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VEDTAK I EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 534/09/COL

av 16. desember 2009

om 78. endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet 
ved innføring av et nytt kapittel om beste praksis ved behandling av 

statsstøttesaker

EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN(1) HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(2), særlig artikkel 61 til 
63 og protokoll 26,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåknings organ og en 
domstol(3), særlig artikkel 24 og artikkel 5 nr. 2 bokstav b), og ut fra følgende betraktninger:

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

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

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

Europakommisjonen vedtok 16. juni 2009 en kodeks for beste praksis ved behandling av stats-  
støttesaker.(5)

Kunngjøringen er også relevant for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

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

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

Det er holdt samråd med Europakommisjonen og EFTA-statene gjennom brev av 20. november 2009 
(dokument nr. 537430, 537439 og 537441) – 

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Retningslinjene for statsstøtte endres ved at det innføres et nytt kapittel om beste praksis ved behandling 
av statsstøttesaker. Det nye kapittelet finnes i vedlegget til dette vedtak.

(1) Heretter kalt Overvåkningsorganet. 
(2) Heretter kalt EØS-avtalen. 
(3) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen. 
(4) Retningslinjer for anvendelse og fortolkning av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og 

domstolsavtalen, vedtatt og utferdiget av Overvåkningsorganet 19. januar 1994, kunngjort i EFT L 231 av 3.9.1994, s. 1, og 
EØS-tillegget nr. 32 av 3.9.1994, s. 1, med senere endringer. Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte. En ajourført utgave av 
retningslinjene for statsstøtte er tilgjengelig på Overvåknings organets nettsted: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/
state-aid-guidelines.

(5) Offentliggjort i EUT C 136 av 16.6.2009, s. 13. 

 2012/EØS/17/01

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines
http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines
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Artikkel 2

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2009

For EFTAs overvåkningsorgan

 Per Sanderud  Kristján A. Stefánsson
 President Medlem av kollegiet
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VEDLEGG

Retningslinjer for beste praksis ved behandling av statsstøttesaker(1)

1. Anvendelsesområde og formål

1) EFTAs overvåkningsorgan (”Overvåkningsorganet”) utsteder disse retningslinjer for beste praksis 
ved behandling av statsstøttesaker for å gjøre behandlingen av statsstøtte saker så produktiv og 
effektiv som mulig for alle berørte parter.

2) Dette kapittelet i Overvåkningsorganets retningslinjer bygger på erfaringene som er gjort 
ved anvendelsen av protokoll 3 del II i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et 
overvåkningsorgan og en domstol (”protokoll 3 del II”).(2) Hovedformålet med kapittelet er å gi 
retningslinjer for behandlingen av statsstøttesaker i praksis, og dermed fremme bedre samarbeid og 
gjensidig forståelse mellom Overvåknings organet, EFTA-statene, næringslivet og juridiske kretser.

3) For å få forbedret statsstøtteprosedyrene kreves det disiplin og engasjement både fra Overvåknings-
organets og EFTA-statenes side. Overvåkningsorganet vil søke å styrke sitt samarbeid med EFTA-
statene og berørte parter, og vil videre arbeide med å forbedre sin saksbehandling og sine interne 
beslutningsprosesser, for å sikre større åpenhet, forutsigbarhet og effektivitet i behandlingen av 
statsstøttesaker.

4) Dette kapittelet inngår som ledd i moderniseringen av statsstøttereglene og er siste ledd av den 
forenklingspakken som består av Overvåkningsorganets retningslinjer for forenklet framgangsmåte 
for behandling av visse typer statsstøtte(3) og Overvåknings organets retningslinjer om de nasjonale 
domstolers håndheving av statsstøttereglene(4), som bidrar til en mer forutsigbar og åpen 
saksbehandling.

5) Særlige omstendigheter ved en konkret sak kan imidlertid gjøre det nødvendig å tilpasse eller fravike 
dette kapittel.(5)

6) I den utstrekning EØS-avtalen får anvendelse for disse sektorer, kan også de særlige forhold som 
gjelder i fiskeri- og havbruksnæringen samt for aktiviteter innen primærproduksjon, markedsføring 
eller bearbeiding av landbruksprodukter, gjøre det berettiget å fravike dette kapittel i retningslinjene.

2. Forholdet til EØS-retten

7) Dette kapittelet er ikke tenkt å skulle gi et fullstendig eller uttømmende overblikk over de relevante 
rettslige, fortolkningsmessige og administrative regler som gjelder for kontrollen av statsstøtte. Det 
skal ses i sammenheng med og som et supplement til de grunnleggende reglene for behandlingen av 
statsstøttesaker.

8) Kapittelet innebærer derfor ikke at det oppstår nye rettigheter eller forpliktelser, eller endrer de 
rettigheter eller forpliktelser som er fastsatt i EØS-avtalen, protokoll 3 og vedtak nr. 195/04/COL 
av 14. juli 2004(6), med senere endringer, som fortolket i sakspraksis fra EFTA-domstolen og Den 
europeiske unions rettsinstanser.

9) Kapittelet beskriver hva som er den beste praksis i det daglige arbeid for å fremme hurtigere, åpnere 
og mer forutsigbar behandling i alle faser av undersøkelsen av en meldt eller ikke-meldt sak eller 
klage.

(1) Dette kapittelet tilsvarer Kommisjonens kodeks for beste praksis ved behandling av statsstøttesaker (EUT C 136 av 16.6.2009, 
s. 13).

(2) Protokoll 3 del II gjenspeiler rådsforordning (EF) nr. 659/1999 av 22. mars 1999 om fastsettelse av detaljerte regler for anvendelsen 
av EF-traktatens artikkel 93 (EFT L 83 av 27.3.1999, s. 1). 

(3) EUT L 75 av 15.3.2012, s. 26, og EØS-tillegget til EUT nr. 14 av 15.3.2012, s. 1, tilgjengelig på http://www.eftasurv.int/state-aid/
legal-framework/state-aid-guidelines. Disse retningslinjene tilsvarer meldingen fra Kommisjonen om forenklet framgangsmåte ved 
behandling av visse typer statsstøtte (EUT C 136 av 16.6.2009, s. 3).

(4) EUT L 115 av 15.5.2011, s. 13, og EØS-tillegget til EUT nr. 25 av 5.5.2011, s. 1. Disse retningslinjene tilsvarer Kommisjonens 
melding om de nasjonale domstolers håndheving av statsstøttereglene (EUT C 85 av 9.4.2009, s. 1).

(5) I forbindelse med bankkrisen i 2008 traff Overvåkningsorganet de nødvendige tiltak for å sikre at vedtak kunne gjøres raskt etter 
at fullstendig melding var mottatt, og om nødvendig på under to uker. Se Overvåkningsorganets retningslinjer om anvendelse av 
statsstøttereglene på tiltak truffet overfor finansinstitusjoner i forbindelse med den nåværende globale finanskrisen (EUT L 17 
av 20.1.2011, s. 1, og EØS-tillegget til EUT nr. 3 av 20.1.2011, s. 1), som tilsvarer Kommisjonens melding om anvendelse av 
statsstøttereglene på tiltak truffet overfor finansinstitusjoner i forbindelse med den nåværende globale finanskrisen (EUT C 270 
av 25.10.2008, s. 8). Når det gjelder realøkonomien, se Overvåkningsorganets midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte for 
å lette tilgangen til finansiering under den nåværende finansielle og økonomiske krisen (EUT L 17 av 20.1.2011, s. 1, og EØS-
tillegget til EUT nr. 3 av 20.1.2011, s. 1), som tilsvarer Kommisjonens melding om midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte 
for å lette tilgangen til finansiering under den nåværende finansielle og økonomiske krisen (EUT C 83 av 7.4.2009, s. 1).

(6) Vedtak nr. 195/04/COL (EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillegget nr. 26 av 25.5.2006, s. 1) tilsvarer kommisjonsforordning 
(EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1), som gjennomfører forordning (EF) nr. 659/1999.

http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines
http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines
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3. Kontakt før melding

10) Overvåkningsorganets erfaringer har vist hvilken verdi kontakt før melding medfører, selv i 
tilsynelatende enkle saker. Ved kontakt før melding får Overvåknings organet og EFTA-staten som 
melder støtten, mulighet til å drøfte de rettslige og økonomiske aspektene ved et foreslått prosjekt 
uformelt og fortrolig, noe som gjør at meldingene kan gjøres bedre og mer fullstendige. I den 
forbindelse kan EFTA-staten og Overvåkningsorganet også i fellesskap utforme konstruktive forslag 
til hvordan problematiske aspekter ved et planlagt tiltak vil kunne løses. Denne fasen baner derfor 
vei for en raskere behandling av meldingene når de blir formelt oversendt til Overvåkningsorganet. 
Dersom det har vært god kontakt før melding, bør Overvåkningsorganet kunne gjøre vedtak i henhold 
til protokoll 3 del II artikkel 4 nr. 2, 3 og 4 innen to måneder fra datoen støtten blir meldt.(7)

11) Kontakt før melding anbefales sterkt i saker som har særlige eller nye elementer som gjør det 
hensiktsmessig å drøfte saken uformelt med Overvåkningsorganet, men Overvåkningsorganet vil 
alltid gi uformell veiledning dersom en EFTA-stat ber om det.

3.1 Innhold

12) Fasen før melding gir mulighet til å drøfte saken med den aktuelle EFTA-staten og gi veiledning om 
hvilke opplysninger som bør gis ved melding for å sikre at meldingen er komplett fra første stund. 
Denne fasen gir også muligheter for fruktbar drøfting, i en åpen og konstruktiv atmosfære, av de 
materielle spørsmål et planlagt støttetiltak eventuelt innebærer. Dette er særlig viktig når det er tale om 
prosjekter som ikke ville kunne godtas i sin planlagte form og derfor bør trekkes tilbake eller endres 
på vesentlige punkter. Det kan også omfatte en analyse av om det finnes andre mulige rettsgrunnlag, 
eller å identifisere presedenser som er av interesse. Videre vil vellykket kontakt før melding også 
gjøre det mulig for Overvåknings organet og EFTA-staten drøfte sentrale konkurransespørsmål, 
økonomiske analyser og om nødvendig innhente ekstern ekspertise for å avklare om et planlagt 
prosjekt er forenlig med EØS-avtalen. EFTA-staten som melder støtten kan derfor også på forhånd be 
Overvåkningsorganet om å gi dispensasjon for kravet til å gi visse opplysninger på meldingsskjemaet 
som i den aktuelle saken ikke er nødvendige for saksbehandlingen. Fasen før meldingen er også 
viktig for å avgjøre om en sak i utgangspunktet oppfyller kravene for å bli behandlet etter forenklet 
framgangsmåte.(8)

3.2 Omfanget av kontaktene og tidsaspektet

13) For at fasen før meldingen skal fungere så konstruktivt og effektivt som mulig, er det i den berørte 
EFTA-statens interesse å gi Overvåkningsorganet de nødvendige opplysninger for å kunne vurdere 
et planlagt statsstøtteprosjekt, i form av et utkast til melding. For å fremme rask behandling av saken 
vil kontakt via e-post eller telefonmøte i utgangspunktet være å foretrekke framfor møter. Innen to 
uker etter at utkastet til meldingsskjema er mottatt, vil Overvåkningsorganet vanligvis opprette den 
første kontakten før melding.

14) Generelt bør fasen med kontakter før melding ikke vare lenger enn to måneder, og bli fulgt av 
en fullstendig melding. Dersom kontakten før melding ikke skulle gi de ønskede resultater, kan 
Overvåkningsorganet erklære denne fasen for avsluttet. Ettersom tidspunktet for kontakten før 
melding og hvilken form denne tar er avhengig av hvor komplisert saken er, kan slik kontakt 
imidlertid også pågå i flere måneder. Ved særlig kompliserte saker (for eksempel når det gjelder 
redningsstøtte, store FoU-prosjekter, store individuelle støtteprosjekter eller andre spesielt store eller 
kompliserte støtteordninger) anbefaler Overvåkningsorganet derfor at EFTA-statene innleder kontakt 
før melding så tidlig som mulig for å gi mulighet for meningsfull drøfting.

15) Det er Overvåkningsorganets erfaring at det kan være svært nyttig å involvere støttemottakeren 
i denne kontakten, særlig i saker med betydelige tekniske, finansielle og prosjektrelaterte 
implikasjoner. Overvåkningsorganet anbefaler derfor at mottakere av individuell støtte blir involvert 
i fasen med kontakt før melding.

16) Unntatt i saker som er særlig kompliserte eller omfatter spesielle nye elementer, vil Overvåknings-
organet forsøke å gi den aktuelle EFTA-staten en uformell foreløpig vurdering av prosjektet 
ved avslutningen av kontakten før melding. En slik uforbindtlig vurdering vil ikke innebære at 
Overvåkningsorganet offisielt tar stilling til støtten, men er bare en uformell uttalelse om utkastet 

(7) Denne tidsfristen vil ikke kunne overholdes dersom Overvåkningsorganet må fremme flere anmodninger om opplysninger som 
følge av ufullstendige meldinger.

(8) Se retningslinjene for forenklet framgangsmåte for behandlingen av visse typer statsstøtte.
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til melding er fullstendig, og om den planlage støtten i utgangspunktet synes å være forenlig med 
EØS-avtalen. I særlig kompliserte saker kan Overvåkningsorganet, på anmodning fra EFTA-staten, 
også gi skriftlig veiledning om hvilke opplysninger som fortsatt mangler.

17) Kontakt før melding skjer strengt fortrolig. Drøftingene finner sted på frivillig basis, og foregriper 
ikke behandlingen av saken og eventuell undersøkelse etter melding.

18) For å forbedre kvaliteten på meldingene vil Overvåkningsorganet også søke å imøtekomme 
anmodninger fra EFTA-statene om opplæring. Overvåkningsorganet vil også opprettholde regelmessig 
kontakt med EFTA-statene for å drøfte ytterligere forbedringer av statsstøtteprosedyrene, særlig når 
det gjelder omfanget og innholdet av de aktuelle meldingsskjemaene.

4. Gjensidig avtalt planlegging

19) I saker som omfatter særlig nye elementer, er teknisk kompliserte eller på annen måte følsomme, 
eller som krever særlig hastebehandling, tilbyr Overvåknings organet gjensidig avtalt planlegging 
med den aktuelle EFTA-staten for å gi større åpenhet og forutsigbarhet for hvor lenge behandlingen 
av en statsstøttesak ventes å ta.

4.1 Innhold

20) Gjensidig avtalt planlegging er en form for strukturert samarbeid mellom EFTA-statene 
og Overvåkningsorganet, basert på en felles planlegging av og forståelse av hvilket forløp 
saksbehandlingen ventes å ta og den forventede varigheten.

21) I denne forbindelse kan Overvåkningsorganet og EFTA-staten som gir meldingen særlig bli enige om 
følgende:

– prioritert behandling av den aktuelle saken, til gjengjeld for at EFTA-staten formelt godtar at 
behandlingen av andre saker den samme EFTA-staten har meldt(9) kan måtte forskyves dersom 
dette er nødvendig av planleggings- eller ressurshensyn

– hvilke opplysninger EFTA-staten og/eller støttemottakeren skal gi, herunder studier eller ekstern 
ekspertise, og hvilke opplysninger Overvåkningsorganet skal innhente på egen hånd

– hvordan Overvåkningsorganet forventer å behandle saken når den er meldt, og hvor lang tid det 
ventes å ta

22) Når EFTA-staten bestreber seg på å gi alle nødvendige opplysninger i god tid og som avtalt i den 
felles planleggingen, vil Overvåkningsorganet likeledes søke å overholde den gjensidig avtalte 
tidsrammen for videre behandling av saken, så sant ikke opplysningene som EFTA-statene eller 
berørte parter har gitt, reiser uventede spørsmål.

4.2 Omfang og tidsaspekt

23) Gjensidig avtalt planlegging er i prinsippet forbeholdt saker som inneholder såpass nye elementer, er 
så teknisk kompliserte eller på annen måte følsomme at det ikke er mulig for Overvåkningsorganet 
å gi en klar foreløpig vurdering ved utløpet av fasen før melding. I slike tilfeller vil den gjensidig 
avtalte planleggingen finne sted ved avslutningen av fasen før melding, og bli fulgt av den formelle 
meldingen.

24) Imidlertid kan Overvåkningsorganet og den aktuelle EFTA-staten, på anmodning fra sistnevnte, 
også bli enige om gjensidig avtalt planlegging for det videre forløpet av saksbehandlingen ved 
innledningen av formell gransking.

5. Innledende gjennomgang av meldte tiltak

5.1 Anmodninger om opplysninger

25) For å lette saksbehandlingen vil Overvåkningsorganet under den innledende gjennomgangen 
forsøke å gruppere sine anmodninger om opplysninger. I prinsippet vil det derfor bare bli foretatt 
én omfattende begjæring om opplysninger, som vanligvis sendes innen 4–6 uker etter datoen for 
meldingen. Så sant ikke annet er avtalt under gjensidig avtalt planlegging, skal fasen før melding 
gjøre EFTA-statene i stand til å oversende en fullstendig melding, og dermed redusere behovet for å 
gi ytterligere opplysninger. Overvåkningsorganet kan imidlertid senere be om opplysninger, særlig 

(9) Se protokoll 3 del II artikkel 4 nr. 5.
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om spørsmål som er oppstått som følge av EFTA-statenes svar, uten at dette nødvendigvis innebærer 
at Overvåkningsorganet har alvorlige problemer med å vurdere saken.

26) Dersom EFTA-staten ikke gir opplysningene det bes om innen den fastsatte fristen, vil protokoll 3 
del II artikkel 5 nr. 3 normalt få anvendelse etter én påminnelse, og EFTA-staten vil bli underrettet 
om at meldingen anses for å være trukket tilbake. Den formelle granskingen vil vanligvis bli innledet 
når vilkårene for dette er oppfylt, og generelt etter høyst to anmodninger om opplysninger.

5.2 Avtale om å utsette innledende undersøkelse

27) Under visse omstendigheter kan en innledende undersøkelse bli utsatt dersom en EFTA-stat ber om 
dette for å kunne endre prosjektet slik at det blir i samsvar med statsstøttereglene, eller for øvrig 
etter felles avtale. Dette kan bare skje i et tidsrom som er avtalt på forhånd. Dersom EFTA-staten 
ikke ved utløpet av denne perioden framlegger et fullstendig og tilsynelatende forenlig prosjekt, 
vil Overvåknings organet gjenoppta undersøkelsen fra det punktet der den ble utsatt. Den berørte 
EFTA-staten vil vanligvis bli underrettet om at meldingen anses som tilbaketrukket, eller dersom det 
foreligger alvorlige betenkeligheter, at den formelle granskingen blir innledet straks.

5.3 Orienteringskontakter

28) EFTA-stater som inngir melding kan, dersom de ber om det, bli informert om utviklingen i en 
pågående foreløpig undersøkelse. EFTA-statene oppfordres til å involvere mottakere av individuell 
støtte i denne kontakten.

6. Den formelle granskingen

29) Ettersom sakene som underlegges formell gransking generelt er kompliserte, gir Overvåknings-
organet høy prioritet til å fremme åpenhet, forutsigbarhet og effektivitet i denne fasen, for å sikre en 
meningsfull beslutningsprosess i tråd med det moderne næringslivets behov. Overvåkningsorganet 
vil derfor strømlinjeforme den formelle granskingsprosessen ved å gjøre effektiv bruk av alle de 
prosedyre messige virkemidler som er tilgjengelige i henhold til protokoll 3 del II.

6.1 Kunngjøring av vedtaket og meningsfylt sammendrag

30) Dersom den berørte EFTA-staten ikke ber om at fortrolige opplysninger blir fjernet, vil 
Overvåkningsorganet søke å kunngjøre sitt vedtak om å innlede formell gransking, medregnet 
meningsfylte sammendrag, innen to måneder fra vedtaket gjøres.

31) Dersom det er uenighet om fortrolighetsspørsmål, vil Overvåkningsorganet anvende prinsippene 
i sine retningslinjer for taushetsplikt i beslutninger om statsstøtte(10) og gjøre sitt beste for å få 
kunngjort vedtaket snarest mulig. Det samme gjelder for kunngjøring av alle sluttvedtak.

32) For å gjøre saksbehandlingen mer gjennomsiktlig, vil EFTA-staten, støttemottakeren og andre 
aktører (særlig eventuelle klagere) bli informert om alle forsinkelser som skyldes uenighet om 
fortrolighetsspørsmål.

6.2 Kommentarer fra berørte parter

33) I henhold til protokoll 3 del II artikkel 6 må berørte parter framlegge sine merknader innen en 
fastsatt frist, som normalt ikke skal overstige én måned etter at vedtaket om å innlede formell 
gransking er blitt kunngjort. Denne fristen vil vanligvis ikke bli forlenget, og Overvåknings organet 
vil derfor vanligvis ikke godta noen forsinket oversending av opplysninger fra berørte parter, 
herunder støttemottakeren.(11) Utsettelse vil bare bli innvilget i særlige behørig begrunnede tilfeller, 
som eksempelvis det at det er nødvendig å framlegge særlig omfattende dokumentasjon, eller etter 
kontakt mellom Overvåkningsorganet og den berørte parten.

34) For å forbedre faktagrunnlaget ved granskingen av særlig kompliserte saker, kan Overvåknings-
organet sende en kopi av vedtaket om å innlede formell gransking til bestemte identifiserte parter, 
deriblant bransjeforeninger, og be dem kommentere bestemte aspekter ved saken.(12) Samarbeidet 
fra berørte parter i denne sammenheng er helt frivillig, men dersom en part velger å gi kommentarer, 

(10) Innført ved kollegiets vedtak nr. 15/04/COL av 18. februar 2004 (EUT L 154 av 8.6.2006, s. 27, og EØS-tillegget nr. 29 av 8.6.2006, 
s. 1). Disse retningslinjene tilsvarer Kommisjonens melding av 1. desember 2003 om taushetsplikt ved beslutninger om statsstøtte 
(EUT C 297 av 9.12.2003, s. 6).

(11) Dette berører ikke protokoll 3 del II artikkel 10 nr. 1.
(12) I henhold til fast rettspraksis fra Fellesskapets domstoler har Overvåkningsorganet rett til å sende vedtaket om å innlede formell 

gransking til identifiserte tredjeparter; se f.eks. sak T-198/01 Technische Glaswerke Ilmenau mot Kommisjonen (2004) saml. 
II-2717, nr. 195; T-198/01R Technische Glaswerke Ilmenau mot Kommisjonen (2002) saml. II-2153; forente saker C-74/00 P og 
C-75/00 P Falck Spa m.fl. mot Kommisjonen (2002) saml. I-7869, nr. 83.
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er det i denne partens interesse å oversende disse i god tid slik at Overvåkningsorganet vil kunne 
ta dem i betraktning. Derfor vil Overvåkningsorganet anmode berørte parter om å reagere i løpet 
av én måned fra datoen der de får tilsendt kopi av vedtaket. Overvåknings organet vil ikke vente 
lengre enn dette på slike kommentarer. For å sikre likebehandling mellom interesserte parter, vil 
Overvåkningsorganet sende den samme anmodningen om å gi kommentarer også til støttemottakeren. 
For å respektere EFTA-statens rett til å forsvare seg vil Overvåkningsorganet sende EFTA-staten en 
ikke-fortrolig utgave av eventuelle kommentarer som mottas fra berørte parter, og be EFTA-staten 
svare på disse i løpet av en måned.

35) For å sikre at alle kommentarer fra berørte parter blir oversendt til den berørte EFTA-staten hurtigst 
mulig, vil EFTA-statene i størst mulig grad bli oppfordret til å godta at slike kommentarer blir 
oversendt på originalspråket. Dersom en EFTA-stat ber om det, vil Overvåknings organet sørge for 
oversettelse, noe som kan få innvirkning på saksbehandlingstiden.

36) EFTA-statene vil også bli informert dersom det ikke kommer kommentarer fra berørte parter.

6.3 EFTA-statenes kommentarer

37) For å sikre at den formelle granskingen avsluttes i rett tid, vil Overvåkningsorganet strengt håndheve 
alle tidsfrister som gjelder for denne fasen i henhold til protokoll 3 del II. Dersom en EFTA-stat ikke 
oversender sine kommentarer til Overvåknings organets vedtak om å innlede gransking eller berørte 
parters kommentarer innen tidsfristen på én måned i henhold til protokoll 3 del II artikkel 6 nr. 1, 
vil Overvåknings organet straks sende en påminnelse som gir den berørte EFTA-staten en ytterligere 
frist på én måned, og informerer om at det ikke vil bli gitt ytterligere utsettelse, bortsett fra ved 
ekstraordinære omstendigheter. Dersom den berørte EFTA-staten ikke gir et meningsfullt svar, vil 
Overvåkningsorganet gjøre vedtak på grunnlag av de opplysninger som er til rådighet, i henhold til 
protokoll 3 del II artikkel 7 nr. 7 og artikkel 13 nr. 1.

38) Dersom det er tale om ulovlig støtte, og EFTA-staten ikke har kommet med merknader til 
åpningsvedtaket, vil Overvåkningsorganet i henhold til protokoll 3 del II artikkel 10 gjøre vedtak 
med pålegg om å gi opplysninger. Dersom EFTA-staten ikke svarer på pålegget innen tidsfristen som 
er satt, vil Overvåkningsorganet gjøre vedtak på grunnlag av de opplysninger som er tilgjengelige.

6.4 Anmodning om ytterligere opplysninger

39) I særlig kompliserte saker kan det ikke utelukkes at de opplysningene EFTA-staten gir som svar 
på vedtaket om å innlede formell granskning, gir grunnlag for at Overvåknings organet ber om 
ytterligere opplysninger. EFTA-staten vil få en måned på seg til å svare.

40) Dersom EFTA-staten ikke svarer innen den fastsatte fristen, vil Overvåknings organet straks sende 
en påminnelse med en siste frist på 15 arbeidsdager, og underrette den berørte EFTA-staten om at 
Overvåkningsorganet etter dette vil gjøre vedtak på grunnlag av de opplysninger som er tilgjengelige, 
eller gjøre vedtak med pålegg om å gi opplysninger dersom det er tale om ulovlig støtte.

6.5 Suspendere gransking i begrunnede tilfeller

41) Bare i ekstraordinære omstendigheter og etter felles avtale mellom Overvåknings organet og den berørte 
EFTA-staten kan den formelle granskingen bli utsatt. Dette kan for eksempel skje dersom EFTA-staten 
formelt ber om at granskingen utsettes for å kunne bringe et prosjekt i samsvar med statsstøttereglene, 
eller dersom det verserer en sak for EFTA-domstolen eller EUs domstoler om tilsvarende spørsmål, der 
utfallet sannsynligvis vil kunne påvirke vurderingen av den konkrete saken.

42) En sak kan vanligvis bare utsettes én gang, for et tidsrom som avtales på forhånd mellom 
Overvåkningsorganet og den berørte EFTA-staten.

6.6 Endelig vedtak og forlengelse av formell gransking i begrunnede tilfeller

43) I samsvar med protokoll 3 del II artikkel 7 nr. 6 skal EFTAs overvåkningsorgan i størst mulig 
utstrekning forsøke å gjøre vedtak innen en frist på 18 måneder fra granskingen er innledet. 
Denne fristen kan forlenges etter avtale mellom Overvåknings organet og den berørte EFTA-staten. 
Forlengelse av granskingen kan særlig være aktuelt i saker som vedrører nye former for støttetiltak 
eller som reiser nye rettslige spørsmål.

44) For å sikre effektiv gjennomføring av protokoll 3 del II artikkel 7 nr. 6 vil Overvåknings organet 
bestrebe seg på å gjøre endelig vedtak senest fire måneder etter at EFTA-staten har oversendt de siste 
opplysningene, eller ved utløpet av den siste fristen dersom ingen opplysninger er mottatt.
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7. Klager

45) Det er viktig for alle aktører i statsstøttesaker at Overvåkningsorganet behandler klager som 
framsettes på en effektiv og gjennomsiktig måte. Overvåkningsorganet foreslår derfor følgende 
prinsipper for beste praksis, utformet for å bidra til dette felles målet.

7.1 Klageskjema

46) Overvåkningsorganet vil konsekvent oppfordre klageskjemaet til å benytte klageformularet på 
Overvåkningsorganets nettsider (http://www.eftasurv.int/media/documents/Complaint-form---State-
aid.doc) og samtidig sende en ikke-fortrolig utgave av klagen. Det å sende inn fullstendig utfylte 
formularer vil normalt bidra til å øke klagens kvalitet.

7.2 Veiledende tidsramme og utfall av undersøkelsen av en klage

47) Overvåkningsorganet vil gjøre sitt ytterste for å behandle en klage innenfor en veiledende tidsramme 
på tolv måneder fra klagen er mottatt. Denne tidsrammen utgjør ikke en bindende forpliktelse. 
Avhengig av omstendighetene i den konkrete saken kan undersøkelsen ta lengre tid dersom det er 
nødvendig å innhente ytterligere opplysninger fra klageren, EFTA-staten eller berørte parter.

48) Overvåkningsorganet har rett til å gi forskjellig prioritet til klager som mottas,(13) avhengig for 
eksempel av omfanget av den påståtte overtredelsen, støttemottakerens størrelse, hvilken bransje 
som er berørt og om det foreligger tilsvarende klager. I lys av arbeidsbelastningen og retten til å 
fastsette prioriteringer for gransking(14) kan Overvåknings organet derfor utsette behandlingen av 
et tiltak som ikke er prioritert. I løpet av tolv måneder vil Overvåkningsorganet i prinsippet derfor 
bestrebe seg på å:

a) Gjøre vedtak i henhold til protokoll 3 del II artikkel 4 i prioriterte saker, med kopi til klageren.

b) I lavt prioriterte saker, sende et foreløpig administrativt skriv til klageren, med Overvåknings-
organets foreløpige holdning. Dette administrative skrivet vil ikke innebære at Overvåkningsorganet 
offisielt tar stilling til saken, men er bare en foreløpig uttalelse basert på de opplysninger som er 
tilgjengelige, og i påvente av eventuelle kommentarer klageren måtte ønske å komme med innen 
en måned fra å ha mottatt brevet. Dersom det ikke blir framsatt ytterligere kommentarer innen 
den fastsatte fristen, anses klagen for å være trukket tilbake.

49) Av åpenhetsgrunner vil Overvåkningsorganet bestrebe seg på å underrette klageren om hvilken 
prioritet klagen er gitt, innen to måneder etter at den er mottatt. Dersom det er tale om klager som 
ikke er tilstrekkelig grunngitt, vil Overvåkningsorganet underrette klageren innen to måneder etter 
at klagen er mottatt om at det ikke foreligger tilstrekkelig grunn til å ta stilling til saken, og at klagen 
vil bli ansett som trukket tilbake dersom det ikke blir fremmet ytterligere, begrunnede merknader i 
løpet av en måned. Når det gjelder klager som viser til godkjent støtte, vil Overvåknings organet også 
bestrebe seg på å svare klageren innen 2 måneder etter at klagen er mottatt.

50) Ved ulovlig støtte vil klagere bli minnet om muligheten til å anlegge sak for nasjonale domstoler, 
som kan pålegge at støtten stilles i bero eller kreves tilbakebetalt.(15)

51) Når det er nødvendig vil en ikke-fortrolig utgave av en klage bli oversendt til den berørte EFTA-
staten til kommentar. EFTA-statene og klagerne vil systematisk bli holdt underrettet om eventuell 
avslutning eller annen behandling av en klage. EFTA-statene vil til gjengjeld bli oppfordret til å 
overholde fristene for å komme med merknader og gi opplysninger i forbindelse med klager som 
sendes til dem. De vil også bli oppfordret til å godta at klagene oversendes på originalspråket så langt 
dette er mulig. Dersom en EFTA-stat ber om det, vil Overvåkningsorganet sørge for oversettelse, noe 
som kan få innvirkning på saksbehandlingstiden.

8. Interne beslutningsprosesser

52) Overvåkningsorganet legger stor vekt på å strømlinjeforme og ytterligere forbedre sine interne 
beslutningsprosesser, for å bidra til å forkorte den samlede tiden det tar å behandle statsstøttesaker.

53) Med tanke på dette vil interne beslutningsprosesser bli anvendt så effektivt som mulig. 
Overvåkningsorganet vil også vurdere sitt nåværende regelverk for å optimalisere beslutningsprosessen.

(13) Sak C-119/97 Ufex m.fl. mot Kommisjonen (1999) saml. I-1341, nr. 88.
(14) Sak T-475/04 Bouygues SA mot Kommisjonen (2007) saml. II-2097, nr. 158 og 159
(15) Se Overvåkningsorganets retningslinjer om de nasjonale domstolers håndheving av statsstøttereglene.

http://www.eftasurv.int/media/documents/Complaint-form---State-aid.doc
http://www.eftasurv.int/media/documents/Complaint-form---State-aid.doc
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54) Overvåkningsorganet vil løpende vurdere sin interne beslutningspraksis og tilpasse den om 
nødvendig.

9. Framtidig revisjon

55) Prinsipper for beste praksis kan bare være effektive dersom de bygger på en felles vilje hos 
Overvåkningsorganet og EFTA-statene om å følge opp statsstøttesaker effektivt, respektere 
gjeldende frister og dermed sikre den nødvendige åpenhet og forutsigbarhet. Dette kapittelet og de 
prinsipper for beste praksis som fastsettes her, er et første bidrag til en slik felles målsetting.

56) Overvåkningsorganet vil anvende dette kapittelet på tiltak som blir meldt eller på annen måte brakt 
til Overvåkningsorganets oppmerksomhet fra og med 1. januar 2010.

57) Dette kapittelet vil kunne revideres for å gjenspeile endringer i rettsgrunnlag, fortolkning og 
administrative tiltak, eller rettspraksis fra EFTA-domstolen og Den europeiske unions domstoler, 
som vedrører statsstøtteprosedyre, samt de erfaringer som gjøres med disse. Overvåkningsorganet 
har dessuten til hensikt å stå i regelmessig dialog med EFTA-statene og andre aktører om de 
erfaringer som gjøres ved anvendelsen av protokoll 3 del II i alminnelighet, og med dette kapittelet 
om beste praksis i særdeleshet.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 17/10 22.3.2012

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 364/11/COL

av 23. november 2011

om å avslutte den formelle undersøkelsen med hensyn til unntaket for Det islandske 
boligfinansieringsfond Íbúðalánasjóður (HFF) fra å betale en premie for statsgaranti

(Island)

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN (HERETTER KALT OVERVÅKNINGS-ORGANET) HAR –

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

under henvisning til protokoll 3 del 1 artikkel 1 nr. 3 og del II artikkel 7 nr. 2 i avtalen mellom EFTA-statene 
om opprettelse av et overvåknings organ og en domstol (overvåknings- og domstolsavtalen) (protokoll 3),

under henvisning til konsolidert utgave av Overvåkningsorganets vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004 
om gjennom førings bestemmelsene omhandlet i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II 
artikkel 27(1),

etter å ha oppfordret interesserte parter til å inngi kommentarer(2),

og ut fra følgende betraktninger:

I. FAKTISKE FORHOLD

1. Framgangsmåte

1) Overvåkningsorganet har ved brev av 28. september 2007 (dok. nr. 442805) anmodet islandske 
myndigheter om opplysninger om statsgarantier og om plikten til å betale en premie for statsgaranti 
i henhold til islandsk lov om statsgarantier. Islandske myndigheter besvarte anmodningen ved brev 
av 24. oktober 2007 fra islandske faste delegasjon til Den europeiske union, og videresendte brev 
av samme dato fra det islandske finansdepartementet, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet 
25. oktober 2007 (dok. nr. 448739 og 449598). 

2) Saken ble drøftet av representanter fra Overvåkningsorganet og den islandske regjering i Brussel 
7. september 2007 og i Reykjavik 29. oktober 2007 samt av representanter fra henholdsvis 
Overvåkningsorganet og Icelandic Financial Services Association på et møte i Brussel 6. mars 2008. 

3) Overvåkningsorganets vedtak nr. 406/08/COL av 27. juni 2008 om å innlede formell undersøkelse 
med hensyn til fritaket for Det islandske boligfinansieringsfond fra å betale en premie for statsgaranti 
er offentliggjort i Den europeiske unions tidende og i EØS-tillegget.(3)Gjennom nevnte vedtak 
oppfordret Overvåkningsorganet berørte parter til å inngi kommentarer. Overvåkningsorganet 
har ikke mottatt kommentarer fra berørte parter. Islandske myndigheter innga kommentarer til 
Overvåkningsorganets vedtak nr. 406/08/COL ved brev av 8. september 2008 (dok. nr. 490696). 

4) I oktober 2008 la Overvåkningsorganet saken på is som følge av sammenbruddet i den islandske 
banksektoren. Saken ble imidlertid drøftet på pakkemøtet i Reykjavik 4.–5. november 2009. Etter 
dette møtet sendte Overvåkningsorganet 16. november 2009 et brev med påminnelse om inngivelse 
av opplysninger om det undersøkte tiltakets forenlighet. Islandske myndigheter svarte ved brev av 
7. desember 2009 (dok. nr. 539538). 

5) I en parallell undersøkelse i forbindelse med statsstøtte til Det islandske boligfinansieringsfond 
konkluderte Overvåkningsorganet i sitt vedtak nr. 405/08/COL av 27. juni 2008(4) med at 
statsgarantien tildelt HFF utgjør et eksisterende støttetiltak. Overvåkningsorganet vedtok deretter 
18. juli 2011 vedtak nr. 247/11/COL om et forslag til hensiktsmessige tiltak for finansiering av Det 
islandske boligfinansieringsfond Íbúðalánasjóður (HFF)(5), blant annet i form av statsgarantien.

(1) Finnes på http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf 
(2) EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 406/08/COL av 27. juni 2008 om innledning av formell undersøkelse med hensyn til 

unntaket for Det islandske boligfinansieringsfond fra å betale en premie for statsgaranti, offentliggjort i EUT C 64 av 19.3.2009, 
og EØS-tillegget nr. 15 av 19.3.2009, s. 9.

(3) Se publikasjonsreferanse i fotnote 2. 
(4) EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 405/08/COL av 27. juni 2008 om å avslutte den formelle undersøkelsen med hensyn til Det 

islandske boligfinansieringsfond, EUT L 79 av 25.3.2010, s. 40, og EØS-tillegget nr. 14 av 25.3.2010, s. 20. 
(5) En ikke-fortrolig utgave av vedtak nr. 247/11/COL finnes på Overvåkningsorganets nettsted: http://www.eftasurv.int/media/

decisions/247-11-COL.pdf 
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http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
http://www.eftasurv.int/media/decisions/247-11-COL.pdf
http://www.eftasurv.int/media/decisions/247-11-COL.pdf
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2. Beskrivelse av det undersøkte tiltaket

2.1. Mottaker

6) Boligfinansieringsfondet (Íbúðalánasjóður) (HFF) er en statseid institusjon, som opptrer på 
armlengdes avstand etter islandsk boliglov nr. 44/1998 (lög um húsnæðis mál).(6) HFF er underlagt 
et styre innenfor det administrative området til sosialministeren. Formålet med HFF er å fremme 
boligsikkerhet og like rettigheter til bolig. Dette oppnås ved å gi enkeltpersoner boliglån og lån til 
enheter som sørger for utleieboliger, og gjennom generell organisering av boligrelaterte spørsmål. 
Finansiering besørges for det særlige formål å øke folks mulighet til å kjøpe eller leie bolig på 
overkommelige vilkår (jf. boliglovens artikkel 1) 

7) HFF finansieres ikke av staten direkte, men gjennom fortjeneste av sin egenkapital (dvs. avdrag, 
renter og betaling av prisindeksering på forlengede lån), gjennom renter betalt for utstedelse og salg 
av HFF-obligasjoner (íbúðarbréf), som er notert på den islandske børsen, og gjennom serviceavgifter 
fra kundene. HFF drar dessuten fordel av en statsgaranti som er en følge av statens ubegrensede 
erstatningsansvar for HFFs gjeld som dets eier.(7) I tillegg mottar HFF rentestøtte direkte fra 
statsbudsjettet for å kunne dekke tap som skyldes utlån under markedsrenten til foretak som oppfører 
og tilbyr utleieboliger. 

8) For nærmere opplysninger om HFF-systemet etter boligloven vises det til Overvåkningsorganets 
vedtak nr. 405/08/COL.

2.2. Statsgarantien

9) HFF er en statlig institusjon som styres etter offentligrettslige regler (jf. boliglovens artikkel 4), og 
vil som sådan, i kraft av de alminnelige uskrevne regler i islandsk offentlig rett, nyte godt av en 
statsgaranti for alle sine forpliktelser. Garantien gjelder for alle statlige institusjoner, uavhengig av 
når de ble etablert eller hva slags virksomhet de utøver. Som nevnt ovenfor følger denne garantien 
av statens ubegrensede erstatningsansvar for HFFs gjeld i kraft av å være dets eier. Det betyr at 
staten er ansvarlig for alle HFFs forpliktelser, ettersom garantien verken er knyttet til en særskilt 
finansiell transaksjon fra HFF eller begrenset til et fastsatt maksimumsbeløp. Dette gjenspeiles også i 
artikkel 5 nr. 3 i konkursloven nr. 21/1991 (lög um gjald þro taskipti o.fl.), som utelukker anvendelsen 
av konkurs eller annen insolvensbehandling for institusjoner som HFF. 

10) I fortalen til lovforslaget som ble lov nr. 121/1997 om statsgarantier (lög um ríkisábyrgðir) ble 
følgende fastslått: 

 Dette er basert på den utvetydige regelen i islandsk lovgivning om at staten har ansvar 
for forpliktelsene til statens institusjoner og foretak, med mindre garantien er begrenset 
gjennom en uttrykkelig lovbestemmelse […] eller statens ansvar i et aksjeselskap er 
begrenset til aksjekapital bidraget.(8)

11) Statsgarantier var også tilgjengelig for HFFs forgjengere: Statens boligkontor, Statens bygningsstyre 
og Arbeidernes boligfond drevet av Statens boligkontor samt Statens boligstyre (jf. lov nr. 97/1993 
om Statens boligkontor (lög um Húsnæðisstofnun ríkisins)).

2.3. Premie for statsgaranti

12) Da HFF og forgjengerne ble opprettet, var den ubegrensede statsgarantien i deres favør og som 
dekker alle deres forpliktelser, ikke underlagt noen risikopremie eller garantipremie. Ifølge islandske 
myndigheter har gjeldende internrettslige regler helt siden HFFs begynnelse blitt formet slik at de 
unntar HFF fra å betale gebyr for statsgarantien det drar fordel av.(9) 

13) Foreløpig lov nr. 68/1987 om skattemessige tiltak innførte for første gang en alminnelig plikt til 
å betale en garantipremie til staten for de statsgarantiene som ikke var underlagt risikopremie. I 
henhold til artikkel 8 i lov nr. 37/1961 om statsgarantier (lög um ríkisábyrgðir), endret ved lov 
nr. 65/1988 om statsgarantier (lög um breyting á lögum nr. 37/1961, um ríkisábyrgðir, með síðari 
brey tingum), skal dermed banker, kredittfond, finansinstitusjoner, foretak og andre slike enheter 
som drar fordel av en statsgaranti, enten gjennom statens eierskap eller av andre årsaker, etter denne 

(6) HFFs opprinnelige forgjenger, Statens boligkontor, ble opprettet i 1980.
(7) Sak E-9/04 The Bankers’ and Securities’ Dealers Association of Iceland mot EFTAs overvåkningsorgan [2006] EFTA Court Report, 

s. 42, nr. 72.
(8) Overvåkningsorganets uoffisielle oversettelse. Den originale islandske teksten finnes på http://www.althingi.is/altext/122/s/0099.

html.
(9) Se side 4 i anførsler av 8.9.2008 (dok. nr. 490696).

http://www.althingi.is/altext/122/s/0099.html
http://www.althingi.is/altext/122/s/0099.html
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loven betale en garantipremie til staten for deres forpliktelser overfor utenlandske enheter. Premien 
ble fastsatt til 0,0625 % per kvartal for utenlandske forpliktelser på grunnlag av gjennomsnittet for 
hver periode (jf. artikkel 8 nr. 2 i lov nr. 37/1961).(10)

14) Opprinnelig var det ikke innført noen tilsvarende premie for innenlandske forpliktelser. Lov 
nr. 121/1997 om statsgarantier(11) innførte imidlertid en plikt til å betale en premie på 0,0375 % for 
innenlandske forpliktelser. Denne satsen ble senere økt til 0,0625 % ved lov nr. 180/2000.(12)

15) Lov nr. 121/1997 fastsatte dessuten et unntak fra betaling av premie for statsgaranti for 
boligobligasjoner utstedt av Statens boligkontors boligobligasjonsavdeling. Med hensyn til HFFs 
øvrige forpliktelser slettet tilleggsloven om budsjett for 2001, med tilbakevirkende kraft, HFFs 
gjeld i tilknytning til ubetalte premier som HFF hadde oppsamlet i henhold til lov nr. 121/1997. 
Et alminnelig unntak for HFF fra å måtte betale en premie for statsgaranti for alle forpliktelser ble 
fastsatt gjennom lov nr. 70/2000, som trådte i kraft 26. mai 2000. 

16) Nærmere opplysninger om lovgivningen om statsgarantier samt senere endringer av de gjeldende 
generelle premiene og de særlige bestemmelsene om HFF finnes i Overvåkningsorganets vedtak 
nr. 406/08/COL. 

3. Grunnlag for å innlede formell undersøkelse

17) I vedtak nr. 406/08/COL forklarte Overvåkningsorganet at statsgarantien til fordel for HFF, som 
var gjeldende før EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994, ikke som sådan var omfattet av 
saksbehandlingsreglene for garantipremie som ny støtte, men etter egne saksbehandlingsregler for 
eksisterende støtte (sak nr. 64865, nå sak nr. 70382). Vedtak nr. 406/08/COL omhandlet det faktum at 
HFF er fritatt fra å betale en garantipremie som andre foretak, som er organisert på samme måte som 
HFF, plikter å betale. I den forbindelse var Overvåkningsorganets foreløpige holdning at det ikke var 
relevant for vurderingen av om støtten var ny eller eksisterende, om loven om statsgarantier faktisk 
endret HFFs stilling når det gjelder betaling av garantipremie. Det som ble ansett som avgjørende, 
var at den nye loven nr. 121/1997 om statsgarantier innførte et nytt system der HFF for første gang 
fikk en mer fordelaktig behandling enn det som ble fastsatt etter den alminnelige regelen for foretak 
som drar fordel av den implisitte statsgarantien. Overvåkningsorganets foreløpige holdning var 
derfor at enhver fordel for HFF som følge av unntaket for boligobligasjonsavdelingen, innført ved 
artikkel 7 i lov nr. 121/1997, ville utgjøre ny støtte. Det samme ville gjelde for unntaket/fritaket fra 
å betale premie i forbindelse med HFFs øvrige virksomhet, jf. lov nr. 70/2000 om endring av lov 
nr. 121/1997 og tilleggsloven om budsjett 2001. 

18) Overvåkningsorganets foreløpige oppfatning var at unntaket for HFF fra å betale garantipremien 
utgjorde statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Følgende statsstøtteelementer 
ble fastslått i vedtaket om å innlede formell undersøkelse:

i) unntak (enten opprinnelig eller i etterhånd) fra betaling av en premie for statsgaranti på 0,0625 % 
per kvartal av verdien av utenlandske forpliktelser i forbindelse med boligobligasjoner og andre 
forpliktelser i perioden fra 1. januar 1998 til dato

ii) unntak (enten opprinnelig eller i etterhånd) fra betaling av en premie for statsgaranti på 0,0375 % 
per kvartal av verdien av innenlandske forpliktelser i forbindelse med boligobligasjoner og andre 
forpliktelser i perioden fra 1. januar 1998 til 10. januar 2001

iii) unntak fra betaling av premie for statsgaranti på 0,0625 % per kvartal av verdien av alle HFFs 
innenlandske forpliktelser i perioden fra 11. januar 2001 til dato

19) I tillegg tvilte Overvåkningsorganet på om ovennevnte statsstøtteelementer kan betraktes som 
forenlige med EØS-avtalen. Overvåkningsorganet forklarte at selv om en viss lånefinansiering av 
boliger kan defineres som en tjeneste av allmenn økonomisk betydning i henhold til EØS-avtalens 
artikkel 59 nr. 2, og dermed støtteberettiget, var Overvåkningsorganets foreløpige standpunkt at 
det generelle lånesystemet til HFF er for vidtrekkende til kunne å oppfylle vilkårene i artikkel 59 
nr. 2. Overvåkningsorganet hadde ikke fått presentert nye opplysninger som kunne gi grunn til å 
tro at markedet ikke ville være i stand til å skaffe boligfinansiering på generelt overkommelige 
vilkår. Under den generelle låneordningen til HFF kan alle få lån uavhengig av inntekt og formue, 

(10) Lån som det er betalt en risikopremie for, visse eksportgarantier og forpliktelser på grunn av kreditsaldo i innenlandske 
valutakontoer utgjorde ikke et grunnlag for å beregne garantipremien (jf. artikkel 9 nr. 2 i lov nr. 37/1961).

(11) Ikrafttredelse 1.1.1998. 
(12) Ikrafttredelse 11.1.2001.
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og uavhengig av kostnads- og størrelsesbegrensninger på boligen som skal finansieres. Lån kan 
dessuten gis hvor som helst, uansett om det er enkel tilgang på lokal boligfinansiering eller ikke. 

4. Kommentarer fra islandske myndigheter 

20) Kommentarene fra den islandske regjeringen legger vekt på det faktum at alle støtteelementene 
stammer direkte fra den implisitte statsgarantien som HFF drar fordel av, som allerede er fastslått 
å utgjøre eksisterende støtte. Islandske myndigheter mener at enhver gebyrbetaling er en integrert 
del av statsgarantien. Ettersom det ikke foreligger selvstendige eller vesentlige endringer av 
statsgarantien eller betalingen av avgiften, foreligger ikke ny støtte, og saken bør vurderes innenfor 
saken om eksisterende støtte. Den islandske regjeringen mente dessuten at dersom ny støtte ble 
fastslått å foreligge, var dette forenlig støtte, på grunn av HFFs sosiale karakter og det faktum at 
støtten til HFF oppfylte vilkårene fastsatt i rettspraksis fra Altmark-saken(13). 

21) Med henblikk på innføring av plikt til å betale en premie for statsgarantier for visse finansinstitusjoners 
utenlandske forpliktelser ved lov nr. 68/1987, hevder islandske myndigheter at HFF aldri har betalt 
noen premie, ettersom det ikke har utenlandske forpliktelser.

22) Islandske myndigheter mener dessuten at plikten til å betale premie for andre innenlandske 
forpliktelser enn boligobligasjoner, med hjemmel i lov nr. 121/1997, ”bygget på tvilsomt rettslig 
grunnlag”, ettersom det aldri var meningen at HFFs forgjengere skulle betale en garantipremie. 
Islandske myndigheter påpeker dessuten at HFFs gjeld i forbindelse med eventuelle ubetalte 
garantipremier ble slettet med tilbakevirkende kraft ved tilleggsloven om budsjett for 2001, som 
en indikasjon på lovgiverens intensjon at HFF skulle vært unntatt fra å betale en garantipremie til 
enhver tid.

23) Til slutt forklares HFFs unntak fra å betale premie for statsgaranti med at HFF innsamlet en 
rentemargin på 0,0375 % av pantelånsinstrumenter som garanterer forpliktelser knyttet til 
boligobligasjoner.(14) Islandske myndigheter kaller dette en ”særskilt avgift for statsgaranti”. Den 
samles i et særskilt fond.

II. VURDERING

24) EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 lyder:

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

25) Dette innebærer at for at tiltak skal utgjøre statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, må 
de omfatte et tilskudd fra staten eller gjennom statlige midler, gi mottakerforetaket en fordel, være 
selektive, vri konkurransen og være tilbøyelig til å kunne påvirke samhandel mellom avtalepartene.

26) Ifølge Overvåkningsorganets retningslinjer for statsgarantier(15) kan garantier gitt av staten direkte, 
det vil si gjennom sentrale, regionale eller lokale myndigheter, utgjøre statsstøtte. Videre omfattes 
gunstigere finansieringsvilkår som oppnås av foretak hvis rettslige status utelukker konkurs eller 
annen insolvensbehandling eller som drar fordel av en uttrykkelig statsgaranti eller som gjennom 
annen tapsdekning fra staten blir sikret mot risikoeksponering uten tidsbegrensning, en såkalt 
ubegrenset statsgaranti.(16) Dessuten:

 Fordelen ved en statsgaranti er at staten bærer den risiko som er forbundet med garantien. 
Normalt bør staten belønnes med en passende premie for å bære denne risikoen. Når 
staten helt eller delvis gir avkall på en slik premie, er dette ikke bare til fordel for foretaket, 
men også en belastning på statens ressurser.(17) 

27) I vedtak nr. 247/11/COL konkluderte Overvåkningsorganet med at den implisitte og ubegrensede 
statsgarantien som HFF drar fordel av utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 

(13) Sak C-280/00 Altmark Trans and Regierungspräsidium Magdeburg [2003] Saml. 1-7747.
(14) Det var opprinnelig ikke ment å unnta alle HFFs forpliktelser garantert av staten fra garantipremien.
(15) Finnes på http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15646&1=1.
(16) Se kapittel 1.2. nr. 4 i retningslinjene for statsgarantier og kapittel 7.2. nr. 2 i retningslinjene for statsstøtte om anvendelsen av 

statsstøttereglene på offentlige foretak innenfor produksjonssektoren, finnes på http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID= 
16995&1=1.

(17) Kapittel 2.1 i retningslinjene for statsgarantier.

http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15646&1=1
http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID= 16995&1=1
http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID= 16995&1=1
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nr. 1, ettersom den tærer på Islands statsmidler og gir HFF en økonomisk fordel. Overvåkningsorganet 
understreket at foretak hvis rettslige status utelukker konkurs eller annen insolvensbehandling eller 
innebærer en uttrykkelig statsgaranti eller tapsdekning, i samsvar med Overvåkningsorganets 
retningslinjer for statsgarantier kan betraktes som støttemottakere. Det er dessuten ikke nødvendig at 
staten foretar utbetalinger i henhold til den aktuelle garantien. Støtten foreligger kontinuerlig fra det 
tidspunkt garantien blir gitt, og ikke bare på det tidspunkt garantien gjøres gjeldende eller det foretas 
utbetalinger i henhold til garantien.(18)

28) Med henblikk på den direkte forbindelsen mellom forekomsten av statsstøtteelementer i et tiltak 
som består av en statsgaranti og nødvendigheten av å fastsette (og betale) en (markeds-)premie for 
slik statlig inngripen, er det avgjørende spørsmålet om fritaket fra betaling av en garantiavgift kan 
anses som et særskilt statsstøtteelement i forhold til den fordelen garantien i seg selv gir. En passende 
premie kan nøytralisere i det minste delvis den fordelen som støttemottakeren får. Dersom det hadde 
vært mulig å fastsette en markedspremie for den aktuelle garantien som tilsvarte statens risiko i 
forbindelse med garantien, og dersom HFF hadde betalt denne premien, ville kriteriene i EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 1 for forekomst av statlige midler og av en økonomisk fordel for HFF, ikke 
vært oppfylt. Premien utgjør derfor en integrert del i beregningen av det statsstøttebeløp som er gitt 
i form av en garanti. Denne konklusjonen følger også av ovennevnte retningslinjer for statsgarantier.

29) Islandske myndigheter gav uttrykk for en tilsvarende oppfatning i sine kommentarer til vedtaket 
om å innlede formell undersøkelse (vedtak nr. 406/08/COL). I tillegg understreket islandske 
myndigheter at loven om statsgarantier var ment som alminnelig lovgivning om vilkårene for å 
kunne gi statsgarantier. Loven i seg selv innebar ingen garantier, den fastsatte bare vilkårene for 
garantier.(19)

30) Med ovennevnte i mente mener Overvåkningsorganet, at på grunn av særtrekkene ved støtteelementene 
som inngår i et statsstøttetiltak i form av en statsgaranti, vil fritaket for HFF fra å betale en premie 
for statsgaranti gjennom den implisitte og ubegrensede statsgarantien gitt av den Islandske stat, ikke 
innebære et særskilt statsstøttetiltak i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Manglende 
betaling av premie utgjør en del av den fordelen og de statsmidlene som inngår i statsgarantien 
til HFF. Gitt at fordelene som denne statsgarantien innebærer omfattes av Overvåkningsorganets 
behandling av en annen sak om eksisterende statsstøtte (jf. sak nr. 70382 (tidligere 64865), vedtak 
nr. 247/11/COL), er denne formelle undersøkelsen med hensyn til fritaket for HFF fra betaling av en 
premie for statsgaranti, formålsløs, og kan avsluttes.

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Den formelle undersøkelsen med hensyn til fritak for HFF fra betaling av en premie for statsgaranti er 
avsluttet.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til republikken Island.

Artikkel 3

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel, 23. mars 2011.

For EFTAs overvåkningsorgan

 Oda Helen Sletnes Sverrir Haukur Gunnlaugsson
 President Medlem av kollegiet

(18) Kapittel 2.1 i retningslinjene for statsgarantier.
(19) Brev av 8.9.2008, s. 5.
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Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan i samsvar med artikkel 2 nr. 1 og 2 i 
kommisjonsvedtak nr. 2005/15/EF

EFTAs overvåkningsorgan mottok 24. januar 2012 en anmodning i henhold til artikkel 30 nr. 5 i direktiv 
2004/17/EF. Første virkedag etter at anmodningen er mottatt er 25. januar 2012.

Anmodning, som er inngitt i fellesskap av Akershus Energi Vannkraft AS, E-CO Energi AS, EB 
Kraftproduksjon AS og Østfold Energi AS, gjelder virksomhet i forbindelse med produksjon og engrossalg 
av vannkraft i Norge. I henhold til ovennevnte artikkel 30 får ikke direktiv 2004/17/EF anvendelse 
dersom den aktuelle virksomheten er direkte utsatt for konkurranse på markeder med fri adgang. Disse 
vilkårene vurderes utelukkende i sammenheng med direktiv 2004/17/EF, og berører ikke anvendelsen av 
konkurransereglene.

EFTAs overvåkningsorgan har en frist på tre måneder til å ta en beslutning i forbindelse med anmodningen, 
regnet fra første virkedag som definert ovenfor. Fristen utløper derfor 25. april 2012.

EFTAs overvåkningsorgan mener imidlertid at vesentlige opplysninger manglet i ovennevnte anmodning. 
Ved brev av 17. februar 2012 ble derfor både søkerne og den norske regjering i samsvar med artikkel 30 
nr. 5 annet ledd i direktiv 2004/17/EF oppfordret til å framlegge tilleggsopplysninger innen 23. mars 2012. 
Idet det tas hensyn til anmodningen om tilleggsopplysninger og tatt i betraktning at Konkurransetilsynet 
i en uttalelse av 16. mars 2011, som ble framlagt for Overvåkningsorganet sammen med søknaden, har 
fastsatt at artikkel 30 nr. 1 får anvendelse, kan fristen som EFTAs overvåkningsorgan har fått forlenges 
med én måned, i samsvar med artikkel 30 nr. 6 tredje punktum. 

Den endelige fristen utløper derfor 25. mai 2012.

 2012/EØS/17/03
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6201 – HSH/Malév)

1. Kommisjonen mottok 8. mars 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det ungarske foretaket Hungarian State 
Holding (”HSH”, på ungarsk: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., ”MNV”) ved kjøp av aksjer 
overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det ungarske 
foretaket Malév Magyar Légiközlekedési Zrt. (”Malév”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– HSH: forvaltning av den ungarske stats eierinteresser

– Malév: lufttransport av personer, post og frakt

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 86 av 23.3.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6201 – HSH/
Malév, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.
eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/17/04

EF-ORGANER
KOMMISjONEN

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”). 
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6346 – APMT/Bolloré/Congo Terminal)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 9. mars 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene APM Terminals B.V. 
(”APMT”), et heleid datterselskap av A.P. Møller-Maersk A/S (”APMM”, Nederland), og Bolloré 
Africa Logistics, som i siste instans er kontrollert av Bolloré S.A. (”Bolloré”, Frankrike), ved kjøp 
av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over foretaket Congo Terminal S.A. (Republikken Kongo).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– APMT: datterselskap av APMM som utvikler og driver containerterminaler og tilknyttet 
virksomhet over hele verden, containerlinjefart, innlandstransport og logistikk, havnebuksering, 
tankfartøy, leting etter og produksjon av olje- og gass, detaljsalg og lufttransport

– Bolloré: tjenesteyting og rådgivningsvirksomhet, spedisjon og logistikk, befraktnings- og 
bulktjenester innenfor sjø-, elv-, land- og lufttransport, transportvirksomhet og tilknyttede 
aktiviteter, håndterings- og lagertjenester, oppkjøp av aksjer i foretak eller selskaper

– Congo Terminal: forvalter containerterminalen i Pointe Noire-havnen, Congo-Brazzaville, som 
omfatter en logistikkbase som ligger i nærheten Pointe Noire-havnen

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 79 av 17.3.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6346 – APMT/
Bolloré/Congo Terminal, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/17/05

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6472 – Groupe Bolloré/CMA CGM/Terminal du Grand Ouest)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 14. mars 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske konsernet Bolloré overfører 
sin håndteringsvirksomhet for vanlige og tørre varer i bulk ved terminalen for vanlig gods og 
containere i Montoir de Bretagne (Saint Nazaire, Frankrike) til det franske foretaket Terminal du 
Grand Ouest (”TGO”), som vil overta kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over denne virksomheten. TGO kontrolleres indirekte av Bolloré og det franske foretaket 
CMA-CGM.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Bolloré: blant annet framstilling av papir og plastfilm, billetterminaler, kommunikasjon, media, 
beplantning og logistikk

– CMA-CGM: containerfart, logistikk og turisme

– TGO: havnehåndtering av containere ved terminalen for vanlig gods og containere i Montoir 
de Bretagne

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 82 av 21.3.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M. 6472 – Groupe 
Bolloré/CMA CGM/Terminal du Grand Ouest, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post 
(COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/17/06

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”). 
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6479 – MNV/Rába)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 9. mars 2012 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 ungarske foretaket Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT (”MNV”), kontrollert av den ungarske 
stat, gjennom et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 7. november 2011 overtar kontroll i henhold 
til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det ungarske foretaket Rába Járműipari 
Holding NYRT (”Rába”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– MNV: besittelse, forvaltning og anvendelse av eiendeler som eies av den ungarske stat

– Rába: produksjon av motorvognkomponenter og militærlastebiler

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 79 av 17.3.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6479 – MNV/
Rába, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.
eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/17/07

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”). 
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6506 – Groupe Auchan/Magyar Hipermarket)

1. Kommisjonen mottok 9. mars 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det ungarske foretaket Auchan 
Magyarország Kft, som tilhører det franske Auchan-konsernet, ved kjøp av aksjer overtar kontroll i 
henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det ungarske foretaket Magyar 
Hipermarket Kereskedelmi Kft (”Magyar Hipermarket”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

Auchan: detaljsalg av dagligvarer i flere land, blant annet Ungarn

Magyar Hipermarket: detaljsalg av dagligvarer i Ungarn

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 81 av 20.3.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6506 – Groupe 
Auchan/Magyar Hipermarket, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/17/08

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6533 – Goldman Sachs/Advent International/TransUnion Corp.)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 13. mars 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de amerikanske foretakene Goldman 
Sachs Group, Inc. (”Goldman Sachs”) og Advent International Corporation (”AIC”) ved kjøp av 
aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
det amerikanske foretaket TransUnion Corp. (”TransUnion”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Goldman Sachs: globalt investeringsforetak som driver handel med verdipapirer og 
porteføljeforvaltning, og som yter bank-, verdipapir- og investeringstjenester over hele verden.

– AIC: investor som kontrollerer konsernet Advent International (”Advent”), og som gjennom 
dette konsernet forvalter og rådgir en rekke investeringsfond (”Advent Funds”). Advent har 
holdingselskaper i ulike sektorer, blant annet industri, detaljhandel, media, kommunikasjon, 
informasjonsteknologi, Internett, helse og legemidler.

– TransUnion: bistår kunder med kredittopplysninger, prognosemodeller, scoring, 
kundesegmentering, referansemåling og kredittopplysninger til foretak, leverer dataplattformer 
der kunder mottar risikovurderinger samt salg av kredittopplysninger til allmennheten.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 81 av 20.3.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6533 – Goldman 
Sachs/Advent International/TransUnion Corp., per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post 
(COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/17/09

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”). 
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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UTTALELSE FRA KOMMISjONEN

av 14. mars 2012

om midlertidige tiltak som den tyske regjering har vedtatt med hensyn til 
redningsvestlys av modell Rescue Dan M1 som produseres av Daniamant ApS i 

Kongeriket Danmark

Denne uttalelsen er offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 76 av 15.3.2012, s. 1. 

Innbydelse til å sende inn forslag – EACEA/06/12

Programmet ”Aktiv ungdom”

Tiltaksområde 3.2 – Ungdom i verden: Samarbeid med land som ikke er nabostater 
til Den europeiske union

Formålet med innbydelsen er å støtte prosjekter som fremmer samarbeid i ungdomssektoren mellom 
land som deltar i programmet ”Aktiv ungdom” og land som ikke er nabostater til Den europeiske union 
(land som har inngått avtaler med Den europeiske union som er relevante på ungdomsområdet). Denne 
innbydelsen gjelder tilskudd til prosjekter. 

Den er rettet mot organisasjoner som arbeider på ungdomsområdet som er interessert i å drive prosjekter 
som fremmer samarbeid på dette området sammen med ungdomsarbeidere og ungdomsledere, de unge 
selv og andre aktører i ungdomsorganisasjoner og -strukturer. 

Prosjektet skal omfatte ideelle aktiviteter som er knyttet til ungdomsområdet og ikke-formell utdanning. 

En detaljert beskrivelse av innbydelsen er gitt i Den europeiske unions tidende C 75 av 14.3.2012, s. 6.

Skjemaene kan hentes på Internett på følgende adresse: 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php

Søknader om tilskudd må skrives på et av de offisielle EU-språkene og sendes senest 15. mai 2012 til 
følgende adresse: 

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
Youth in Action Programme – EACEA/06/12 
BOUR 4/029 
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 
1140 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË

 2012/EØS/17/10

 2012/EØS/17/11

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:076:0001:0003:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:075:0006:0009:EN:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/youth/funding/2012/call_action_3_2_en.php
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Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 
1. januar 2012 til 31. januar 2012 

En oversikt over beslutningene om markedsføringstillatelser for legemidler for januar 2012 er nå 
offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 78 av 16.3.2012.

 2012/EØS/17/12

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:078:0001:0009:EN:PDF



