigbare virkningene av beslutningen, kan 
imidlertid anses som stranded costs.
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k) Støtteberettigede stranded costs må ikke overskride det minstenivået som er nødvendig for at de berørte 
foretakene fortsatt skal kunne oppfylle eller sikre overholdelse av forpliktelser eller garantier som det er 
tvil rundt som følge av beslutning nr. 168/1990(4).  De bør derfor beregnes ved at det tas hensyn til den 
mest økonomiske løsningen (i fravær av støtte) ut fra de berørte foretakenes synspunkt. Dette kan blant 
annet skje ved at de forpliktelser eller garantier som skaper stranded costs oppheves, eller ved at alle 
eller noen av de aktiva som forårsaker stranded costs avhendes (forutsatt at dette ikke strider mot selve 
prinsippene bak forpliktelsene eller garantiene).

l) Kostnader som enkelte foretak kan måtte bære etter datoen angitt i direktivets artikkel 26 (26. november 
2006), kan i prinsippet ikke utgjøre støtteberettigede stranded costs som beskrevet i denne framgangs-
måten(5). Dersom det synes nødvendig kan Overvåkningsorganet imidlertid god tid i forveien vurdere 
slike forpliktelser eller garantier, og eventuelt velge å betrakte dem som støtteberettigede stranded costs i 
løpet av det neste trinnet i liberaliseringen av det felles elektrisitetsmarked. 

 For de EFTA-stater som åpner sine markeder raskere enn det som kreves i henhold til EØS-komiteens 
beslutning nr. 168/1999, kan Overvåkningsorganet velge å betrakte som stranded costs som beskrevet i 
denne framgangsmåten kostnader som enkelte foretak kan måtte bære etter tidspunktet angitt i direktivets 
artikkel 26, dersom kostnadene stammer fra forpliktelser eller garantier som oppfyller kravene i avsnitt 
21.3 bokstav a) til l), og forutsatt at kostnadene begrenses til et tidsrom som ikke strekker seg ut over 31. 
desember 2010.

21.4. Stranded costs og statsstøtte

1) Det generelle prinsippet nedfelt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 er at statsstøtte er ulovlig. Artikkelens nr. 2 
og 3 fastsetter imidlertid et antall unntak fra denne generelle regelen. Videre er ”foretak som er blitt tillagt 
oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomiske betydning, eller som har karakter av et fiskalt monopol”, 
underlagt reglene i EØS-avtalen i henhold til avtalens artikkel 59 nr. 2, særlig konkurransereglene, forutsatt at 
anvendelsen av disse reglene ikke rettslig eller faktisk hindrer foretakene i å utføre de særlige oppgaver som 
er tillagt dem. Uansett må samhandelen ikke påvirkes i et omfang som strider mot avtalepartenes interesser.

2) Den statsstøtte som tilsvarer støtteberettigede stranded costs som definert i disse retningslinjer, er utformet 
for å lette elektrisitetsforetakenes overgang til et konkurranseutsatt elektrisitetsmarked. Overvåkningsorganet 
kan stille seg positivt til slik støtte dersom konkurransevridningen oppveies av støttens bidrag til å nå et 
felles mål som ikke kan nås av markedskreftene. Den konkurransevridning som skapes når støtte utbetalt 
for å lette elektrisitetsforetakenes overgang fra et i hovedsakelig lukket marked til et marked som er delvis 
liberalisert, kan i seg selv ikke være i strid med den felles interesse dersom den begrenses i tid og har begrenset 
virkning, da en liberalisering av elektrisitetsmarkedet er av felles interesse for EØS-markedet og bidrar til å 
gjennomføre det indre marked. Overvåkningsorganet er også av den oppfatning at støtte tildelt for stranded 
costs gjør elektrisitetsforetakene i stand til å redusere risikoen forbundet med deres historiske forpliktelser 
eller investeringer, og på den måten oppmuntrer dem til å opprettholde investeringer på lang sikt. Og dersom 
det ikke blir kompensert for stranded costs, vil det være større fare for at de berørte foretakene overfører hele 
kostnaden av de ikke-økonomiske forpliktelsene eller garantiene til sine forpliktede kunder.

3) Støtte som kompensasjon for stranded costs i elektrisitetssektoren kan videre være berettiget sammen- 
lignet med andre liberaliserte sektorer fordi liberaliseringen av elektrisitetsmarkedet ikke har vært etterfulgt av 
enten raskere teknologisk framskritt eller økt etterspørsel, og fordi det ut fra miljøhensyn, forsyningssikkerheten 
og EØS-landenes økonomiske utvikling ikke vil være fornuftig å vente til elektrisitetsforetakene møter 
vanskeligheter før statsstøtte vurderes gitt.

4) I denne forbindelse er Overvåkningsorganet av den oppfatning at støtte utformet for å oppveie stranded costs 
vanligvis skal omfattes av unntaket fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) dersom den bidrar til 
utviklingen av visse næringsvirksomheter uten å påvirke handelen negativt i en grad som strider mot den felles 
interesse.

5) Uten at det berører særbestemmelsene som følger av Overvåkningsorganets retningslinjer for anvendelsen av 
statsstøttereglene i EØS, herunder retningslinjene for statsstøtte til miljøvern(6), kan Overvåkningsorganet i 
prinsippet godkjenne støtte utformet for å oppveie støtteberettigede stranded costs som oppfyller følgende 
krav, og anse dem forenlige med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c):

a) Støtten må oppveie støtteberettigede stranded costs som er klart definerte og avgrensede. Den kan ikke 
under noen omstendighet overstige summen av de støtteberettigede stranded costs.

(4)  Ved en langsiktig salgs- eller innkjøpskontrakt vil stranded costsderfor bli beregnet ved å sammenligne med de vilkår som foreligger 
der foretakene i et liberalisert marked vanligvis ville ha vært i stand til å selge eller kjøpe produktet, og der alle andre faktorer ellers 
var like.

(5)  Det må forutsettes at investeringer som ikke kan inntjenes eller som ikke er lønnsomme som følge av liberaliseringen av det indre 
elektrisitetsmarked, kan utgjøre stranded costssom beskrevet i denne framgangsmåten også i tilfeller der de i prinsippet strekker seg 
ut over 2006. Videre må forpliktelser eller garantier som absolutt fortsatt må oppfylles etter 26. november 2006 fordi de ellers ville 
skape stor fare for miljøet, den offentlige sikkerhet, det sosiale vern av arbeidstakere eller sikkerheten i elektrisitetsnettet, utgjøre 
støtteberettigede stranded costssom beskrevet i denne framgangsmåten dersom dette er behørig begrunnet.

(6)  EFT L 237 av 6.9.2001, s. 16.
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b) Ordningene for utbetaling av støtten må åpne for at det tas hensyn til framtidig utvikling i konkurransen. 
Slik utvikling kan vurderes særlig ved hjelp av målbare faktorer (priser, markedsandeler og andre 
relevante faktorer angitt av EFTA-staten). Da endringer i konkurransevilkårene har direkte virkning på 
størrelsen på de støtteberettigede stranded costs, må utbetalingen av støtten nødvendigvis avhenge av at 
det utvikles genuin konkurranse, og beregningene av støtte utbetalt over tid må ta hensyn til endringer i 
de relevante faktorene for at det skal være mulig å måle graden av konkurranse som er oppnådd.

c) EFTA-staten må forplikte seg til å sende Overvåkningsorganet en årlig rapport som særlig skal beskrive 
utviklingen i konkurransesituasjonen i EFTA-statens elektrisitetsmarked, og blant annet angi hvilke 
endringer som er observert i de relevante målbare faktorene. Den årlige rapporten skal inneholde detaljerte 
opplysninger om hvordan stranded costs som er tatt i betraktning for det aktuelle året er beregnet, og oppgi 
de utbetalte støttebeløpene.

d) En avtakende støtteordning som er ment å kompensere for stranded costs vil bli godkjent av 
Overvåkningsorganet, da den i realiteten vil gjøre det mulig for det berørte foretaket å raskere kunne 
forberede seg på liberaliseringen av elektrisitetsmarkedet.

e) Det høyeste støttebeløpet som kan utbetales til et foretak som kompensasjon for stranded costs, må 
spesifiseres på forhånd. Beløpet må ta hensyn til foretakets mulige produktivitetsgevinster. 

 Tilsvarende må det på forhånd utformes detaljerte beskrivelser av utregningen og finansieringen av støtten 
som er ment å kompensere for stranded costs, samt maksimumsperioden for utbetaling av slik støtte. I 
meldingen om støtte skal det særlig framgå hvordan det ved beregningen av stranded costs vil bli tatt 
hensyn til endringer i de ulike faktorene nevnt i bokstav b).

f) For å unngå kumulering av støtte skal EFTA-staten på forhånd forplikte seg til ikke å utbetale krise- eller 
omstruktureringsstøtte til foretak som skal motta støtte for stranded costs. Overvåkningsorganet er av den 
oppfatning at utbetaling av kompensasjon for stranded costs tilknyttet investeringer i aktiva som ikke 
innebærer utsikter til langsiktig lønnsomhet, ikke letter elektrisitetsindustriens overgang til et liberalisert 
marked, og derfor ikke kvalifiserer til et unntak i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c).

6) Overvåkningsorganet vil derimot uttrykke sterke betenkeligheter med hensyn til støtte som er ment å kompensere 
for stranded costs som ikke klart oppfyller kravene over, eller som vil kunne skape konkurransevridning som 
strider mot den felles interesse av følgende årsaker:

a) Støtten er ikke knyttet til støtteberettigede stranded costs som samsvarer med definisjonen over eller til 
klart definerte og avgrensede stranded costs, eller støtten overstiger beløpsgrensen for støtteberettigede 
stranded costs.

b) Støtten er ment å sikre alle eller deler av inntekter som oppsto før beslutning nr. 168/1999 trådte i kraft, 
uten å ta strengt hensyn til de støtteberettigede stranded costs som oppstår når konkurranse innføres.

c) Det er ikke sannsynlig at støttebeløpet blir justert for på behørig måte å ta hensyn til differansen mellom 
de økonomiske beregningene og markedsberegningene som ble gjort da stranded costs ble beregnet, eller 
faktiske endringer i disse forholdene over tid.

21.5. Finansiering av støtte som skal kompensere for stranded costs

1) Når det gjelder støtte som skal kompensere for stranded costs, kan EFTA-statene velge den finansieringsmåten 
de anser for å være mest hensiktsmessig. For å kunne godkjenne slik støtte må Overvåkningsorganet imidlertid 
forsikre seg om at finansieringsordningen ikke skaper virkninger som strider mot formålet med direktiv 96/92/
EF eller mot avtalepartenes interesser. Avtalepartenes interesser omfatter blant annet vern av forbrukerne, fritt 
varebytte og fri bevegelighet for tjenester samt konkurranse. 

2) Finansieringsordningene må ikke hindre foretak utenfra eller nye markedsaktører i å etablere seg på visse 
nasjonale eller regionale markeder. Særlig må støtte som er ment å kompensere for stranded costs ikke 
finansieres gjennom avgifter på elektrisitet i transitt mellom EØS-stater eller gjennom avgifter på grunnlag av 
avstanden mellom produsent og forbruker.

3) Overvåkningsorganet vil også sikre at finansieringen av støtte som er ment å kompensere for stranded costs 
fører til rettferdig behandling av støtteberettigede og ikke-støtteberettigede forbrukere. Derfor skal den årlige 
rapporten nevnt i avsnitt 21.4 bokstav c) gi en oversikt over midlene som skal finansiere stranded costs både 
for støtteberettigede og ikke-støtteberettigede forbrukere. Der ikke-støtteberettigede forbrukere bidrar til å 
dekke stranded costs direkte gjennom kjøp av elektrisitet, skal dette spesifiseres. Bidraget som kreves fra hver 
av gruppene (støtteberettigede og ikke-støtteberettigede) må ikke overstige den andelen av kompensasjonen 
for stranded costs som tilsvarer den markedsandelen disse forbrukerne representerer.
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4) Dersom private foretak reiser midler for å finansiere støtteordninger som skal kompensere for stranded costs, 
skal forvaltningen av disse midlene være klart atskilt fra forvaltningen av foretakenes øvrige ressurser. Slike 
investeringer må ikke være til fordel for foretakene som forvalter dem.

21.6. Andre vurderingsfaktorer

1) Ved sin vurdering av statsstøtte beregnet på å kompensere for stranded costs tar Overvåkningsorganet særlig i 
betraktning størrelsen på og graden av samtrafikk i det aktuelle nettet samt elektrisitetssektorens struktur. Det 
er mindre sannsynlig at støtte til et lite nett med liten grad av samtrafikk med resten av EØS skaper betydelige 
konkurransevridninger.

2) Denne framgangsmåten for stranded costs berører ikke anvendelsen av retningslinjene for nasjonal 
regionalstøtte(7), på de områder som omfattes av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a). Når anvendelsen av 
reglene for stranded costs rettslig eller faktisk hindrer de foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester 
av allmenn økonomisk betydning eller som har karakter av et fiskalt monopol, i å utføre sine tjenester, kan 
det i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 gjøres unntak fra disse reglene forutsatt at samhandelen ikke 
påvirkes i et omfang som strider mot avtalepartenes interesser. 

3) Reglene fastsatt i denne framgangsmåten for statsstøtte beregnet på å kompensere for stranded costs som 
følger av beslutning nr. 168/1999, får anvendelse uavhengig av om de berørte foretakene er i offentlig eller i 
privat eie.

(7)  EFT L 111 av 29.4.1999, og EØS-tillegget nr. 18 av 29.4.1999. Se i denne forbindelse kapittel 25 i retningslinjene for statsstøtte.
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 263/02/COL

av 18. desember 2002

om trettisjette endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på 
statsstøtteområdet ved innføring av et nytt kapittel 26A: Flersektorielle 

rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprosjekter

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR –

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

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

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan håndheve 
EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.

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

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(3), vedtatt av 
EFTAs overvåkningsorgan 19. januar 1994(4), særlig bestemmelsene i kapittel 26 (Flersektorielle 
rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprosjekter).

Kommisjonen for De europeiske fellesskap vedtok 7. mars 2002 en ny melding om prinsippene for 
vurdering av forenlighet med EU-traktaten for regionalstøtte til store investeringsprosjekter(5).

Denne meldingen er relevant også for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Det må sikres ensartet anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

I henhold til punkt II under overskriften ”GENERELT” på slutten av EØS-avtalens vedlegg XV skal 
EFTAs overvåkningsorgan etter samråd med EF-kommisjonen vedta rettsakter som tilsvarer dem som 
vedtas av Kommisjonen, med sikte på å opprettholde like konkurransevilkår.

Det er holdt samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

EFTAs overvåkningsorgan har i et multilateralt møte 19. oktober 2001 holdt samråd med EFTA-statene 
om dette spørsmål –

(1)  Heretter kalt EØS-avtalen.
(2)  Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(3)  Heretter kalt ”retningslinjene for statsstøtte”.
(4)  Første gang offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994, s. 32, og i EØS-tillegget nr. 32.
(5)  EFT C 70 av 19.3.2002, s. 8-20.

2006/EØS/25/03
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Retningslinjene for statsstøtte endres ved at det tilføyes et nytt kapittel 26A: Flersektorielle 
rammebestemmelser for regionalstøtte til store investeringsprosjekter, som fastsatt i vedlegg I til dette 
vedtak.

2. Retningslinjenes kapittel 22: Støtte til industrien for produksjon av syntetiske fibre, og kapittel 23: 
Støtte til motorvognindustrien, oppheves.

3. EFTA-statene skal underrettes om dette vedtak ved brev vedlagt en kopi av vedtaket, herunder 
vedlegg I. EFTA-statene anmodes om å gi sitt samtykke til forslaget til formålstjenlige tiltak som 
fastsatt i vedlegg I, innen 20 virkedager etter å ha mottatt melding om brevet, jf. også avsnitt 26A.9 i  
vedlegg I.

4. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) 
underrettes ved en kopi av vedtaket, herunder vedlegg I.

5. Dette vedtak, herunder vedlegg I, skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende etter at EFTA-statene har gitt sitt samtykke til de formålstjenlige tiltakene.

6. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2002

For EFTAs Overvåkningsorgan 

  Einar M. Bull Hannes Hafstein

  President Medlem av kollegiet
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26A.  FLERSEKTORIELLE RAMMEBESTEMMELSER FOR REGIONALSTØTTE TIL STORE 
INVESTERINGSPROSJEKTER

26A.1. Innledning: Tiltakets virkeområde

1) 4. november 1998 vedtok Overvåkningsorganet ”flersektorielle rammebestemmelser for regionalstøtte til store 
investeringsprosjekter”(1). Rammebestemmelsene trådte i kraft 1. januar 1999 for en innledende prøveperiode 
på tre år. I 2001 ble rammebestemmelsenes gyldighetstid forlenget til 31. desember 2002. 

2) Disse rammebestemmelser får anvendelse bare på regionalstøtte som definert i ”Retningslinjer for nasjonal 
regionalstøtte”(2), som har til formål å fremme nyinvestering, herunder opprettelse av arbeidsplasser gjennom 
nyinvestering, på grunnlag av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og c). Disse rammebestemmelser 
berører ikke vurderingen av støtteforslag etter andre bestemmelser i EØS-avtalen, herunder artikkel 
61 nr. 3 bokstav b). Med hensyn til stålindustrien og kunstfiberindustrien får de også anvendelse 
på store enkelttildelinger av støtte til små og mellomstore bedrifter som ikke er unntatt etter andre 
bestemmelser. Disse rammebestemmelser får ikke anvendelse på omstruktureringsstøtte, som fortsatt vil 
være omfattet av Overvåkningsorganets retningslinjer for krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i 
vanskeligheter(3). Tilsvarende berører disse rammebestemmelser ikke anvendelsen av eksisterende horisontale 
rammebestemmelser, f.eks. Overvåkningsorganets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og 
utvikling(4) og Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte til miljøvern(5).

3) For regional investeringsstøtte som ikke er unntatt fra meldeplikten fastsatt i overvåknings- og domstols-
avtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3, vil kriteriene i disse rammebestemmelser bli lagt til grunn for å begrense 
støtteintensiteten.

4) Etter disse rammebestemmelser kreves det ingen forhåndsmelding av støtte til store investeringsprosjekter 
som ikke overskrider visse terskler, forutsatt at støtten tildeles i samsvar med en støtteordning som er godkjent 
av Overvåkningsorganet. Disse rammebestemmelser berører imidlertid ikke EFTA-statenes plikt til å melde 
ny enkelttildeling av støtte (engangsstøtte) som ikke er fritatt for meldeplikten fastsatt i overvåknings- og 
domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3. Reglene i disse rammebestemmelser får også anvendelse ved 
vurdering av slik enkelttildeling av statlig støtte (engangsstøtte). 

26A.2. Nødvendigheten av tiltaket 

1) De øvre grenser for støtte som fastsettes av Overvåkningsorganet for alle områder som er berettiget til 
regionalstøtte, er generelt sett utformet for å gi den nødvendige stimulans til utvikling av regionene som 
mottar støtte. Ettersom det fastsettes én enkelt grense for hele regionen, er den imidlertid som regel for høy i 
forhold til regionens problemer når den anvendes på store prosjekter. Formålet med disse rammebestemmelser 
er å begrense stimulansen til investering i store prosjekter til et nivå som i størst mulig grad hindrer unødig 
konkurransevridning.

2) Store investeringer kan effektivt bidra til regionalutvikling, blant annet ved å trekke andre foretak til regionen 
og innføre avansert teknologi, samt ved å medvirke til opplæring av arbeidsstyrken. Denne type investeringer 
er imidlertid mindre berørt av de alvorlige regionale problemer som kjennetegner vanskeligstilte områder. 
For det første kan store investeringer medføre stordriftsfordeler som reduserer etableringskostnadene knyttet 
til valget av beliggenhet. For det annet er de i mange henseender ikke bundet til regionen der den fysiske 
investeringen finner sted. Store investeringsprosjekter kan lett oppnå kapital og kreditt på globale markeder, og 
er ikke hemmet av det mer begrensende tilbudet av finansielle tjenester i en gitt vanskeligstilt region. Foretak 
som foretar store investeringer har dessuten bredere tilgang til arbeidskraft rent geografisk, og kan lettere 
overføre faglærte arbeidstakere til den valgte beliggenhet.

3) Dersom store investeringsprosjekter mottar store statsstøttebeløp etter de høyeste regionale støttesatser, 
oppstår det samtidig en økt fare for at samhandelen påvirkes og dermed for sterkere konkurransevridning i 
forhold til konkurrenter i andre EØS-stater. Dette fordi støttemottakeren sannsynligvis er en viktig aktør på 
det relevante marked, og investeringen som tildeles støtte dermed kan påvirke konkurransevilkårene i dette 
markedet.

4) Videre har foretak som foretar store investeringer, som regel betydelig forhandlingsstyrke overfor 
myndighetene som tildeler støtten. Investorer i store prosjekter vurderer ofte alternative beliggenheter i ulike 
EØS-stater, noe som kan føre til at disse overgår hverandre med stadig mer sjenerøse løfter om støtte, noen 
ganger på et langt høyere nivå enn det som er nødvendig for å kompensere for de regionale ulempene.

5) Et slikt subsidiekappløp kan lett føre til at store investeringer oppnår en støtteintensitet som er høyere enn 
tilleggskostnadene forbundet med å legge investeringen til et vanskeligstilt område.

(1) EFT C 111 av 29.4.1999, og EØS-tillegget til EFT nr. 18 av 29.4.1999.
(2) Se retningslinjenes kapittel 25.
(3) Se retningslinjenes kapittel 16.
(4) Se retningslinjenes kapittel 14.
(5) Se retningslinjenes kapittel 15. 

VEDLEGG
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6) Enhver støtte som overskrider det minimum som er nødvendig for å kompensere for regionale ulemper, vil med 
stor sannsynlighet gi uheldige virkninger (f.eks. ineffektivt valg av beliggenhet), økt konkurransevridning og, 
ettersom støtte er en kostbar overføring av midler fra skattebetalerne til støttemottakerne, netto velferdstap.

7) Den senere tids erfaring har vist at store investeringsprosjekter som tildeles regional investeringsstøtte, er mer 
kapitalintensive enn mindre investeringsprosjekter. For å fremme prosjekter i vanskeligstilte områder som er 
mer arbeidskraftintensive og dermed bidrar til å opprette arbeidsplasser og redusere arbeidsledigheten, bør 
derfor mindre investeringsprosjekter gis gunstigere behandling.

8) Visse typer investeringer medfører ofte alvorlig konkurransevridning, mens deres antatte positive virkning 
for den berørte regionen er tvilsom. Dette gjelder særlig investeringer i sektorer der ett enkelt foretak har 
en høy markedsandel, eller der den eksisterende produksjonskapasitet øker vesentlig uten at etterspørselen 
etter de berørte produktene øker tilsvarende. Mer generelt er konkurransevridning sannsynlig i næringer med 
strukturelle problemer, der den eksisterende produksjonskapasitet allerede overstiger markedets etterspørsel 
etter produktet, eller der etterspørselen er i stadig tilbakegang.

26A.3. Redusert støttenivå for store investeringsprosjekter

1) Med forbehold for forenlighetskriteriene fastsatt i retningslinjene for nasjonal regionalstøtte og med forbehold 
for meldeplikten i avsnitt 26A.3. nr. 4 og overgangsbestemmelsene i avsnitt 26A.8., skal det for regionalstøtte 
til investeringer som omfatter støtteberettigede kostnader(6) inntil terskelverdiene oppgitt nedenfor, anvendes 
en nedjustert regional støttegrense etter følgende skala:

STØTTEBERETTIGEDE KOSTNADER JUSTERT STØTTEGRENSE

Inntil EUR 50 mill. 100 % av den regionale støttegrense

For delen mellom EUR 50 mill. og EUR 100 mill. 50 % av den regionale støttegrense

For delen over EUR 100 mill. 34 % av den regionale støttegrense

2) I samsvar med dette vil det tillatte støttebeløp for et prosjekt som overskrider EUR 50 millioner, bli beregnet 
etter følgende formel: høyeste støttebeløp = R x (50 + 0,50 B + 0,34 C), der R er den ujusterte regionale 
støttegrense, B er de støtteberettigede kostnader mellom EUR 50 millioner og EUR 100 millioner og C er 
eventuelle støtteberettigede kostnader over 100 millioner(7).

3) For et stort foretak som investerer EUR 80 millioner i et støtteberettiget område med en ujustert regional 
støttegrense på 25 % netto tilskuddsekvivalent (nte), ville dermed det største tillatte støttebeløp være  
EUR 16,25 millioner nte, som tilsvarer en støtteintensitet på 20,3 % nte. For et stort foretak som investerer 
EUR 160 millioner i det samme området, ville det største tillatte støttebeløp være EUR 23,85 millioner nte, 
som tilsvarer en støtteintensitet på 14,9 % nte.

4) EFTA-statene må imidlertid gi enkeltmelding om alle tilfeller av regional investeringsstøtte der den planlagte 
støtten overstiger det høyeste tillatte støttebeløp som kan tildeles en investering på EUR 100 millioner etter 
skalaen og reglene fastsatt i avsnitt 26A.3. nr. 1(8). Prosjekter som må meldes enkeltvis, er ikke berettiget til 
investeringsstøtte i følgende to tilfeller:

a) når støttemottakeren står for mer enn 25 % av salget av det berørte produktet før investeringen, eller vil 
oppnå en slik andel etter investeringen, eller

b) når kapasiteten som opprettes gjennom prosjektet, utgjør mer enn 5 % av markedets størrelse målt etter 
synlige forbruksdata for det berørte produktet, med mindre den gjennomsnittlige årlige vekst i det synlige 
forbruk de siste fem år har vært høyere enn den gjennomsnittlige årlige vekst i BNP i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde.

(6) I henhold til retningslinjene for nasjonal regionalstøtte defineres de støtteberettigede kostnader for regional investeringsstøtte enten 
etter reglene i avsnitt 25.4. nr. 8-12 (alternativ 1) eller etter reglene i avsnitt 25.4. nr. 24 (alternativ 2). I samsvar med nr. 30 i avsnitt 
25.4. i retningslinjene for nasjonal regionalstøtte kan støtte beregnet på grunnlag av alternativ 1 (”investeringsstøtte”) kumuleres 
med støtte beregnet på grunnlag av alternativ 2 (”støtte til opprettelse av arbeidsplasser”), forutsatt at det kumulerte støttebeløp ikke 
overstiger den regionale støttegrense multiplisert med det høyeste av de to mulige tallene for støtteberettigede kostnader. I samsvar 
med denne regelen og i disse rammebestemmelser defineres dermed de støtteberettigede kostnader for et gitt investeringsprosjekt 
på grunnlag av det alternativ som gir det høyeste beløpet. De støtteberettigede kostnader vil bli beregnet på en slik måte at de ikke 
overskrider det høyeste av de to investeringsbeløp som følger av metoden basert på opprettelse av arbeidsplasser og metoden basert 
på nyinvestering, innenfor rammen av den støtteintensitetsgrense som gjelder for regionen.

(7) Følgende tabell viser tillatt støtteintensitet etter nedjusteringsskalaen for gitte størrelser av støtteberettigede kostnader og gitte 
regionale støttegrenser:

Støtteberettigede 
kostnader

Regional støttegrense

15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

EUR 50 mill. 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00 % 35,00 % 40,00 %

EUR 100 mill. 11,25 % 15,00 % 18,75 % 22,50 % 26,25 % 30,00 %

EUR 200 mill. 8,18 % 10, 90 % 13,63 % 16,35 % 19,08 % 21,80 %

EUR 500 mill. 6,33 % 8,44 % 10,55 % 12,66 % 14,77 % 16,88 %

(8) Forslag om tildeling av engangsstøtte må meldes i alle tilfeller, og vil bli vurdert på grunnlag av reglene i avsnitt 26.3. i 
rammebestemmelsene og i samsvar med de generelle vurderingskriterier fastlagt i retningslinjene for nasjonal regionalstøtte.
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 Det er opp til EFTA-staten å bevise at ingen av tilfellene nevnt i bokstav a) og b) foreligger(9). Ved anvendelse 
av bokstav a) og b) defineres det synlige forbruk på det relevante nivå i Prodcom-nomenklaturen(10) i EØS 
eller, dersom slike data ikke foreligger, på grunnlag av enhver annen markedsinndeling som er allment 
akseptert for de berørte produktene, og som det foreligger lett tilgjengelige statistiske data for.

26A.4. Forbud mot støtte til investeringsprosjekter i stålindustrien

1) Med hensyn til stålindustrien som definert i vedlegg B til disse retningslinjer(11), viser Overvåkningsorganet 
til at EKSF-stålforetak i motsetning til andre industrigrener i lengre tid har klart seg uten tilgang til 
investeringsstøtte. Stålforetakene har innarbeidet denne faktoren i sine strategier og vent seg til disse 
rammevilkårene. Ut fra de særlige kjennetegn ved stålindustrien (særlig næringens struktur, overkapasitet på 
europeisk plan og verdensplan, høy kapitalintensitet, de fleste stålverks beliggenhet i støtteberettigede regioner 
og de betydelige offentlige midler som går til omstrukturering av stålindustrien og omstilling av områder 
med slik industri), samt tidligere erfaringer med anvendelse av mindre strenge statsstøtteregler, synes det 
berettiget å opprettholde forbudet mot investeringsstøtte til denne næringen, uansett investeringens størrelse. 
Overvåkningsorganet anser derfor regionalstøtte til stålindustrien som uforenlig med det felles marked. 
Tilsvarende anses store enkelttildelinger av støtte til små og mellomstore bedrifter som ikke er unntatt ved 
andre bestemmelser, som uforenlige med det felles marked.

26A.5. Investeringsprosjekter i sektorer med strukturelle problemer utenom stålindustrien

1) Overvåkningsorganet har tidligere konsekvent framholdt at investering i sektorer som har eller risikerer 
alvorlig overkapasitet eller en vedvarende nedgang i etterspørselen, øker risikoen for konkurransevridning 
uten å tilføre den berørte regionen de nødvendige fordeler for å veie opp for dette. Ettersom slike investeringer 
fra et regionalpolitisk synspunkt har mindre nytteverdi, er det hensiktsmessig å begrense investeringsstøtte til 
prosjekter i næringer med strukturelle problemer til et lavere nivå enn det som tillates for andre næringer.

2) Flere utsatte næringer har til nå vært omfattet av særlige, strengere statsstøtteregler(12). Disse særlige 
sektorreglene fikk fortsatt anvendelse i henhold til avsnitt 26.1. nr. 3 i de tidligere flersektorielle ramme-
bestemmelsene.

3) Ett av siktemålene med de tidligere flersektorielle rammebestemmelsene var å gjøre det mulig å erstatte de 
gjeldende sektorregler med ett enkelt instrument. Gjennom denne revisjon ønsker Overvåkningsorganet, med 
forbehold for overgangsbestemmelsene i avsnitt 26A.8. nedenfor, å bringe disse utsatte næringene inn under 
virkeområdet for disse rammebestemmelser.

4) En liste over sektorer med alvorlige strukturelle problemer vil innen 31. desember 2003 bli vedlagt disse 
rammebestemmelser. Med forbehold for bestemmelsene i dette avsnitt vil det ikke være tillatt å yte regional 
investeringsstøtte i disse sektorene.

5) Ved utarbeidelse av denne sektorlisten vil alvorlige strukturelle problemer i prinsippet bli målt ut fra synlige 
forbruksdata på det relevante nivå i CPA-nomenklaturen(13) i EØS eller, dersom slike data ikke foreligger, på 
grunnlag av enhver annen markedsinndeling som er allment akseptert for de berørte produktene, og som det 
foreligger lett tilgjengelige statistiske data for. Alvorlige strukturelle problemer vil antas å foreligge når den 
berørte næringen er i tilbakegang(14). Sektorlisten skal ajourføres jevnlig, med mellomrom som vil bli fastsatt 
på det tidspunkt listen blir vedtatt.

6) Fra 1. januar 2004 og for sektorer som er oppført på listen over sektorer med alvorlige strukturelle problemer, 
må all regional investeringsstøtte til prosjekter som omfatter støtteberettigede kostnader over et beløp som 
vil bli fastsatt av Overvåkningsorganet på det tidspunkt sektorlisten blir utarbeidet(15), meldes enkeltvis til 
Overvåkningsorganet. Overvåkningsorganet vil undersøke meldingene i samsvar med følgende regler: For 
det første må den planlagte støtten oppfylle de generelle vurderingskriterier i retningslinjene for nasjonal 
regionalstøtte, og for det andre vil den del av de støtteberettigede kostnader som definert i avsnitt 26A.11. 
nr. 3, som overskrider et beløp som vil bli fastsatt av Overvåkningsorganet på det tidspunkt sektorlisten blir 
utarbeidet, ikke være berettiget til investeringsstøtte, unntatt i tilfellene nevnt i avsnitt 26A.5. nr. 7.

(9) Dersom EFTA-staten godtgjør at støttemottakeren skaper et nytt produktmarked gjennom ekte innovasjon, får kriteriene i bokstav 
a) og b) ikke anvendelse, og støtten vil bli godkjent etter skalaen i avsnitt 26A.3. nr. 1. 

(10) Rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om industriproduksjonen 
(EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1). Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen (vedlegg XXI) ved EØS-komitébeslutning nr. 7/94.

(11) I definisjonen inngår de deler av stålindustrien som i dag omfattes av EKSF-traktaten, samt delsektorene heltrukne rør og store 
sveisede rør, som i dag ikke omfattes av EKSF-traktaten, men som inngår i en integrert produksjonsprosess og har lignende 
kjennetegn som de sektorer av stålindustrien som omfattes av EKSF-traktaten.

(12) Støtte til skipsbyggingsindustrien omfattes av rådsforordning (EF) nr. 1540/98 om nye regler for støtte til skipsbyggingsindustrien, 
tilpasset for EØS-avtalens formål ved EØS-komiteens beslutning nr. 12/99, heretter kalt skipsbyggingsforordningen (se også kapittel 
31 i retningslinjene for statsstøtte).

(13) Rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 av 29. oktober 1993 om den statistiske produktgruppering etter næring (CPA) innen Det 
europeiske økonomiske fellesskap (EFT L 342 av 31.12.1993, s. 1), sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 204/2002 (EFT 
L 36 av 6.2.2002, s. 1). Rådsforordning (EØF) nr. 3924/91 av 19. desember 1991 om opprettelse av en fellesskapsundersøkelse om  
industriproduksjonen (EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1). Forordning (EØF) nr. 3696/93 ble innlemmet i EØS-avtalen (vedlegg XXI) 
ved EØS-komitébeslutning nr. 7/94.

(14) Dersom den gjennomsnittlige årlige vekst i det synlige forbruk i EØS har vært negativ de siste fem år, vil dette gi en sterk antakelse 
om tilbakegang innenfor en viss sektor.

(15) Dette beløpet vil i prinsippet være EUR 25 millioner, men kan variere fra en sektor til en annen. 
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7) Som unntak fra avsnitt 26A.5. nr. 6 kan Overvåkningsorganet godkjenne investeringsstøtte til sektorer oppført 
på sektorlisten, idet støtteintensiteten fastsettes i samsvar med i avsnitt 26A.3. i disse rammebestemmelser, 
forutsatt at EFTA-staten godtgjør at markedet for det berørte produktet i rask vekst selv om næringen anses å 
være i tilbakegang(16).

26A.6. Kontroll i ettertid

1) Ved utarbeidelsen av disse rammebestemmelser har Overvåkningsorganet forsøkt å gjøre dem så klare, 
utvetydige, forutsigbare og effektive som mulig, og å sikre at den ekstra administrative byrden begrenses til et 
minimum.

2) For å sikre oversiktlighet og effektivt tilsyn bør det utarbeides et standardskjema (se vedlegg A) som EFTA-
statene skal benytte til å framlegge visse sammenfattende opplysninger for Overvåkningsorganet hver gang 
de tildeler støtte i henhold til disse rammebestemmelser til investeringer på over EUR 50 millioner. Ved 
tildeling av støtte etter disse rammebestemmelser må EFTA-statene oversende Overvåkningsorganet slike 
sammenfattende opplysninger innen 20 virkedager etter at vedkommende myndighet har tildelt støtten.

3) EFTA-statene må føre detaljerte registre over all enkelttildeling av støtte etter disse rammebestemmelser. 
Registrene må inneholde opplysninger som gjør det mulig å fastslå at støtteintensitetsgrensene fastsatt i disse 
rammebestemmelser er overholdt. EFTA-statene må oppbevare slike registre over enkelttildelinger av støtte i ti 
år fra den dag støtten ble tildelt. Den berørte EFTA-staten må på skriftlig anmodning innen 20 virkedager, eller 
eventuelt en lengre frist som angitt i anmodningen, legge fram for Overvåkningsorganet alle de opplysninger 
som den anser som nødvendige for å vurdere om disse rammebestemmelser er blitt overholdt.

26A.7. Rammebestemmelsenes gyldighetstid

1) Disse rammebestemmelser får anvendelse til og med 31. desember 2009. Før 31. desember 2009 
vil Overvåkningsorganet vurdere rammebestemmelsene på nytt. Overvåkningsorganet kan endre disse 
rammebestemmelser før 31. desember 2009 ut fra viktige konkurransepolitiske hensyn eller for å ta hensyn til 
Fellesskapets politikk på andre områder eller internasjonale forpliktelser. En slik revisjon vil imidlertid ikke 
berøre forbudet mot investeringsstøtte til stålindustrien.

2) Når det gjelder stålindustrien som definert i vedlegg B, får disse rammebestemmelser anvendelse fra 
24. juli 2002. De særlige sektorregler for visse sektorer av stålindustrien som ikke omfattes av EKSF-
traktaten(17), opphører å gjelde fra samme dato. Med hensyn til motorvognindustrien som definert i vedlegg 
C og kunstfiberindustrien som definert i vedlegg D, får rammebestemmelsene anvendelse fra 1. januar 2003. 
Meldinger for motorvognindustrien og kunstfiberindustrien som mottas av Overvåkningsorganet før 1. januar 
2003, vil imidlertid bli undersøkt på grunnlag av de kriterier som gjaldt på tidspunktet for meldingen.

3) For andre næringer enn dem som er nevnt i nr. 39, får disse rammebestemmelser anvendelse fra 1. januar 
2004. De tidligere flersektorielle rammebestemmelsene får fortsatt anvendelse til og med 31. desember 2003. 
Meldinger som mottas av Overvåkningsorganet før 1. januar 2004, vil imidlertid bli undersøkt på grunnlag av 
de kriterier som gjaldt på tidspunktet for meldingen.

4) Overvåkningsorganet vil undersøke forenligheten med det felles marked av investeringsstøtte tildelt uten dets 
godkjenning:

a) på grunnlag av kriteriene fastlagt i disse rammebestemmelser dersom støtten ble tildelt

– 24. juli 2002 eller senere for investeringsstøtte til stålindustrien,

– 1. januar 2003 eller senere for investeringsstøtte til motorvognindustrien og kunstfiberindustrien,

– 1. januar 2004 eller senere for investeringsstøtte til alle andre næringer som omfattes av disse 
rammebestemmelser,

b) på grunnlag av de kriterier som gjaldt på det tidspunkt støtten ble tildelt, i alle andre tilfeller.

26A.8. Overgangsbestemmelser

1) Fram til den dag sektorlisten nevnt i avsnitt 26A.5. nr. 4 får anvendelse, og med forbehold for forordning (EF) 
nr. 70/2001,

a) skal støtteintensitetsgrensen for regional investeringsstøtte i motorvognindustrien som definert i vedlegg 
C, tildelt etter en godkjent ordning til prosjekter som omfatter enten støtteberettigede kostnader på over  
EUR 50 millioner eller et støttebeløp på over EUR 5 millioner uttrykt i brutto tilskuddsekvivalent, være lik  
30 % av den tilsvarende regionale støttegrense(18),

(16) Markedet for det berørte produktet vil anses å være i rast vekst dersom den gjennomsnittlige vekst i det synlige forbruk på 
det relevante nivå i Prodcom-nomenklaturen i EØS eller, dersom slike data ikke foreligger, på grunnlag av enhver annen 
markedsinndeling som er allment akseptert for de berørte produktene, og som det foreligger lett tilgjengelige statistiske data for, i 
verdi har vært lik eller høyere enn den gjennomsnittlige BNP-vekst i EØS de siste fem år.

(17) EFT C 320 av 13.12.1998, s. 3. 
(18) Forslag om tildeling av engangsstøtte må meldes i alle tilfeller, og vil bli vurdert på grunnlag av denne regel og i samsvar med de 

generelle vurderingskriterier fastlagt i retningslinjene (”regionalstøtte”).
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b) skal ingen kostnader knyttet til investeringsprosjekter i kunstfiberindustrien som definert i vedlegg D, 
være berettiget til investeringsstøtte.

2) Innen den dag sektorlisten nevnt i avsnitt 26A.5. nr. 4 får anvendelse, vil Overvåkningsorganet avgjøre om og 
i hvilket omfang motorvognindustrien som definert i vedlegg C, og kunstfiberindustrien som definert i vedlegg 
D, skal føres opp på sektorlisten.

3) Med hensyn til skipsbyggingsindustrien får de gjeldende regler etter forordning (EF) nr. 1540/98 anvendelse til 
31. desember 2003. Innen denne dato vil Overvåkningsorganet undersøke om støtte til skipsbyggingsindustrien 
bør omfattes av disse rammebestemmelser og føres opp på sektorlisten.

26A.9. Formålstjenlige tiltak

1) For å sikre at disse rammebestemmelser blir gjennomført, vil Overvåkningsorganet foreslå formålstjenlige 
tiltak i henhold til traktatens artikkel 88 nr. 1. De aktuelle formålstjenlige tiltakene omfatter følgende:

a) de eksisterende regionale støttekartene bør endres, ved å tilpasse

– de gjeldende regionale støttegrenser til de støtteintensitetsgrenser som følger av reglene i avsnitt 
26A.4. i disse rammebestemmelser, fra og med 24. juli 2002,

– de gjeldende regionale støttegrenser til de støtteintensitetsgrenser som følger av reglene i avsnitt 
26A.8. fra og med 1. januar 2003,

– de gjeldende regionale støttegrenser til de støtteintensitetsgrenser som følger av reglene i avsnitt 
26A.3. fra og med 1. januar 2004,

b) alle eksisterende regionale støtteordninger som definert i retningslinjene for nasjonal regionalstøtte, 
herunder ordninger som er unntatt fra meldeplikt i henhold til en forordning om gruppeunntak, bør 
tilpasses for å sikre at de ved tildeling av regional investeringsstøtte

i) fra og med 1. januar 2004 overholder de regionale støttegrenser fastsatt i de regionale støttekartene, 
endret i samsvar med bokstav a) ovenfor, for andre næringer enn dem som er nevnt i nr. 39,

ii) fra og med 1. januar 2004 pålegger enkeltmelding av regional investeringsstøtte når støtten overstiger 
det høyeste tillatte støttebeløp for en investering på EUR 100 millioner etter skalaen fastsatt i nr. 21 i 
disse retningslinjer,

iii) fra og med 24. juli 2002 utelukker støtte til stålindustrien,

iv)  fra og med 1. januar 2003 og inntil sektorlisten får anvendelse, utelukker støtte til 
kunstfiberindustrien,

v)  fra og med 1. januar 2003 og inntil sektorlisten får anvendelse, begrenser regional investeringsstøtte 
i motorvognindustrien som definert i vedlegg C, til prosjekter som omfatter enten støtteberettigede 
kostnader på over EUR 50 millioner eller et støttebeløp på over EUR 5 millioner uttrykt i brutto 
tilskuddsekvivalent, til 30 % av den tilsvarende regionale støttegrense,

c) det må sikres at skjemaene nevnt i avsnitt 26A.6 nr. 2 blir oversendt Overvåkningsorganet fra og med den 
dag disse rammebestemmelser trer i kraft,

d) det må sikres at registrene nevnt i avsnitt 26A.6 nr. 3 blir ført fra og med den dag disse rammebestemmelser 
trer i kraft,

e) reglene i de tidligere flersektorielle rammebestemmelsene om regionalstøtte til store investeringsprosjekter, 
særlig meldingskravene, må etterkommes til og med 31. desember 2003.

2)  EFTA-statene må foreta de nødvendige endringer innen 31. desember 2003, unntatt for tiltakene som gjelder 
stålindustrien, kunstfiberindustrien og motorvognindustrien, der endringene må være gjennomført innen 
1. januar 2003. EFTA-statene oppfordres til å gi sitt uttrykkelige samtykke til de foreslåtte formålstjenlige 
tiltakene innen 20 virkedager etter at de er blitt meddelt dem. Dersom Overvåkningsorganet ikke mottar noe 
svar, vil det gå ut fra at den berørte EFTA-staten ikke godtar de foreslåtte tiltakene.

26A.10. Meldingskrav

1) EFTA-statene oppfordres til å benytte skjemaet som er vedlagt disse rammebestemmelser (vedlegg E) ved 
melding av støtteforslag i henhold til disse rammebestemmelser.

26A.11. Definisjoner

1) I disse rammebestemmelser gjelder følgende definisjoner:
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 Investeringsprosjekt

2) Med ”investeringsprosjekt” menes en nyinvestering som definert i avsnitt 4 i retningslinjene for nasjonal 
regionalstøtte. Et investeringsprosjekt skal ikke kunstig deles inn i delprosjekter for å omgå disse 
rammebestemmelser. I disse rammebestemmelser omfatter et investeringsprosjekt enhver investering i 
anleggsmidler foretatt av ett eller flere foretak over et tidsrom på tre år. I disse rammebestemmelser er et 
produksjonsanlegg en økonomisk udelelig serie av anleggsmidler som har en presis teknisk funksjon, er 
forbundet fysisk eller funksjonelt og har klart definerte mål, f.eks. framstilling av et bestemt produkt. Når to 
eller flere produkter framstilles av de samme råvarer, anses produksjonsenhetene for disse produktene å utgjøre 
ett enkelt produksjonsanlegg.

 Støtteberettigede kostnader

3) De ”støtteberettigede kostnader” defineres i samsvar med reglene i retningslinjene for nasjonal 
regionalstøtte.

 Regional støttegrense

4) Med ”regional støttegrense” menes den høyeste tillatte støtteintensitet for store foretak i den berørte 
støtteberettigede regionen på det tidspunkt støtten blir tildelt. Støtteintensitetsgrensene fastsettes i samsvar med 
retningslinjene for nasjonal regionalstøtte på grunnlag av det regionale støttekartet som Overvåkningsorganet 
har godkjent.

 Berørt produkt

5)  Med ”berørt produkt” menes produktet som er gjenstand for investeringsprosjektet, og eventuelle produkter 
som av forbrukeren (ut fra produktets egenskaper, pris og bruksområde) eller av produsenten (ut fra 
produksjonsanleggenes omstillingsevne) betraktes som erstatningsprodukter. Når prosjektet gjelder et 
halvfabrikat og en betydelig del av produksjonen ikke omsettes på markedet, anses det berørte produktet å 
omfatte produkter på senere ledd i produksjonskjeden.

 Synlig forbruk

6) Det ”synlige forbruk” av det berørte produktet er produksjonen pluss importen minus eksporten.

7) Når Overvåkningsorganet i samsvar med disse rammebestemmelser fastsetter den gjennomsnittlige årlige 
vekst i det synlige forbruk av det berørte produktet, vil den om nødvendig ta hensyn til eventuelle vesentlige 
endringer i denne trenden.

8) Når investeringsprosjektet gjelder en tjenesteytende næring, vil Overvåkningsorganet for å fastslå markedets 
størrelse og utvikling i stedet for det synlige forbruk legge til grunn omsetningen av tjenestene det gjelder 
på grunnlag av en markedsinndeling som er allment akseptert for disse tjenestene, og som det foreligger lett 
tilgjengelige statistiske data for.
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VEDLEGG A TIL DE FLERSEKTORIELLE RAMMEBESTEMMELSER

[Skjema for kontroll i ettertid]

– Støtteordningens tittel (oppgi eventuelt om det dreier seg om engangsstøtte)

– Støttetildelende myndighet

– Dersom støttens juridiske grunnlag er en støtteordning godkjent av Overvåkningsorganet, oppgi datoen for 
godkjenning og statsstøttens referansenummer

– Oppgi region og kommune

– Oppgi foretakets navn, om det er en liten eller mellomstor bedrift eller et stort foretak, og eventuelt morselskapenes 
navn

– Oppgi hva slags prosjekt det dreier seg om (nyetablering, kapasitetsutvidelse eller annet)

– Oppgi de samlede kostnader til investering i anleggsmidler i løpet av prosjektets levetid og andelen av 
støtteberettigede kostnader

– Nominelt støttebeløp samt brutto og netto tilskuddekvivalent

– Oppgi eventuelle vilkår for utbetaling av den planlagte støtten

– De berørte produkter og tjenester og deres betegnelse i Prodcom-nomenklaturen eller i CPA-nomenklaturen for 
prosjekter innen tjenesteytende næringer
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VEDLEGG B TIL DE FLERSEKTORIELLE RAMMEBESTEMMELSER

Definisjon av stålindustrien i de flersektorielle rammebestemmelser

I de flersektorielle rammebestemmelser menes med stålindustrien de foretak som framstiller følgende stålprodukter:

Produkt Kode i den kombinerte nomenklatur(1)

Råjern 7201

Ferrolegeringer 7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Jernholdige produkter framstilt 
ved direkte reduksjon av jern- 
malm og andre porøse, jern-
holdige produkter

7203

Jern og ulegert stål 7206

Halvfabrikata av jern eller 
ulegert stål

7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11;
7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15;
7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57;
7207 20 71

Flatvalsede produkter av jern 
eller ulegert stål

7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00;
7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 
10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 
7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 
10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 
90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 
51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 
40 10; 7212 40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91

Valsetråd av jern eller ulegert 
stål

7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99

Stenger av jern eller ulegert stål 7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99; 7215 90 10

Profiler av jern eller ulegert stål 7216 10 00;; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33;
7216 40; 7216 50; 7216 99 10

Rustfritt stål 7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20

Flatvalsede produkter av rustfritt 
stål

7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22;
7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34;
7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10;
7220 90 11; 7220 90 31

Stenger av rustfritt stål 7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30

Flatvalsede produkter av annet 
legert stål

7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00;
7225 91 10; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 10; 7226 19 10;
7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 20;
7226 94 20; 7226 99 20

Stenger av annet legert stål 7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15;
7224 90 31; 7224 90 39; 7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90;
7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30;
7228 30 20; 7228 30 41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69;
7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 70 10; 7228 70 31;
7228 80

Spuntvegger 7301 10 00

Skinner og sviller 7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10;
7302 10 20

Heltrukne rør og hulprofiler 7303; 7304

Sveisede jern- eller stålrør med 
en utvendig diameter på over 
406,4 mm

7305

(1)  EFT L 279 av 23.10.2001, s. 1.
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VEDLEGG C TIL DE FLERSEKTORIELLE RAMMEBESTEMMELSER

Definisjon av motorvognindustrien i de flersektorielle rammebestemmelser

Med ”motorvognindustrien” menes utvikling, produksjon og montering av ”motorvogner”, 
”motorer” til motorvogner og ”moduler eller delsystemer” til motorvogner eller motorer, 
enten direkte av en produsent eller av en ”førsteleddsleverandør” og, i sistnevnte tilfelle, bare i 

forbindelse med et ”samleprosjekt”.

a) Motorvogner

 Med ”motorvogner” menes personbiler, varebiler, lastebiler, veigående traktorer, busser, turvogner og andre 
nyttekjøretøyer. Termen omfatter ikke racerbiler, kjøretøyer til bruk utenfor vei (f.eks. til kjøring på snø eller 
til persontransport på golfbaner), motorsykler, tilhengere, jordbruks- og skogbrukstraktorer, campingvogner, 
spesialkjøretøyer (f.eks. brannbiler, verkstedsvogner), dumpere, industritrucker (f.eks. gaffeltrucker, portaltrucker 
og palletrucker) samt militærkjøretøyer til hæren.

b) Motorer til motorvogner

 Med ”motorer til motorvogner” menes motorer med kompresjonstenning og gnisttenning, elektriske motorer, 
turbinmotorer, gassmotorer, blandingsmotorer og andre motorer til motorvogner.

c) Moduler og delsystemer

 Med ”modul” eller ”delsystem” menes et sett primærdeler til en motorvogn eller en motor som er produsert, 
montert eller installert av en førsteleddsleverandør og levert gjennom et datastyrt ordresystem eller etter prinsippet 
”just-in-time” (til rett tid). Leverings- og lagringstjenester på logistikknivå samt helhetlige operasjoner som er 
satt ut til underleverandører og inngår i produksjonskjeden, f.eks. lakkering av deler, anses også å høre inn under 
moduler og delsystemer.

d) Førsteleddsleverandører

 Med ”førsteleddsleverandør” menes en leverandør, uavhengig av bilprodusenten eller ikke, som deler ansvaret 
for design og utvikling, og som på produksjons- eller monteringsstadiet produserer, monterer og/eller forsyner en 
bilprodusent med delsystemer eller moduler. Det dreier seg om en industripartner som ofte er knyttet til produsenten 
ved en avtale med tilnærmet samme varighet som modellens levetid (f.eks. til det innføres nytt design). En 
førsteleddsleverandør kan også levere tjenester, særlig logistikktjenester som f.eks. styring av forsyningssiden.

e)  Samleprosjekt

 En produsent kan på selve investeringsstedet eller på ett eller flere tilgrensende industriområder samle ett eller 
flere førsteleddsleverandørprosjekter som omfatter levering av moduler eller delsystemer til de motorvogner eller 
motorer som produseres. Med ”samleprosjekt” menes en gruppering av slike prosjekter. Et samleprosjekt har 
tilsvarende varighet som bilprodusentens investeringsprosjekt. En investering foretatt av en førsteleddsleverandør 
omfattes av definisjonen på et samleprosjekt dersom minst halvparten av den produksjon som følger av 
investeringen, leveres til den berørte produsenten ved det aktuelle anlegget.
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VEDLEGG D TIL DE FLERSEKTORIELLE RAMMEBESTEMMELSER

Definisjon av kunstfiberindustrien i de flersektorielle rammebestemmelser

I de flersektorielle rammebestemmelser menes med kunstfiberindustrien følgende virksomhet:

– ekstrudering/teksturering av alle generiske typer fiber og garn framstilt på grunnlag av polyester, polyamid, akryl 
eller polypropylen, uavhengig av det endelige bruksformål, eller

– polymerisering (herunder polykondensasjon), når denne prosessen inngår i ekstruderingen på maskinnivå, eller

– enhver hjelpeprosess forbundet med samtidig opprettelse av ekstruderings- eller tekstureringskapasitet i det 
potensielle mottakerforetaket eller et annet foretak i gruppen det tilhører, som innen den aktuelle næringsvirksomhet 
normalt er knyttet til denne kapasitet på maskinnivå.
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VEDLEGG E TIL DE FLERSEKTORIELLE RAMMEBESTEMMELSER

Meldingsskjema(1)

DEL 1 – EFTA-STATEN

1.1. Opplysninger om den offentlige myndighet som gir melding:

2.2.2. Myndighetens navn og adresse

2.2.3. Navnet på den eller de personer som kan kontaktes ved behov for nærmere opplysninger, samt vedkommendes 
telefon- og faksnummer, e-postadresse og stilling

2.3. Opplysninger om en kontaktperson ved den faste representasjon:

1.2.1. Navnet på den eller de personer som kan kontaktes ved behov for nærmere opplysninger, samt vedkommendes 
telefon- og faksnummer, e-postadresse og stilling

DEL 2 – STØTTEMOTTAKEREN

2.1.  Strukturen på det eller de foretak som investerer i prosjektet:

2.1.1. Støttemottakerens navn

2.1.2.  Oppgi om støttemottakeren er en annen juridisk person enn det eller de foretak som finansierer prosjektet eller 
som støtten utbetales til, og gjør rede for forskjellen

2.1.3.  Oppgi navnet på støttemottakerens morkonsern og beskriv konsernstrukturen og eierforholdene i hvert 
morselskap

2.2.  Gi følgende opplysninger om det eller de foretak som investerer i prosjektet, for de siste tre regnskapsår:

2.2.1.  Omsetning på verdensplan, på EØS-plan og i den berørte EFTA-staten

2.2.2.  Overskudd etter skatt og likviditetsregnskap (på konsernnivå)

2.2.3. Antall ansatte på verdensplan, på EØS-plan og i den berørte EFTA-staten

2.2.4.  Omsetning fordelt på markeder: i den berørte EFTA-staten, i EØS for øvrig og utenfor EØS

2.2.5.  Reviderte regnskaper og årsberetninger for de siste tre år

2.3.  Ved investering i et eksisterende industrianlegg gis følgende opplysninger for de siste tre regnskapsår:

2.3.1.  Samlet omsetning

2.3.2.  Overskudd etter skatt og likviditetsregnskap

2.3.3.  Antall ansatte

2.3.4.  Omsetning fordelt på markeder: i den berørte EFTA-staten, i EØS for øvrig og utenfor EØS

DEL 3 – OFFENTLIG STØTTE

For hvert planlagt støttetiltak gis følgende opplysninger:

3.1.  Detaljopplysninger

3.1.1.  Ordningens tittel (oppgi eventuelt om det dreier seg om engangsstøtte)

3.1.2.  Juridisk grunnlag (lov, forskrift eller annet)

3.1.3. Støttetildelende myndighet

3.1.4.  Dersom det juridiske grunnlag er en støtteordning godkjent av Overvåkningsorganet, oppgi datoen for 
godkjenning og statsstøttens referansenummer

(1)  For støtte tildelt utenfor godkjente støtteordninger må EFTA-staten gi detaljerte opplysninger om støttens positive virkning i det 
berørte støtteberettigede området.
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3.2.  Planlagt støtteform

3.2.1.  Vil den planlagte støtten bli tildelt i form av tilskudd, rentesubsidier, reduserte trygdeavgifter, skattekreditt 
(fritak eller lettelse), egenkapitalfinansiering, konvertering eller avskriving av gjeld, gunstig lån, utsatt 
skattebetaling, beløp som er dekket av en garantiordning, eller annet?

3.2.2.  Oppgi vilkårene for utbetaling av den planlagte støtten

3.3.  Støttebeløp

3.3.1.  Nominelt støttebeløp samt brutto og netto tilskuddsekvivalent

3.3.2.  Er støtten underlagt selskapsskatt (eller annen direkte beskatning)? Dersom bare delvis, oppgi i hvilken grad

3.3.3.  Gi en fullstendig tidsplan for utbetalingen av den planlagte støtten. For hele den planlagte støttepakken, oppgi 
følgende:

3.4.  Beskrivelse av støttetiltakene

3.4.1.  Er noen av tiltakene i støttepakken ennå ikke fastlagt? Dersom svaret er ja, hvilke?

3.4.2.  Oppgi hvilke av tiltakene nevnt ovenfor som ikke utgjør statsstøtte, og av hvilken grunn

3.5.  Vil det bli anmodet om ytterligere støtte til samme prosjekt fra andre europeiske eller internasjonale 
finansinstitusjoner? Dersom svaret er ja, hvilket beløp?

3.6.  Kumulasjon av offentlig støtte

3.6.1.  Anslått brutto tilskuddsekvivalent (før skatt) av de kumulerte støttetiltakene

3.6.2.  Anslått netto tilskuddsekvivalent (før skatt) av de kumulerte støttetiltakene

DEL 4 – PROSJEKTET SOM TILDELES STØTTE

4.1.  Lokalisering av prosjektet

4.1.1.  Oppgi region, kommune og nøyaktig adresse

4.2.  Prosjektets varighet

4.2.1.  Oppgi når investeringsprosjektet vil bli iverksatt, og når det vil bli avsluttet

4.2.2.  Oppgi når den nye produksjonen ventes å komme i gang, og hvilket år anlegget ventes å nå full 
produksjonskapasitet

4.3.  Beskrivelse av prosjektet

4.3.1.  Oppgi hva slags prosjekt det dreier seg om (nyetablering, kapasitetsutvidelse eller annet)

4.3.2.  Gi en kort generell beskrivelse av prosjektet

4.4.  Fordeling av prosjektkostnadene

4.4.1.  Oppgi de samlede kostnader til investering i anleggsmidler som vil bli avskrevet i løpet av prosjektets 
levetid

4.4.2.  Detaljert fordeling av kapitalkostnader og andre kostnader knyttet til investeringsprosjektet

4.5. Finansiering av de samlede prosjektkostnader

4.5.1.  Gjør rede for hvordan investeringsprosjektets samlede kostnader vil bli finansiert

DEL 5 – BESKRIVELSE AV PRODUKTER OG MARKEDER

5.1.  Beskrivelse av produktet eller produktene som er gjenstand for prosjektet

5.1.1.  Oppgi hvilke produkter som vil bli framstilt ved anlegget som mottar støtte etter at investeringen er fullført, 
og hvilken (del)næring produktene hører inn under (oppgi Prodcom-kode eller CPA-kode for prosjekter i 
tjenesteytende næringer)
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5.1.2.  Hvilke produkter vil bli erstattet? Dersom de erstattede produktene ikke blir framstilt ved samme anlegg, oppgi 
hvor de i dag blir framstilt

5.1.3.  Hvilke andre produkter kan framstilles ved det nye anlegget helt uten merkostnader eller til lave 
merkostnader?

5.2.  Kapasitet

5.2.1.  Anslå prosjektets innvirkning på støttemottakerens samlede utnyttbare kapasitet i EØS (herunder på 
konsernnivå) for hvert av de berørte produktene (i enheter per år for året før produksjonen ble igangsatt og 
ved fullføring av prosjektet)

5.2.2.  Gi et anslag over den samlede kapasitet til alle produsenter i EØS for hvert av de berørte produktene

5.3.  Markedsdata

5.3.1  Gi opplysninger om det synlige forbruk av det eller de berørte produktene for hvert av de siste seks regnskapsår. 
Svaret illustreres om mulig med statistikk utarbeidet av andre kilder

5.3.2.  Gi en prognose over utviklingen i det synlige forbruk av det eller de berørte produktene for de neste tre 
regnskapsår. Svaret illustreres om mulig med statistikk utarbeidet av uavhengige kilder

5.3.3.  Er det relevante marked i tilbakegang, og av hvilke grunner?

5.3.4.  Anslå markedsandelen (i verdi) til støttemottakeren eller den gruppe støttemottakeren tilhører for året før 

produksjonen ble igangsatt og ved fullføring av prosjektet



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 25/32 25.5.2006

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 264/02/COL 

av 18. desember 2002

om trettisjuende endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på 
statsstøtteområdet ved innføring av et nytt kapittel 22: krise- og omstrukturerings-

støtte samt nedleggingsstøtte til stålindustrien

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR –

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

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

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan håndheve 
EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.

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

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(3), vedtatt av EFTAs 
overvåkningsorgan 19. januar 1994(4).

Kommisjonen for De europeiske fellesskap vedtok 7. mars 2002 en ny melding om prinsippene for 
vurdering av krise- og omstruktureringsstøtte samt nedleggingsstøtte til stålindustrien(5).

Denne meldingen er relevant også for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Det må sikres ensartet anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

I henhold til punkt II under overskriften ”GENERELT” på slutten av EØS-avtalens vedlegg XV skal 
EFTAs overvåkningsorgan etter samråd med EF-kommisjonen vedta rettsakter som tilsvarer dem som 
vedtas av Kommisjonen, med sikte på å opprettholde like konkurransevilkår.

Det er holdt samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

EFTAs overvåkningsorgan har i et multilateralt møte 19. oktober 2001 holdt samråd med EFTA-statene 
om dette spørsmål –

(1)  Heretter kalt EØS-avtalen.
(2)  Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(3)  Heretter kalt ”retningslinjene for statsstøtte”.
(4)  Første gang offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994, s. 32, og i EØS-tillegget nr. 32.
(5)  EFT C 70 av 19.3.2002, s. 21-22.

2006/EØS/25/04
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Retningslinjene for statsstøtte endres ved at det tilføyes et nytt kapittel 22: Krise- og omstruktureringsstøtte 
samt nedleggingsstøtte til stålsektoren, som fastsatt i vedlegg I til dette vedtak.

2. EFTA-statene skal underrettes om dette vedtak ved brev vedlagt en kopi av vedtaket, herunder vedlegg 
I. EFTA-statene anmodes om å gi sitt samtykke til forslaget til formålstjenlige tiltak som fastsatt i 
vedlegg I, innen 20 virkedager etter å ha mottatt melding om brevet, jf. også avsnitt 22.4 i vedlegg I.

3. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) 
underrettes ved en kopi av vedtaket, herunder vedlegg I.

4. Dette vedtak, herunder vedlegg I, skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende etter at EFTA-statene har gitt sitt samtykke til de formålstjenlige tiltakene.

5. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2002

For EFTAs Overvåkningsorgan 

  Einar M. Bull Hannes Hafstein

  President Medlem av kollegiet
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22. KRISE- OG OMSTRUKTURERINGSSTØTTE SAMT NEDLEGGINGSSTØTTE TIL 
STÅLINDUSTRIEN

22.1. Krise- og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter

1) Krise- og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter innenfor stålindustrien som definert i 
vedlegg B til de flersektorielle rammebestemmelsene, er ikke forenlig med det felles marked. 

22.2.  Nedleggingsstøtte

1) Støtte som har til formål å lette utviklingen av enkelte næringsgrener, kan anses å være forenlig 
med det felles marked. Følgende former for støtte til foretak i stålindustrien, som definert i vedlegg 
B til de flersektorielle rammebestemmelsene, kan derfor anses som forenlige med det felles 
marked:

2) Støtte for å dekke stålforetaks utbetalinger til arbeidere som er oppsagt eller har godtatt 
førtidspensjonering, forutsatt at 

–  utbetalingene er en direkte følge av at stålverk som ikke tidligere har mottatt støtte, helt eller 
delvis innstiller driften,

–  utbetalingene ikke overskrider det som normalt tildeles etter gjeldende regler i EFTA-statene, 
og

–  støtten ikke overskrider 50 % av utbetalingene.

3) Støtte til stålforetak som varig innstiller produksjonsvirksomheten, forutsatt at 

–  foretakene ble juridiske personer før 1. januar 2002,

–  foretakene fortløpende produserte stål fram til den dag støtten ble meldt, 

–  foretakene ikke har endret sin produksjon eller anleggsstruktur siden 1. januar 2002, 

–  foretakene nedlegger og ubrukeliggjør anleggene som ble brukt til å framstille stålprodukter, 
innen seks måneder etter at produksjonen ble innstilt eller støtten ble godkjent av 
Overvåkningsorganet, idet den seneste dato skal gjelde, 

–  foretakene ikke allerede har mottatt støtte til nedlegging av anleggene, og 

–  støttebeløpet ikke overskrider den bokførte restverdi av anleggene som nedlegges, ikke 
medregnet eventuelle oppskrivinger etter 1. januar 2002 som overskrider den nasjonale 
inflasjonssats.

4) Støtte til stålforetak som oppfyller vilkårene fastsatt i avsnitt 22.2 nr. 3, men som direkte eller 
indirekte kontrolleres av eller selv direkte eller indirekte kontrollerer et foretak som selv er et 
stålforetak, kan anses som forenlig med det felles marked, forutsatt at

–  foretaket som skal avvikles, faktisk og juridisk har vært atskilt fra konsernstrukturen i minst 
seks måneder før støtten blir utbetalt,

–  en uavhengig revisor som er godkjent av Overvåkningsorganet har bekreftet at regnskapene til 
foretaket som skal avvikles gir et riktig og nøyaktig bilde av foretakets aktiva og passiva, og

–  det finner sted en faktisk og påvisbar reduksjon i produksjonskapasiteten som på sikt medfører 
en merkbar fordel for industrien som helhet, i form av redusert produksjonskapasitet for 
stålprodukter over en periode på fem år fra den dag den støttede avviklingen finner sted, eller 
fra dagen for den siste utbetalingen av støtte som er godkjent etter dette nummer, dersom 

VEDLEGG
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den inntreffer senere. EFTA-statene oppfordres til å bruke meldingsskjemaet vedlagt de 
flersektorielle rammebestemmelsene (vedlegg E) når de melder om forslag til støtte i henhold 
til disse rammeregler.

22.3. Meldeplikt

 Enhver planlagt krise- og omstruktureringsstøtte til stålforetak i vanskeligheter og enhver planlagt 
nedleggingsstøtte innenfor stålindustrien skal meldes særskilt. 

22.4. Formålstjenlige tiltak

1) Overvåkningsorganet foreslår som et formålstjenlig tiltak etter overvåknings- og domstolsavtalen 
protokoll 3 artikkel 1 nr. 1 at støtte til foretak i stålindustrien som definert i vedlegg B til 
de flersektorielle rammebestemmelsene, fra 1. januar 2003 skal utelukkes fra virkeområdet 
til medlemsstatenes eksisterende ordninger for krise- og omstruktureringsstøtte til foretak i 
vanskeligheter som definert i Overvåkningsorganets retningslinjer for krise- og omstrukturerings-
støtte til foretak i vanskeligheter (kapittel 16).

2) EFTA-statene oppfordres til å gi sitt uttrykkelige samtykke til de foreslåtte formålstjenlige 
tiltakene innen 20 virkedager etter at de er blitt meddelt dem. Dersom Overvåkningsorganet ikke 
mottar noe svar, vil det gå ut fra at den berørte EFTA-staten ikke godtar de foreslåtte tiltakene.

22.5. Anvendelse av disse rammeregler

1) Disse rammeregler får anvendelse fra 1. januar 2003 til og med 31. desember 2009. 

22.6. Støtte til stålindustrien som ikke er meldt

1) Overvåkningsorganet vil undersøke forenligheten med det felles marked av støtte som er tildelt 
stålindustrien uten dets godkjenning, på grunnlag av de kriterier som gjaldt på det tidspunkt støtten 
ble tildelt. 
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 196/03/COL

av 5. november 2003

om trettiåttende endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på 
statsstøtteområdet ved innføring av et nytt kapittel 9B: Skjema for innsending av 

klager om påstått ulovlig statsstøtte

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR –

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

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

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan håndheve 
EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.

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

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(4), vedtatt av EFTAs 
overvåkningsorgan 19. januar 1994(5).

Kommisjonen for De europeiske fellesskap offentliggjorde 16. mai 2003 et nytt skjema for innsending av 
klager om påstått ulovlig statsstøtte(6).

Dette skjemaet er relevant også for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Det må sikres ensartet anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

I henhold til punkt II under overskriften ”GENERELT” på slutten av EØS-avtalens vedlegg XV skal 
EFTAs overvåkningsorgan etter samråd med Kommisjonen vedta rettsakter som tilsvarer dem som vedtas 
av EF-kommisjonen.

Det er holdt samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

EFTAs overvåkningsorgan har i et multilateralt møte 20. juni 2003 holdt samråd med EFTA-statene om 
dette spørsmål –

(1)  Heretter kalt EØS-avtalen.
(2)  Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(3)  Protokoll 3 til overvåknings- og domstolsavtalen, endret av EFTA-statene 10. desember 2001. Endringene trådte i kraft 28. august 

2003.
(4)  Heretter kalt ”retningslinjene for statsstøtte”.
(5)  Første gang offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og i EØS-tillegget nr. 32 av 3.9.1994, sist endret ved kollegiets vedtak nr. 

264/02/COL av 18.12.2002, EUT L 139 av 25.5.2006, s. 24 og EØS-tillegget nr. 25 av 25.5.2006, s. 32.
(6)  Klageskjema for påstått ulovlig statsstøtte, EUT C 116 av 16.5.2003, s. 3.

2006/EØS/25/05
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Retningslinjene for statsstøtte endres ved at det tilføyes et nytt kapittel  9B: ”Klager – skjema for 
innsending av klager om påstått ulovlig statsstøtte”.

2. En ny del III ”Skjema for innsending av klager om påstått ulovlig statsstøtte” skal tilføyes i vedlegg I 
til retningslinjene for statsstøtte.

3. Det nye kapittel 9B og den nye del III i vedlegg I til retningslinjene for statsstøtte er gjengitt i 
vedlegget til dette vedtak.

4. EFTA-statene skal underrettes ved brev som skal inneholde en kopi av dette vedtak, herunder 
vedlegget. 

5. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) 
underrettes ved en kopi av vedtaket, herunder vedlegg I.

6. Dette vedtak, herunder vedlegget, skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende.

7. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 5. november 2003

For EFTAs Overvåkningsorgan 

  Einar M. Bull Hannes Hafstein

  President Medlem av kollegiet
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9B.  KLAGER – SKJEMA FOR INNSENDING AV KLAGER OM PÅSTÅTT ULOVLIG STATSSTØTTE

I overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3 og del II artikkel 2 nr. 1 er det fastsatt at 
EFTAs overvåkningsorgan skal underrettes i tide til å kunne uttale seg om planer som går ut på å innføre eller endre 
støtteordninger. Vedkommende EFTA-stat kan ikke sette i verk de planlagte tiltak før prosedyren har ført til et endelig 
vedtak.

Støtte som er iverksatt i strid med ovennevnte bestemmelser, utgjør ”ulovlig støtte”.

I samsvar med overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II i artikkel 10 nr. 1, skal EFTAs overvåkningsorgan 
dersom det er i besittelse av opplysninger om påstått ulovlig støtte, uten hensyn til kilden umiddelbart granske disse 
opplysningene.

Videre kan enhver berørt part i henhold til artikkel 20 nr. 2 i del II i ovennevnte protokoll underrette EFTAs 
overvåkningsorgan om påstått ulovlig støtte og påstått uriktig bruk av støtte (heretter omtalt som en klage).

Enhver person og ethvert foretak kan sende klage til EFTAs overvåkningsorgan. Saksbehandlingen er gratis. Ved 
behandling av klagen er EFTAs overvåkningsorgan pålagt å følge saksbehandlingsreglene nedfelt i protokoll 3 til 
overvåknings- og domstolsavtalen, og særlig den berørte EFTA-statens rett til å forsvare seg.

Som et alternativ, eller i tillegg til å sende en klage til EFTAs overvåkningsorgan, er det vanligvis mulig for tredjeparter 
hvis interesser berøres negativt av tildeling av ulovlig støtte, å bringe saken inn for en nasjonal domstol.

EFTAs overvåkningsorgan kan imidlertid ikke gi råd om hvilke nasjonale løsninger som finnes for hvert enkelt 
tilfelle.

Klageskjemaet i vedlegg I del III i disse retningslinjer gir en oversikt over hvilke opplysninger EFTAs overvåknings-
organ trenger for å kunne følge opp en klage om påstått ulovlig eller uriktig bruk av statsstøtte. Dersom det ikke er 
mulig å fylle ut alle delene av skjemaet, bør dette grunngis.

Skjemaet er tilgjengelig på Internett på EFTAs overvåkningsorgans nettsted: http://www.eftasurv.int.

EFTAs overvåkningsorgans nettsted inneholder også nyttig informasjon om hvilke regler for statsstøtte som gjelder i 
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, som kan være til hjelp for klagere eller deres rådgivere ved utfylling 
av skjemaet.

Skjemaet kan sendes til følgende adresse:

EFTA Surveillance Authority

Competition and State Aid Directorate

35, Rue Belliard

B-1040 Brussels/Brussel

VEDLEGG
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DEL III

Skjema for innsending av klager om påstått ulovlig statsstøtte

Skjemaet kan sendes til følgende adresse:

EFTA Surveillance Authority
Competition and State Aid Directorate

35, Rue Belliard
B-1040 Brussels/Brussel

I.A. Opplysninger om klageren

I.1. Klagerens etternavn og fornavn eller navn på foretaket

I.2. Adresse eller forretningskontor

I.3. Telefonnummer, faksnummer, e-postadresse

I.4. Kontaktpersonens navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse

I.5. Dersom klageren er et foretak, en kort beskrivelse av klageren og vedkommendes virksomhetsområde(r)

I.6. Et kort sammendrag av hvordan tildelingen av den påståtte støtten berører klagerens interesser

I.B.  Opplysninger om klagerens representant

I.7. Dersom klagen er sendt på vegne av andre (en person eller et foretak), oppgi også representantens navn, 
adresse, faksnummer og e-postadresse, og vedlegg skriftlig bevis på representantens fullmakt

II Opplysninger om EFTA-staten

II.1. EFTA-stat

II.2. Den påstått ulovlige statsstøtten er tildelt på følgende nivå:

– sentralmyndighet

– regionalt (spesifiser)

– annet (spesifiser)

III Opplysninger om de påståtte støttetiltakene klagen omfatter

III.1. Omfatter klagen en påstått støtteordning, eller omfatter klagen en påstått enkelttildeling?

III.2. Når ble den påståtte støtten gitt eller den påståtte støtteordningen innført? Oppgi den påståtte støtteordningens 
varighet (hvis denne er kjent)

III.3. I hvilken økonomisk sektor/hvilke økonomiske sektorer er den påståtte støtten gitt?

III.4. Beløpet for den påståtte støtten. I hvilken form er den tildelt (lån, tilskudd, garantier, avgiftsordninger eller 
-fritak, osv.)?

III.5. Hvem er støttemottaker? For støtteordninger, hvem er berettiget til å motta den  påståtte støtten?

III.6. For hvilket formål er den påståtte støtten gitt (dersom dette er kjent)?

IV. Klagegrunner

 Forklar i detalj bakgrunnen for klagen, herunder hvorfor klagen er sendt, hvilke regler i EØS-retten du tror den 
påståtte støtten er i strid med og hvordan dette har påvirket konkurransevilkårene i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde og samhandelen mellom avtalepartene

 Dersom den påståtte støtten har skadet dine egne økonomiske interesser, vennligst forklar hvordan
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V. Informasjon om annen saksbehandling

V.1. Nærmere opplysninger om enhver tidligere kontakt med EFTAs overvåkningsorgan (vedlegg om mulig kopi 
av korrespondanse)

V.2. Nærmere opplysninger om enhver tidligere kontakt med Kommisjonen (vedlegg om mulig kopi av 
korrespondanse)

V.3. Tidligere kontakt med nasjonale myndigheter (sentrale, regionale, eller lokale myndigheter, ombudsmann, osv; 
vedlegg om mulig kopi av korrespondanse)

V.4. Behandling ved nasjonale domstoler eller annen saksbehandling (for eksempel voldgift eller forlik). (Angi om 
det allerede er avsagt dom eller avgitt kjennelse)

VI. Bakgrunnsdokumenter

 Nevn alle dokumenter eller bevis som oversendes til støtte for klagen, og vedlegg kopier. Om mulig bør det 
vedlegges en kopi av den nasjonale lov eller andre tiltak som utgjør det juridiske grunnlaget for utbetaling av 
den påståtte støtten.

VII. Anonymitet

 Du bør være oppmerksom på at EFTAs overvåkningsorgan kan måtte oppgi din identitet og eventuelle 
bakgrunnsdokumenter eller deres innhold til den berørte EFTA-staten, for å gi EFTA-staten mulighet å 
forsvare seg. Dersom du ikke vil at din identitet, visse bakgrunnsdokumenter eller visse opplysninger skal 
oppgis, vennligst spesifiser dette tydelig, og gi en begrunnet oversikt over hvilke deler av dokumentene du 
ikke vil skal oversendes

Sted, dato og klagerens underskrift
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 197/03/COL

av 5. november 2003

om trettiniende endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på 
statsstøtteområdet ved innføring av et nytt kapittel 34: Referanserenter, 
kalkulasjonsrenter og rentesatser som skal anvendes ved tilbakebetaling av ulovlig 

støtte

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, artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og artikkel 1 i protokoll 3 del I(3), og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 24 i overvåknings- og domstolsavtalen skal EFTAs overvåkningsorgan håndheve 
EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte.

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

Det vises til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(4), vedtatt av EFTAs 
overvåkningsorgan 19. januar 1994(5).

Kommisjonen for De europeiske fellesskap vedtok 8. mai 2003 en ny melding om de rentesatser som skal 
anvendes når ulovlig tildelt støtte tilbakebetales(6).

Denne meldingen er relevant også for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Det må sikres ensartet anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde.

I henhold til punkt II under overskriften ”GENERELT” på slutten av EØS-avtalens vedlegg XV skal 
EFTAs overvåkningsorgan etter samråd med Kommisjonen vedta rettsakter som tilsvarer dem som vedtas 
av EF-kommisjonen.

Tidligere avsnitt 33.2 i retningslinjene for statsstøtte om referanserenter omhandler også rentesatser, 
og bør derfor innlemmes i samme kapittel som bestemmelsene om rentesatsene som skal anvendes ved 
tilbakebetaling av ulovlig støtte.

Det er holdt samråd med Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

EFTAs overvåkningsorgan har i et multilateralt møte 20. juni 2003 holdt samråd med EFTA-statene om 
dette spørsmål –

 

(1) Heretter kalt EØS-avtalen.
(2) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.
(3) Protokoll 3 til overvåknings- og domstolsavtalen, endret av EFTA-statene 10. desember 2001. Endringene trådte i kraft 28. august 

2003.
(4) Heretter kalt ”retningslinjene for statsstøtte”.
(5) Første gang offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og i EØS-tillegget nr. 32 av 3.9.1994, sist endret ved kollegiets vedtak  

nr. 196/03/COL av 5. november 2003, EUT L 139 av 25.5.2006, s. 28 og EØS-tillegget nr. 25 av 25.5.2006, s. 36.
(6) Kommisjonsmelding om rentesatsene som skal anvendes ved tilbakebetaling av ulovlig tildelt støtte, EUT C 110 av 8.5.2003, s. 21, 

rettet ved EUT C 150 av 27.6.2003, s. 3.

2006/EØS/25/06
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Retningslinjene for statsstøtte endres ved at det tilføyes et nytt kapittel 34: Referanserenter, 
kalkulasjonsrenter og rentesatser som skal anvendes ved tilbakebetaling av ulovlig støtte.

2. Avsnitt 33.2 i retningslinjene for statsstøtte blir avsnitt 34.1. Avsnitt 33.2 oppheves.

3. Overskriften i kapittel 33 ”Andre særlige bestemmelser” erstattes av overskriften til avsnitt 33.1, og 
skal lyde: ”Omregning mellom nasjonale valutaer og euro”. Henvisninger til ECU i dette kapittel skal 
være til euro. Overskriften til avsnitt 33.1 utgår.

4. Det nye kapittel 34 er gjengitt i vedlegg I til dette vedtak.

5. EFTA-statene skal underrettes om dette vedtak ved brev vedlagt en kopi av vedtaket, herunder 
vedlegget.

6. Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal i samsvar med EØS-avtalens protokoll 27 bokstav d) 
underrettes ved en kopi av vedtaket, herunder vedlegget.

7. Dette vedtak, herunder vedlegg I, skal offentliggjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende.

8. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 5. november 2003

For EFTAs Overvåkningsorgan 

  Einar M. Bull Hannes Hafstein

  PRESIDENT MEDLEM AV KOLLEGIET
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34. REFERANSERENTER, KALKULASJONSRENTER OG RENTESATSER SOM SKAL ANVENDES 
VED TILBAKEBETALING AV ULOVLIG STØTTE

34.1. Referanserente(1)

1) I forbindelse med kontroll av statsstøtte i henhold til EØS-avtalen benytter EFTAs overvåkningsorgan ulike 
parametrer, herunder referanserenten og kalkulasjonsrenten.

2) De aktuelle rentesatsene anvendes for å måle tilskuddsekvivalenten av støtte som utbetales i flere omganger, 
og for å beregne støtteelementet som følge av rentesubsidieringsordninger for lån. De anvendes også ved 
gjennomføring av regelen om bagatellmessig støtte og i forbindelse med tilbakebetaling av ulovlig støtte.

3) Referanserenten skal gjenspeile gjeldende gjennomsnittlige rentesatser i de forskjellige EFTA-statene som er 
parter i EØS-avtalen, for mellomlange og langsiktige lån (fem til ti år) med alminnelig sikkerhet. 

4) Fra 1. april 2000 fastsettes referanserenten på følgende måte:

– den veiledende sats defineres som avkastningsprosenten for femårige statsobligasjoner i den relevante 
valuta, med et tillegg på 25 basispoeng, 

– referanserenten anses å være lik gjennomsnittet av de veiledende satser notert for siste september, oktober 
og november måned,

– fra og med 2001 fastsettes referanserenten med virkning fra 1. januar,

– referanserenten justeres på nytt i løpet av året dersom den avviker med mer enn 15 % fra gjennomsnittet 
av de veiledende satser notert for de tre siste måneder.

 Det skal også understrekes at:

– referanserenten som fastsettes på denne måten er en grunnsats som kan forhøyes i tilfelle av særlig risiko 
(f.eks. i forbindelse med foretak i vanskeligheter eller i mangel av sikkerhet tilsvarende den som normalt 
kreves av bankene),

– EFTAs overvåkningsorgan forbeholder seg retten til å anvende en mer kortsiktig grunnsats (f.eks. ettårig 
Libor) eller en mer langsiktig grunnsats (f.eks. tiårig obligasjonsrente) enn avkastningsprosenten for 
femårige statsobligasjoner når undersøkelsen av visse saker gjør det nødvendig.

5) EFTAs overvåkningsorgan offentliggjør referanserentene på Internett under følgende adresse: http://www.efta.
int/.

34.2. Rentesatser som skal anvendes ved tilbakebetaling av ulovlig støtte(2) 

1) I protokoll 3 del II artikkel 14 i overvåknings- og domstolsavtalen er det fastsatt at EFTAs overvåkningsorgan 
skal, dersom det gjøres et negativt vedtak i forbindelse med ulovlig støtte, gjøre vedtak om at den berørte 
medlemsstat skal treffe alle nødvendige tiltak for å få tilbakebetalt støtten fra mottakeren. Støtten som skal 
tilbakebetales skal omfatte renter beregnet etter en passende sats fastsatt av EFTAs overvåkningsorgan. Rentene 
skal løpe fra den dag den ulovlige støtten ble stilt til mottakerens rådighet og fram til tilbakebetalingsdagen.

2) I et brev til EU-medlemsstatene av 22. februar 1995 uttrykte Kommisjonen at markedsrenten utgjør et bedre 
mål på den fordel som urettmessig er gitt en mottaker av ulovlig støtte, enn juridiske satser, med henblikk 
på å gjenopprette situasjonen. Kommisjonen underrettet deretter EU-medlemsstatene om at den ved ethvert 
vedtak den måtte gjøre om tilbakebetaling av ulovlig tildelt støtte, ville bruke referanserenten benyttet ved 
beregningen av netto tilskuddsekvivalent for regionale støttetiltak som utgangspunkt for markedsrenten. I flere 
år har det derfor vært Kommisjonens praksis å innlemme i sitt vedtak om tilbakebetaling en klausul om at 
renten skal beregnes på grunnlag av referanserenten som brukes ved beregning av netto tilskuddsekvivalent for 
regionalstøtte. 9. september 1997 vedtok Kommisjonen en kunngjøring som inneholdt nærmere opplysninger 
om referanserentene som skal brukes ved beregning av tilbakebetaling av ulovlig støtte og for andre formål(3), 
som EFTAs overvåkningsorgan delvis innlemmet i retningslinjene for statsstøtte, se avsnitt 34.1(4). Det er reist 
spørsmål om denne rentesatsen bør anvendes med enkel rente eller med rentes rente(5).

(1) Dette kapittel tilsvarer delvis Kommisjonens kunngjøring om metoden for fastsettelse av referanserenten og kalkulasjonsrenten, EFT 
C 273 av 9.9.1997, s. 3, tidligere avsnitt 33.2 i retningslinjene for statsstøtte.

(2) Dette kapittel tilsvarer kommisjonsmeldingen om rentesatsene som skal benyttes ved tilbakebetaling av ulovlig tildelt støtte, EUT 
C 110 av 8.5.2003, s. 21, rettelse av kommisjonsmeldingen, EUT C 150 av 27.6.2003, s. 3.

(3) Kommisjonens kunngjøring om metoden for fastsettelse av referanserenten og kalkulasjonsrenten, se fotnote 1. 
(4) Kommisjonens påfølgende kunngjøring om tekniske tilpasninger av framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og 

kalkulasjonsrenter, EFT C 241 av 26.8.1999, s. 9 var knyttet til overgangen til tredje fase av den økonomiske og monetære union  
1. januar 1999, og var ikke relevant for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

(5) Ved beregning av rente brukes formelen Rente = (Kapital x Rentesats x Antall år). Ved beregning av rentes rente, som påføres årlig, 
brukes formelen Rente = (Kapital (1+Rentesats) Antall år) - Kapital.

http://www.efta.int/
http://www.efta.int/
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3) I samsvar med et stort antall av EF-domstolens dommer(6) er tilbakebetaling den logiske følgen av at statsstøtte er 
ulovlig utbetalt. Formålet med tilbakebetalingen er å gjenopprette den tidligere situasjonen. Ved å tilbakebetale 
støtten mister mottakeren den urettmessige fordelen vedkommende hadde fått på markedet i forhold til sine 
konkurrenter, og gjenoppretter de konkurranseforhold som eksisterte før støtten ble utbetalt. I henhold til 
markedspraksis vil enkel rente vanligvis beregnes når støttemottakeren ikke råder over rentebeløpet før ved 
utgangen av perioden, for eksempel dersom det først utbetales rente ved periodens utløp. Rentes rente beregnes 
vanligvis dersom rentebeløpet hvert år (eller hver periode) kan anses for å være utbetalt til mottakeren og dermed 
øker det opprinnelige beløpet. I slike tilfeller vil mottakeren oppnå rente på den rente som utbetales for hver periode. 

4) I praksis kan typen tildelt støtte og hver enkelt mottakers situasjon variere. Dersom støtten består av en 
overkompensering, kan fordelen virksomheten har oppnådd med den sammenlignes med et innskudd som 
det normalt påløper rentes rente på. Dersom støtten er en investeringsstøtte for en bestemt støtteberettiget 
kostnad, kan støtten ha erstattet en alternativ finansieringskilde som det også normalt ville påløpe rentes rente 
til markedssatser på. Dersom støtten er en driftsstøtte, vil den direkte påvirke virksomhetens resultat og dermed 
også balansen, og igjen gjøre at det blir kapital tilgjengelig for innskudd. Selv om situasjonene kan variere, ser 
det ut til at ulovlig støtte gjør at det stilles midler til rådighet for mottakeren på vilkår som tilsvarer et rentefritt 
lån på mellomlang sikt. Det er derfor nødvendig å beregne rentes rente for å sikre at de økonomiske fordelene 
som situasjonen skaper, elimineres fullstendig.

5) EFTAs overvåkningsorgan ønsker derfor å underrette EFTA-statene og berørte parter om at det ved ethvert 
framtidig vedtak om tilbakebetaling av ulovlig tildelt støtte vil anvende referanserenten som brukes for å 
beregne netto tilskuddsekvivalent for regionalstøtte, med rentes rente. I samsvar med vanlig markedspraksis 
bør beregningen av rentes rente skje årlig. På samme måte forventer EFTAs overvåkningsorgan at EFTA-
statene benytter rentes rente ved gjennomføringen av uoppgjorte saker om tilbakebetaling av støtte, med 
mindre dette strider mot et generelt prinsipp i EØS-retten.

(6) Se særlig sak C-24/95 Land Rheinland-Pfalz v. Alcan [1997] ECR I-1591 og sak T-459/93 Siemens v Kommisjonen [1995] ECR 
II-1675.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4185 – CVCI/Amber Trust II/AB Sanitas)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 16. mai 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Citigroup Venture Capital 
International Jersey Limited (”CVCI”, Jersey), som kontrolleres av Citigroup Inc (”Citigroup”, 
USA), og Amber Trust II SCA (”Amber Trust II”, Luxembourg), som kontrolleres i fellesskap av 
Danske Bank A/S (”Danske Bank”, Danmark) og Firebird Private Equity Advisors LLC (”Firebird”, 
USA), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over det litauiske foretaket AB Sanitas (”Sanitas”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – CVCI: aksjeinvesteringer,

 – Citigroup: globale finanstjenester,

 – Amber Trust II: aksjeinvesteringer,

 – Danske Bank: europeiske finanstjenester,

 – Firebird: fondsforvaltning,

 – Sanitas: farmasøytisk industri.

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 123 av 24.5.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4185 – CVCI/Amber Trust II/AB 
Sanitas, 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)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2006/EØS/25/07
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4205 – Aleris International/Corus Group)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 11. mai 2006 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold 
til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der 
det amerikanske foretaket Aleris International, Inc. (”Aleris”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll 
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av aluminiumdivisjonen 
(”målforetaket”) til det britiske foretaket Corus Group plc (”Corus”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Aleris: resirkulering og bearbeiding av aluminium til aluminiumlegeringer, framstilling av 
magnesiumlegeringer, valsede produkter og sinkprodukter,

 – Corus: levering av stål- og aluminiumsprodukter,

 – Målforetaket: valsede aluminiumsprodukter (plater, bånd og ruller) og profiler.

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 120 av 20.5.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4205 – Aleris International/Corus Group, 
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)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2006/EØS/25/08
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4227 – Umicore/Solvay/Solvicore JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 11. mai 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de belgiske foretakene Solvay SA 
(”Solvay”) og Umicore SA (”Umicore”) i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det tyske foretaket Solvicore ved kjøp av aksjer i et nystiftet foretak 
som utgjør et joint venture-selskap.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Solvay: kjemikalier, plast, farmasøytisk industri,

 – Umicore: materialteknologi,

 – Solvicore: membranelektrode-enheter til bruk i brenselceller.

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 124 av 25.5.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4227 – Umicore/Solvay/Solvicore JV, 
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)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2006/EØS/25/09
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4230 – KPN/Heineken/ON)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 16. mai 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de nederlandske foretakene Koninklijke 
KPN N.V. (”KPN”) og Heineken International B.V. (”Heineken”) ved kjøp av aksjer i fellesskap 
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det nederlandske 
foretaket ON (”ON”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – KPN: telefon- og internettjenester samt digitale TV-tjenester via bakkenett,

 – Heineken: framstilling, distribusjon og salg av øl og andre drikkevarer,

 – ON: utnytting av interaktive TV-tjenester basert på nærkastingsteknologi utenfor hjemmet,

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 126 av 30.5.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4230 – KPN/Heineken/ON, 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)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.

2006/EØS/25/10
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4231 – Arcelor/Mitsui/AMSA JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 16. mai 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Arcelor Steel Service Centres 
SAS (”Arcelor Steel Service Centres”, Frankrike), som tilhører Arcelor-konsernet (”Arcelor”, 
Luxembourg), og Mitsui &Co UK plc, som i siste instans kontrolleres av Mitsui &Co Ltd (”Mitsui”, 
USA), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over det sørafrikanske foretaket AMSA Steel Service Centre (Pty) (”AMSA”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Arcelor Steel Service Centres: bearbeiding og distribusjon av stål,

 – Mitsui: handel på verdensbasis med en rekke varer, deriblant stål,

 – AMSA: distribusjon av stål i Sør-Afrika.

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 123 av 24.5.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4231 – Arcelor/Mitsui/AMSA JV, 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)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4236 – Wendel-Carlyle/Stahl)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 10. mai 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Wendel Investissement 
(”Wendel”, Frankrike) og Carlyle Europe Partners II LP som tilhører Carlyle-konsernet (”Carlyle”, 
USA) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over det nederlandske foretaket Stahl Holdings BV (”Stahl”).

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Wendel: registrert investeringsfirma som investerer i selskaper med aktiviteter innen industri, 
medie- og tjenestesektorene i Frankrike og andre land,

 – Carlyle: privat globalt investeringsfirma,

 – Stahl: foretak aktivt innen framstilling av og handel med kjemiske produkter til lær.

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 120 av 20.5.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4236 – Wendel-Carlyle/Stahl, 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)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.4237 – Bouygues/Alstom)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 11. mai 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket Bouygues S.A. 
(”Bouygues”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over hele det franske foretaket Alstom.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Bouygues: byggevirksomhet, telekommunikasjon, medier,

 – Alstom: framstilling av utstyr til kraftproduksjon og tilknyttede tjenester, produksjon av utstyr 
til jernbanetransport og tilknyttede tjenester.

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 122 av 23.5.2006. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01 eller 
+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.4237 – Bouygues/Alstom, 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)  EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32.
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Statsstøtte – Frankrike, Irland og Italia

Statsstøtte C 78/2001 (tidl. NN 22/2001) – Irland

Fritak for særavgifter på mineralolje brukt som brensel i aluminaproduksjon i regionen Shannon

Statsstøtte C 79/2001 (tidl. NN 23/2001) – Frankrike

Fritak for særavgifter på mineralolje brukt som brensel i aluminaproduksjon i regionen 
Gardanne

Statsstøtte C 80/2001 (tidl. NN 26/2001) – Italia

Fritak for særavgifter på mineralolje brukt som brensel i aluminaproduksjon på Sardinia

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til ovennevnte støtteordninger, se EUT C 109 av 9.5.2006.

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
SPA 3 6/5
B-1049 Brussel/Bruxelles

Faks: +32 2 296 12 42

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike, Irland og Italia. En part som ønsker å få sine merknader 
behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

Statsstøtte – Kypros

Statsstøtte C 10/2006 (tidl. N 555/2005) – omstruktureringsplan for Cyprus Airways

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til omstruktureringsplanen for Cyprus Airways, se EUT C 113 av 13.5.2006.

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 Energy and Transport
Directorate A – General Affairs and Resources
Unit A4: Internal Market and Competition
Rue De Mot 28
B-1040 Brussel/Bruxelles

Faks: +32 2 296 41 04

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

2006/EØS/25/14
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http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_109/c_10920060509en00020002.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_113/c_11320060513en00020016.pdf
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Statsstøtte – Italia

Statsstøtte C 11/2006 (tidl. NN 127/2005) – Bundne kostnader for lokale energiforsyningsselskaper

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til ovennevnte støtteordninger, se EUT C 116 av 17.5.2006.

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
B-1049 Brussel/Bruxelles
e-post: Stateaidgreffe@cec.eu.int

Faks: +32 2 296 12 42

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

Statsstøtte – Italia

Statsstøtte C 52/2005 (tidl. N 88/2005) – Subsidier for digitale dekodere

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn 
til ovennevnte støtteordning, se EUT C 118 av 19.5.2006.

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/Bruxelles

Faks: 32 2 296 12 42

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

2006/EØS/25/16
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_116/c_11620060517en00020006.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_118/c_11820060519en00100020.pdf
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F-Cayenne: ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av regionen Fransk Guyana (Frankrike) i henhold 
til artikkel 4 nr. 1 bokstav d i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 i forbindelse med 

delegering av offentlig tjenesteyting

Ruteflyging mellom Cayenne og henholdsvis Maripasoula, Saül og Grand-Santi via 
Saint-Laurent-du-Maroni

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 Cayenne og henholdsvis Maripasoula, Saül og 
Grand-Santi via Saint-Laurent-du-Maroni. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig 
tjeneste ble offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 83 av 5.4.2005.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 1. desember 2006 har startet eller er i ferd med å 
starte ruteflyging på de aktuelle rutene 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 disse rutene skal begrenses til bare ett luftfartsselskap, som 
etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene rutene fra 1. januar 2007.

Anbudene, som skal være i samsvar med anbudsinnbydelsen, må sendes som rekommandert brev med 
mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende, eller leveres personlig mot kvittering til adressen 
nedenfor, innen kl. 12.00 lokal tid (UTC -3 timer) den 30. juni 2006.

Region of French Guiana, Cité administrative régionale,
Direction du Développement, de l’Économie et de l’Aménagement,
Service de l’Aménagement et du Développement du Territoire,
Route de Montabo, Rond-point de Suzini,
BP 7025, F-97307 Cayenne Cedex.

Se EUT C 106 av 5.5.2006 for nærmere opplysninger.

2006/EØS/25/18

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_106/c_10620060505en00070010.pdf
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FI-Mariehamn: ruteflyging

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

ruteflyging mellom Mariehamn på Åland og Stockholm/Arlanda i Sverige

Kunngjøring av anbudskonkurranse

Gjennom vedtak av 30.1.2006 har Ålands landskapsregjering i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i 
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 besluttet å utvide forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste med hensyn 
til flyruten MHQ-ARN.

Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig tjeneste ble offentliggjort i Den europeiske 
unions tidende C 93 av 21.4.2006.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap har startet eller er i ferd med å starte ruteflyging i samsvar 
med vilkårene for forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, 
vil Ålands landskapsregjering begrense adgangen til denne ruten til bare ett luftfartsselskap. Retten til å 
betjene ruten vil bli tildelt etter offentlig anbudskonkurranse i henhold til ovennevnte forordnings artikkel 
4 nr. 1 bokstav d). Den 2.3.2006 besluttet Ålands landskapsregjering å utlyse anbudskonkurransen.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder anbudsinnbydelsen, betingelser i forbindelse med anbuds-
konkurransen, kontraktsvilkår, detaljer om forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, utviklingen av 
destinasjonene samt anbudsskjemaer kan fås kostnadsfritt fra:

Ålands landskapsregering, PB 1060, FIN-AX-22111 Mariehamn, Åland, eller e-post registrator@ls.aland.fi, 
telefon +358 18 25000 eller faks +358 18 23790. Kontaktperson er overingeniør Niklas Karlman, e-post 
niklas.karlman@ls.aland.fi, tlf. +358 18 25130.

Anbudene må være innsendt senest 33 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort i Den 
europeiske unions tidende C 95 av 22.4.2006, og kan leveres til Ålands landskapsregjering på de 
kontortider som er angitt nedenfor.

Anbudene må leveres i en forseglet konvolutt merket ”Anbud flygtrafik MHQ-ARN”. De kan sendes per 
post eller leveres per bud eller personlig til landskapsregjeringen på følgende adresse: Självstyrelsegården, 
Strandgatan, FIN-Mariehamn, Åland.

Landskapsregjeringen har kontortid mandag til fredag fra 08.00 til 16.15. 

Anbudet og all dokumentasjon må være på svensk eller engelsk, og leveres som original med to 
fullstendige sett kopier. Anbudene skal være gyldige til og med 15.9.2006. Anbud sendt per telefaks eller 
e-post vil ikke bli tatt i betraktning.

2006/EØS/25/19
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning  
(EØF) nr. 2408/92

Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyginger i Italia

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 har Italia, i samsvar med vedtak truffet på den 
interdepartementale konferansen ledet av regionen Sicilia, besluttet å innføre forpliktelse til å yte offentlig 
tjeneste for ruteflyginger mellom Pantelleria og Trapani og omvendt.

Se EUT C 112 av 12.5.2006 for nærmere opplysninger.

I-Roma: ruteflyging

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

Trapani og omvendt

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 har den italienske regjeringen ved departe-
mentet for infrastruktur og transport, i samsvar med vedtak truffet på den interdepartementale konferansen 
ledet av regionen Sicilia, besluttet å innføre forpliktelse til å yte offentlig tjeneste for ruteflyginger mellom 
Pantelleria og Trapani og omvendt.

Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig tjeneste ble offentliggjort i Den europeiske 
unions tidende C 112 av 12.5.2006.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 30 dager etter offentliggjøringen av disse vilkårene 
har startet eller er i ferd med å starte ruteflyging på den ovennevnte ruten i samsvar med vilkårene for 
forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har regjeringen 
i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal 
begrenses til bare ett luftfartsselskap, på grunnlag av anbudsinnbydelse for den aktuelle ruten i samsvar 
med rådsforordning (EØF) nr. 2408/92.

De fullstendige anbudsdokumentene inneholder standardene som ligger til grunn for anbudsinnbydelsen, 
opplysninger om de maksimale tilskuddsbeløpene som kan gis i forbindelse med anbudet, samt andre 
relevante opplysninger. Disse dokumentene utgjør en integrert del av denne anbudsinnbydelsen, og kan 
fås tilsendt gratis fra følgende adresse:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Roma.

Anbudene må for å være gyldige være utarbeidet i samsvar med anbudsdokumentene, og sendes i en 
lukket og forseglet konvolutt som rekommandert brev med mottakskvittering, eller leveres personlig mot 
kvittering til adressen nedenfor, senest 30 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort i Den 
europeiske unions tidende C 113 av 13.5.2006:

ENAC, direzione generale, viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Roma.

Se EUT C 113 av 13.5.2006 for nærmere opplysninger.
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_112/c_11220060512en00040005.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/c_113/c_11320060513en00210023.pdf
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Offentliggjøring av medlemsstaters vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser 
i henhold til artikkel 13 nr. 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til 

luftfartsselskaper(1)(2)

TYSKLAND

Tilbakekalte lisenser

Kategori A: Lisenser uten begrensningen i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2407/92

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket gjelder f.o.m.

Fischer-Flug GmbH Hollerweg 7
D-77654 Offenburg

passasjerer, post, 
gods

10.2.2006

LITAUEN

Tilbakekalte lisenser

Kategori A: Lisenser uten begrensningen i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2407/92

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket gjelder f.o.m.

JSC „Aviapaslauga“ Pievu str. 1
Karmelava
LT–4301 Kaunus district

passasjerer, post, 
gods

17.3.2006

SPANIA

Tilbakekalte lisenser

Kategori A: Lisenser uten begrensningen i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2407/92

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket gjelder f.o.m.

GESTAVI, S.L. Avda. Alejandro Roselló, 15, 6°
E–07002 Palma de Mallorca

passasjerer, post, 
gods

7.4.2006

DANMARK

Tildelte lisenser

Kategori B: Lisenser med begrensningen i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 2407/92

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket gjelder f.o.m.

Helenia Helicopter Services
ApS

Propelstien 2
Sønderborg Airport
DK-6400 Sønderborg

passasjerer, post, 
gods

11.4.2006

 

(1) EFT L 240 av 24.8.1992, s. 1.
(2) Meldt til Kommisjonen før 31.8.2005.
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DE EUROPEISKE FELLESSKAPS ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR  
TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Omregningskurs for valuta i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Artikkel 107 nr. 1, 2, 3 og 4 i forordning (EØF) nr. 574/72

Referanseperiode: april 2006

Anvendelsesperiode: juli, august og september 2006

 EUR CZK DKK EEK CYP LVL LTL HUF MTL 

1 EUR = 1 28,5008 7,46177 15,6466 0,576128 0,696044 3,45280 265,471 0,429300 

1 CZK = 0,0350867 1 0,261809 0,548987 0,0202144 0,0244219 0,121147 9,31450 0,0150627 

1 DKK = 0,134017 3,81958 1 2,09690 0,0772106 0,0932815 0,462732 35,5775 0,0575333 

1 EEK = 0,0639116 1,82154 0,476894 1 0,0368213 0,0444853 0,220674 16,9667 0,0274373 

1 CYP = 1,73573 49,4696 12,9516 27,1582 1 1,20814 5,99311 460,785 0,745147 

1 LVL = 1,43669 40,9469 10,7202 22,4793 0,827717 1 4,96060 381,400 0,616771 

1 LTL = 0,289620 8,25441 2,16108 4,53157 0,166858 0,201588 1 76,8857 0,124334 

1 HUF = 0,00376689 0,107359 0,0281076 0,0589390 0,00217021 0,00262192 0,0130063 1 0,00161713 

1 MTL = 2,32937 66,3891 17,3812 36,4468 1,34202 1,62135 8,04286 618,381 1 

1 PLN = 0,255254 7,27494 1,90464 3,99385 0,147059 0,177668 0,881340 67,7625 0,109580 

1 SIT = 0,00417355 0,118950 0,0311420 0,0653018 0,00240450 0,00290497 0,0144104 1,10796 0,0017917 

1 SKK = 0,0267563 0,762577 0,199649 0,418645 0,0154150 0,0186236 0,0923841 7,10302 0,0114865 

1 SEK = 0,107129 3,05326 0,799369 1,67620 0,0617198 0,0745663 0,369894 28,4396 0,0459904 

1 GBP = 1,43962 41,0304 10,7421 22,5252 0,829405 1,002040 4,97072 382,178 0,618029 

1 NOK = 0,127530 3,63471 0,951597 1,99541 0,0734735 0,0887664 0,440335 33,8555 0,0547485 

1 ISK = 0,0108766 0,309992 0,0811586 0,170182 0,00626631 0,00757059 0,0375547 2,88742 0,00466932 

1 CHF = 0,634988 18,0977 4,73813 9,93540 0,365834 0,441980 2,19249 168,571 0,272600 

 PLN SIT SKK SEK GBP NOK ISK CHF 

1 EUR = 3,91767 239,604 37,3744 9,33457 0,694628 7,84131 91,9406 1,57483 

1 CZK = 0,137458 8,40693 1,31134 0,327519 0,0243722 0,275125 3,22589 0,0552557 

1 DKK = 0,525033 32,1110 5,00879 1,25099 0,0930916 1,05086 12,3216 0,211054 

1 EEK = 0,250385 15,3135 2,38866 0,596588 0,0443948 0,501151 5,87607 0,100650 

1 CYP = 6,80001 415,888 64,8717 16,2023 1,20568 13,6104 159,584 2,73348 

1 LVL = 5,62848 344,237 53,6954 13,4109 0,997965 11,2655 132,090 2,26255 

1 LTL = 1,13464 69,3942 10,8244 2,70348 0,201178 2,27100 26,6278 0,456103 

1 HUF = 0,0147574 0,902563 0,140785 0,0351623 0,00261659 0,0295373 0,346330 0,00593222 

1 MTL = 9,12572 558,128 87,0589 21,7437 1,61805 18,2653 214,164 3,66837 

1 PLN = 1 61,1599 9,53995 2,38268 0,177306 2,00152 23,4682 0,401982 

1 SIT = 0,0163506 1 0,155984 0,0389582 0,00289906 0,0327260 0,383718 0,00657264 

1 SKK = 0,104822 6,41093 1 0,249758 0,0185857 0,209804 2,45999 0,0421367 

1 SEK = 0,419695 25,6685 4,00387 1 0,0744146 0,840029 9,84947 0,168710 

1 GBP = 5,63996 344,939 53,8049 13,4382 1 11,2885 132,359 2,26716 

1 NOK = 0,499620 30,5567 4,76635 1,19044 0,0885857 1 11,72520 0,200838 

1 ISK = 0,0426109 2,60608 0,406506 0,101528 0,00755518 0,085287 1 0,0171288 

1 CHF = 2,48767 152,146 23,7323 5,92734 0,441080 4,97913 58,3811 1 
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1. I henhold til forordning (EØF) nr. 574/72 skal Kommisjonen for referanseperioden definert i nr. 2 
beregne omregningen til en gitt valuta av beløp oppgitt i en annen valuta, på grunnlag av det månedlige 
gjennomsnittet av referansevalutakursene offentliggjort av Den europeiske sentralbanken.

2. Referanseperioden skal være:

 – januar måned for omregningskurser som skal anvendes fra den påfølgende 1. april,

 – april måned for omregningskurser som skal anvendes fra den påfølgende 1. juli,

 – juli måned for omregningskurser som skal anvendes fra den påfølgende 1. oktober,

 – oktober måned for omregningskurser som skal anvendes fra den påfølgende 1. januar.

 Kursene for omregning av valuta skal offentliggjøres i annet nummer av Den europeiske unions 
tidende (C-serien) i månedene februar, mai, august og november.

Innbydelse til å sende inn forslag 2006

Særlige prosjekter på området forbrukersaker

1. Formål og beskrivelse

 Denne innbydelsen til å sende inn forslag til særlige prosjekter er knyttet til gjennomføring av 
artikkel 7 nr. 4 (tiltak 18) i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 20/2004/EF av 8. desember 
2003 om en generell ramme for finansiering av fellesskapstiltak til støtte for forbrukerpolitikken i 
tidsrommet 2004 til 2007. Denne innbydelsen er fastsatt og budsjettildelingene er gjort i avsnitt 4.2 
og vedlegg 1 til det årlige arbeidsprogrammet for forbrukerpolitikk 2005. 

 Prosjektene må bidra betydelig til å nå europeiske forbrukerpolitiske mål som definert i beslutning 
nr. 20/2004/EF og slik de er fastsatt i Kommisjonens forbrukerpolitiske strategi for 2002 til 
2006(1).

2. Hvem kan søke?

 For prosjekter som søker om høyst 50 % fellesskapsstøtte: økonomiske bidrag til prosjekter 
kan tildeles alle juridisk personer eller sammenslutninger av juridiske personer, herunder relevante 
uavhengige offentlige organer og regionale forbrukerorganisasjoner, som driver virksomhet 
uavhengig av industri og handel og som er faktisk ansvarlige for gjennomføringen av prosjektene. 
Forslag må i tillegg til søkerorganisasjonen involvere minst åtte forbrukerorganisasjoner fra ulike 
land som partnere, der tre av disse må være etablert i de nye medlemsstatene eller tiltredelses-
landene.

 For prosjekter som søker om høyst 75 % fellesskapsstøtte: økonomiske bidrag til prosjekter kan 
bare tildeles prosjekter som foreslås av forbrukerorganisasjoner fra de nye medlemsstatene eller 
tiltredelseslandene, som driver virksomhet uavhengig av industri og handel og som er faktisk ansvarlige 
for gjennomføringen av prosjektene. Forslag må involvere minst tre forbrukerorganisasjoner fra 
hvilke som helst av de støtteberettigede landene som partnere.

 Søkere må være etablert i et av følgende land:

– de 25 medlemslandene i Den europeiske union, der de ”nye medlemsstatene” er: Kypros, Den 
tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia og Slovenia.

– EØS EFTA-landene: Island, Liechtenstein og Norge

– tiltredelseslandene: Bulgaria og Romania.

2006/EØS/25/24
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3. Budsjett og prosjektperiode

 Det samlede beløpet som er øremerket til samfinansiering av prosjekter, er beregnet til EUR 2,5 
millioner.

 Økonomisk støtte fra Fellesskapet kan i prinsippet ikke overstige 50 % av utgiftene knyttet til 
gjennomføringen av de støtteberettigede aktivitetene. Artikkel 6 nr. 5 i vedtak 20/2004/EF tillater 
imidlertid et fellesskapsbidrag på inntil 75 % til dekning av kostnader under visse prosjekter, og 
Kommisjonen foreslår for tidsrommet 2004 til 2007 å prioritere prosjekter som involverer forbruker-
organisasjoner fra de nye medlemsstatene og tiltredelseslandene. 

 Prosjektenes varighet må ikke overstige 36 måneder.

4. Søknadsfrist

 Søknader må sendes til Kommisjonen senest 30. juni 2006.

5. Ytterligere opplysninger

 Innbydelsen i sin helhet og søknadsskjemaer finnes på 

 http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/projects_en.htm

 Søknader må være i samsvar med kravene i innbydelsen, og sendes inn på det fastsatte skjemaet.

Oversikt over fellesskapsvedtak om markedsføringstillatelser for legemidler fra  
1. mars 2006 til 31. mars 2006

(Kunngjort i henhold til artikkel 13 eller 38 i europaparlaments- og rådsforordning (EF)  
nr. 726/2004(1))

– Utstedelse av markedsføringstillatelser (artikkel 13 i forordning (EF) nr. 726/2004): Godkjent

Vedtaksdato
Legemiddelets  

navn

INN  
(International Non-
Proprietary Name)

Innehaver av markedsførings-
tillatelsen

Oppføringsnummer i 
fellesskapsregisteret

Legemiddelform

ATC-kode 
(Anatomisk- 
terapeutisk-

kjemisk 
legemiddel-

register)

Meldingsdato

29.3.2006 Myozyme alglucosidase 
alpha 

Genzyme Europe B.V.
Gooimeer 10
1411 DD Naarden
Nederland

EU/1/06/333/001-003 Pulver til 
konsentrat 
til infusjons-
løsning

A16AB07 31.3.2006

– Endring av markedsføringstillatelser (artikkel 13 i forordning (EF) nr. 726/2004): Godkjent

Vedtaksdato
Legemiddelets 

navn
Innehaver av markedsføringstillatelsen

Oppføringsnummer i 
fellesskapsregisteret

Meldingsdato

2.3.2006 Prometax Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom 

EU/1/98/092/001-018 6.3.2006

8.3.2006 Litak Lipomed GmbH
Schönaugasse 11
D-79713 Bad Säckingen 

EU/1/04/275/001-002 10.3.2006

2006/EØS/25/25

(1)  EUT L 136 av 30.4.2004, s. 1.
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Vedtaksdato
Legemiddelets 

navn
Innehaver av markedsføringstillatelsen

Oppføringsnummer i 
fellesskapsregisteret

Meldingsdato

9.3.2006 Kentera Nicobrand Limited
189 Casteroe Road
Coleraine
Northern Ireland BT51 3 RP 

EU/1/03/270/001-003 13.3.2006

13.3.2006 Cellcept Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW
United Kingdom 

EU/1/96/005/001-006 15.3.2006

13.3.2006 Enbrel Wyeth Europa Limited
Huntercombe Lane
South Taplow
Maidenhead
Berkshire
SL6 0PH
United Kingdom 

EU/1/99/126/001-011 15.3.2006

15.3.2006 Angiox The Medicines Company UK Ltd
Suite B
Park House
11 Milton Park
Abingdon
Oxfordshire OX14 4RS
United Kingdom 

EU/1/04/289/001-002 17.3.2006

20.3.2006 CoAprovel Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb 
SNC
174, avenue de France
F-75013 Paris 

EU/1/98/086/001-022 22.3.2006

20.3.2006 Karvezide Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
141-149 Staines Road
Hounslow TW3 3JA
United Kingdom 

EU/1/98/085/001-022 22.3.2006

20.3.2006 Glivec Novartis Europharm Limited
Wimblehurst Road
Horsham
West Sussex RH12 5AB
United Kingdom 

EU/1/01/198/001-013 22.3.2006

20.3.2006 Zyprexa Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland 

EU/1/96/022/016-017 22.3.2006

20.3.2006 Prialt Elan Pharma International Ltd
WIL House
Shannon Business Park
Shannon
County Clare
Ireland 

EU/1/04/302/004 22.3.2006

20.3.2006 Lyrica PFIZER Ltd
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT 13 9NJ
United Kingdom 

EU/1/04/279/001-032 22.3.2006

20.3.2006 Mabthera Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW
United Kingdom 

EU/1/98/067/001-002 22.3.2006
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Vedtaksdato
Legemiddelets 

navn
Innehaver av markedsføringstillatelsen

Oppføringsnummer i 
fellesskapsregisteret

Meldingsdato

21.3.2006 NutropinAq IPSEN Limited 190
Bath Road
Slough
Berkshire
SLI 3XE
United Kingdom 

EU/1/00/164/003-005 23.3.2006

21.3.2006 Exubera PFIZER Ltd
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT 13 9NJ
United Kingdom

Aventis/Pfizer EEIG
Ramsgate Road
Sandwich
Kent CT13 9NJ
United Kingdom 

EU/1/05/327/001-017 23.3.2006

22.3.2006 Kinzalmono Bayer HealthCare AG
D-51368 Leverkusen

Bayer AG
D-51368 Leverkusen 

EU/1/98/091/001-014 24.3.2006

22.3.2006 NeoSpect CIS bio international
Route Nationale 306
Saclay
Boite Postale 32
F-91192 Gifsur-Yvette

Amersham Health AS
Nycoveien 1-2
P.O. Box 4220 Nydalen
N-0401 Oslo 

EU/1/00/154/001-002 24.3.2006

22.3.2006 Tarceva Roche Registration Limited
6 Falcon Way
Shire Park
Welwyn Garden City
AL7 1TW
United Kingdom 

EU/1/05/311/001-003 24.3.2006

22.3.2006 Kinzalkomb Bayer HealthCare AG
D-51368 Leverkusen

Bayer AG
D-51368 Leverkusen 

EU/1/02/214/001-010 24.3.2006

22.3.2006 Pritor Bayer HealthCare AG
D-51368 Leverkusen

Glaxo Group Ltd
Greenford
Middlesex UB6 0NN
United Kingdom 

EU/1/98/089/001-019 24.3.2006

22.3.2006 PritorPlus Bayer HealthCare AG D-51368 
Leverkusen Glaxo Group Ltd 
Greenford Road Greenford 
Middlesex UB6 0NN United 
Kingdom 

EU/1/02/215/001-012 24.3.2006

22.3.2006 Levviax Aventis Pharma S.A.
20, Avenue Raymond Aron
F-92160 Antony 

EU/1/01/192/001-005 24.3.2006

22.3.2006 Ketek Aventis Pharma S.A.
20, Avenue Raymond Aron
F-92160 Antony 

EU/1/01/191/001-005 24.3.2006
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Vedtaksdato
Legemiddelets 

navn
Innehaver av markedsføringstillatelsen

Oppføringsnummer i 
fellesskapsregisteret

Meldingsdato

22.3.2006 Avonex Biogen Idec Ltd
5 Roxborough Way
Foundation Park
Maidenhead
Berkshire
SL6 3UD
United Kingdom 

EU/1/97/033/001-003 24.3.2006

23.3.2006 Cancidas Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road
Hoddesdon
Hertfordshire EN11 9BU
United Kingdom 

EU/1/01/196/001-003 28.3.2006

29.3.2006 Actos Takeda Europe R&D Centre Ltd
Arundel Great Court
2 Arundel Street
London WC2R 3DA
United Kingdom 

EU/1/00/150/001-024 31.3.2006

29.3.2006 IntronA Schering Plough Europe  
Rue de Stalle, 73/Stallestraat, 73 
B-1180 Bruxelles/Brussel 

EU/1/99/127/001-044 31.3.2006

29.3.2006 Parareg Dompé Biotec S.p.A.
Via San Martino, 12
I-20122 Milano 

EU/1/04/293/001-012 31.3.2006

29.3.2006 Mimpara Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Nederland 

EU/1/04/292/001-012 31.3.2006

29.3.2006 Viraferon Schering Plough Europe
Rue de Stalle, 73/Stallestraat, 73
B-1180 Bruxelles/Brussel 

EU/1/99/128/001-037 31.3.2006

29.3.2006 Glustin Takeda Europe R&D Centre Ltd
Arundel Great Court
2 Arundel Street
London WC2R 3DA
United Kingdom 

EU/1/00/151/001-022 31.3.2006

29.3.2006 Ariclaim Boehringer Ingelheim International 
GmbH Binger Straße 173 D-55216 
Ingelheim am Rhein 

EU/1/04/283/001-007 31.3.2006

29.3.2006 Raptiva Serono Europe Limited
56, Marsh Wall
London E14 9TP
United Kingdom 

EU/1/04/291/001-002 5.4.2006

29.3.2006 Hepsera Gilead Sciences International 
Limited Cambridge CB1 6GT
United Kingdom 

EU/1/03/251/001 31.3.2006

29.3.2006 Erbitux Merck KGaA
Frankfurter Straße 250
D-64293 Darmstadt 

EU/1/04/281/001 31.3.2006

29.3.2006 Keppra UCB S.A.
Allée de la recherche, 60/
Researchdreef, 60
B-1070 Bruxelles/Brussel 

EU/1/00/146/030 31.3.2006

29.3.2006 Rebetol Schering Plough Europe
Rue de Stalle, 73/Stallestraat, 73
B-1180 Bruxelles/Brussel 

EU/1/99/107/001-005 30.3.2006

29.3.2006 Protopy Astellas Pharma GmbH
Neumarkter Str. 61
D-81673 München 

EU/1/02/202/001-006 31.3.2006
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Vedtaksdato
Legemiddelets 

navn
Innehaver av markedsføringstillatelsen

Oppføringsnummer i 
fellesskapsregisteret

Meldingsdato

29.3.2006 Protopic Astellas Pharma GmbH
Neumarkter Str. 61
D-81673 München 

EU/1/02/201/001-006 31.3.2006

29.3.2006 Aptivus Boehringer Ingelheim International 
GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein 

EU/1/05/315/001 31.3.2006

29.3.2006 Bondenza Roche Registration Limited
6 Falcon Way Shire Park
Welwyn Garden City
Hertfordshire AL7 1TW
United Kingdom 

EU/1/03/266/005-006 31.3.2006

29.3.2006 Xeristar Boehringer Ingelheim International 
GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein 

EU/1/04/297/001-007 31.3.2006

29.3.2006 YENTREVE Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland 

EU/1/04/280/001-007 31.3.2006

29.3.2006 Prialt Elan Pharma International Ltd
WIL House
Shannon Business Park
Shannon
County Clare
Ireland 

EU/1/04/302/001-004 3.4.2006

29.3.2006 NovoMix Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd 

EU/1/00/142/004-005 
EU/1/00/142/009-022

31.3.2006

29.3.2006 Cymbalta Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1-5
3991 RA Houten
Nederland 

EU/1/04/296/001-007 31.3.2006

29.3.2006 Pedea Orphan Europe
Immeuble «Le Guillaumet»
F-92046 Paris La Défense 

EU/1/04/284/001 31.3.2006

29.3.2006 Bonviva Roche Registration Limited
6 Falcon Way Shire Park
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1TW United Kingdom 

EU/1/03/265/005-006 31.3.2006

29.3.2006 NovoRapid Novo Nordisk A/S  
Novo Allé  
DK-2880 Bagsværd 

EU/1/99/119/001 
EU/1/99/119/003 

EU/1/99/119/005-014

31.3.2006

29.3.2006 InductOs Wyeth Europa Ltd.
Huntercombe Lane South
Taplow
Maidenhead
Berkshire SL6 0PH
United Kingdom 

EU/1/02/226/001 31.3.2006

29.3.2006 Truvada Gilead Sciences International 
Limited Granta Park
Abington Cambridge CB1 6GT
United Kingdom 

EU/1/04/305/001 31.3.2006
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– Endring av markedsføringstillatelser (artikkel 38 i forordning (EF) nr. 726/2004): Godkjent

Vedtaksdato
Legemiddelets 

navn
Innehaver av markedsføringstillatelsen

Oppføringsnummer i 
fellesskapsregisteret

Meldingsdato

15.3.2006 Zubrin Schering Plough Limited
Schering Plough House
Shire Park
Welwyn Garden City
Hertfordshire
AL7 1TW
United Kingdom

EU/2/00/028/002-008 17.3.2006

21.3.2006 Porcilis Pesti Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nederland

EU/2/99/016/001-006 23.3.2006

23.3.2006 METACAM Boehringer Ingelheim Vetmedica 
GmbH
D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/2/97/004/016-023 28.3.2006

Personer som ønsker å se den offentlige rapporten med vurdering av de aktuelle legemidlene samt de 
aktuelle vedtakene, kan henvende seg til:

The European Medicines Agency
7, Westferry Circus, Canary Wharf
London E14 4HB
United Kingdom




