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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 35/10/COL

av 3. februar 2010

om 80. endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet 
ved innlemming av et nytt kapittel om anvendelse av statsstøttereglene i forbindelse 

med allmennkringkasting

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN(1) HAR —

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

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

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens artikkel 24 skal Overvåkningsorganet håndheve EØS-
avtalens bestemmelser om statsstøtte.

I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens artikkel 5 nr. 2 bokstav b) skal Overvåkningsorganet 
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.

Saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet ble vedtatt av Overvåkningsorganet 
19. januar 1994(4).

Europakommisjonen (heretter kalt Kommisjonen) offentliggjorde 27. oktober 2009 en kommisjonsmelding 
om anvendelse av statsstøttereglene i forbindelse med allmennkringkasting(5).

Kommisjonsmeldingen er også relevant for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Ensartet anvendelse av EØS-avtalens statsstøtteregler må sikres 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.

Overvåkningsorganet har holdt samråd med Kommisjonen, og med EFTA-statene ved brev om saken av 
26. januar 2010 (dokumentnr. 543973, 543974 og 543997) —

(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, offentliggjort i Den europeiske unions tidende 
(heretter kalt EUT) L 231 av 3.9.1994, s. 1, og EØS-tillegget nr. 32 av 3.9.1994, s. 1, som endret. Heretter kalt retningslinjene 
for statsstøtte. Den ajourførte utgaven av retningslinjene for statsstøtte er offentliggjort på Overvåkningsorganets nettsted: http://
www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines.

(5) EUT C 257 av 27.10.2009, s. 1.

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

 2012/EØS/26/01

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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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Retningslinjene for statsstøtte endres ved at det innføres et nytt kapittel om anvendelse av reglene for 
statsstøtte i forbindelse med allmennkringkasting. Det nye kapittelet finnes i vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 3. februar 2010.

For EFTAs overvåkningsorgan,

 Per Sanderud Kurt Jaeger

 President Medlem av kollegiet
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VEDLEGG

Anvendelse av statsstøttereglene i forbindelse med allmennkringkasting(1)

1. Innledning og virkeområde

1. De siste tretti årene har det skjedd mange endringer i kringkastingssektoren. Monopoler er blitt 
avskaffet, nye aktører er kommet inn på markedet, og den raske teknologiske utviklingen har ført 
til at konkurransesituasjonen er blitt vesentlig endret. TV-sendinger var tradisjonelt en begrenset 
aktivitet. Slik virksomhet ble oftest drevet av offentlige monopolvirksomheter, hovedsakelig som 
følge av det begrensede antall frekvenser og de høye etableringshindringene.

2. Den økonomiske og tekniske utviklingen i 1970-årene gjorde det imidlertid i stadig større grad 
mulig for EFTA-statene å tillate andre operatører å drive kringkasting. EFTA-statene besluttet 
derfor å åpne markedet for konkurranse. Dette har ført til større valgmulighet for forbrukerne, 
som har fått tilgang til mange nye kanaler og tjenester. Innføringen av konkurranse har også ført til 
at det har vokst fram sterke europeiske operatører, til at ny teknologi er utviklet, og til større grad 
av mangfold i sektoren, hvilket innebærer mer enn at det bare finnes flere kanaler og tjenester. 
Selv om EFTA-statene åpnet markedet for konkurranse, mente de at allmennkringkasting burde 
bevares som et virkemiddel for å sikre dekning av en rekke områder og tilgodese behov og 
allmenne interesser som ellers ikke nødvendigvis ville blitt tilgodesett i tilstrekkelig grad. 

3. Det at konkurransen øker samtidig som offentlig finansierte operatører er til stede på markedet, har 
ført til voksende bekymring når det gjelder mulighetene til å konkurrere på like vilkår, noe private 
operatører har gjort Overvåkningsorganet oppmerksom på. Klagene gjelder mulig overtredelse 
av EØS-avtalens artikkel 59 og 61 i forbindelse med offentlige finansieringsordninger for 
allmennkringkastere.

4. I det tidligere kapittelet i retningslinjene for statsstøtte om anvendelse av reglene for statsstøtte 
på allmennkringkasting(2) ble rammen for statlig finansiering av allmennkringkasting fastsatt for 
første gang. Det har vært et godt grunnlag for Overvåkningsorganets behandling av saker som 
gjelder finansiering av allmennkringkastere.

5. I mellomtiden har teknologiske endringer ført til grunnleggende endringer på kringkastingsmarkedet 
og det audiovisuelle markedet. Det er oppstått et mangfold av distribusjonsplattformer og 
-teknologier, blant annet digitalfjernsyn, IPTV, mobil-TV og bestillingsvideo (video on demand). 
Dette har ført til økt konkurranse etter hvert som nye aktører, blant annet nettoperatører og 
nettselskaper, kommer inn på markedet. Den teknologiske utviklingen har også medført nye 
medietjenester som nettbaserte informasjonstjenester og ikke-lineære tjenester eller tjenester på 
bestilling. Måtene audiovisuelle tjenester ytes på smelter i økende grad sammen, og forbrukerne 
får i stadig større grad mulighet til å få flere ulike tjenester på en felles plattform eller et felles 
utstyr, eller til å få en bestemt tjeneste på flere ulike plattformer eller utstyr. Forbrukerne får 
stadig flere alternativer når det gjelder tilgang til medietjenester, noe som har ført til en sterk 
økning i tilbudet av audiovisuelle tjenester samt en fragmentering av målgruppene. Ny teknologi 
har ført til større deltakelse fra forbrukerne. Det tradisjonelle mønsteret med passivt forbruk er 
gradvis endret til et mønster der forbrukerne deltar aktivt og får mer kontroll over innholdet. For 
å møte de nye utfordringene har både offentlige og private kringkastere begynt å diversifisere 
sin virksomhet, gå over til nye distribusjonsplattformer og utvide sitt tilbud av tjenester. 
Diversifisering av offentlig finansiert virksomhet som utøves av allmennkringkastere (blant annet 
nettbasert innhold og spesialkanaler), har nylig ført til en rekke klager fra andre markedsaktører, 
herunder forlag.

(1) Dette kapittelet tilsvarer Melding fra Kommisjonen – Fellesskapsretningslinjer for anvendelse av statsstøttereglene i forbindelse 
med allmennkringkasting, EUT C 257 av 27.10.2009, s. 1.

(2) Vedtatt ved vedtak nr. 90/04/COL av 23. april 2004 om førtisjette endring av saksbehandlingsregler og materielle regler 
på statsstøtteområdet ved innføring av et nytt kapittel 24C: Anvendelse av retningslinjene for statsstøtte i forbindelse med 
allmennkringkasting, EUT L 327 av 13.12.2007, s. 21 og EØS-tillegget nr. 59 av 13.12.2007, s. 1.
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6. I Altmark-dommen fra 2003(3) definerte Den europeiske unions domstol (heretter kalt Domstolen) 
under hvilke forhold godtgjøring for yting av offentlig tjeneste ikke utgjør statsstøtte. I 2005 
vedtok Overvåkningsorganet et nytt kapittel om statsstøtte i form av godtgjøring for yting av 
offentlig tjeneste(4) som ble innlemmet i retningslinjene for statsstøtte. Videre fattet Kommisjonen 
i 2006 vedtak 2005/842/EF av 28. november 2005 om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 86 
nr. 2 på statsstøtte i form av kompensasjon for offentlig tjenesteytelse til visse foretak som er blitt 
tillagt oppgaven å utføre tjenester av allmenn økonomisk betydning(5), som ble innlemmet i EØS-
avtalen som rettsakten nevnt i bokstav 1h i vedlegg XV til EØS-avtalen, tilpasset ved protokoll 1 
til avtalen (heretter kalt vedtak 2005/842/EF)(6). EFTA-statene er for tiden i ferd med å innlemme 
direktiv 2007/65/EF (direktivet om audiovisuelle medietjenester)(7), som utvider virkeområdet 
for EØS-reglene på det audiovisuelle området til å omfatte nye medietjenester.

7. Disse endringene i markedet og i de rettslige forholdene har gjort det nødvendig å ajourføre 
kapittelet om anvendelse av statsstøtte på allmennkringkasting. I sin handlingsplan for statsstøtte 
fra 2005(8) meddelte Europakommisjonen (heretter kalt Kommisjonen) at den ville ”revidere sin 
melding om anvendelsen av statsstøtte på allmennkringkasting. Særlig gjennom utviklingen av 
ny digital teknologi og av nettbaserte tjenester, har det oppstått nye spørsmål i forbindelse med 
omfanget av offentlige tjenester”.

8. I løpet av 2008 og 2009 deltok Overvåkningsorganet og EFTA-statene i Kommisjonens 
offentlige høringer om gjennomgåelsen av meldingen fra 2001 om anvendelse av statsstøtte på 
allmennkringkasting(9). Dette kapittel konsoliderer Kommisjonens og Overvåkningsorganets 
vedtakspraksis på statsstøtteområdet på en framtidsrettet måte på grunnlag av merknadene 
som ble framlagt i forbindelse med de offentlige høringene. Det tydeliggjør de prinsipper 
Overvåkningsorganet følger ved anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 61 og 59 nr. 2 på offentlig 
finansiering av audiovisuelle tjenester i kringkastingssektoren(10), idet det tas hensyn til den 
seneste utviklingen på markedet og på rettsområdet. Dette kapittel berører ikke anvendelsen av 
reglene for det indre marked og grunnleggende friheter på kringkastingsområdet.

2. Allmennkringkastingens rolle

9. Selv om allmennkringkasting har en klar økonomisk betydning, kan det ikke sammenlignes med 
offentlige tjenester innenfor andre økonomiske sektorer. Det finnes ingen annen tjeneste som 
samtidig henvender seg til en så stor del av befolkningen, gir et så stort tilbud av informasjon og 
innhold, og dermed både formidler og påvirker både enkeltpersoners og allmennhetens mening.

10. Videre anses kringkasting generelt som en svært pålitelig informasjonskilde, og for en 
betydelig del av befolkningen utgjør det den viktigste informasjonskilden. På denne måten 
bidrar kringkasting til den offentlige debatt, og kan i siste instans sikre at alle borgere får en 
rimelig mulighet til å delta i det offentlige liv. I denne forbindelse er det svært viktig å sikre at 
kringkastingen er uavhengig, i tråd med det allmenne prinsippet om ytringsfrihet som er nedfelt i 
artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, som er et allment rettsprinsipp som 
Domstolen sikrer respekt for(11).

(3) Sak C-280/2000 Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mot Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH 
(Altmark), (2003) saml. I-7747.

(4) EUT L 109 av 26.4.2007, s. 44, og EØS-tillegget nr. 20 av 26.4.2007, s. 1, også tilgjengelig på Overvåkningsorganets nettsted: 
http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16997&1=1.

(5) EUT L 312 av 29.11.2005, s. 67.
(6) EØS-komiteens beslutning nr. 91/2006, EUT L 289 av 19.10.2006, s. 31, og EØS-tillegget nr. 52 av 19.10.2006, s. 24, 

ikrafttredelsesdato 8.7.2006.
(7) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/65/EF av 11.12.2007 om endring av rådsdirektiv 89/552/EØF om samordning av visse 

bestemmelser om utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene, EUT L 332 av 18.12.2007, 
s. 27.

(8) COM(2005) 107 endelig.
(9) EUT C 320 av 15.11.2001, s. 5. Denne meldingen tilsvarer det tidligere kapittelet om anvendelse av statsstøttereglene i forbindelse 

allmennkringkasting, vedtatt av Overvåkningsorganet 23. april 2004, se fotnote 2 ovenfor.
(10) I dette kapittel menes med ”audiovisuell(e) tjeneste(r)” den lineære og/eller ikke-lineære distribusjonen av lydinnhold og/

eller audiovisuelt innhold og av andre beslektede tjenester, blant annet tekstbaserte informasjonstjenester på nett. Begrepet 
”audiovisuell(e) tjeneste(r)” må skilles fra det snevrere begrepet ”audiovisuell(e) medietjeneste(r)”, som definert i artikkel 1 
bokstav a) i direktiv 2007/65/EF (direktivet om audiovisuelle medietjenester).

(11) Sak C-260/89 ERT, (1991) saml. I-2925.

http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16997&1=1
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11. Offentlige tjenesters rolle(12) anerkjennes generelt i EØS-avtalen, særlig i artikkel 59 nr. 2, som 
lyder:

 ”Foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre tjenester av almen økonomisk betydning, eller 
som har karakter av et fiskalt monopol, skal være undergitt reglene i denne avtale, fremfor alt 
konkurransereglene, i den utstrekning anvendelsen av disse regler ikke rettslig eller faktisk 
hindrer dem i å utføre de særlige oppgaver som er tillagt dem. Utviklingen av samhandelen må 
ikke påvirkes i et omfang som strider mot avtalepartenes interesser.”

12. Allmennkringkastingens betydning for det sosiale, demokratiske og kulturelle liv bekreftes 
i rettsakten nevnt i nr. 33 i vedlegg XI til EØS-avtalen (Resolusjon vedteke av Rådet og 
representantane for regjeringane til medlemsstatane samla i Rådet av 25. januar 1999 om allmenn-
kring kasting)(13), tilpasset ved avtalens protokoll 1 (heretter kalt resolusjonen om allmenn-
kringkasting)(14). I resolusjonen om allmennkringkasting understrekes det at ”Det særskilte 
ansvaret som er knytt til allmennkringkasting, krev at det finst brei offentleg tilgang til ulike 
kanalar og tenester, utan skilnadshandsaming og på like vilkår”. Videre må allmennkringkasterne 
”dra nytte av den teknologiske utviklinga”, gi ”publikum høve til å dra nytte av nye audiovisuelle 
tenester og informasjonstenester og av ny teknologi” og påta seg ”å utvikle og spreie verksemda 
si i den digitale tidsalderen”. Endelig fastsettes det at “I samsvar med den oppgåva som dei 
er vortne pålagde av medlemsstatane, må allmennkringkastarane halde fram med å tilby eit 
stort utval av program som når ut til heile samfunnet; i denne samanhengen er det rettkome at 
allmennkringkastarane tek sikte på å nå ut til eit breitt publikum”.

13. Allmennkringkastingens rolle når det gjelder å fremme kulturelt mangfold, ble også anerkjent i 
UNESCO-konvensjonen av 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturelle uttrykk(15). 
I konvensjonen erklæres det at hver av partene kan vedta ”tiltak rettet mot å verne og fremme 
mangfoldet av kulturelle uttrykk på sitt territorium”. Slike tiltak kan omfatte blant annet ”tiltak 
rettet mot å øke mangfoldet i mediene, herunder gjennom allmennkringkasting”(16).

14. Disse verdiene knyttet til allmennkringkasting er like viktige i det nye mediemiljøet som er i 
rask endring. Dette understrekes også i rekommandasjonene fra Europarådet om mangfold av 
medier og i medieinnhold(17), og om allmennkringkastingsmediers oppgaver i informasjons -
samfunnet(18). Sistnevnte rekommandasjon oppfordrer medlemmer av Europarådet til å ”sikre 
allmenn kringkastings  medier (…) på en åpen og ansvarlig måte” og å “sette allmennkringkastings-
medier i stand til fullt og helt å møte utfordringene i informasjonssamfunnet, respektere den 
todelte strukturen (offentlig/privat) i det europeiske elektroniske medielandskapet samt ta hensyn 
til markeds- og konkurransespørsmål”.

15. Samtidig, og uten at det berører det som er nevnt ovenfor, må det bemerkes at kommersielle 
kringkastere, hvorav mange er underlagt krav om å yte offentlig tjeneste, også spiller en viktig 
rolle i forbindelse med å nå målene i resolusjonen om allmennkringkasting i den utstrekning 
de bidrar til mangfold, beriker den kulturelle og politiske debatten og utvider programtilbudet. 
Videre er utgivere av aviser og andre trykte medier også viktige garantister for at publikum 
får objektiv informasjon og for demokrati. Ettersom disse operatørene nå konkurrerer med 
kringkastere på Internett, er alle disse kommersielle tilbyderne av medier opptatt av de potensielle 
negative virkningene som statsstøtte til allmennkringkastere kan ha på utviklingen av nye 
forretningsmodeller. I direktiv 2007/65/EF (direktivet om audiovisuelle medietjenester) minnes 

(12) I dette kapittel svarer begrepet ”offentlig tjeneste” til begrepet ”tjeneste av allmenn økonomisk betydning” som anvendes i EØS-
avtalens artikkel 59 nr. 2.

(13) EUT C 30 av 5.2.1999, s. 1.
(14) Resolusjonen om allmennkringkasting ble innlemmet i EØS-avtalen som en rettsakt som avtalepartene skal ta hensyn til, ved 

beslutning nr. 118/1999, EUT nr. L 325 av 21.12.2000, s. 33, og EØS-tillegget nr. 60 av 21.12.2000, s. 423 (islandsk) og s. 424 
(norsk), som trådte i kraft 1.10.1999.

(15) UNESCO-konvensjonen om å verne og fremme et mangfold av kulturelle uttrykk ble undertegnet i Paris 20.10.2005. Den ble 
deretter ratifisert av Norge og godkjent av Island.

(16) Artikkel 6 nr. 1 og artikkel 6 nr. 2 bokstav h) i UNESCO-konvensjonen om å verne og fremme et mangfold av kulturelle uttrykk.
(17) Ministerkomiteens rekommandasjon CM/Rec(2007)2 til medlemsstatene om mangfold av medier og i medieinnhold, vedtatt 

31.1.2007 på ministerrepresentantenes 985. møte.
(18) Ministerkomiteens rekommandasjon CM/Rec(2007)3 til medlemsstatene om allmennkringkastingsoppgaven i informasjons-

samfunnet, vedtatt 31.1.2007 på ministerrepresentantenes 985. møte.
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 det om at ”sameksistens mellom private og offentlige tilbydere av audiovisuelle medietjenester 
er et særtrekk ved det europeiske audiovisuelle mediemarkedet.” Det er i den felles interesse å 
opprettholde et mangfold av balanserte offentlige og private medietilbud også i dagens dynamiske 
mediemiljø.

3. Rettslig ramme

16. Når reglene om statsstøtte anvendes på allmennkringkasting, må det tas hensyn til mange ulike faktorer. 
Vurderingen av statsstøtte er basert på EØS-avtalens artikkel 61 om statsstøtte og EØS-avtalens 
artikkel 59 nr. 2 om anvendelsen av EØS-avtalens bestemmelser og framfor alt konkurransereglene, 
på tjenester av allmenn økonomisk betydning. Overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 
(heretter kalt protokoll 3) fastsetter saksbehandlingsregler i statsstøttesaker. 

17. EØS-avtalen inneholder ikke noen bestemmelse som tilsvarer artikkel 167 i traktaten om Den 
europeiske unions virkemåte (heretter kalt TEUV) (tidligere artikkel 151 i EF-traktaten) om 
kultur, eller noe ”unntak for kultur” for å fremme kultur som tilsvarer unntaket i artikkel 107 nr. 3 
bokstav d) i TEUV (tidligere artikkel 87 nr. 3 bokstav d) i EF-traktaten). Dette betyr imidlertid 
ikke at det er utelukket at slik støtte kan gis. Overvåkningsorganet har i tidligere tilfeller godtatt at 
slike støtteordninger på kulturelt grunnlag kan godkjennes i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 
nr. 3 bokstav c)(19).

18. Den rettslige rammen for ”audiovisuelle medietjenester” samordnes på europeisk plan ved 
direktiv 2007/65/EF (direktivet om audiovisuelle medietjenester). Kravene om økonomisk 
innsyn i offentlige foretak er fastsatt ved rettsakten nevnt i nr. 1a i vedlegg XV til EØS-
avtalen (kommisjonsdirektiv 2006/111/EF av 16. november 2006 om innsyn i medlemsstatenes 
økonomiske forbindelser med offentlige foretak samt om økonomisk innsyn i visse foretak)(20), 
vedtatt ved avtalens protokoll 1 (heretter kalt direktiv 2006/111/EF (innsynsdirektivet))(21).

19. Disse reglene er underlagt fortolkning av EFTA-domstolen i ”EFTA-pilaren” og av Domstolen 
i ”unionspilaren”. Overvåkningsorganet har også vedtatt en rekke retningslinjer for anvendelsen 
av reglene for statsstøtte, som tilsvarer lignende retningslinjer gitt av Kommisjonen. Særlig 
vedtok Overvåkningsorganet i 2005 kapittelet om statsstøtte i form av godtgjøring for yting 
av offentlig tjeneste, og i 2006 ble kommisjonsvedtak 2005/842/EF innlemmet i EØS-avtalen, 
med en oppklaring av kravene i EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2. Nevnte vedtak får også 
anvendelse på kringkastingsområdet, forutsatt at vilkårene fastsatt i artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i 
kommisjonsvedtak 2005/842/EF er oppfylt(22).

4. Anvendelse av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

4.1. Offentlig finansiering av allmennkringkasting som statsstøtte

20. EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 fastsetter at begrepet statsstøtte omfatter følgende forhold: a) 
det må foreligge støtte gitt av staten eller av statsmidler, b) støtten må påvirke samhandelen 
mellom avtalepartene, c) den må begunstige mottakeren, og d) den må vri eller true med å vri 
konkurransen(23). Forekomsten av statsstøtte må vurderes på et objektivt grunnlag, idet det tas 
hensyn Domstolens og EFTA-domstolens rettspraksis.

(19) For eksempel EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 180/09/COL av 31.3.2009 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner og 
tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak, EUT C 236 av 1.10.2009, s. 5, og EØS-tillegget nr. 51 av 1.10.2009, 
s. 17. Se også kapittelet om statsstøtte til filmverk og andre audiovisuelle verk i Overvåkningsorganets retningslinjer, vedtatt av 
EFTAs overvåkningsorgan ved vedtak nr. 788/08/COL av 17.12.2008 om 67. endring av saksbehandlingsregler og materielle 
regler på statsstøtteområdet ved å endre de eksisterende kapitlene om referanse- og kalkulasjonsrenter og om statsstøtte gitt i 
form av garantier, og ved å innføre nye kapitler om tilbakebetaling av ulovlig og uforenlig statsstøtte, om statsstøtte til filmverk 
og andre audiovisuelle verk, og statsstøtte til jernbaneforetak, ennå ikke publisert, tilgjengelig på Overvåkningsorganets nettsted: 
http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15643&1=1.

(20) EUT L 318 av 17.11.2006, s. 17.
(21) EØS-komiteens beslutning nr. 55/2007, EUT L 266 av 11.10.2007, s. 15, og EØS-tillegget nr. 48 av 11.10.2007, s. 12, 

ikrafttredelse 9.6.2007.
(22) I henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav a) i vedtak 2005/842/EF får det anvendelse på statsstøtte i form av ”kompensasjon for 

offentlig tjenesteytelse som gis til foretak som har en gjennomsnittlig årsomsetning før skatt for all sin virksomhet på mindre 
enn 100 millioner euro i de to regnskapsårene før året da oppgaven å utføre tjenesten av allmenn økonomisk betydning ble tildelt, 
og som mottar en årlig godtgjøring for vedkommende tjeneste på under 30 millioner euro”.

(23) Forente saker T-309/04, T-317/04, T-329/04 og T-336/04 TV2/Danmark mot Kommisjonen (TV2), (2008) saml. II-2935, nr. 156.

http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15643&1=1
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21. Det er virkningen av det offentlige inngrepet, ikke hensikten, som er avgjørende ved enhver 
vurdering av omfanget av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Allmenn kring-
kastere finansieres vanligvis over statsbudsjettet eller via en lisensavgift for TV-eiere. I enkelte 
tilfeller foretar staten kapitalinnskudd eller gjeldsslette til fordel for allmennkringkastere. Slike 
finansielle tiltak treffes normalt av offentlige myndigheter og omfatter overføring av statlige 
ressurser(24).

22. Statsstøtte til allmennkringkastere kan også generelt antas å påvirke samhandelen mellom 
avtalepartene. Domstolen har fastslått at: ”Når støtte gitt av staten eller via statsmidler styrker 
stillingen til et foretak som konkurrerer med andre foretak i samhandelen mellom avtalepartene, 
må denne kunne oppfattes som påvirket av den aktuelle støtten”(25). Dette er åpenbart tilfellet 
når det gjelder kjøp og salg av programrettigheter, som ofte skjer på internasjonalt plan. For 
de allmennkringkasterne som har rett til å selge reklametid, har også reklamen virkning over 
landegrensene, særlig for homogene språkområder som overskrider nasjonale grenser. Videre kan 
kommersielle kringkastingsselskaper ha eiere i mer enn én EØS-stat. Dessuten har tjenester som 
tilbys på Internett, vanligvis verdensomspennende rekkevidde.

23. Når det gjelder spørsmålet om støtte foreligger, fastslo Domstolen i Altmark-saken at godtgjøring 
for yting av offentlig tjeneste ikke utgjør statsstøtte når fire kumulative kriterier er oppfylt. For 
det første må foretaket som mottar godtgjøringen, ha faktiske forpliktelser til å yte en tjeneste i 
allmennhetens interesse, og forpliktelsene må være klart definert. For det andre må grunnlaget 
for beregning av godtgjøringen være fastsatt på forhånd på en objektiv måte og i full åpenhet. 
For det tredje kan godtgjøringen ikke overstige det som er nødvendig for å dekke alle eller deler 
av kostnadene knyttet til oppfyllelsen av forpliktelsene til å yte offentlig tjeneste, idet det tas 
hensyn til inntektene og en rimelig fortjeneste. For det fjerde, dersom foretaket som får oppgaven 
å yte en tjeneste i allmennhetens interesse, i et konkret tilfelle ikke utvelges ved en offentlig 
anbudsprosess der det er mulig å velge den anbyder som kan yte tjenestene til den laveste 
kostnaden for samfunnet, skal godtgjøringens størrelse fastsettes på grunnlag av en analyse av 
de kostnader som et typisk foretak, veldrevet og utstyrt med de nødvendige transportmidler, til 
å kunne oppfylle den aktuelle oppgaven å yte offentlig tjeneste, ville pådratt seg ved å utføre de 
aktuelle forpliktelsene.

24. Dersom finansieringen ikke oppfyller vilkårene ovenfor, vil den anses å begunstige bare visse 
kringkastere og dermed vri eller true med å vri konkurransen.

4.2. Støttens art: eksisterende støtte i forhold til ny støtte

25. Finansieringsordningene som nå finnes i de fleste EFTA-statene, ble innført for lang tid siden. 
Som et første skritt må Overvåkningsorganet derfor vurdere om de aktuelle ordningene kan 
oppfattes som eksisterende støtte i betydningen av overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 
del I artikkel 1 nr. 1. I henhold til denne bestemmelsen skal ”EFTAs overvåkningsorgan sammen 
med EFTA-statene løpende undersøke alle eksisterende støtteordninger i disse stater. Det skal 
foreslå for medlemsstatene alle formålstjenlige tiltak for at EØS-avtalen gradvis skal utvikles og 
kunne virke”.

26. I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav b) i) omfatter 
eksisterende støtte ”all støtte som eksisterte før EØS-avtalen trådte i kraft i vedkommende EFTA-
stat, dvs. støtteordninger og individuell støtte som var iverksatt før og som fortsatt gjelder etter 
EØS-avtalens ikrafttredelse”.

27. I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 del II artikkel 1 bokstav b) v) omfatter 
eksisterende støtte også ”støtte som anses som eksisterende støtte fordi det kan godtgjøres at den 
ikke utgjorde støtte på tidspunktet da den ble iverksatt, men som uten å være blitt endret av 
EFTA-staten er blitt en form for støtte på grunn av utviklingen i Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde”.

(24) Når det gjelder å kvalifisere finansiering med lisensavgifter som statsmidler, se TV2-dommen nevnt ovenfor, nr. 158–159.
(25) Sak C-730/79 Philip Morris Holland mot Kommisjonen (1980), saml. 2671, nr. 11, C-303/88 Italia mot Kommisjonen (1991), 

saml. I-1433, nr. 27; C-156/98 Tyskland mot Kommisjonen (2000), saml. I-6857, nr. 33.
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28. I samsvar med Domstolens rettspraksis(26) må Overvåkningsorganet vurdere om det rettslige 
grunnlaget for støtten er endret siden støtten ble innført. Overvåkningsorganet er av den 
oppfatning at vurderingen bør foretas fra sak til sak(27), idet det tas hensyn til alle forhold knyttet 
til kringkastingssystemet i en gitt EFTA-stat.

29. Ifølge dommen i Gibraltar-saken(28) skal ikke enhver endring av eksisterende støtte anses som 
en endring av eksisterende støtte til ny støtte. Ifølge Underretten ”er det bare i de tilfeller der 
endringen påvirker selve innholdet i den opprinnelige ordningen, at denne endres til en ny 
støtteordning. Det kan ikke foreligge en vesentlig endring når det nye elementet klart kan skilles 
fra den opprinnelige ordningen.”

30. I lys av betraktningene ovenfor har Overvåkningsorganet i sin vedtakspraksis vanligvis 
undersøkt: a) om den opprinnelige finansieringsordningen for allmennkringkastere er eksisterende 
støtte i henhold til reglene som angis i nr. 26 og 27 ovenfor, b) om senere endringer påvirker selve 
innholdet i den opprinnelige ordningen (dvs. fordelens eller finansieringskildens art, støttens 
formål, mottakerne eller omfanget av mottakernes virksomhet) eller om disse endringene snarere 
er av rent formell eller administrativ art, og c) dersom senere endringer er vesentlige, om de kan 
skilles fra den opprinnelige ordningen og vurderes separat, eller om de ikke kan skilles fra den 
opprinnelige ordningen slik at den opprinnelige ordningen i sin helhet endres til en ny støtte.

5. Vurdering av om statsstøtten er forenlig med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3

31. Godtgjøring for allmennkringkasting vurderes vanligvis i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 
nr. 2, men unntakene fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 kan imidlertid også i prinsippet 
anvendes på kringkastingsområdet, forutsatt at de relevante vilkår er oppfylt.

32. EØS-avtalen inneholder ikke noen bestemmelse som tilsvarer artikkel 167 nr. 4 i TEUV, som 
fastsetter at Kommisjonen skal ta kulturelle forhold i betraktning når den utøver sin virksomhet 
i henhold til andre bestemmelser i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig for 
å respektere og fremme det kulturelle mangfoldet i Unionen. Den inneholder heller ikke noe 
unntak for kultur som tilsvarer artikkel 107 nr. 3 bokstav d) i TEUV, som tillater Kommisjonen 
å anse støtte til fremme av kultur som forenlig med det felles marked når støtten ikke påvirker 
handelsforholdene og konkurransen i Fellesskapet i et omfang som strider mot den felles 
interesse. Dette betyr imidlertid ikke at anvendelsen av reglene for statsstøtte ikke gir rom for å 
vurdere kulturelle aspekter. Behovet for å styrke det kulturelle samarbeidet anerkjennes i EØS-
avtalens protokoll 31 artikkel 13. I denne sammenheng påpekes at Overvåkningsorganet i sin 
vedtakspraksis vedrørende statsstøtte til filmproduksjon og filmrelaterte aktiviteter har fastsatt 
at støtte til produksjon av film og audiovisuelle verk vil kunne godkjennes av kulturelle hensyn 
i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), forutsatt at det tas tilstrekkelig hensyn til 
kriteriene fastsatt av Kommisjonen og at framgangsmåten ikke avviker fra Kommisjonens praksis 
før artikkel 107 nr. 3 bokstav d) i TEUV(29) ble vedtatt. 

33. Det er Overvåkningsorganets oppgave å avgjøre hvordan eventuelle unntak i henhold til EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 3 skal anvendes, og hvordan kulturelle hensyn skal tas i betraktning. Det 
understrekes at bestemmelsene om unntak fra forbudet mot statsstøtte skal fortolkes strengt. 
Overvåkningsorganet er derfor av den oppfatning at kulturunntaket kan anvendes i de tilfeller 
der kulturproduktet er klart identifisert eller kan identifiseres(30). Etter Overvåkningsorganets 

(26) C-44/93 Namur-Les Assurances du Crédit SA mot Office National du Ducroire og den belgiske stat (1994), saml. I-3829.
(27) Se for eksempel Kommisjonens vedtak i følgende saker: E 8/06, Statlig finansiering av det offentlige flamske TV-selskapet VRT, 

EUT C 143 av 10.6.2008, s. 7; E 4/05, Statsstøtte til RTE og TNAG (TG4), EUT C 121 av 17.5.2008, s. 5; E 9/05, Lisensbetaling 
til RAI, EUT C 235 av 23.9.2005, s. 3; E 10/2005, Lisensbetaling til France 2 og France 3, EUT C 240 av 30.9.2005, s. 20; E 8/05, 
Den spanske nasjonale allmennkringkasteren RTVE, EUT C 239 av 4.10.2006, s. 17; C 2/04, Ad hoc-finansiering av nederlandske 
allmennkringkastere, EUT L 49 av 22.2.2008, s. 1; C 60/99, kommisjonsvedtak av 10.12.2003 om statsstøtte gitt av Frankrike 
til France 2 og France 3, EUT L 361 av 8.12.2004, s. 21; C 62/99, kommisjonsvedtak av 15.10.2003 om Italias støttetiltak til 
fordel for RAI SpA, EUT L 119 av 23.4.2004, s. 1; NN 88/98, Finansiering av en 24-timers reklamefri nyhetskanal gjennom 
lisensbetaling til BBC, EFT C 78 av 18.3.2000, s. 6, og NN 70/98, Statsstøtte til allmennkringkastingskanalene Kinderkanal og 
Phoenix, EFT C 238 av 21.8.1999, s. 3.

(28) Forente saker T-195/01 og T-207/01 Regjeringen i Gibraltar mot Kommisjonen (Gibraltar) (2002), saml. II-2309.
(29) Se for eksempel vedtak nr. 32/02/COL av 20. februar 2002, vedtak nr. 169/02/COL av 18.9.2002, vedtak nr. 186/03 av 29.10.2003, 

vedtak nr. 179/05/COL av 15.7.2005 og vedtak nr. 342/06/COL av 14.11.2006. Se også kapittelet om statsstøtte til filmverk og 
andre audiovisuelle verk i Overvåkningsorganets retningslinjer.

(30) For eksempel kommisjonsvedtak NN 88/98, BBCS 24-timers nyhetskanal, EFT C 78 av 18.3.2000, s. 6 og NN 70/98, Kinderkanal 
og Phoenix, sitert ovenfor.
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oppfatning må derfor begrepet ”kultur” anvendes på det berørte produktets innhold og art, og ikke 
på selve mediet eller distribusjonen av det(31). Videre må EFTA-statenes utdannelsesmessige og 
demokratiske behov ses atskilt fra fremme av kultur(32).

34. Statsstøtte til allmennkringkastere skiller vanligvis ikke mellom samfunnets kulturelle, 
demokratiske og utdannelsesmessige behov. Med mindre et finansieringstiltak er særskilt rettet 
mot å fremme kulturmål, kan støtten i prinsippet ikke godkjennes som kulturstøtte i henhold til 
EØS-avtalens artikkel 62 nr. 3 bokstav c). Statsstøtte til allmennkringkastere ytes vanligvis i form 
av godtgjøring for utførelse av den pålagte offentlige tjenesten, og vurderes i henhold til EØS-
avtalens artikkel 59 nr. 2, på grunnlag av kriteriene fastsatt i dette kapittel.

6. Vurdering av om statsstøtten er forenlig med EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2

35. I henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 skal ”foretak som er blitt tillagt oppgaven å utføre 
tjenester av almen økonomisk betydning, eller som har karakter av et fiskalt monopol, være 
undergitt reglene i denne avtale, fremfor alt konkurransereglene, i den utstrekning anvendelsen 
av disse regler ikke rettslig eller faktisk hindrer dem i å utføre de særlige oppgaver som er tillagt 
dem. Utviklingen av samhandelen må ikke påvirkes i et omfang som strider mot avtalepartenes 
interesser.”

36. Ifølge Domstolens faste rettspraksis er artikkel 106 i TEUV (tidligere artikkel 86 i EF-traktaten), 
som tilsvarer EØS-avtalens artikkel 59, en unntaksbestemmelse og må derfor tolkes restriktivt. 
Domstolen har klargjort at for at et tiltak skal kunne komme inn under unntaket, må alle følgende 
vilkår være oppfylt:

i) den aktuelle tjenesten må være av allmenn økonomisk betydning, og tydelig definert som 
dette av medlemsstaten (definisjon)(33),

ii) det aktuelle foretaket må være uttrykkelig gitt i oppgave av medlemsstaten å yte den aktuelle 
tjenesten (tildeling)(34),

iii) anvendelse av traktatens konkurransebestemmelser (i dette tilfellet forbudet mot statsstøtte) 
ville hindre foretaket i å utføre de bestemte oppgavene det er tillagt, og unntak fra de aktuelle 
reglene må ikke hindre utviklingen av handelen i et omfang som ville være i strid med 
Fellesskapets interesser (forholdsmessighet)(35).

37. I det konkrete tilfellet allmennkringkasting må den ovennevnte vurderingen tilpasses i lys av 
resolusjonen om allmennkringkasting, som viser til ”dei kringkastingsoppgåvene som dei er 
pålagde av medlemsstatane, og som medlemsstatane har definert og lagt til rette” (definisjon 
og tildeling) og åpner for unntak fra traktatens bestemmelser i forbindelse med finansiering 
av allmennkringkasting ”såframt slik finansiering vert gjeven til kringkastingsføretak for 
at dei skal utføre dei allmennkringkastingsoppgåvene som dei er pålagde (...) og (...) ikkje 
endrar handels- og konkurransevilkår i Fellesskapet på ein måte som ville vere i strid med 
dei felles interessene, samstundes som det vert teke omsyn til verkeleggjeringa av desse 
allmennkringkastingsoppgåvene” (forholdsmessighet).

38. Det er Overvåkningsorganets oppgave å vurdere om disse kriteriene er oppfylt, på grunnlag av 
dokumentasjon framlagt av EFTA-statene. Når det gjelder definisjonen av offentlige tjenester 
i kringkastingssektoren, er Overvåkningsorganets oppgave begrenset til å kontrollere at det 
ikke foreligger åpenbare feil (se avsnitt 6.1). Overvåkningsorganet skal videre kontrollere om 
oppgaven er uttrykkelig tillagt og om det foretas effektivt tilsyn med oppfyllelsen av forpliktelsen 
til å yte offentlig tjeneste (se avsnitt 6.2).

(31) For eksempel kommisjonsvedtak N 458/2004, Statsstøtte til Espacio Editorial Andaluza Holding sl., EUT C 131 av 28.5.2005, 
s. 12.

(32) NN 70/98, Kinderkanal og Phoenix, sitert ovenfor.
(33) Sak 172/80 Zuechner (1981), saml. 2021.
(34) Sak C-242/95 GT-Link (1997), saml. 4449.
(35) Sak C-159/94 EDF og GDF (1997), saml. I-5815.
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39. Ved vurdering av om støtten er forholdsmessig, vil Overvåkningsorganet vurdere om eventuell 
vridning av konkurransen som støtten medfører, kan rettferdiggjøres ut fra behovet for å utføre 
allmennkringkastingsoppgaven og å sørge for finansiering av denne. Overvåkningsorganet 
vurderer, særlig på grunnlag av den dokumentasjon EFTA-statene er pålagt å framlegge, om 
det foreligger tilstrekkelige garantier til å unngå uforholdsmessige virkninger av offentlig 
finansiering, overkompensasjon og kryssubsidiering, og til å sikre at allmennkringkastere 
overholder markedsvilkårene når de utøver kommersiell virksomhet (se avsnitt 6.3 og 
etterfølgende avsnitt).

40. Analysen av om statsstøttekravene er oppfylt, må foretas på grunnlag av hvert nasjonale 
systems særtrekk. Overvåkningsorganet er oppmerksom på ulikhetene i de nasjonale 
kringkastingssystemene   i de andre særtrekkene ved EFTA-statenes mediemarkeder. Vurderingen 
av om statsstøtte til allmennkringkastere er forenlig med artikkel 59 nr. 2 foretas derfor fra sak 
til sak, i samsvar med Kommisjonens og Overvåkningsorganets praksis(36) og i tråd med de 
grunnleggende prinsipper som er fastsatt i følgende avsnitt.

41. Overvåkningsorganet vil også ta hensyn til de vanskeligheter enkelte EFTA-stater kan ha med 
å sikre de nødvendige inntekter dersom kostnadene per innbygger for den offentlige tjenesten, 
under ellers like forhold, er høyere(37), samtidig som det også vil se på andre mediers eventuelle 
problemer i disse EFTA-statene.

42. Som det framgår av Kommisjonens og Overvåkningsorganets praksis, vil en ordning som ikke 
oppfyller Altmark-kriteriene, fortsatt måtte granskes i henhold til artikkel 106 nr. 2 i TEUV, 
henholdsvis EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2(38).

6.1. Definisjon av allmennkringkastingsoppgaver

43. For å oppfylle vilkåret nevnt i nr. 36 i) ovenfor ved anvendelse av EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2, 
er det nødvendig å fastsette en offisiell definisjon av mandatet for den offentlige tjenesten. Først 
da kan Overvåkningsorganet med tilstrekkelig grad av rettslig sikkerhet fastslå om det er grunnlag 
for unntak i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2.

44. Det er EFTA-statenes ansvar å definere hva som faller inn under mandatet for offentlige tjenester, 
og dette kan defineres på nasjonalt, regionalt eller lokalt plan, i samsvar med statenes nasjonale 
rettsorden. Generelt må dette ansvaret utøves med hensyn til begrepet ”tjenester av allmenn 
økonomisk betydning”.

45. EFTA-statenes definisjon av mandatet for offentlige tjenester bør være så presis som mulig. Den 
bør ikke etterlate noen tvil om hvorvidt EFTA-staten har hatt til hensikt at en bestemt tjeneste som 
utføres av operatøren, er omfattet av allmenn kringkastings oppgaven eller ikke. Uten en klar og 
presis definisjon av forpliktelsene som er pålagt allmenn kringkasteren, vil Overvåknings organet 
ikke kunne utføre sine oppgaver i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2, og vil dermed ikke 
kunne innvilge unntak i henhold til denne bestemmelsen.

46. Tydelig angivelse av hvilke aktiviteter som er omfattet av allmenn kringkastings oppgaven, er også 
viktig for operatører som ikke er allmennkringkastere, slik at de kan planlegge sine aktiviteter. 
Endelig må vilkårene i allmenn kringkastings oppgaven være tilstrekkelig presise til at EFTA-
statenes myndigheter på en effektiv måte kan overvåke om de blir overholdt, som beskrevet i 
følgende avsnitt.

(36) Se for eksempel Kommisjonens vedtak i følgende saker: E 8/06, Statlig finansiering av det offentlige flamske TV-selskapet VRT, 
EUT C 143 av 10.6.2008, s. 7, E 4/05, Statsstøtte til RTE og TNAG (TG4), EUT C 121 av 17.5.2008, s. 5, E 3/05, Støtte til 
tyske allmennkringkastere, EUT C 185 av 8.8.2007, s. 1, E 9/05, Lisensbetaling til RAI, EUT C 235 av 23.9.2005, s. 3, E 10/05, 
Lisensbetaling til France 2 og France 3, EUT C 240 av 30.9.2005, s. 20; E 8/05, Den spanske nasjonale allmennkringkasteren 
RTVE, EUT C 239 av 4.10.2006, s. 17, C 2/04, Ad hoc-finansiering av nederlandske allmennkringkastere, EUT L 49 av 22.2.2008, 
s. 1. Se også EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 306/09/COL av 8. juli 2009 om Norsk rikskringkasting, tilgjengelig på 
Overvåkningsorganets nettsted http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16906&1=1.

(37) Tilsvarende vansker kan også forekomme når allmennkringkasting er rettet mot språklige minoriteter eller lokale behov.
(38) Kommisjonsvedtak C 62/1999, RAI, nr. 99 og C 85/2001, RTP, nr. 158.

http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16906&1=1
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47. Med tanke på kringkastingssektorens særlige art og behovet for å sikre allmennkringkasternes 
redaksjonelle frihet, kan imidlertid en ”vid” definisjon, som gir en aktuell kringkaster oppgaven 
å tilby balanserte og varierte programmer i henhold til allmennkringkastingsoppgaven, oppfattes 
som berettiget i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2(39). En slik definisjon anses vanligvis 
å være i tråd med målet om å ta hensyn til de kulturelle, demokratiske og sosiale behovene i et 
bestemt samfunn og sikre mangfold, inkludert kulturelt og språklig mangfold. Ifølge Underretten 
er en slik vid definisjon av allmenn kringkastings oppgaven berettiget dersom det stilles kvalitative 
krav til tjenestene som tilbys av en allmennkringkaster(40). Definisjonen av allmenn kringkastings-
oppgaven kan også gjenspeile utviklingen og diversifiseringen av virksomheter i den digitale 
tidsalder og omfatte audiovisuelle tjenester på alle distribusjonsplattformer.

48. Når det gjelder definisjonen av offentlige tjenester i kringkastings sektoren, er Overvåkningsorganets 
rolle begrenset til å kontrollere at det ikke foreligger åpenbare feil. Det er ikke Overvåkningsorganets 
oppgave å avgjøre hvilke programmer som skal tilbys og finansieres som en tjeneste av allmenn 
økonomisk betydning, eller å sette spørsmålstegn ved et visst produkts art eller kvalitet. Det 
foreligger en åpenbar feil i definisjonen av allmennkringkastingsoppgaven dersom den omfatter 
virksomheter som ikke med rimelighet kan anses å dekke hvert samfunns demokratiske, sosiale 
og kulturelle behov. Dette vil normalt være tilfellet med for eksempel reklame, e-handel, 
telehandel, bruk av betalingssamtalenummer i konkurranser hvor det gis premier(41), sponsing 
eller markedsføring. Dessuten kan det foreligge en åpenbar feil dersom statsstøtte anvendes til å 
finansiere virksomhet som ikke tilfører merverdi i den forstand at de dekker samfunnets sosiale, 
demokratiske og kulturelle behov.

49. I denne sammenheng bør det minnes om at allmennkringkastingsoppgaven beskriver de 
tjenester som tilbys til allmennheten i offentlighetens interesse. Spørsmålet om definisjonen 
av allmennkringkastingsoppgaven må ikke forveksles med spørsmålet om hvilken 
finansieringsordning som velges for å yte disse tjenestene. Dette innebærer at allmennkringkastere 
kan utøve kommersiell virksomhet som for eksempel salg av reklameplass for å få inntekter, men 
slik virksomhet kan ikke anses som en del av allmennkringkastingsoppgaven(42).

6.2. Tildeling og kontroll

50. For at unntaket i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 skal anvendes, bør allmennkringkastings-
oppgaven være tillagt ett eller flere foretak gjennom et offisielt dokument (for eksempel 
lovgivning, kontrakt eller fastsettelse av vilkår).

51. Beslutningen(e) om tildeling skal nøyaktig angi arten av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste i 
tråd med avsnitt 6.1 ovenfor, og skal fastsette vilkårene for å gi godtgjøringen, samt ordningene 
for å unngå og tilbakebetale enhver overkompensasjon.

52. Dersom allmennkringkastingsoppgaven utvides til å omfatte nye tjenester, bør definisjonen og 
beslutningen(e) om tildeling endres tilsvarende, innenfor rammen av EØS-avtalens artikkel 59 
nr. 2. For å sette allmennkringkastere i stand til å reagere raskt på den teknologiske utvikling, 
kan EFTA-statene også bestemme at tildelingen av en ny tjeneste skal skje etter en vurdering 
som beskrives i avsnitt 6.7 nedenfor, før den opprinnelige beslutningen om tildeling konsolideres 
formelt.

53. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig at allmennkringkasteren formelt gis oppgaven å utføre en klart 
definert offentlig tjeneste. Det er også nødvendig at tjenesten faktisk leveres som beskrevet i den 
formelle avtalen mellom staten og det aktuelle foretaket. Det er derfor ønskelig at et egnet organ 
eller en oppnevnt tilsynsmyndighet fører tilsyn med utførelsen av oppgaven på en åpen og effektiv 
måte. Behovet for et slikt organ eller tilsyn som er ansvarlig for kontrollen, er åpenbart når det 

(39) Sak T-442/03 SIC mot Kommisjonen, (2008) saml. II-1161, nr. 201, og TV2-dommen, nevnt ovenfor, nr. 122–124.
(40) Disse kvalitative kriteriene er ifølge Underretten ”grunnen til at tjenester av allmenn økonomisk betydning i form av kringkasting 

finnes i den nasjonale audiovisuelle sektor”. Det er ”ikke noe grunnlag for en tjeneste av allmenn økonomisk betydning som er gitt 
en slik vid definisjon, men som ikke oppfyller disse kvalitative kravene og i stedet opptrer på samme måte som en kommersiell 
aktør”, se SIC mot Kommisjonen, sitert ovenfor, nr. 211.

(41) Når det gjelder kriteriene i henhold til direktiv 2007/65/EF (direktivet om audiovisuelle medietjenester) for når priskonkurranser 
som omfatter betalingssamtaler, anses som telehandel eller reklame, se sak C-195/06 Österreichischer Rundfunk (ORF) (2007), 
saml. I-8817.

(42) Se TV2-dommen sitert ovenfor, nr. 107–108.
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er fastsatt kvalitetsstandarder for den aktuelle operatøren. Det er ikke Overvåkningsorganets 
oppgave å vurdere om kvalitetsstandarder blir oppfylt, her må det kunne stole på at EFTA-statene 
sikrer den nødvendige kontroll med at kringkasteren utfører sin allmennkringkastingsoppgave og 
blant annet oppfyller de kvalitetsstandarder som oppgaven omfatter(43).

54. Det er opp til EFTA-statene å velge framgangsmåte for å sikre effektivt tilsyn med forpliktelsene 
til å yte offentlig tjeneste, og dermed sette Overvåkningsorganet i stand til å utføre sine oppgaver 
i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2. Et slikt tilsyn anses å være effektivt bare dersom det 
utøves av et organ som i praksis er uavhengig av allmennkringkasterens ledelse, og som har den 
myndighet og den nødvendige kapasitet og ressurser til å utøve regelmessig tilsyn, og som fører 
til at de nødvendige tiltak pålegges dersom det er nødvendig for å sikre at forpliktelsen til å yte 
offentlig tjeneste oppfylles.

55. Dersom det ikke med tilstrekkelig sikkerhet framgår at den offentlige tjenesten faktisk utføres på 
fastsatt måte, vil Overvåkningsorganet ikke kunne utføre sine oppgaver i henhold til EØS-avtalens 
artikkel 59 nr. 2, og vil dermed ikke kunne innvilge unntak i henhold til denne bestemmelsen.

6.3. Valg av finansieringsordning for allmennkringkasting

56. Forpliktelser til å yte offentlig tjeneste kan være kvantitative, kvalitative eller begge deler. Uansett 
form kan det være berettiget med godtgjøring, så lenge tjenestene medfører tilleggskostnader som 
kringkasteren normalt ikke ville pådratt seg.

57. Finansieringsordningene kan deles inn i to hovedkategorier: ”finansiering fra én kilde” og 
”finansiering fra flere kilder”. Kategorien med finansiering fra én kilde omfatter systemer der 
allmennkringkastingen bare finansieres ved hjelp av offentlige midler, uansett form. Systemer 
med finansiering fra flere kilder kan omfatte en rekke ordninger der allmennkringkasting 
finansieres gjennom ulike kombinasjoner av statlige midler og inntekter fra kommersielle eller 
offentlige tjenester, for eksempel salg av reklametid eller programmer og yting av tjenester mot 
betaling.

58. Resolusjonen om allmennkringkasting fastsetter at ”Bestemmelsene i traktaten om opprettelse 
av Det europeiske fellesskap skal ikke berøre medlemsstatenes myndighet til å finansiere 
allmennkringkasting (…)”. Overvåkningsorganet har derfor ingen prinsipielle innvendinger mot 
valget av finansiering fra flere kilder i stedet for fra én kilde.

59. Selv om EFTA-statene står fritt til å velge hvordan allmennkringkastingen skal finansieres, skal 
Overvåknings organet i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 kontrollere at den statlige 
finansieringen ikke påvirker konkurransen i EØS i en uforholdsmessig grad, som nevnt i nr. 37 
ovenfor.

6.4. Krav om innsyn ved vurderingen av statsstøtten

60. For at Overvåkningsorganet skal kunne vurdere statsstøtten, kreves en klar og nøyaktig definisjon 
av allmenn kringkastings oppgaven og et klart og hensiktsmessig skille mellom offentlige tjenester 
og andre tjenester, herunder atskilte regnskaper.

61. Normalt kreves det allerede på nasjonalt plan klart atskilte regnskaper for offentlige tjenester og 
andre tjenester, ettersom det er avgjørende for å sikre innsyn og ansvarlighet ved bruk av offentlige 
midler. Atskilte regnskaper er et redskap for å undersøke påstått kryssubsidiering og for å forsvare 
berettigede utbetalinger av godtgjøring for oppgaver som er av allmenn økonomisk betydning. 
Bare på grunnlag av riktig fordeling av kostnader og inntekter er det mulig å vurdere om offentlig 
finansiering faktisk er begrenset til nettokostnadene for allmennkringkastingsoppgaven, og 
dermed kan godtas i henhold til EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2.

(43) Se saken SIC mot Kommisjonen, sitert ovenfor, nr. 212.
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62. I henhold til direktiv 2006/111/EF (innsynsdirektivet) er medlemsstatene forpliktet til å treffe tiltak 
for å sikre innsyn i foretak som gis sær- eller eneretter, eller som gis oppgaven å utføre en tjeneste 
av allmenn økonomisk betydning og mottar godtgjøring i hvilken som helst form i forbindelse med 
en slik tjeneste, og som samtidig utøver annen virksomhet, det vil si andre tjenester enn offentlige 
tjenester. Disse innsynskravene er: a) foretakenes interne regnskap skiller mellom tjenester av 
allmenn økonomisk betydning og andre tjenester, b) alle kostnader og inntekter bokføres riktig 
på grunnlag av konsekvente og objektivt forsvarlige prinsipper for kostnadsregnskapsføring, og 
c) det framgår klart hvilke prinsipper for kostnadsregnskapsføring som ligger til grunn for de ulike 
kontiene(44).

63. De generelle kravene til innsyn får også anvendelse for kringkastingsvirksomheter i den 
utstrekning de er tillagt oppgaven å yte en tjeneste av allmenn økonomisk betydning og mottar 
offentlig godtgjøring for denne tjenesten, samtidig som de utøver annen virksomhet i form av en 
tjeneste som ikke er av allmenn økonomisk betydning.

64. I kringkastingssektoren utgjør atskilt regnskapsføring ikke noe problem når det gjelder inntekter. 
Overvåkningsorganet er derfor av den oppfatning at kringkastingsforetakene på inntektssiden bør 
gi en detaljert oversikt over kildene til og omfanget av alle inntekter som stammer fra ytingen av 
offentlige og andre tjenester.

65. På kostnadssiden kan det tas hensyn til alle utgifter som påløper i forbindelse med utførelsen av 
den offentlige tjenesten. Dersom foretaket utøver virksomhet som faller utenfor rammen for den 
offentlige tjenesten, skal det bare tas hensyn til kostnadene knyttet til den offentlige tjenesten. 
Overvåkningsorganet er klar over at det i allmenn kringkastings sektoren kan være vanskelig å 
føre atskilte regnskaper på kostnadssiden. Grunnen til dette er EFTA-statene særlig innenfor 
tradisjonell kringkasting kan anse at hele programtilbudet til en kringkaster omfattes av allmenn-
kringkastings oppgaven, samtidig som det tillates at kringkasteren drives kommersielt. Med andre 
ord kan offentlige tjenester og andre tjenester i stor utstrekning ha samme produksjonskostnader, 
og det er ikke alltid mulig å atskille kostnadene på en riktig måte.

66. Kostnader som er spesifikke for andre tjenester enn offentlige tjenester (f.eks. 
markedsføringskostnader i forbindelse med reklame), bør alltid identifiseres tydelig og 
regnskapsføres atskilt. I tillegg skal produksjonskostnader som er beregnet på utvikling av 
virksomhet på området offentlige og andre tjenester, samtidig fordeles forholdsmessig mellom 
offentlige og andre tjenester, når det er mulig å gjøre det på en meningsfylt måte.

67. I andre tilfeller, når de samme ressursene brukes til å yte både offentlige og andre tjenester, 
bør de felles produksjonskostnadene fordeles på grunnlag av forskjellene i foretakets samlede 
kostnader med og uten offentlige tjenester(45). I slike tilfeller er det ikke nødvendig å fordele 
kostnader som i sin helhet er knyttet til offentlige tjenester, men som også er til fordel for 
andre tjenester, mellom de to; de kan i sin helhet tildeles til den offentlige tjenesten. Denne 
framgangsmåten skiller seg fra den som vanligvis anvendes i andre forsyningssektorer, på grunn 
av allmennkringkastingssektorens særtrekk. På området allmennkringkasting skal det tas hensyn 
til nettoinntektene av kommersiell virksomhet knyttet til de offentlige tjenestene med henblikk 
på å beregne nettokostnadene for den offentlige tjenesten og dermed redusere godtgjøringen for 
ytingen av den. Dette reduserer risikoen for kryssubsidiering som oppstår dersom felles kostnader 
for offentlige tjenester regnskapsføres som yting av offentlige tjenester.

68. Det beste eksempelet på situasjonen beskrevet i foregående avsnitt er kostnadene ved å produsere 
programmer innenfor rammen av allmennkringkastingsoppgaven. Disse programmene produseres 
både for å utføre allmennkringkastingsoppgaven og for å tiltrekke publikum med tanke på å 
selge reklametid. Det er imidlertid i praksis umulig å tallfeste med tilstrekkelig nøyaktighet 
hvor stor del av programmet som utfører allmennkringkastingsoppgaven og hvor stor del som 
gir reklameinntekter. Det er derfor fare for at fordelingen av programkostnadene mellom de to 
virksomhetene blir vilkårlig og meningsløs.

(44) Artikkel 4 i direktiv 2006/111/EF (innsynsdirektivet).
(45) Dette er en henvisning til den hypotetiske situasjon at de virksomhetene som ikke er allmenn kringkastings virksomhet, skulle 

opphøre: De kostnadene som dermed ville blitt unngått, er de felles kostnadene som kan tilskrives virksomheter som ikke er en 
del av allmenn kringkastings oppgaven.
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69. Overvåkningsorganet anser at det finansielle innsynet kan økes ytterligere gjennom et egnet 
organisatorisk skille mellom offentlige tjenester og andre tjenester innenfor allmennkringkasteren. 
Et funksjonelt eller strukturelt skille gjør det vanligvis enklere allerede fra starten å unngå 
kryssubsidiering av kommersiell virksomhet og å sikre internprissetting og respekten for 
prinsippet om en armlengdes avstand. Overvåkningsorganet oppfordrer derfor EFTA-statene 
til å overveie å innføre funksjonelt eller strukturelt skille når det gjelder vesentlig kommersiell 
virksomhet som kan atskilles, som en form for beste praksis.

6.5. Nettokostnadsprinsipp og overkompensasjon

70. Ettersom overkompensasjonen ikke er nødvendig for å utføre tjenesten av allmenn økonomisk 
betydning, utgjør den i prinsippet uforenlig statsstøtte som skal tilbakebetales til staten, med 
forbehold for de nærmere bestemmelser om allmennkringkasting som angis i dette avsnitt.

71. Overvåkningsorganet tar utgangspunkt i den betraktning at statsstøtte normalt er nødvendig 
for at foretaket skal kunne utføre sine allmenn kringkastings oppgaver. For å oppfylle kravene 
om forholdsmessighet, er det imidlertid som regel nødvendig at statsstøtten ikke overstiger 
nettokostnadene for allmenn kringkastings oppgaven, under hensyn til andre direkte eller indirekte 
inntekter fra denne. Det vil derfor bli tatt hensyn til nettofordelen ved alle kommersielle 
virksomheter knyttet til den offentlige tjenesten ved fastsettelsen av nettokostnadene for den 
offentlige tjenesten.

72. Foretak som mottar godtgjøring for utførelsen av en allmenn kringkastings oppgave, kan vanligvis 
motta et rimelig utbytte. Utbyttet består av en kapitalavkastning som tar hensyn til risikoen som 
foretaket utsettes eller ikke utsettes for. I kringkastingssektoren utføres ofte allmenn kringkastings-
oppgaven av kringkastere som ikke har utbytte som formål, eller som ikke er nødt til å forrente 
den anvendte kapitalen, og som ikke utøver noen annen virksomhet enn yting av den offentlige 
tjenesten. Overvåkningsorganet anser at det i disse situasjonene ikke er rimelig å innregne et 
utbytteelement i godtgjøringen for å utføre allmenn kringkastings oppgaven(46). I andre tilfeller, 
for eksempel når spesifikke forpliktelser til å yte offentlig tjeneste overdras til kommersielt 
drevne foretak som er nødt til å forrente kapitalen som investeres i dem, kan det imidlertid være 
rimelig å ta hensyn til et utbytteelement som tilsvarer en rimelig forrentning av kapitalen, idet det 
tas hensyn til risikoen, når det er berettiget og når det er nødvendig for å oppfylle forpliktelsen til 
å yte offentlig tjeneste.

73. Allmennkringkastere kan få en årlig overkompensasjon utover nettokostnadene for den offentlige 
tjenesten (”reserver for offentlig tjenestevirksomhet”) i det omfang som er nødvendig for å sikre 
finansiering av deres forpliktelser til å yte offentlig tjeneste. Overvåkningsorganet mener generelt 
at et beløp på opptil 10 % av de årlige budsjetterte utgiftene for allmennkringkastingsoppgaven 
kan anses som nødvendig for at foretaket skal takle svingninger i kostnader og inntekter. 
Overkompensasjon over denne grensen må normalt tilbakebetales uten unødig opphold.

74. Unntaksvis kan allmennkringkastere tillates å beholde et beløp som overstiger 10 % av de årlige 
budsjetterte utgiftene for deres allmennkringkastingsoppgave i behørig begrunnede tilfeller. Dette 
kan bare godtas dersom overkompensasjonen er øremerket på forhånd og på en bindende måte for 
en stor engangsutgift som er nødvendig for at allmennkringkastingsoppgaven skal kunne utføres(47). 
Bruken av en slik øremerket overkompensasjon bør også være tidsbegrenset avhengig av dens 
anvendelsesformål.

75. For å gi Overvåkningsorganet mulighet til å utføre sine oppgaver, skal EFTA-statene fastsette 
vilkårene for allmennkringkasternes anvendelse av ovennevnte overkompensasjon.

76. Ovennevnte overkompensasjon skal anvendes utelukkende for å finansiere offentlige tjenester. 
Kryssubsidiering av kommersiell virksomhet er ikke berettiget og utgjør uforenlig statsstøtte.

(46) Denne bestemmelsen er selvsagt ikke til hinder for at allmennkringkastere kan få utbytte av sin kommersielle virksomhet utenfor 
allmennkringkastingsoppgaven.

(47) Slike særlige reserver kan være berettiget i forbindelse med store teknologiske investeringer (som digitalisering) som ventes å 
inntreffe på et visst tidspunkt og er nødvendige for utførelsen av allmennkringkastingsoppgaven; eller i forbindelse med store 
omstruktureringstiltak som er nødvendige for å opprettholde kontinuerlig drift av en allmennkringkaster i et klart avgrenset 
tidsrom.
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6.6. Ordninger for finansiell kontroll

77. EFTA-statene skal innføre egnede ordninger for å sikre at overkompensasjon ikke forekommer, 
med forbehold for bestemmelsene i nr. 72–76 ovenfor. De skal sikre regelmessig og effektiv kontroll 
av anvendelsen av offentlig finansiering for å hindre overkompensasjon og kryssubsidiering samt 
for å granske nivået for og anvendelsen av ”reserver for offentlig tjenestevirksomhet”. Det er opp 
til EFTA-statene å velge de best egnede og mest effektive kontrollordningene for sine nasjonale 
kringkastingssystemer, idet de også tar hensyn til behovet for å sikre sammenheng med de 
ordninger som finnes for å utøve tilsyn med hvordan allmennkringkastingsoppgavene utføres.

78. Slike kontrollordninger vil bare være effektive dersom de gjennomføres av et eksternt organ 
som er uavhengig av allmennkringkasteren, med jevne mellomrom, helst hvert år. EFTA-statene 
skal sikre at effektive tiltak kan iverksettes for å inndrive overkompensasjon som ikke oppfyller 
bestemmelsene i foregående avsnitt 6.5, og kryssubsidiering.

79. Allmennkringkasternes finansielle situasjon bør granskes inngående ved slutten av hver 
budsjettperiode i samsvar med bestemmelsene for de nasjonale kringkastingssystemene i EFTA-
statene, eller dersom ingen slik periode er foreskrevet, ved utgangen av et tidsrom som vanligvis 
ikke skal overskride fire år. Eventuelle ”reserver for offentlig tjenestevirksomhet” som finnes 
ved slutten av budsjettperioden eller et tilsvarende tidsrom som nevnt ovenfor, skal tas hensyn til 
ved beregningen av allmennkringkasterens finansielle behov for neste periode. Dersom ”reserver 
for offentlig tjenestevirksomhet” gjentatte ganger overskrider 10 % av de årlige kostnadene 
for den offentlige tjenesten, skal EFTA-statene undersøke om finansieringsnivået tilsvarer 
allmennkringkasternes faktiske finansieringsbehov.

6.7. Diversifisering av allmennkringkastingstjenester

80. I de senere år er det skjedd store endringer på de audiovisuelle markedene, som har ført til en 
vedvarende utvikling og diversifisering av programtilbudet. Dette har medført nye spørsmål 
om anvendelsen av reglene for statsstøtte på audiovisuelle tjenester som omfatter mer enn 
kringkastingsvirksomhet i tradisjonell forstand.

81. I denne forbindelse mener Overvåkningsorganet at allmennkringkastere, i samfunnets interesse, 
bør kunne benytte seg av de muligheter som følger av digitalisering og diversifisering av 
distribusjonsplattformer på et teknologinøytralt grunnlag. For å sikre at allmennkringkastere 
spiller en grunnleggende rolle i det nye digitale miljøet, kan de anvende statsstøtte for å tilby 
audiovisuelle tjenester gjennom nye distribusjonsplattformer, som er rettet mot allmennheten og 
mot grupper med særlige interesser, forutsatt at de tar sikte på å dekke de samme demokratiske, 
sosiale og kulturelle behov i vedkommende samfunn, og ikke har uforholdsmessig stor 
innvirkning på markedet som ikke er nødvendig for å utføre allmennkringkastingsoppgaven.

82. Parallelt med den raske utviklingen på kringkastingsmarkedene, skjer det også endringer i 
kringkasternes forretningsmodeller. Som ledd i utførelsen av allmennkringkastingsoppgavene 
skaffer kringkasterne seg i økende grad nye finansieringskilder, som nettreklame eller yting 
av tjenester mot betaling (såkalte betalingstjenester, f.eks. avgiftsbelagt tilgang til arkiver, 
TV-kanaler rettet mot et særlig publikum der man betaler per program (pay-per-view), tilgang 
til mobiltjenester for en engangssum, framskyndet tilgang til TV-programmer mot en avgift, 
nedlasting av innhold fra nettet mot betaling osv.). Betalingselementet i betalingstjenester kan 
for eksempel være koblet til betaling av avgifter for distribusjon i nettverk eller kringkasteres 
opphavsrettigheter (for eksempel der det tilbys tjenester over mobilplattformer mot betaling av 
en mobildistribusjonsavgift).

83. Selv om allmennkringkastingstjenester tradisjonelt har vært fritt tilgjengelige, anser Overvåknings-
organet at et direkte betalingselement i slike tjenester ikke nødvendigvis innebærer at tjenestene 
åpenbart ikke inngår i allmennkringkastingsoppgaven, selv om det påvirker seernes tilgang til 
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tjenestene(48), forutsatt at betalingselementet ikke ødelegger den offentlige tjenestens særlige 
formål, det vil si å oppfylle borgernes sosiale, demokratiske og kulturelle behov, som skiller den fra 
rent kommersielle virksomheter(49). Betalingselementet et ett av aspektene som skal tas hensyn til 
når det avgjøres om slike tjenester skal inngå i allmennkringkastingsoppgaven, ettersom det kan 
påvirke den allmenne tilgjengeligheten og den overordnede utformingen av tjenesten som ytes, 
samt dens innvirkning på markedet. Dersom en gitt tjeneste med et betalingselement oppfyller 
spesifikke sosiale, demokratiske og kulturelle samfunnsbehov uten at den har uforholdsmessig 
stor innvirkning på konkurransen og samhandelen over grensene, kan EFTA-statene overdra en 
slik tjeneste til allmennkringkasteren som en del av allmennkringkastingsoppgaven.

84. Som beskrevet ovenfor kan statsstøtte til allmennkringkastere brukes til å distribuere audiovisuelle 
tjenester på alle plattformer, forutsatt at de materielle kravene i EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 er 
oppfylt. For dette formål skal EFTA-statene ved hjelp av en forutgående vurdering basert på en 
åpen offentlig høring, vurdere om allmennkringkasternes planlagte vesentlige nye audiovisuelle 
tjenester oppfyller kravene i EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2, dvs. om de oppfyller demokratiske, 
sosiale og kulturelle behov i samfunnet, idet det samtidig tas hensyn til den mulige virkningen på 
samhandels- og konkurransevilkårene.

85. Det er opp til EFTA-statene å avgjøre, idet det tas hensyn til kringkastingsmarkedets særtrekk 
og utvikling samt til de tjenester som allerede tilbys av allmennkringkasteren, hva som skal 
anses som en ”vesentlig ny tjeneste”. Det ”nye” ved en virksomhet kan blant annet avhenge av 
virksomhetens innhold og av forbruksmåten(50). Ved vurderingen av om tjenesten er ”vesentlig”, 
kan det tas hensyn til for eksempel de finansielle midlene som kreves for å utvikle den, og den 
forventede virkningen på etterspørselen. Vesentlige endringer av eksisterende tjenester skal være 
gjenstand for den samme vurderingen som vesentlige nye tjenester.

86. Det er opp til EFTA-statene å velge den best egnede ordningen for å sikre at audiovisuelle 
tjenester oppfyller de materielle vilkårene i EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2, idet det tas hensyn til 
særtrekkene ved de nasjonale kringkastingssystemene, og behovet for å sikre redaksjonell frihet 
for allmennkringkasterne.

87. Av åpenhetshensyn og for å få alle relevante opplysninger som er nødvendige for å ta en veloverveid 
beslutning, skal alle berørte parter ha mulighet til å framlegge sine synspunkter på den planlagte 
vesentlige nye tjenesten i forbindelse med en åpen høring. Resultatet av høringen, vurderingen av 
resultatet og begrunnelsen for beslutningen som treffes, skal gjøres tilgjengelig for allmennheten.

88. For å sikre at den offentlige finansieringen av vesentlige nye audiovisuelle tjenester ikke påvirker 
samhandelen og vrir konkurransen i et omfang som strider mot den felles interesse, skal EFTA-
statene på grunnlag av resultatet av den åpne høringen vurdere en ny tjenestes samlede virkning 
på markedet ved å sammenligne situasjonen med og uten den planlagte nye tjenesten. Ved 
vurderingen av virkningen på markedet kan relevante aspekter omfatte for eksempel lignende 
eller substituerbare tilbud, redaksjonell konkurranse, markedsstruktur, allmenn kringkasterens 
markedsstilling, konkurransenivå og mulig virkning på private initiativer. Denne virkningen må 
avveies mot tjenestenes samfunnsmessige verdi. Dersom virkningene på markedet er overveiende 
negative, vil statsmidler til audiovisuelle tjenester anses som forholdsmessige bare dersom de 
er berettiget på grunnlag av den merverdien de skaper i form av å oppfylle samfunnets sosiale, 
demokratiske og kulturelle behov(51), idet det også tas hensyn til det eksisterende samlede tilbudet 
av offentlige tjenester.

(48) Som Europarådet fastslår i sin rekommandasjon om allmennkringkastingsmedier i informasjonssamfunnet, ”(…) kan 
medlemsstatene vurdere supplerende finansieringsløsninger forutsatt at de tar behørig hensyn til markeds- og konkurransespørsmål. 
Særlig når det gjelder individuelt tilpassede tjenester, kan medlemsstatene vurdere å tillate at allmenn kringkastings medier krever 
betaling (…). Ingen av disse løsningene skal imidlertid sette prinsippet om allmenn tilgjengelighet til allmenn kringkastings-
medier eller føre til at samfunnsgrupper forskjellsbehandles (…) Når medlemsstatene utvikler nye finansieringsordninger, skal 
medlemsstatene ta behørig hensyn til innholdets art, i allmennhetens og den felles interesse.”

(49) Overvåkningsorganet anser for eksempel at kravet om direkte betaling fra brukerne for særlig ettertraktet innhold vanligvis 
skal anses som kommersiell virksomhet. På den annen side anser Overvåkningsorganet for eksempel ikke at krav om rene 
overføringsavgifter for kringkasting av et balansert og variert programtilbud over nye plattformer, for eksempel mobile enheter, 
ville gjøre tilbudet til en kommersiell virksomhet.

(50) For eksempel mener Overvåkningsorganet at noen former for lineær overføring, som samtidig overføring av kveldsnyhetene på 
andre plattformer (f.eks. Internett, mobile enheter), ikke skal anses som ”nye” i henhold til dette kapittel. Hvorvidt andre former 
for gjenutsending av allmennkringkasteres programmer på andre plattformer kan anses som vesentlige nye tjenester, bør avgjøres 
av EFTA-statene, som skal ta hensyn til de aktuelle nye tjenestenes art og særtrekk.

(51) Se også fotnote 40 ovenfor med hensyn til begrunnelsen for en kringkastingstjeneste av allmenn økonomisk betydning.
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89. En slik vurdering vil være objektiv bare dersom den foretas av et organ som i praksis er uavhengig 
av allmennkringkasterens ledelse, også med hensyn til medlemmenes tiltredelse og fratredelse, 
og som har tilstrekkelig kapasitet og ressurser til å utføre sine plikter. EFTA-statene skal kunne 
utforme en framgangsmåte som står i forhold til markedets størrelse og allmennkringkasterens 
markedsstilling.

90. Betraktningene ovenfor er ikke til hinder for at allmennkringkastere kan prøve innovative nye 
tjenester (f.eks. i form av pilotprosjekter) i begrenset omfang (f.eks. målt i tid og publikumstall) 
med det formål å innhente opplysninger om muligheten for og merverdien av den planlagte 
tjenesten, forutsatt at en slik prøvefase ikke kan sidestilles med innføring av en ferdigutviklet 
vesentlig ny audiovisuell tjeneste.

91. Overvåkningsorganet anser at ovennevnte vurdering på nasjonalt plan vil bidra til å sikre 
at EØS-avtalens regler for statsstøtte overholdes. Dette berører ikke Overvåkningsorganets 
og Kommisjonens myndighet til å kontrollere om EFTA-statene overholder EØS-avtalens 
bestemmelser, eller deres rett til å handle, når det er nødvendig, også på grunnlag av klager eller 
på eget initiativ.

6.8. Forholdsmessighet og markedsatferd

92. I samsvar med EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2 skal allmennkringkastere ikke utøve 
virksomhet som ville føre til uforholdsmessig vridning av konkurransen, og som ikke er 
nødvendig for å utføre allmennkringkastingsoppgaven. For eksempel anses det generelt 
som berettiget at allmennkringkastere kjøper ettertraktet innhold som en del av den samlede 
allmennkringkastingsoppgaven. Det vil imidlertid oppstå uforholdsmessig vridning av 
konkurransen dersom allmennkringkastere skulle la eneretter til ettertraktede programmer 
være ubrukt uten å bruke dem selv eller uten å tilby lisens på dem på en åpen måte og i rimelig 
tid. Overvåkningsorganet oppfordrer derfor EFTA-statene til å sikre at allmennkringkasterne 
overholder prinsippet om forholdsmessighet også med hensyn til ervervelse av ettertraktede 
rettigheter, og til å fastsette regler for allmennkringkasternes videresalg av ubrukte ettertraktede 
eneretter.

93. Når allmennkringkastere utøver kommersiell virksomhet, skal de være forpliktet til å overholde 
markedsprinsippene, og når de opptrer gjennom kommersielle datterselskaper, skal de holde en 
armlengdes avstand til disse. EFTA-statene skal sikre at allmennkringkastere overholder prinsippet 
om en armlengdes avstand, foretar sine investeringer i tråd med markeds investorprinsippet, og 
avholder seg fra å innlate seg på konkurransebegrensende opptreden overfor konkurrentene på 
grunnlag av den offentlige finansieringen.

94. Ett eksempel på konkurransebegrensende opptreden kan være underprising. En allmennkringkaster 
kan bli fristet til å senke prisene på reklame eller andre ikke-offentlige tjenester (som kommersielle 
betalingstjenester) under et nivå som med rimelighet kan anses som markedsprisen, for å redusere 
konkurrentenes inntekter, ettersom underskuddet som blir resultatet av lavere inntekter dekkes 
av den offentlige godtgjøringen. En slik opptreden kan ikke anses å inngå i kringkasterens 
allmennkringkastingsoppgave, og vil i alle tilfeller påvirke handels- og konkurransevilkårene i 
Det europeiske økonomiske område i et omfang som strider mot den felles interesse og dermed 
strider mot EØS-avtalens artikkel 59 nr. 2.

95. Med tanke på forskjellene mellom de ulike markedssituasjonene skal det, idet det tas hensyn til det 
berørte markedets eller tjenestens særtrekk, i hvert enkelt tilfelle vurderes om allmennkringkasterne 
overholder markedsprinsippene, og særlig spørsmålene om allmennkringkasterne underpriser 
sine kommersielle tilbud, og om de overholder forholdsmessighetsprinsippet i forbindelse med 
ervervelsen av ettertraktede rettigheter(52).

(52) Et relevant spørsmål kan for eksempel være om allmennkringkastere konsekvent overbyr i forbindelse med rettigheter til 
ettertraktede programmer på en måte som går utenfor rammen for allmennkringkastingsoppgaven og fører til uforholdsmessige 
vridninger på markedet.
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96. Overvåkningsorganet mener at det i første rekke er opp til nasjonale myndigheter å sikre at 
allmennkringkasterne overholder markedsprinsippene. For dette formål skal EFTA-statene 
innføre egnede ordninger som gjør det mulig å vurdere eventuelle klager på en effektiv måte på 
nasjonalt plan.

97. Uten hensyn til foregående nummer kan Overvåkningsorganet, om nødvendig, treffe tiltak på 
grunnlag av EØS-avtalens artikkel 53, 54, 59 og 61.

7. Anvendelsesområde i tid

98. Dette kapittel får anvendelse fra den første dag etter at Overvåkningsorganet vedtar det. Det 
erstatter det tidligere kapittelet om anvendelsen av reglene for statsstøtte på allmennkringkasting 
i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte.

99. I samsvar med kapittelet om regler som skal anvendes ved vurdering av ulovlig statsstøtte(53), vil 
Overvåkningsorganet i forbindelse med støtte som ikke er meldt, anvende

a) dette kapittel dersom støtten ble gitt etter at det ble vedtatt,

b) det tidligere kapittelet om anvendelse av reglene for statsstøtte på allmenn kringkasting, som 
ble vedtatt 23. april 2004, i alle andre tilfeller.

(53) Vedtatt ved vedtak nr. 154/07/COL av 3.5.2007 om sekstitredje endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på 
statsstøtteområdet ved ajourføring og innføring av et nytt kapittel om reglene for ulovlig støtte, EUT L 73 av 19.3.2009, 
s. 23, og EØS-tillegget nr. 15 av 19.3.2009, s. 1, tilgjengelig på Overvåkningsorganets nettsted: http://www.eftasurv.
int/?1=1&showLinkID=15119&1=1

http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15119&1=1
http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15119&1=1
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Melding fra EFTAs overvåkningsorgan om gjeldende rentesatser for tre EFTA-
stater for tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med 

virkning fra 1. januar 2012

Offentliggjøres i henhold til artikkel 10 i vedtak 195/04/COL av 14. juli 2004 (offentliggjort 
i EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillegget nr. 26 av 25.5.2006, s. 1)

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kapittelet om framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og 
kalkulasjonsrenter i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte, som endret ved Overvåkningsorganets 
vedtak nr. 788/08/COL av 17. desember 2008. For å finne den gjeldende referanserenten må det legges 
til marginer i henhold til retningslinjene for statsstøtte. For kalkulasjonsrenten betyr dette at den aktuelle 
marginen på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. Rentesatsen for tilbakebetaling av statsstøtte 
beregnes også vanligvis ved å legge 100 poeng til grunnsatsen som beskrevet i Overvåkningsorganets 
vedtak nr. 789/08/COL av 17. desember 2008 om endring av Overvåkningsorganets vedtak nr. 195/04/
COL av 14. juli 2004 (offentliggjort i EUT L 340 av 22.12.2010, s. 1, og EØS-tillegget nr. 72 av 
22.12.2010, s. 1).

Island Liechtenstein Norge

1.1.2012 – 4,70 0,31 3,57

 2012/EØS/26/02
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DOMSTOLENS DOM

av 23. januar 2012

i sak E-2/11

STX Norway Offshore AS m.fl. mot Staten, representert ved Tariffnemnda

(Fri bevegelighet for tjenester – Direktiv 96/71/EF – Utsending av arbeidstakere – 
Minstelønn – Lengste ordinære arbeidstid – Vederlag for arbeidsoppdrag hvor overnatting 

utenfor hjemmet er nødvendig – Kompensasjon for utgifter)

I sak E-2/11 mellom STX Norway Offshore AS m.fl. og Staten, representert ved Tariffnemnda – 
ANMODNING til domstolen fra Borgarting lagmannsrett i medhold av artikkel 34 i avtalen mellom 
EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, vedrørende forenligheten med 
EØS-retten av arbeids- og ansettelsesvilkår fastsatt i tariffavtale som er erklært å ha allmenn gyldighet 
innenfor byggearbeid i skipsfartsnæringen, og om tolkning av EØS-avtalen artikkel 36 og artikkel 3 
i rettsakten referert til i EØS-avtalens vedlegg XVIII nr. 30, dvs. europaparlaments- og rådsdirektiv  
96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting, tilpasset 
til EØS-avtalen ved avtalens protokoll 1, har domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, og 
dommerne Per Christiansen og Páll Hreinsson (saksforberedende dommer), 23. januar 2012 avgitt følgende 
rådgivende uttalelse: 

1. Begrepet ”lengste arbeidstid og korteste hviletid” fastsatt i artikkel 3 nr. 1 første ledd bokstav a) i 
direktiv 96/71/EF omfatter vilkår om ”lengste ordinære arbeidstid” av den art som er beskrevet i 
anmodningen om en rådgivende uttalelse. 

2. Artikkel 3 nr. 1 første ledd bokstav c) i direktiv 96/71/EF, tolket i lys av EØS-avtalen artikkel 36, 
er i prinsippet til hinder for at en EØS-stat kan kreve at et foretak etablert i en annen EØS-stat og 
som yter tjenester på førstnevnte stats territorium, betaler sine arbeidstakere den minstelønn som 
er fastsatt av denne stats nasjonale regler for arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er 
nødvendig, med mindre reglene som gir rett til slikt tilleggsvederlag har et mål som er begrunnet i 
tvingende allmenne hensyn, og anvendelsen av dem ikke er uforholdsmessig. Det er opp til nasjonale 
myndigheter eller eventuelt domstolene i vertsstaten å avgjøre om disse regler faktisk forfølger et 
mål som er begrunnet i tvingende allmenn hensyn, og om dette gjøres ved bruk av forholdsmessige 
midler.

3. Direktiv 96/71/EF tillater ikke en EØS-stat å sikre arbeidstakere utsendt til dens territorium fra en 
annen EØS-stat kompensasjon for utgifter til reise, kost og losji for arbeidsoppdrag hvor overnatting 
utenfor hjemmet er nødvendig, med mindre dette kan rettferdiggjøres på grunnlag av bestemmelser 
om offentlig orden.

4. Dekningsgraden for den aktuelle tariffavtale før den ble erklært å ha allmenn gyldighet, er ikke av 
betydning for svarene på spørsmål 1 a–c). 

EFTA-DOMSTOLEN

 2012/EØS/26/03
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Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av Reykjavík 
tingrett 16. desember 2011 i sak mellom Vín Tríó ehf. og Den islandske stat

(Sak E-19/11)

Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjavík tingrett) har ved brev av 16. desember 2011 rettet en anmodning 
til EFTA-domstolen, mottatt ved domstolens kontor 26. desember 2011, om en rådgivende uttalelse i sak 
mellom Vín Tríó ehf. og Den islandske stat, med følgende spørsmål: 

1. Strider det mot artikkel 11 eller artikkel 16 første ledd i avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde dersom en avtalepart gjennom lover eller forskrifter fastsetter at et organ, som 
utøver et statlig monopol på detaljsalg av alkohol, kan nekte å selge på sitt utsalgssted alkoholholdig 
drikke som inneholder stimulerende midler som koffein?

2. Dersom EFTA-domstolen anser en ordning som beskrevet i det første spørsmål for å utgjøre en 
kvantitativ importrestriksjon eller et tiltak som har tilsvarende virkning etter artikkel 11 i avtalen 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, anmodes det om svar på spørsmålet om denne 
ordning likevel kan anses som rettferdiggjort etter avtalens artikkel 13.

3. Dersom en ordning som beskrevet i det første spørsmål anses å være i strid med artikkel 11 eller 
artikkel 16 første ledd i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, anmodes det 
om svar på spørsmålet om EFTA-domstolen mener (i den utstrekning den vurderer slike spørsmål) 
at de vilkår som saksøker må oppfylle for å få rett til erstatning fra EFTA-staten som følge av brudd 
på avtalen, er innfridd.

 2012/EØS/26/04
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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.6454 – Limagrain/KWS/Genective JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 25. april 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Vilmorin & Cie SA 
(”VCO”, Frankrike), som kontrolleres av Groupe Limagrain Holding (”Limagrain”, Frankrike), og 
KWS SAAT AG (”KWS”, Tyskland) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Genective SA (”Genective”, Frankrike).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Limagrain: landbruksbasert industriell virksomhet, inkludert frø til åker, grønnsakfrø og 
kornprodukter

– VCO: forskning, frøavl, produksjon og salg av frø til sektoren 

– KWS: forskning, frøavl, produksjon og salg av frø til landbruksvekster

– Genective: forskning og utvikling før markedsføring av sorter som inneholder en eller flere 
transgene egenskaper samt patentering av disse 

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 135 av 9.5.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6454 – 
Limagrain/KWS/Genective JV, 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

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

 2012/EØS/26/05

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 2. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Solvay SA (”Solvay”, Belgia) 
og Air Liquide International (”Air Liquide”, Frankrike) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar 
kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nystiftet fellesforetak 
(”JV”, Belgia).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Solvay: morselskapet til et internasjonalt konsern av foretak med virksomhet innenfor 
forskning, utvikling, produksjon, markedsføring og salg av kjemikalier og plast

– Air Liquide: virksomhet innenfor produksjon og levering av industrigasser og tilknyttede 
tjenester til ulike industrier 

– JV: kommer til å finansiere, bygge, drive og vedlikeholde anlegg for fluorgassproduksjon som 
ligger i eller i tilknytning til brukerens lokaler for forsyning av F2 gjennom rørledninger til 
kunder innenfor solcelle- og flatskjermbransjen som hovedsakelig ligger i Asia

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 136 av 11.5.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6511 – Solvay/
Air Liquide/JV, 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/26/06

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 26/24 11.5.2012

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6525 – SESA/Disa/SAE/JV)

1. Kommisjonen mottok 26. april 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de spanske foretakene Shell España 
S.A. (”SESA”), som i siste instans kontrolleres av britiske Royal Dutch Shell (”Shell”), og Disa 
Corporación Petrolífera S.A. (”Disa”) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det spanske foretaket Shell Aviation España 
S.L. (”SAE”), som for tiden kontrolleres av Shell alene.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Shell: verdensomspennende leting etter, produksjon og salg av olje og naturgass, produksjon 
og salg av oljeprodukter og kjemikalier, herunder klebemidler og drivstoff til luftfartøyer, 
strømproduksjon og produksjon av energi fra fornybare kilder

– Disa: salg, lagerhold, lagring og transportlogistikktjenester for kjøretøydrivstoff og flytende 
petroleumsgass, sjøtransport av oljeprodukter på Kanariøyene, industrielle tjenester samt bygg

– SAE: markedsføring av drivstoff for luftfartøyer i Spania

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 135 av 9.5.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6525 – SESA/
Disa/SAE/JV, 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/26/07

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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.6528 – Dow Europe/Aksa Akrilik/Aksa Karbon JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 26. april 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Dow Europe Holding B.V 
(”Dow Europe”, Nederland), som i siste instans kontrolleres av The Dow Chemical Company 
(”Dow”, USA), og Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. (”Aksa Akrilik”, Tyrkia), som i siste instans 
kontrolleres av Akkök Sanayi Yatirim ve Gelistirme A.S. (”Akkök”, Tyrkia), ved kjøp av aksjer 
i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
foretaket Karbon Elyaf Sanayi Anonim Şirketi (”Aksa Karbon”, Tyrkia).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Dow: plast og kjemikalier, landbruksvitenskap, hydrokarbon- og energiprodukter og -tjenester

– Akkök: organiske og uorganiske kjemikalier samt kjemikalier med høy ytelse, akryl-, tekniske 
og karbonfibrer, strømproduksjon, produksjon og farging av garn, oppføring og forvaltning av 
eiendom, havneforvaltning

– Aksa Karbon: framstilling av karbonfibrer av polyakrylnitril, mellomprodukter og 
komposittmateriale av karbonfibrer som hovedsakelig brukes innenfor vindenergi, transport, 
bilindustri, infrastruktur, strømoverføring via luftledning samt olje- og gassindustri offshore

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 131 av 5.5.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6528 – Dow 
Europe/Aksa Akrilik/Aksa Karbon JV, 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/26/08

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

(Sak COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 3. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket Bouygues Bâtiment 
International S.A. (”BBI”), som inngår i det franske konsernet Bouygues S.A. (”Bouygues”), ved 
kjøp av aksjer overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
det britiske foretaket Amelia Investments Limited (”Amelia”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Bouygues: bygg, telekommunikasjon og media

– Amelia: bygge- og anleggsarbeid i Storbritannia gjennom sine datterselskaper Thomas Vale 
Construction Plc og Fitzgerald Contractors Limited

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 136 av 11.5.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6567 
– Bouygues/Amelia, 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/26/09

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

(Sak COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 30. april 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Lecta S.A. (”Lecta”) ved kjøp 
av aksjer overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
Polyedra S.p.A. og Polyedra AG (samlet omtalt som ”Polyedra”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Lecta: virksomhet hovedsakelig innenfor framstilling av belagt finpapir og, i mindre grad, 
framstilling av spesialpapir samt handel med papir

– Polyedra: virksomhet innenfor handel med papir

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 136 av 11.5.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6569 – Lecta/
Polyedra, 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

(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”).
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COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Avslutning av behandling

(Sak COMP/M.6362 – CIN/Tirrenia Business Branch)

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004

Kommisjonen mottok 21. november 2011 forhåndsmelding om en planlagt foretaks sammenslutning der 
Compagnia Italiana di Navigazione S.r.l. (Italia) hadde til hensikt å overta det italienske foretaket Tirrenia 
di Navigazione S.p.A. (Italia).

Kommisjonen vedtok 18. januar 2012 å innlede behandling i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 6 nr. 1 bokstav c). Kommisjonen har avsluttet behandlingen ettersom partene har påvist overfor 
Kommisjonen at de har trukket tilbake den meldte foretakssammenslutningen.

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6244 – BNP Parisbas/Fortis Commercial Finance Holding)

Kommisjonen vedtok 5. september 2011 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32011M6244. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

 2012/EØS/26/11

 2012/EØS/26/12

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6453 – Carlyle/Dr. Axel Paeger/Quadriga Capital IV/Ameos)

Kommisjonen vedtok 22. mars 2012 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32012M6453. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

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

Kommisjonen vedtok 16. april 2012 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på fransk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32012M6472. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

 2012/EØS/26/13

 2012/EØS/26/14

http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6478 – Mitsubishi Corporation/Maxingvest/ML Participações/
Paraguaçu Participações/Friele/Ipanema)

Kommisjonen vedtok 19. mars 2012 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32012M6478. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6479 – MNV/Rába)

Kommisjonen vedtok 11. april 2012 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32012M6479. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6513 – Avenance Italy/Gemeaz Cusin)

Kommisjonen vedtok 23. mars 2012 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32012M6513. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6519 – Cremer/L Possehl/Possehl Erzkontor JV)

Kommisjonen vedtok 23. mars 2012 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32012M6519. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

(Sak COMP/M.6532 – Samsung Group/Corning Group)

Kommisjonen vedtok 4. april 2012 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammenslutning, 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 
i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort 
etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32012M6532. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretaks sammenslutning

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

Kommisjonen vedtok 17. april 2012 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks sammen-
slutning, og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretnings hemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for  onkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 
nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, med mulighet 
for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32012M6533. EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).
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Statsstøtte – Polen

Statsstøtte SA.33114 (12/C) (tidl. 11/NN) – Påstått støtte til Crist skipsverft

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 TEUV

Kommisjonen har ved brev av 25. januar 2012 underrettet Polen om at den har besluttet å innlede 
gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 
hensyn til ovennevnte støtte.

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 
ble offentliggjort (EUT C 129 av 4.5.2012, s. 9), til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faks: +32 22961242

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

Statsstøtte – Frankrike

Statsstøtte SA.26494 (12/C) (tidl. 12/NN) – La Rochelle lufthavn

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 TEUV

Kommisjonen har ved brev av 8. februar 2012 underrettet Frankrike om at den har besluttet å innlede 
gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 
hensyn til ovennevnte støtte.

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 
ble offentliggjort (EUT C 130 av 4.5.2012, s. 10), til:

Directorate-General for Competition
State Aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faks: +32 22961242

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

Statsstøtte SA.30704 (12/C) (tidl. NN 53/10) – Ytterligere støttetiltak til Latvias 
eidendoms- og hypotekbank 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 TEUV

Kommisjonen har ved brev av 26. januar 2012 underrettet Latvia om at den har besluttet å innlede 
gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 
hensyn til ovennevnte støtte.

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 
ble offentliggjort (EUT C 130 av 4.5.2012, s. 42), til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faks: +32 22961242

Merknadene vil bli oversendt Latvia. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, 
kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.
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Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og 
referanse-/kalkulasjonsrenter for 27 medlemsland gjeldende fra 1. mai 2012

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 
21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1))

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 
fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 
referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 
betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning 
(EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for 
tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i 
egen beslutning. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 53 av 23.2.2012, s. 11, og EØS-tillegget nr. 11 av 1.3.2012, s. 8

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL
1.1.2011 28.2.2011 1,49 1,49 3,97 1,49 1,79 1,49 1,76 1,49 1,49
1.3.2011 30.4.2011 1,49 1,49 3,97 1,49 1,79 1,49 1,76 1,49 1,49
1.5.2011 30.6.2011 1,73 1,73 3,97 1,73 1,79 1,73 1,76 1,73 1,73
1.7.2011 31.7.2011 2,05 2,05 3,97 2,05 1,79 2,05 1,76 2,05 2,05
1.8.2011 31.12.2011 2,05 2,05 3,97 2,05 1,79 2,05 2,07 2,05 2,05
1.1.2012 29.2.2012 2,07 2,07 3,66 2,07 1,72 2,07 1,85 2,07 2,07
1.3.2012 30.4.2012 2,07 2,07 3,66 2,07 1,72 2,07 1,85 2,07 2,07
1.5.2012 – 1,67 1,67 3,66 1,67 1,72 1,67 1,85 1,67 1,67

Fra Til ES FI FR HU IE IT LT LU LV
1.1.2011 28.2.2011 1,49 1,49 1,49 5,61 1,49 1,49 2,56 1,49 2,64
1.3.2011 30.4.2011 1,49 1,49 1,49 5,61 1,49 1,49 2,56 1,49 2,20
1.5.2011 30.6.2011 1,73 1,73 1,73 5,61 1,73 1,73 2,56 1,73 2,20
1.7.2011 31.7.2011 2,05 2,05 2,05 5,61 2,05 2,05 2,56 2,05 2,20
1.8.2011 31.12.2011 2,05 2,05 2,05 5,61 2,05 2,05 2,56 2,05 2,20
1.1.2012 29.2.2012 2,07 2,07 2,07 6,39 2,07 2,07 2,57 2,07 2,38
1.3.2012 30.4.2012 2,07 2,07 2,07 7,48 2,07 2,07 2,57 2,07 2,78
1.5.2012 – 1,67 1,67 1,67 7,48 1,67 1,67 2,57 1,67 2,78

Fra Til MT NL PL PT RO SE SI SK UK
1.1.2011 28.2.2011 1,49 1,49 4,26 1,49 7,18 1,76 1,49 1,49 1,48
1.3.2011 30.4.2011 1,49 1,49 4,26 1,49 7,18 2,23 1,49 1,49 1,48
1.5.2011 30.6.2011 1,73 1,73 4,26 1,73 7,18 2,65 1,73 1,73 1,48
1.7.2011 31.7.2011 2,05 2,05 4,26 2,05 7,18 2,65 2,05 2,05 1,48
1.8.2011 31.12.2011 2,05 2,05 4,26 2,05 7,18 2,65 2,05 2,05 1,48
1.1.2012 29.2.2012 2,07 2,07 4,91 2,07 6,85 2,76 2,07 2,07 1,74
1.3.2012 30.4.2012 2,07 2,07 4,91 2,07 6,85 2,76 2,07 2,07 1,74
1.5.2012 – 1,67 1,67 4,91 1,67 6,85 2,76 1,67 1,67 1,74
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