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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN 

nr. 271/14/COL

av 9. juli 2014

om 97. endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet 
ved å vedta nye retningslinjer for forskning, utvikling og innovasjon

EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN (heretter kalt ”Overvåkningsorganet”) HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (heretter kalt ”EØS-
avtalen”), særlig artikkel 61–63 og protokoll 26,

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

ut fra følgende betraktninger:

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

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåknings- og domstolsavtalen 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.

Europakommisjonen offentliggjorde 21. mai 2014 kommisjonsmeldingen ”Rammeregler for statsstøtte til 
forskning og utvikling og innovasjon».(1)  I rammereglene angis vilkårene for når offentlig finansiering 
av forskning og utvikling og innovasjon kan utgjøre statsstøtte og, når den utgjør statsstøtte, vilkårene for 
forenlighet med det indre marked. De får anvendelse fra 1. juli 2014. 

Rammereglene er relevante for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Det må sikres ensartet anvendelse av statsstøttereglene for EØS i hele Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, i tråd med målet om ensartethet fastsatt i EØS-avtalens artikkel 1. 

Ifølge avsnitt II under overskriften ”GENERELT” i vedlegg XV til EØS-avtalen skal Overvåkningsorganet, 
etter samråd med Europakommisjonen, vedta tilsvarende nye retningslinjer som dem Europakommisjonen 
vedtar. 

Det er holdt samråd med Europakommisjonen.

Det er holdt samråd med EFTA-statene ved brev om dette av 26. juni 2014 – 

(1) EUT C 198 av 27.6.2014, s. 1.

EFTA-ORGANER 
EFTAs OVERVÅKNINGSORGAN

 2015/EØS/44/01
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

De materielle reglene på statsstøtteområdet endres ved at det innføres nye retningslinjer for forskning, 
utvikling og innovasjon. De nye retningslinjene er vedlagt dette vedtak, og utgjør en integrert del av 
vedtaket.

Artikkel 2

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet.

Utferdiget i Brussel 9. juli 2014

For EFTAs overvåkningsorgan

 Oda Helen Sletnes Helga Jónsdóttir

 President Medlem av kollegiet
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VEDLEGG

Statsstøtte til forskning og utvikling og innovasjon (1)

Innhold

INNLEDNING

1. Anvendelsesområde og definisjoner

1.1. Anvendelsesområde

1.2. Støttetiltak som omfattes av disse retningslinjene

1.3. Definisjoner

2. Statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

2.1. Organisasjoner for spredning av forskning og kunnskap og forskningsinfrastrukturer som 
mottakere av statsstøtte

2.1.1. Offentlig finansiering av ikke-økonomisk virksomhet

2.1.2. Offentlig finansiering av økonomisk virksomhet

2.2. Indirekte statsstøtte til foretak gjennom offentlig finansierte organisasjoner for forsknings- 
og kunnskapsspredning og forskningsinfrastrukturer

2.2.1. Forskning på vegne av foretak (oppdragsforskning eller forskningstjenester)

2.2.2. Samarbeid med foretak

2.3. Offentlig innkjøp av forsknings- og utviklingstjenester

3. Felles vurderingsprinsipper

4. Vurdering av FUI-støttens forenlighet

4.1. Bidrag til et veldefinert mål av felles interesse:

4.1.1. Allmenne vilkår

4.1.2. Ytterligere vilkår for individuell støtte

4.2. Behov for statlig inngripen

4.2.1. Allmenne vilkår 

4.2.2. Ytterligere vilkår for individuell støtte

4.3. Støttetiltakets hensiktsmessighet

4.3.1. Formålstjenlighet sammenlignet med andre politiske virkemidler

4.3.2. Formålstjenlighet sammenlignet med andre støtteformer

4.4. Incentivvirkning

4.4.1. Allmenne vilkår

4.4.2. Ytterligere vilkår for individuell støtte

(1)  Disse retningslinjene tilsvarer Kommisjonsmeldingen ”Rammeregler for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon” (EUT  
C 198 av 27.6.2014, s. 1)



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 44/4 6.8.2015

4.5. Støttens forholdsmessighet

4.5.1. Allmenne vilkår

4.5.2. Ytterligere vilkår for individuell støtte

4.6. Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurranse og handel

4.6.1. Generelle betraktninger 

4.6.2. Støtteordninger 

4.6.3. Ytterligere vilkår for individuell støtte

4.7. Åpenhet

5. Vurdering

6. Rapportering og overvåking

7. Anvendelighet

8. Revisjon

Tillegg I – Støtteberettigede kostnader

Tillegg II - Høyeste støtteandeler
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INNLEDNING

1. For å unngå at statlig støtte vrir konkurransen innenfor Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (”EØS”) og påvirker samhandelen mellom avtalepartene i EØS-avtalen 
(”avtalepartene”) på en måte som strider mot de felles interesser, fastsettes ved artikkel 61 nr. 1 
i EØS-avtalen prinsippet om at statsstøtte er forbudt. I henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 2 
og 3 kan imidlertid statsstøtte i visse tilfeller være forenlig med EØS-avtalens virkemåte.

2. Å fremme forskning og utvikling og innovasjon (”FUI”) er et viktig EØS-mål som er fastsatt 
i artikkel 1 nr. 2 bokstav f) og artikkel 78 i EØS-avtalen, som krever samarbeid mellom 
avtalepartene på dette området(2). Hovedmålene er å styrke det vitenskapelige og teknologiske 
grunnlaget til europeisk industri, og å oppmuntre dens konkurranseevne internasjonalt. 

3. I sin ”Europa 2020-strategi”(3) framhever Europakommisjonen (”Kommisjonen”) forskning 
og utvikling (”FoU”) som en viktig pådriver for å nå målet om intelligent, bærekraftig og 
inkluderende vekst. For dette formål har Kommisjonen fastsatt et overordnet mål om at 3 % av 
Den europeiske unions brutto nasjonalprodukt (”BNP”) skal investeres i FoU innen 2020. For 
å fremme utvikling innenfor FUI omfatter Europa 2020-strategien særlig flaggskipinitiativet 
”Innovasjonsunionen”(4), som har som mål å forbedre rammevilkårene for og tilgangen til 
finansiering til forskning og utvikling for å sikre at innovative ideer kan bli til produkter og 
tjenester som skaper vekst og jobber(5). I Kommisjonens Europa 2020-melding ble det påpekt at 
statsstøttepolitikken ”aktivt og positivt kan bidra (…) ved å fremme og støtte initiativer for mer 
innovative, effektive og miljøvennlige teknologier, samtidig som tilgangen til offentlig støtte til 
investering, risikokapital og finansiering av forskning og utvikling forenkles.”

4. Mens det er allment akseptert at konkurransedyktige markeder er tilbøyelige til å gi effektive 
resultater med tanke på priser, produksjon og bruk av ressurser, kan statlig inngripen gi 
mer effektive markeder ved markedssvikt(6) og dermed bidra til intelligent, bærekraftig og 
inkluderende vekst. I forbindelse med FUI kan markedssvikter oppstå for eksempel fordi 
markedsdeltakerne normalt ikke tar hensyn til (positive) ringvirkninger som følger for andre 
aktører i økonomien, og derfor gjennomfører FUI-virksomhet på et nivå som er for lavt fra et 
samfunnsmessig ståsted.  Tilsvarende kan FUI-prosjekter lide under utilstrekkelig tilgang til 
finansiering (på grunn av asymmetrisk informasjon) eller under samordningsproblemer mellom 
foretak. Statsstøtte til FUI kan dermed være forenlig med EØS-avtalens virkemåte, når den 
kan forventes å bøte på en markedssvikt ved å fremme gjennomføring av et viktig prosjekt av 
felleseuropeisk interesse, eller forenkle utviklingen av visse former for økonomisk virksomhet, 
og der den påfølgende vridningen av konkurranse og handel ikke strider mot felles interesser. 

5. Støtte til FUI vil hovedsakelig anses som berettiget med hjemmel i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 
bokstav b) og c), ifølge hvilke EFTAs overvåkningsorgan (heretter kalt ”Overvåkningsorganet”) 
kan betrakte statsstøtte som forenlig med EØS-avtalens virkemåte som har til formål å fremme 
gjennomføring av viktige prosjekter av felleseuropeisk interesse eller lette utviklingen av visse 
former for økonomisk virksomhet, når støtten ikke endrer vilkårene for samhandelen i et omfang 
som strider mot felles interesser.

(2) Forskning og utvikling omfattes dessuten av protokoll 31 til EØS-avtalen. Nærmere opplysninger finnes på http://www.efta.int/eea/
policy-areas/flanking-horizontal-policies/research-innovation

(3) Kommisjonsmelding, ”Europa 2020 – En strategi for intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst”, KOM (2010) 2020 endelig av 
3.3.2010. 

(4) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité samt Regionutvalget, 
”Flaggskipinitiativet under Europa 2020 – Innovasjonsunionen”, KOM(2010) 546 endelig av 6.10.2010.

(5) Samlede FoU-utgifter innenfor Den europeiske union (hvorav omtrent 1/3 er offentlig og 2/3 privat) utgjorde 2,06 % av BNP i 2012, 
og økte med 0,24 prosentpoeng siden 2005 (EUROSTAT statistikk over overordnede indikatorer: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators). Selv om privatutgifter til FoU som en del av BNP har økt noe 
siden 2008, er det imidlertid store forskjeller mellom EUs medlemsstater, industrisektorer og enkeltaktører (Europakommisjonen, 
”Forskning og utvikling – ytelse i EUs medlemsstater og tilknyttede stater 2013”).

(6) Termen ”markedssvikt” viser til situasjoner der markeder sannsynligvis ikke vil produsere effektive resultater, dersom det ikke 
foretas statlig inngripen.

http://www.efta.int/eea/policy-areas/flanking-horizontal-policies/research-innovation
http://www.efta.int/eea/policy-areas/flanking-horizontal-policies/research-innovation
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
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6. I sin melding om modernisering av statsstøtte(7) kunngjorde Kommisjonen tre mål med 
moderniseringen av statsstøttekontroll:

a) å fremme bærekraftig, klok og inkluderende vekst i et konkurransedyktig indre marked,

b) å fokusere Kommisjonens forhåndsgransking på saker med størst innvirkning på det 
indre marked og samtidig styrke samarbeidet med EUs medlemsstater ved anvendelse av 
statsstøttereglene,

c) å rasjonalisere reglene og sørge for raskere vedtak.

7. Kommisjonen etterlyste særlig en felles metode for gjennomgåelse av de ulike retningslinjene og 
rammereglene for å styrke det indre marked, effektivisere bruken av offentlige midler ved å sørge 
for at statsstøtten bedre fremmer mål av felles interesse, utøve grundigere kontroller av støttens 
incentivvirkning, begrense støtten til et minimum og unngå støttens mulige negative virkninger 
på konkurranse og handel. Overvåkningsorganet støtter Kommisjonens moderniseringsinitiativ. 
Vilkårene for forenlighet i disse retningslinjene bygger følgelig på den felles metoden. 

1. Anvendelsesområde og definisjoner

1.1. Anvendelsesområde

8. Prinsippene fastsatt i disse retningslinjene gjelder for statsstøtte til FUI i alle sektorer som 
reguleres av EØS-avtalen. De gjelder derfor de sektorer som er underlagt særskilte EØS-regler 
for statsstøtte, så sant annet ikke er fastsatt i de disse reglene.

9. Finansiering som forvaltes sentralt av Den europeisk unions institusjoner, byråer, fellesforetak 
eller andre internasjonale organer som ikke direkte eller indirekte kontrolleres av EFTA-
statene(8), utgjør ikke statsstøtte. Når denne finansieringen kombineres med statsstøtte, vil 
bare sistnevnte tas i betraktning når det skal vurderes om meldingstersklene og høyeste tillatte 
støtteandeler er overholdt, eller om den skal underkastes en forenlighetsvurdering i forbindelse 
med disse retningslinjene.

10. FUI-støtte til foretak i vanskeligheter som i disse retningslinjene defineres i samsvar med 
Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte til krisestøtte og omstruktureringsstøtte til 
foretak i vanskeligheter(9), som endret eller erstattet, omfattes ikke av virkeområdet for disse 
retningslinjene.

11. Når Overvåkningsorganet vurderer FUI-støtte som er gitt til et foretak som er gjenstand for et 
betalingskrav etter et av Overvåkningsorganets tidligere vedtak om at en støtte er ulovlig og 
uforenlig med EØS-avtalens virkemåte, vil det tas hensyn til det støttebeløpet som gjenstår å 
tilbakebetale(10). 

1.2. Støttetiltak som omfattes av disse retningslinjene

12. Overvåkningsorganet har identifisert en rekke FUI-tiltak der statsstøtte på bestemte vilkår kan 
være forenlig med EØS-avtalens virkemåte.

a) Støtte til FoU-prosjekter der den støttede delen av forskningsprosjektet hører inn under 
kategoriene grunnforskning og anvendt forskning, der sistnevnte inndeles i industriell 
forskning og eksperimentell utvikling(11). Denne støtten er hovedsakelig rettet mot en 
markedssvikt i tilknytning til ringvirkninger (overføring av kunnskap), men kan også være 

(7) Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité samt Regionutvalget – ”Modernisering 
av statsstøtten i EU (SAM)”, KOM(2012) 209 endelig av 8.5.2012.

(8) Slik som finansiering gjennom Horisont 2020 eller EU-programmet for konkurranseevne i foretak og små og mellomstore 
bedrifter (COSME). Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 
2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014–2020) og om oppheving av beslutning 1982/2006/EF (EUT L 
347 av 20.12.2013, s. 104), er innlemmet i nr. 1 i protokoll 31 til EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 109/2014 av 
16.5.2014 (ennå ikke kunngjort). COSME er et av EU-programmene som vurderes eller planlegges å innlemmes i EØS-avtalen. 
Den fullstendige listen over programmet av mulig interesse for EØS-avtalen finnes på http://www.efta.int/eea/eu-programmes

(9) Krisestøtte og omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter (EUT L 97 av 15.4.2005, s. 41 og EØS-tillegget til EUT nr. 18 av 
14.4.2005, s. 1), forlenget gjennom Overvåkningsorganets vedtak nr. 438/12/COL (EUT L 190 av 11.7.2013, s. 91 og EØS-tillegget 
til EUT nr. 40 av 11.7.2013, s.  15).

(10) Se forente saker T-244/93 og T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH mot Kommisjonen [1995] Sml. II-02265.
(11) Overvåkningsorganet ser det som nyttig å ha forskjellige kategorier FUI-aktiviteter, selv om aktivitetene kan følge en interaktiv 

modell heller enn en lineær modell.

http://www.efta.int/eea/eu-programmes
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rettet mot en markedssvikt som skyldes ufullstendig eller asymmetrisk informasjon eller 
(særlig ved samarbeidsprosjekter) manglende samordning.

b) Støtte til forundersøkelser i forbindelse med FoU-prosjekter som har som formål å bekjempe 
markedssvikt hovedsakelig knyttet til mangelfull og asymmetrisk informasjon.

c) Støtte til oppføring og oppgradering av forskningsinfrastruktur som fortrinnsvis er rettet mot 
en markedssvikt som skyldes samordningsvanskeligheter. Forskningsinfrastrukturer av høy 
kvalitet er stadig viktigere for banebrytende forskning, ettersom de tiltrekker internasjonalt 
talent og er svært viktig for eksempel for informasjons- og kommunikasjonsteknologi og 
viktige muliggjørende teknologier(12).

d) Støtte til innovasjonsvirksomhet som hovedsakelig er rettet mot markedssvikter i tilknytning 
til positive ringvirkninger (overføring av kunnskap), samordningsvanskeligheter og, i mindre 
grad, asymmetrisk informasjon. Når det gjelder små og mellomstore bedrifter (”SMB”) kan 
slik innovasjonsstøtte gis for å oppnå, validere og forsvare patenter og andre immaterielle 
eiendeler. For å oppmuntre store foretak til å samarbeide med SMB innenfor prosess- og 
organisasjonsvirksomhet, kan dessuten kostnadene som påløper for både SMB og store 
foretak for denne virksomheten, støttes. 

e) Støtte til innovasjonsklynger som har som mål å takle markedssvikt knyttet til 
samordningsproblemer som hindrer utviklingen av slike klynger, eller som begrenser 
samhandlingen og flyten av kunnskap mellom klyngene. Statsstøtte kan bidra til å løse 
dette problemet, for det første ved å støtte investering i åpne og delte infrastrukturer for 
innovasjonsklynger, og for det andre ved å støtte, i høyst ti år, driften av klynger for å forbedre 
samarbeid, nettverksbygging og læring.

13. EFTA-statene må melde FUI-støtte i samsvar med overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 
del I artikkel 1 nr. 3, med unntak av tiltak som oppfyller vilkårene i forordningen om alminnelige 
gruppeunntak, som er innlemmet i EØS-avtalen. 

14. I disse retningslinjene fastsettes forenlighetskriterier for FUI-støtteordninger og individuell støtte 
som omfattes av meldingskravene og må vurderes på grunnlag av artikkel 61 nr. 3 bokstav c) i 
EØS-avtalen(13).

1.3. Definisjoner

15. I disse retningslinjer menes med:

a) ”ekstraordinær støtte” støtte som ikke gis på grunnlag av en støtteordning,

b)  ”støtte” ethvert tiltak som oppfyller alle kriteriene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1,

c)  ”støtteandel” brutto støttebeløp uttrykt som en prosentandel av de støtteberettigede 
kostnadene før fratrekk av skatt eller andre avgifter. Når støtte gis i en annen form enn 
som tilskudd, utgjør støttebeløpet støttens tilskuddsekvivalent. Støtte som kan betales i 
flere avdrag, diskonteres til sin verdi på det tidspunktet støtten ble gitt. Renten som skal 
brukes for dette formål, er gjeldende kalkulasjonsrente(14) på tidspunktet for tildeling. 
Støtteandelen beregnes per mottaker,

d) ”støtteordning” enhver rettsakt på grunnlag hvilken, uten krav om ytterligere 
gjennomføringstiltak, individuell støtte kan gis til foretak som er definert i rettsakten på 
en generell og abstrakt måte, og enhver rettsakt på grunnlag av hvilken støtte som ikke er 
knyttet til et bestemt prosjekt, kan gis til ett eller flere foretak,

e) ”anvendt forskning” industriell forskning, eksperimentell utvikling eller en kombinasjon av 
begge,

(12) Muliggjørende teknologier defineres og identifiseres i Kommisjonens melding til Europaparlamentet og Rådet, Den europeiske 
økonomiske og sosiale komité samt Regionutvalget, ”En europeisk strategi for muliggjørende teknologier – En bro til vekst og 
jobber”, KOM(2012) 341 endelig av 26.6.2012.

(13) Kriteriene for analysen av forenligheten med EØS-avtalens virkemåte av statsstøtte for å fremme gjennomføringen av viktige 
prosjekter av felles europeisk interesse, herunder FUI-støtte, må vurderes på grunnlag av artikkel 61 nr. 3 bokstav b i EØS-avtalen. 
Overvåkningsorganet kan sørge for retningslinjer for å vurdere statsstøttetiltak for virktige prosjekter av felles europeisk interesse 
som tilsvarer Kommisjonens melding ”Kriterier for analyse av forenligheten med det indre marked av statsstøtte for å fremme 
gjennomføringen av viktige prosjekter av felles europeisk interesse” (EUT C 188 av 20.6.2014, s. 4).

(14) Se Overvåkningsorganets retningslinjer for referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT L 105 av 21.4.2011, og EØS-tillegget til EUT nr. 
23 av 21.4.2011, s. 1).
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f) ”armlengdes avstand” at vilkårene for transaksjonene mellom avtalepartene ikke avviker 
fra dem som kunne vært avtalt mellom uavhengige foretak og som ikke omfatter noen form 
for samråd. Enhver transaksjon som følger av en åpen, tydelig og ikke-diskriminerende 
framgangsmåte, anses å oppfylle prinsippet om armlengdes avstand,

g) ”dato for tildeling av støtten” den datoen mottakeren får rettigheten til å motta støtten i 
henhold til gjeldende nasjonal lovgivning,

h) ”reelt samarbeid” samarbeid mellom minst to uavhengige parter om å utveksle kunnskap 
eller teknologi, eller for å oppnå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i 
fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til gjennomføringen av det 
og deler risikoene ved det og resultatene av det. Én eller flere parter kan bære samtlige av 
kostnadene ved prosjektet og dermed befri de andre partene fra de økonomiske risikoene 
ved prosjektet. Oppdragsforskning og levering av forskningstjenester anses ikke som former 
for samarbeid, 

i) ”utvikling med enerett” offentlig innkjøp av tjenester for forskning og utvikling som 
utelukkende er til fordel for den (offentlige) oppdragsgiveren, og som denne kan bruke i sin 
egen virksomhet på det vilkåret at det ytes fullt vederlag,

j) ”eksperimentell utvikling” å anskaffe, kombinere, forme og utnytte eksisterende 
vitenskapelige, teknologiske, forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og 
ferdigheter med mål om å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. 
Dette kan også eksempelvis omfatte virksomhet rettet mot konseptdefinisjon, planlegging 
og dokumentasjon av nye produkter, prosesser og tjenester. Eksperimentell utvikling kan 
omfatte framstilling av prototyper, demonstrasjon, forsøksarbeid, testing og validering av nye 
eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester i miljøer som er representative for reelle 
driftsforhold, der hovedmålet er ytterligere tekniske forbedringer av produkter, prosesser 
eller tjenester som ennå ikke har fått en endelig form.  Dette kan omfatte utviklingen av 
en kommersielt utnyttbar prototype eller forsøksprosjekt som nødvendigvis er det endelige 
kommersielle produktet, og som er for kostbart å framstille utelukkende for demonstrasjons- 
og valideringsformål. Eksperimentell utvikling omfatter ikke rutinemessige eller periodiske 
endringer av eksisterende produkter, produksjonslinjer, framstillingsprosesser, tjenester og 
andre pågående operasjoner, selv om slike endringer kan innebære forbedringer,

k) ”forundersøkelse” vurdering og analyse av et prosjekts potensial, med mål om å støtte 
beslutningsprosessen ved objektivt og rasjonelt avdekke prosjektets sterke og svake sider, 
muligheter og trusler, samt identifisere hvilke ressurser som kreves for å gjennomføre det 
og hvilke muligheter det har til å bli vellykket,

l) ”full råderett” forskningsorganisasjonen, forskningsinfrastrukturen eller den offentlige 
kjøperen nyter full økonomisk fordel av immaterialretten ved å beholde retten til 
ubegrenset bruk av dem, særlig eiendomsretten og lisensretten. Dette kan også være 
tilfellet når forskningsorganisasjonen eller forskningsinfrastrukturen (eller offentlig kjøper) 
beslutter å inngå ytterligere avtaler om disse rettighetene, herunder å lisensiere dem til en 
samarbeidspartner (eller foretak),

m) ”grunnforskning” eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe 
til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og observerbare fakta, 
uten sikte på spesiell kommersiell bruk,

n) ”bruttotilskuddsekvivalent” støttebeløpet dersom dette ble gitt i form av et tilskudd, før 
eventuelle fradrag av skatt eller andre avgifter,

o) ”høyt kvalifisert personale” ansatte med utdanning på høyskole- eller universitetsnivå og 
minst fem års faglig relevant erfaring som også kan omfatte doktorgradsstudier,

p) ”individuell støtte” støtte gitt til et bestemt foretak og omfatter ekstraordinær støtte og støtte 
gitt på grunnlag av en støtteordning,

q) ”industriell forskning” planmessig forskning eller kritiske undersøkelser som har som 
formål å erverve ny kunnskap og nye ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller 
tjenester eller for å foreta en vesentlig forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller 
tjenester. Dette omfatter skaping av deler av komplekse systemer, og kan omfatte bygging 
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av prototyper i laboratoriemiljø eller i et miljø med simulerte grensesnitt til eksisterende 
systemer samt forsøksarbeid, der dette er nødvendig for den industrielle forskningen og 
særlig for validering av generisk teknologi,

r) ”innovasjonsrådgivningstjenester” rådgivning, bistand og opplæring innenfor kunnskaps-
overføring, innkjøp, vern og utnytting av immaterielle eiendeler, bruk av standarder og 
regler som omfatter dem,

s) ”innovasjonsklynger” strukturer eller grupper av uavhengige foretak (slik som 
nystartede innovasjonsbedrifter, små og mellomstore bedrifter og store foretak samt 
forskningsorganisasjoner og organisasjoner for kunnskapsspredning, veldedige 
organisasjoner og andre tilknyttede aktører) som er utformet for å stimulere nyskapende 
virksomhet ved å fremme deling av utstyr og utveksling av kompetanse og ekspertise, og 
ved å bidra effektivt til kunnskapsoverføring, nettverksbygging, informasjonsspredning og 
samarbeid mellom foretakene og andre organisasjoner i klyngen,

t) ”innovasjonsstøttetjenester” levering av kontorlokaler, databanker, biblioteker, markeds-
undersøkelser, laboratorier, kvalitetsmerking, testing og sertifisering for å utvikle mer 
effektive produkter, prosesser eller tjenester,

u) ”immaterielle eiendeler” eiendeler som verken er fysiske eller økonomiske slik som 
patenter, lisenser, sakkunnskap og annen immaterialrett, 

v) ”kunnskapsoverføring” enhver prosess der målet er å innhente, samle og dele uttrykt og 
underforstått kunnskap, herunder ferdigheter og kompetanse i både økonomisk og ikke-
økonomisk virksomhet, som forskningssamarbeid, rådgivning, lisensiering, etablering av 
utbrytervirksomhet, publikasjon av og bevegelighet for forskere og annet personale som 
medvirker i denne virksomheten. I tillegg til vitenskapelig og teknologisk kompetanse 
omfatter det andre former for kompetanse, for eksempel kunnskap om bruk av standarder og 
regler som omfatter dem, og om reelle driftsforhold og -metoder for organisasjonsinnovasjon 
samt forvaltning av kompetanse knyttet til å identifisere, kjøpe, verne, beskytte og utnytte 
immaterielle eiendeler, 

w) ”store foretak” foretak som ikke omfattes av definisjonen av små og mellomstore bedrifter,

x) ”nettomerkostnader” forskjellen mellom det støttede prosjektets eller den støtte virksom-
hetens forventede nettonåverdi og en lønnsom kontrafaktisk investering som mottakeren 
ville ha foretatt uten støtten,

y) ”organisasjonsinnovasjon” innføring av en ny organisasjonsmetode i et foretaks forretnings-
praksis, organisering av arbeidsplassen eller forbindelser utad, unntatt endringer som 
er basert på organisasjonsmessige metoder som allerede er i bruk i foretaket, endringer 
i ledelses strategi, fusjoner og oppkjøp, avslutning av bruken av en prosess, alminnelig 
utskiftning eller utvidelse av kapitalvarer, endringer som skyldes utelukkende endringer i 
faktorpriser, tilpasning, lokalisering, ordinære sesongmessige eller andre sykliske endringer 
og omsetning av nye eller betydelig forbedrede produkter,

z) ”personalkostnader” kostnaden ved forskere, teknikere og annet støttepersonale i den grad 
de er sysselsatt med det relevante prosjektet eller virksomheten,

aa) ”før-kommersielt offentlig innkjøp” offentlig innkjøp av tjenester for forskning og utvikling, 
der (offentlig) oppdragsgiver ikke forbeholder seg alle resultater av og fordeler ved avtalen 
for å bruke dem i egen virksomhet, men deler dem med leverandørene på markedsvilkår. 
Avtalen, hvis gjenstand hører inn under én eller flere kategorier av forskning og utvikling 
fastsatt i disse retningslinjene, må være av begrenset varighet, og kan omfatte utvikling av 
prototyper eller begrensede volumer av første produkter eller tjenester i form av testserier. 
Innkjøp av kommersielle volumer av produkter eller tjenester kan ikke være omfattet av den 
samme avtalen,

bb) ”prosessinnovasjon” gjennomføring av nye eller betydelig forbedrede produksjons- eller 
leveringsmetoder (herunder betydelige endringer av metoder, utstyr eller programvare), 
unntatt mindre endringer eller forbedringer, økt produksjons- eller tjenesteytende evne 
gjennom tillegg av produksjons- eller logistikksystemer som er svært like de som 
allerede er i bruk, avslutte bruken av en prosess, alminnelig utskifting eller utvidelse 
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av kapitalvarer, endringer som skyldes utelukkende endringer i faktorpriser, tilpasning, 
ordinære sesongmessige eller andre sykliske endringer eller handel med nye eller betydelig 
forbedrede produkter,

cc) ”FoU-prosjekt” drift som omfatter virksomhet som strekker seg over en eller flere kategorier 
av forskning og utvikling definert i disse retningslinjene, og som er beregnet på å utføre en 
udelelig oppgave av nøyaktig økonomisk, vitenskapelig eller teknisk karakter med tydelig 
fastsatte mål. Et FoU-prosjekt kan bestå av flere arbeidspakker, virksomheter eller tjenester, 
og omfatter klare mål, virksomhet som skal utøves for å oppnå disse målene (herunder 
forventede kostnader i den forbindelse), og konkrete positive virkninger for å fastsette 
resultatene av denne virksomheten og sammenligne dem med de relevante målene. Når to 
eller flere FoU-prosjekter ikke kan skilles klart fra hverandre, særlig når de teknologisk ikke 
kan forventes å være vellykkede hver for seg, anses de som ett prosjekt,

dd) ”tilbakebetalingspliktig forskudd” et lån til et prosjekt som betales i ett eller flere avdrag, 
der vilkårene for tilbakebetaling avhenger av resultatet av prosjektet,

ee) ”organisasjon for spredning av forskning og kunnskap” eller ”forskningsorganisasjon” en 
enhet (for eksempel universiteter eller forskningsinstitutter, teknologioverføringsbyråer, 
innovasjonsformidlere, forskningsorienterte fysiske eller virtuelle samarbeidsforetak), 
uavhengig av rettslig status (underlagt offentlig eller privat rett) eller finansieringsmåte, 
som har som hovedmål å foreta uavhengig grunnforskning, industriell forskning eller 
eksperimentell utvikling eller å spre resultatene av denne virksomheten så vidt som mulig 
gjennom undervisning, publisering eller kunnskapsoverføring. Når en slik enhet også utøver 
økonomisk virksomhet, må finansieringen, kostnadene og inntektene av denne økonomiske 
virksomheten føres atskilt. Foretak som kan påvirke en slik enhet betydelig, for eksempel 
aksjeeiere eller medlemmer, har ikke noen fortrinnsrett til resultatene den gir opphav til, 

ff) ”forskningsinfrastruktur” anlegg, ressurser og tilknyttede tjenester som benyttes av det 
vitenskapelige miljø til å utføre forskning på deres respektive områder, og som dekker 
vitenskapelig utstyr eller instrumenter, kunnskapsbaserte ressurser slik som samlinger, 
arkiver eller strukturerte vitenskapelige opplysninger, noe som muliggjør infrastruktur 
basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi, slik som nett, databehandling, 
programvare og kommunikasjon, eller en annen, unik enhet som er avgjørende for å utøve 
forskning. Slik infrastruktur kan være samlet på ett sted eller i et nett (ett organisert nettverk 
av ressurser)(15),

gg) ”utlån” midlertidig sysselsetting av ansatte av en mottaker der de ansatte har rett til å gå 
tilbake til sin foregående arbeidsgiver,

hh) ”små og mellomstore bedrifter” eller ”SMB”, ”små bedrifter” og ”mellomstore bedrifter” 
foretak som oppfyller kriteriene i Overvåkningsorganets definisjon av svært små, små og 
mellomstore bedrifter(16),

ii) ”igangsetting av arbeid” eller ”prosjektstart” enten starten på FUI-virksomhet eller den 
første avtalen mellom mottakeren og entreprenørene om gjennomføringen av prosjektet, 
alt etter hva som inntreffer først. Forberedende arbeid, slik som innhenting av tillatelser og 
gjennomføring av forundersøkelser, anses ikke som igangsetting av arbeid,

jj) ”materielle eiendeler” eiendeler knyttet til grunn, bygninger og anlegg, maskiner og utstyr. 

2. Statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

16. Ethvert tiltak som oppfyller kriteriet i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 utgjør generelt statsstøtte. 
Overvåkningsorganet avklarer i dette avsnitt hvordan det forstår begrepet støtte i situasjoner som 
typisk oppstår i forbindelse med FUI-virksomhet, med forbehold for Den europeiske domstols og 
EFTA-domstolens tolkning.

(15) Se artikkel 2 bokstav a) i rådsforordning (EF) nr. 723/2009 av 25. juni 2009 om Fellesskapets rettslige ramme for et konsortium for 
en europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-konsortium) (EUT L 206 av 8.8.2009, s. 1).

(16) Definisjon av svært små, små og mellomstore bedrifter (SMB) (EUT L 36 av 5.2.2009, s. 62, og EØS-tillegget til EUT nr. 6 av 
5.2.2009, s.  1).
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2.1. Organisasjoner for spredning av forskning og kunnskap og forskningsinfrastrukturer som 
mottakere av statsstøtte

17. Organisasjoner for spredning av forskning og kunnskap (”forskningsorganisasjoner”) og 
forskningsinfrastrukturer er mottakere av statsstøtte dersom den offentlige finansieringen av 
dem oppfyller alle vilkårene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1. Ifølge EFTA-domstolens og 
Den europeiske unions domstols rettspraksis må støttemottakeren utgjøre et foretak, men dette 
avhenger ikke av mottakerens rettslige status, det vil si hvorvidt støttemottakeren er offentlig eller 
privat eller av dens økonomiske natur, det vil si om den søker å oppnå overskudd eller ikke. Det 
som er avgjørende for om en støttemottaker utgjør et foretak, er om den utfører en økonomisk 
virksomhet, dvs. en virksomhet som består av å tilby varer og/eller tjenester på et gitt marked(17).

2.1.1. Offentlig finansiering av ikke-økonomisk virksomhet

18. Der én og samme enhet utøver virksomhet av både økonomisk og ikke-økonomisk art, vil den 
offentlige finansieringen av den ikke-økonomiske virksomheten ikke falle inn under EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 1, dersom de to virksomhetstypene og deres kostnader, finansiering og 
inntekter kan skilles klart fra. Bevis på behørig fordeling av kostnader, finansiering og inntekter 
kan bestå av årsregnskaper fra den relevante enhet. 

19. Overvåkningsorganet mener at følgende former for virksomhet generelt er ikke-økonomiske:

a) forskningsorganisasjoners og forskningsinfrastrukturers hovedvirksomhet, særlig

−	 utdanning av flere og bedre kvalifiserte ansatte. I tråd med rettspraksis(18) og 
Overvåkningsorganets og Kommisjonens beslutningspraksis(19), og som Overvåkningsorganet 
har forklart i sine statsstøttemeldinger(20), anses offentlig utdanning organisert innenfor det 
nasjonale utdanningssystemet, hovedsakelig eller fullstendig finansiert av staten og under 
tilsyn av staten, som ikke-økonomisk virksomhet(21),

−	 uavhengig FoU for mer kunnskap og større forståelse, herunder FoU-samarbeid, der 
forskningsorganisasjonen eller forskningsinfrastrukturen inngår et effektivt samarbeid(22),

−	 omfattende spredning av forskningsresultater på et ikke-diskriminerende grunnlag uten 
enerett, for eksempel gjennom undervisning, fritt tilgjengelige databaser, åpne publikasjoner 
eller åpen programvare

b) kunnskapsoverføringsvirksomhet, der denne utøves enten av forskningsorganisasjonen eller 
forskningsinfrastrukturen (herunder deres avdelinger eller datterselskaper), eller i fellesskap 
med eller på vegne av slike enheter, og der alt overskudd fra denne virksomheten investeres 
på nytt i forskningsorganisasjonens eller forskningsinfrastrukturens hovedvirksomhet. Denne 
virksomhetens ikke-økonomiske art påvirkes ikke av at tredjemann yter tilsvarende tjenester 
gjennom åpne anbud.

20. Når en forskningsorganisasjon eller forskningsinfrastruktur brukes til både økonomisk og ikke-
økonomisk virksomhet, faller offentlig finansiering inn under statsstøttereglene bare i den grad den 
dekker kostnader knyttet til den økonomiske virksomheten(23). Når en forskningsinstitusjon eller 
forskningsinfrastruktur brukes utelukkende til ikke-økonomisk virksomhet, kan finansieringen 
av den falle utenfor statsstøttereglene i sin helhet, forutsatt at den økonomiske bruken er rent 
underordnet, det vil si tilsvarer en virksomhet som er direkte knyttet til og nødvendig for driften 
av forskningsorganisasjonen eller forskningsinfrastrukturen eller har en naturlig forbindelse med 

(17) Sak C-118/85 Kommisjonen mot Italia [1987] Sml. 2599, nr. 7; sak C-35/96 Kommisjonen mot Italia [1998] Sml. I-3851, nr. 36; 
sak C-309/99 Wouters [2002] Sml. I-1577, nr. 46.

(18) Sak C-263/86 Humble and Edel [1988] Sml. I-5365, nr. 9-10, 15-18; sak C-109/92 Wirth [1993] Sml. I-06447, nr. 15 og EFTA-
domstolens dom av 21. februar 2008 i sak E-5/07, Private Barnehagers Landsforbund, Sml. [2008] s. 62.

(19) Se for eksempel sak NN54/2006, Přerov logistics College og N 343/2008, Individual aid to the College of Nyíregyháza for the 
development of the Partium Knowledge Centre.

(20) Se nr. 26-29 i retningslinjene om anvendelsen av statsstøttereglene på godtgjøring for å yte tjenester av allmenn økonomisk 
betydning (EUT L 161 av 13.6.2013, s. 12, og EØS-tillegget til EUT nr. 34 av 13.6.2013, s. 1). 

(21) Opplæring av personalet, i betydningen av statsstøtteregler for opplæringsstøtte, utgjør ikke en ikke-økonomisk hovedvirksomhet 
for forskningsorganisasjoner.

(22) Levering av FoU-tjenester og FoU som utøves på vegne av foretak anses ikke som uavhengig FoU.
(23) Når en forskningsorganisasjon eller en forskningsinfrastruktur finansieres både offentlig og privat, vil Overvåkningsorganet anse 

dette å være tilfellet når den offentlige støtten som er gitt til den relevante enheten for en bestemt regnskapsperiode, overskrider 
kostnadene ved ikke-økonomisk virksomhet som har påløpt i den perioden.
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dens viktigste ikke-økonomiske bruk, og som er av begrenset omfang. I disse retningslinjene 
vil Overvåkningsorganet anse dette å være tilfelle når den økonomiske virksomheten krever 
nøyaktig de samme ressursene (slik som materiell, utstyr, arbeidskraft og fast kapital) som den 
ikke-økonomiske virksomheten, og den årlige kapasiteten som vies slik økonomisk virksomhet 
ikke overstiger 20 % av den relevante enhetens samlede årlige kapasitet.

2.1.2. Offentlig finansiering av økonomisk virksomhet

21. Med forbehold for nr. 20, når forskningsorganisasjoner eller forskningsinfrastrukturer brukes 
til å utøve økonomisk virksomhet, slik som utleie av utstyr eller laboratorier til foretak, yte 
tjenester til foretak eller utøve oppdragsforskning, vil offentlig finansiering av denne økonomiske 
virksomheten generelt betraktes som statsstøtte.

22. Overvåkningsorganet vil imidlertid ikke betrakte forskningsorganisasjonen eller 
forskningsinfrastrukturen som mottaker av statsstøtte dersom den utelukkende opptrer som en 
formidler som viderefører hele den offentlige støtten og enhver fordel som denne støtten medfører 
til sluttmottakerne. Dette er generelt tilfelle når

a) både den offentlige finansiering og enhver fordel denne medfører kan måles og påvises, og 
det finnes en hensiktsmessig ordning som sikrer at støtten og fordelen av denne i sin helhet 
videreføres til sluttmottakeren, for eksempel gjennom reduserte priser, og

b) formidleren ikke får noe ytterligere fordel fordi den enten velges gjennom en åpen 
anbudsprosedyre eller den offentlige finansieringen er tilgjengelig for alle foretak som 
oppfyller de nødvendige objektive vilkår slik at kundene som sluttmottakere har rett til å få 
tilsvarende tjenester fra enhver relevant formidler.

23. Når vilkårene i nr. 22 er oppfylt, får statsstøttereglene anvendelse på sluttmottakernivå.

2.2. Indirekte statsstøtte til foretak gjennom offentlig finansierte organisasjoner for forsknings- og 
kunnskapsspredning og forskningsinfrastrukturer

24. Spørsmålet om hvorvidt og på hvilke vilkår foretak får en fordel i henhold til artikkel 61 nr. 1 i EØS-
avtalen i tilfeller av oppdragsforskning eller forskningstjenester som ytes av forskningsinstitutter 
eller forskningsinfrastrukturer, samt i tilfeller av samarbeid med en forskningsorganisasjon 
eller en forskningsinfrastruktur må besvares i samsvar med generelle statsstøtteprinsipper. 
For dette formål kan det særlig være nødvendig å vurdere om forskningsorganisasjonens eller 
forskningsinfrastrukturens opptreden kan tilskrives staten(24).

2.2.1. Forskning på vegne av foretak (oppdragsforskning eller forskningstjenester)

25. Når en forskningsorganisasjon eller forskningsinfrastruktur benyttes til å utøve oppdragsforskning 
eller yte en forskningstjeneste til et foretak, som typisk fastsetter kontraktsvilkårene, eier resultatene 
av forskningsvirksomheten og bærer risikoen for et mislykket resultat, overføres vanligvis ikke 
statsstøtte til foretaket dersom forskningsorganisasjonen eller forskningsinfrastrukturen får 
betaling i form av en tilstrekkelig godtgjøring for sine tjenester, særlig der ett av følgende vilkår 
er oppfylt:

a) forskningsorganisasjonen eller forskningsinfrastrukturen tilbyr sine forskningstjenester eller 
oppdragsforskning til markedspris(25) eller,

b) i fravær av en markedspris tilbyr forskningsorganisasjonen eller forskningsinfrastrukturen 
sine forskningstjenester eller oppdragsforskning til en pris som

– gjenspeiler de samlede kostnadene for tjenesten og omfatter vanligvis en margin fastsatt 
med henvisning til dem som vanligvis anvendes av foretak som utøver virksomhet i 
sektoren for den tjenesten den gjelder, eller

(24) Se sak C-482/99 Frankrike mot Kommisjonen [2002] Sml. I-4397, nr. 24.
(25) Når forskningsorganisasjonen eller forskningsinfrastrukturen yter en bestemt forskningstjeneste eller utfører oppdragsforskning for 

første gang på vegne av et bestemt foretak, på prøve og for en klart begrenset periode, vil Overvåkningsorganet vanligvis betrakte 
prisen som kreves som en markedspris når forskningstjenesten eller oppdragsforskningen er enestående og det kan dokumenteres 
at det ikke finnes et marked for den.
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– er resultatet av forhandlinger på armlengdes avstand der forskningsorganisasjonen 
eller forskningsinfrastrukturen i kapasitet av tjenesteyter, forhandler for å oppnå en 
størst mulig økonomisk fordel på tidspunktet for kontraktsinngåelsen og dekker minst 
marginalkostnadene.

26. Når eiendomsretten eller tilgangsrettigheten til immaterialrettene beholdes av 
forskningsorganisasjonen eller forskningsinfrastrukturen, skal deres markedsverdi trekkes fra 
den prisen som betales for de berørte tjenestene.

2.2.2. Samarbeid med foretak

27. Et prosjekt anses å utføres gjennom effektivt samarbeid når minst to uavhengige parter etterstreber 
et felles mål basert på arbeidsdeling, og i fellesskap fastsetter virkeområdet, deltar i utformingen 
av det, bidrar til gjennomføringen av det og deler den økonomiske, teknologiske, vitenskapelige 
og annen risiko ved det samt resultatene. Én eller flere parter kan bære samtlige av kostnadene 
ved prosjektet og dermed befri de andre partene fra de økonomiske risikoene ved prosjektet. Et 
samarbeidsprosjekts vilkår, særlig bidrag til kostnader, deling av risiko og resultater, spredning 
av resultater, tilgang til og regler for tildeling av immaterialrettigheter, må fastsettes før prosjektet 
starter(26). Oppdragsforskning og levering av forskningstjenester betraktes ikke som samarbeid.

28. Ved samarbeidsprosjekter som utføres i fellesskap av foretak og forskningsorganisasjoner eller 
forskningsinfrastrukturer, anser Overvåkningsorganet at det ikke gis indirekte statsstøtte til de 
deltakende foretakene gjennom disse enhetene som følge av fordelaktige vilkår ved samarbeidet, 
dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

a) Foretakene som deltar bærer de samlede kostnadene ved prosjektet.

b) Resultatene av samarbeidet som ikke gir opphav til immaterialrettigheter, kan spres i 
vidt omfang, og enhver immaterialrett som følger av forskningsorganisasjoners eller 
forskningsinstitutters virksomhet tildeles i sin helhet disse enhetene.

c) Enhver immaterialrett som følger av prosjektet, samt tilknyttet tilgangsrett, tildeles de ulike 
samarbeidspartnerne på en måte som hensiktsmessig avspeiler deres arbeidspakker, bidrag og 
interesser.

d) Forskningsorganisasjonene eller forskningsinfrastrukturene mottar godtgjøring som tilsvarer 
markedsprisen for immaterialretten som følger av deres virksomhet og som føres over på de 
foretakene som deltar, eller som foretak som deltar gis tilgangsrett til. Den absolutte verdien 
av et deltakende foretaks bidrag, både økonomiske og ikke-økonomiske, til kostnadene ved 
forskningsinstitusjonenes eller forskningsinfrastrukturenes virksomhet, som resulterer i den 
berørte immaterialretten, kan trekkes fra denne godtgjøringen.

29. I nr. 28 bokstav d) vil Overvåkningsorganet anse at godtgjøringen som er mottatt tilsvarer 
markedsprisen dersom den gjør det mulig for de berørte forskningsorganisasjonene eller 
forskningsinfrastrukturene å dra full økonomisk fordel av disse rettighetene, der ett av følgende 
vilkår er oppfylt:

a) Godtgjøringsbeløpet er fastsatt gjennom en åpen, tydelig og ikke-diskriminerende 
konkurranseutsatt salgsprosedyre, eller

b) en uavhengig ekspertvurdering bekrefter at godtgjøringsbeløpet minst tilsvarer markedsprisen, 
eller

c) forskningsorganisasjonen eller forskningsinfrastrukturen, som selger, kan påvise at 
godtgjøringen er faktisk forhandlet på markedsvilkår for å oppnå den største økonomiske 
fordelen på det tidspunktet kontrakten inngås, idet det tas hensyn til dens lovfestede mål, eller

d) i tilfeller der samarbeidsavtaler gir samarbeidsforetaket forhåndsrett til immaterialrettigheter 
som genereres av samarbeidende forskningsorganisasjoner eller forskningsinfrastrukturer, 
der disse enhetene utøver en gjensidig rett til å søke økonomisk mer fordelaktige tilbud fra 
tredjemann, slik at det samarbeidende foretaket må tilpasse sitt tilbud etter dette. 

(26) Dette omfatter ikke konkrete avtaler om markedsverdien av resulterende immaterialrettighetene og verdien av bidrag til prosjektet.
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30. Dersom ingen av vilkårene i nr. 28 er oppfylt, skal den fulle verdien av forskningsinstitusjonenes 
eller forskningsinfrastrukturenes bidrag til prosjektet anses som en fordel for de samarbeidende 
foretakene, som omfattes av statsstøttereglene.

2.3. Offentlig innkjøp av forsknings- og utviklingstjenester

31. Offentlige innkjøpere kan kjøpe tjenester for forskning og utvikling fra foretak gjennom utvikling 
med enerett og gjennom før-kommersielle innkjøp(27).

32. Så lenge det gjennomføres en åpen anbudsprosedyre for offentlige innkjøp i samsvar med 
gjeldende direktiver(28), vil Overvåkningsorganet generelt anse at foretak som yter de relevante 
tjenestene, ikke gis statsstøtte i henhold til artikkel 61 nr. 1 i EØS-avtalen(29).

33. I alle andre tilfeller, herunder før-kommersielle innkjøp, vil Overvåkningsorganet anse at det ikke 
utgjør statsstøtte for foretak når prisen som betales for de relevante tjenestene helt og holdent 
gjenspeiler markedsverdien av de fordelene dette gir den offentlige innkjøperen og risikoen som 
de deltakende tjenesteyterne løper, særlig når samtlige av følgende vilkår er oppfylt:

a) utvelgingsprosedyren er åpen, tydelig og ikke-diskriminerende, og bygger på objektive 
utvalgs- og tildelingskriterier som er fastsatt før anbudsprosedyren,

b) de planlagte avtalene med alle partenes rettigheter og forpliktelser, også i forbindelse med 
materialrettigheter, gjøres tilgjengelig for alle interesserte bydere før anbudsprosedyren,

c) innkjøpet gir ikke noen av de deltakende leverandørene noen preferensiell behandling ved 
levering av kommersielle volumer av sluttproduktene eller -tjenestene til en offentlig kjøper 
i den berørte EFTA-staten(30), og

d) ett av følgende vilkår er oppfylt:

– alle resultater som ikke gir opphav til immaterialrettigheter kan spres bredt, for eksempel 
gjennom offentliggjøring, undervisning eller bidrag til standardiseringsorganer på en 
måte som gjør at foretakene kan reprodusere dem, og enhver immaterialrettighet tildeles 
i sin helhet den offentlige innkjøperen, eller

– enhver tjenesteyter som tildeles immaterialrettigheter som resultater gir opphav til, må gi 
den offentlige innkjøperen gratis, fri tilgang til disse resultatene og tilgang for tredjemann, 
for eksempel gjennom lisenser uten enerett på markedsvilkår.

34. Når vilkårene i nr. 33 ikke er oppfylt, kan EFTA-statene støtte seg på en individuell vurdering 
av vilkårene i kontrakten mellom den offentlige innkjøperen og foretaket, uten at det berører den 
generelle forpliktelsen til å melde FUI-støtte i henhold til del I artikkel 1 nr. 3 i protokoll 3 til 
overvåknings- og domstolsavtalen.

3. Felles vurderingsprinsipper

35. Ved vurdering av om et meldt støttetiltak kan anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte, 
analyserer Overvåkningsorganet vanligvis om støttetiltakets utforming sikrer at støttens positive 
virkning når det gjelder å nå et mål av felles interesse, er større enn støttens negative virkning på 
handel og konkurranse.

(27) Se meldingen og tilhørende arbeidsdokument – melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske 
økonomiske og sosiale komité samt Regionutvalget, ”Før-kommersielt offentlig innkjøp: innovasjon for å sikre bærekraftige 
offentlige tjenester av høy kvalitet i Europa”, KOM(2007) 799 endelig av 14.12.2007.

(28) Se artikkel 27 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp, ennå ikke innlemmet 
i EØS-avtalen, og om oppheving av direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65), innlemmet som nr. 2 i EØS-avtalens 
vedlegg XVI (Offentlige innkjøp) ved EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2.6.2006 (EUT L 245 av 7.9.2006, s. 22, og EØS-
tillegget til EUT nr. 44 av 7.9.2006, s. 18), og artikkel 45 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om 
framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann-, og energiforsyning, transport og posttjenester (ennå ikke innlemmet 
i EØS-avtalen), og om oppheving av direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243), innlemmet i EØS-avtalen som nr. 4 i 
avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp) ved EØS-komiteens beslutning nr. 68/2006 av 2.6.2006 (EUT L 245 av 7.9.2006, s. 22 
og EØS-tillegget til EUT nr. 44 av 7.9.2006, s. 18). I tilfelle av begrenset anbudskonkurranse i henhold til henholdsvis artikkel 28 i 
direktiv 2014/24/EU og artikkel 46 i direktiv 2014/25/EU vil Overvåkningsorganet også vurdere det slik at ingen statsstøtte er gitt 
foretak med mindre interesserte leverandører hindres i å inngi bud uten gyldig grunn.

(29) Dette vil også være tilfelle når offentlige kjøpere kjøper innovative løsninger som følger av et tidligere FoU-kjøp, eller andre 
produkter og tjenester enn FoU-produkter og -tjenester som skal leveres på et ytelsesnivå som krever en produkt-, prosess- eller 
organisasjonsinnovasjon.

(30) Med forbehold for framgangsmåter som dekker både utviklingen og det etterfølgende kjøpet av unike eller spesialiserte produkter 
eller tjenester.
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36. I kommisjonsmeldingen om modernisering av statsstøtte av 8. mai 2012 ble det etterlyst 
identifikasjon og definisjon av felles prinsipper for vurdering av alle støttetiltaks forenlighet 
med det indre marked.  Overvåkningsorganet anerkjenner de felles prinsippene og vil anse et 
statsstøttetiltak som forenlig med EØS-avtalens virkemåte bare dersom det oppfyller hvert av 
følgende kriterier:

a) Bidrag til et veldefinert mål av felles interesse: Et statsstøttetiltak må sikte mot et mål av 
felles interesse i samsvar med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 (avsnitt 4.1).

b) Behov for statlig inngripen: Et statsstøttetiltak må være rettet mot en situasjon der støtte kan 
gi en faktisk forbedring som markedet ikke kan sørge for selv, for eksempel ved å utbedre en 
markedssvikt eller avhjelpe et rettferdighets- eller utjevningsproblem (avsnitt 4.3).

c) Støttetiltakets hensiktsmessighet: Det foreslåtte støttetiltaket må være et hensiktsmessig poli-
tisk instrument for å nå målet av felles interesse (avsnitt 4.3).

d) Incentivvirkning: Støtten må endre det berørte foretakets opptreden slik at foretaket inngår i 
ytterligere virksomhet som det ikke ville ha gjort uten støtten, eller det ville ha utøvd den på 
en begrenset eller annen måte eller et annet sted (avsnitt 4.4).

e) Støttens forholdsmessighet (begrensning av støtten til et minimum): Støttebeløpet og støtte-
andelen må begrenses til det minimum som kreves for å oppmuntre foretaket eller foretakene 
til ytterligere investering eller virksomhet (avsnitt 4.5).

f) Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurranse og handel mellom avtalepar-
tene: Støttens negative virkninger må begrenses i tilstrekkelig grad slik at virkningen av 
tiltaket er overveiende positiv (avsnitt 4.6).

g) Innsyn i støtten: EFTA-statene, Overvåkningsorganet, markedsdeltakere og allmennheten må 
ha enkel tilgang til alle relevante rettsakter og til relevante opplysninger om støtten som gis 
innenfor rammen av disse rettsaktene (avsnitt 4.7).

37. Det samlede resultatet av visse kategorier av støtteordninger kan dessuten være gjenstand for et 
krav om en vurdering i etterkant som beskrevet i avsnitt 5. I slike tilfeller kan Overvåkningsorganet 
begrense varigheten av støtteordningene (vanligvis til høyst fire år) med mulighet til å forlenge 
dem senere gjennom en ny melding.

38. Dersom et statsstøttetiltak eller vilkårene knyttet til tiltaket (herunder hvordan det finansieres når 
finansieringsmetoden utgjør en integrert del av tiltaket) medfører et uunngåelig brudd på EØS-
avtalen, kan støtten ikke erklæres forenlig med EØS-avtalens virkemåte(31).

39. Ved vurdering av individuell støttes forenlighet med EØS-avtalen vil Overvåkningsorganet ta 
hensyn til eventuelle saker som er reist i forbindelse med brudd på EØS-avtalens artikkel 53 eller 
54 som kan være av betydning for støttemottakeren og som kan være relevant for vurderingen av 
støtten i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3(32).

4. Vurdering av fui-støttens forenlighet 

40. Statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon vil være forenlig med EØS-avtalens virkemåte 
i henhold til avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) dersom den på grunnlag av de felles 
vurderingsprinsippene i avsnitt 3 fører til økt FUI-virksomhet uten at den påvirker samhandelen 
negativt i et omfang som er i strid med de felles interesser. 

41. I dette avsnittet avklarer Overvåkningsorganet hvordan det vil anvende disse felles 
vurderingsprinsippene, og eventuelt fastsette bestemte vilkår for støtteordninger og tilleggsvilkår 
for individuell støtte som er omfattet av meldingsplikt(33).

(31) Se for eksempel sak C-156/98 Tyskland mot Kommisjonen [2000] Sml. I-6857, nr. 78, og sak C-333/07 Régie Networks mot Rhone 
Alpes Bourgogne [2008] Sml. I-10807, nr. 94–116.

(32) Sak C-225/91 Matra mot Kommisjonen [1993] Sml. I-3203, nr. 42.
(33) Vilkåret om forenlighet fastsatt i forordningen om alminnelige gruppeunntak får fortsatt full anvendelse i alle andre tilfeller av 

individuell støtte, herunder når denne støtten gis på grunnlag av en støtteordning som omfattes av meldingsplikt.
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4.1. Bidrag til et veldefinert mål av felles interesse

4.1.1. Allmenne vilkår

42. Det allmenne målet med FUI-støtte er å fremme forskning og utvikling og innovasjon i EØS. 
Ved å gjøre dette bør FUI-støtte bidra til å nå målene som Kommisjonen angir i sin Europa 
2020-strategi, nemlig å sørge for intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst.

43. EFTA-stater som vurderer å gi statsstøtte til FUI, må definere nøyaktig de mål som søkes 
oppnådd, særlig forklare hvordan tiltaket skal fremme FUI.

44. Med hensyn til støtteordninger som omfattes av meldingsplikt (”meldingspliktige støtteordninger”), 
ser Overvåkningsorganet positivt på støttetiltak som er en integrert del av et omfattende program 
eller handlingsplan for å stimulere FUI-virksomhet eller intelligente spesialiseringsstrategier, og 
som støttes av grundige vurderinger av lignende, tidligere støttetiltak som viser at de er effektive.

45. Med henblikk på statsstøtte som gis til prosjekter eller virksomhet som også finansieres av et av 
EU-programmene som er innlemmet i EØS-avtalen(34), vil Overvåkningsorganet anse at bidraget 
til et veldefinert mål av felles interesse er fastsatt.

4.1.2. Ytterligere vilkår for individuell støtte

46. For å vise at individuell støtte som er omfattet av meldingsplikt (”meldingspliktig individuell 
støtte”), bidrar til økt FUI-virksomhet, kan EFTA-statene bruke følgende indikatorer sammen 
med andre relevante kvantitative eller kvalitative elementer:

a) Økning i prosjektets størrelse: Økning i samlede prosjektkostnader (uten at mottakeren 
reduserer sine utgifter sammenlignet med en situasjon uten støtte); økning i antall ansatte som 
utøver FUI-virksomhet.

b) Økning i omfang: Økning i antall forventede positive virkninger av prosjektet; et mer 
ambisiøst prosjekt vist gjennom et høyere antall medvirkende partnere, større sannsynlighet 
for et vitenskapelig eller teknisk gjennombrudd eller høyere risiko for å mislykkes (særlig 
knyttet til prosjektets langsiktighet og til usikkerheten rundt resultatene av det).

c) Økning i hastighet: Fullføringen av prosjektet er mindre tidkrevende sammenlignet med den 
tiden det ville ta å gjennomføre prosjektet uten støtte.

d) Økning i samlet beløp brukt: Økning i støttemottakerens samlede FUI-utgifter, samlet eller 
målt i andel av samlet omsetning, endringer i det samlede budsjettet for prosjektet (uten 
tilsvarende reduksjon i budsjettet for andre prosjekter).

47. For å kunne konkludere med at støtten bidrar til mer FUI-virksomhet i EØS, vil Overvåknings-
organet ikke bare vurdere nettoøkningen i den FUI som foretaket har gjennomført, men 
også støttens bidrag til den samlede økningen i FUI-utgifter i den berørte sektoren samt til 
forbedringen av situasjonen i EØS med henblikk på FUI i en internasjonal sammenheng. Det ses 
positivt på støttetiltak der det er planlagt en offentlig tilgjengelig vurdering av tiltakets bidrag til 
felles interesser i etterkant.

4.2. Behov for statlig inngripen

4.2.1. Allmenne vilkår

48. Som forklart i avsnitt 3 kan statsstøtte være nødvendig for å øke FUI i EØS i en situasjon 
der markedet ikke er i stand til å oppnå et effektivt resultat på egen hånd. For å vurdere om 
statsstøtte er effektivt for å nå målet av felles interesse, må problemet som skal løses kartlegges 
først. Statsstøtte bør gis i situasjoner der støtten kan gi en reell forbedring som markedet ikke 
kan sørge for selv. EFTA-statene bør forklare hvordan støttetiltaket effektivt kan redusere den 
markedssvikten som er forbundet med oppnåelsen av målet av felles interesse uten støtten.

49. FUI finner sted gjennom en rekke former for virksomhet som vanligvis utøves i et ledd før 
produktmarkedene og som utnytter eksisterende kapasitet til å utvikle nye eller forbedrede 

(34) Se fotnote 8.
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produkter, tjenester og prosesser i disse produktmarkedene, eller fullstendig nye markeder, 
noe som dermed bidrar til vekst i økonomien og bidrar til territorial og sosial utjevning eller 
til å fremme allmenn forbrukerinteresse. Med tanke på de tilgjengelige FUI-ressursene kan 
markedssvikter imidlertid hindre markedet i å fungere optimalt, og føre til et ineffektivt resultat 
av følgende grunner:

– Positive ringvirkninger / overføring av kunnskap: FUI gir ofte fordeler for samfunnet 
i form av positive ringvirkninger, for eksempel overføring av kunnskap eller forbedrede 
muligheter for andre økonomiske aktører til å utvikle tilleggsprodukter og -tjenester. En 
rekke prosjekter ville dersom de ble overlatt til markedet gi en avkastning som fra et privat 
ståsted ville være lite attraktiv, selv om de kunne være fordelaktige for samfunnet, ettersom 
overskuddssøkende foretak ikke i tilstrekkelig grad kan bedømme fordelen av sine tiltak 
når de beslutter hvor mye FUI-virksomhet de skal utøve. Statsstøtte kan derfor bidra til 
gjennomføringen av prosjekter som fører til en samlet samfunnsmessig eller økonomisk 
fordel og som ellers ikke ville blitt gjennomført.

 Verken alle fordelene ved ringvirkninger av FUI-virksomhet eller forekomst av ringvirkninger 
alene innebærer automatisk at statsstøtte er forenlig med EØS-avtalens virkemåte. Forbrukere 
er generelt villige til å betale for en direkte fordel av nye produkter og tjenester, mens foretak 
kan sikre seg et utbytte av sin investering gjennom eksisterende instrumenter slik som 
immaterialrettigheter. I noen tilfeller er imidlertid disse metodene utilstrekkelige og etterlater 
en markedssvikt som kan utbedres ved statsstøtte. For eksempel, noe som ofte er tilfelle i 
grunnforskningen, kan det være vanskelig å utelukke andre fra å få tilgang til resultatene 
fra noen former for virksomhet, noe som derfor kan være i offentlighetens interesse. På den 
annen side kan mer spesifikk kunnskap knyttet til produksjon ofte være godt beskyttet, for 
eksempel gjennom patenter, noe som gjør at investoren får mer igjen for investeringen. 

– Utilstrekkelig og asymmetrisk informasjon: FUI-virksomhet kjennetegnes av en høy grad 
av usikkerhet. Under visse omstendigheter, som følge av utilstrekkelig og/eller asymmetrisk 
informasjon, kan private investorer nøle med å ville finansiere verdifulle prosjekter, og svært 
kvalifiserte personer kjenner kanskje ikke til ledige stillinger i nyskapende foretak. Følgelig 
blir det muligens ikke tilført tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser til disse 
markedene, og prosjekter som ville være verdifulle for samfunnet eller for økonomien blir 
ikke gjennomført.

 I visse tilfeller kan dessuten utilstrekkelig og asymmetrisk informasjon hindre tilgang til 
finansiering. Utilstrekkelig informasjon og forekomst av risiko berettiger imidlertid ikke 
automatisk et behov for statsstøtte. Prosjekter med lavere privat avkastning på investeringer 
som ikke finansieres, kan godt være et uttrykk for markedseffektivitet. Dessuten er risiko en 
del av enhver forretningsvirksomhet og utgjør ikke en markedssvikt i seg selv. I en situasjon 
med asymmetrisk informasjon kan imidlertid risiko forverre finansieringsproblemer.

– Koordinerings- og nettverksfeil: Foretaks evne til å samordne sin virksomhet eller til 
å samvirke for å utøve FUI kan svekkes av ulike årsaker, herunder vanskeligheter med 
samordning blant mange samarbeidspartnere hvorav noen har avvikende interesser, problemer 
med å utforme kontrakter og vanskeligheter med å samordne samarbeid for eksempel på 
grunn av deling av følsomme opplysninger.

4.2.2. Ytterligere vilkår for individuell støtte

50. Selv om enkelte former for markedssvikt kan begrense den samlede FUI-virksomheten i EØS, 
berøres ikke alle foretak og sektorer i økonomien av dem i samme utstrekning.  For meldepliktig 
individuell støtte bør EFTA-statene derfor framlegge tilstrekkelige opplysninger om hvorvidt 
støtten er beregnet på å utbedre en generell markedssvikt med hensyn til FUI i EØS, eller en 
særlig markedssvikt for eksempel i en særlig sektor eller forretningsområde.

51. Avhengig av den konkrete markedssvikten som skal utbedres, vil Overvåkningsorganet også ta 
følgende elementer i betraktning:

– Overføring av kunnskap: omfanget av den planlagte kunnskapsspredningen; den skapte 
kunnskapens spesifisitet; tilgangen til vern av immaterialrettigheter; graden av forenlighet 
med andre produkter og tjenester;
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– Utilstrekkelig og asymmetrisk informasjon: risikonivå og FUI-virksomhetens kompleksitet, 
behovet for ekstern finansiering, støttemottakerens mulighet til tilgang til ekstern finansiering.

– Manglende samordning: antall samarbeidende foretak, graden av samarbeid, sprikende 
interesser mellom samarbeidspartnerne, problemer ved å utforme kontrakter, problemer med 
å samordne samarbeid.

52. I sin analyse av en påstått markedssvikt vil Overvåkningsorganet særlig ta hensyn til eventuelle 
sektorsammenligninger og andre undersøkelser som bør framlegges av den berørte EFTA-staten.

53. Ved melding av investerings- eller driftsstøtte til klynger skal EFTA-statene framlegge 
opplysninger om innovasjonsklyngens planlagte eller forventede spesialisering, eksisterende 
regionalt potensial og eventuelle klynger i EØS med lignende formål.

54. Med henblikk på statsstøtte som gis til prosjekter eller virksomhet som også finansieres av et av 
EU-programmene som er innlemmet i EØS-avtalen(35), vil Overvåkningsorganet anse at behovet 
for statlig inngripen er fastsatt.

55. På den annen side, når statsstøtte gis til prosjekter eller virksomhet som med hensyn til teknologisk 
innhold, risikonivå og størrelse ligner på dem som allerede finnes innenfor EØS på markedsvilkår, 
vil Overvåkningsorganet i prinsippet anta at det ikke foreligger noen markedssvikt, og vil kreve 
ytterligere dokumentasjon og begrunnelse for behovet for statlig inngripen.

4.3. Støttetiltakets hensiktsmessighet

4.3.1. Formålstjenlighet sammenlignet med andre politiske virkemidler

56. Statsstøtte er ikke det eneste politiske virkemiddelet EFTA-statene har for å fremme FUI. 
Det er viktig å huske på at det kan finnes andre og bedre virkemidler, slik som tiltak på 
etterspørselsiden som innbærer regulering, offentlig innkjøp eller standardisering samt en økning 
i finansiering av offentlig forskning og utdanning og allmenne skattetiltak. Hvorvidt et bestemt 
politisk virkemiddel er egnet i en bestemt situasjon, har vanligvis sammenheng med hva som 
er hovedgrunnene til problemet. Å redusere markedshindringer kan for eksempel være et bedre 
virkemiddel enn statsstøtte for å bekjempe vanskelighetene nye deltakere på markedet har med 
å nyttiggjøre seg FUI-resultater. Økt investering i utdanning kan være bedre for å rette opp en 
mangel på kvalifisert FUI-personale enn å gi statsstøtte.

57. Statsstøtte til FUI kan godkjennes som unntak fra det generelle forbudet mot statsstøtte når det 
er nødvendig for å oppnå et mål av felles interesse. Et viktig element i denne forbindelse er 
hvorvidt og i hvilket omfang støtte til FUI kan betraktes som et egnet virkemiddel for å øke FUI-
virksomheten, med tanke på at andre mindre konkurransevridende virkemidler eventuelt kunne 
gi de sammee resultatene.

58. I sin forenlighetsanalyse vil Overvåkningsorganet ta særlig hensyn til eventuelle 
konsekvensvurderinger av de foreslåtte tiltakene som den berørte EFTA-staten har foretatt. 
Tiltak der EFTA-statene har vurdert andre virkemidler og der fordelene ved å benytte et selektivt 
virkemiddel som statsstøtte er fastslått og meddelt Overvåkningsorganet, anses å utgjøre et egnet 
virkemiddel.

59. Med henblikk på statsstøtte som gis til prosjekter eller virksomhet som også finansieres av et 
av EU-programmene som er innlemmet i EØS-avtalen(36), vil Overvåkningsorganet anse at 
støttetiltakets hensiktsmessighet er fastsatt.

4.3.2. Formålstjenlighet sammenlignet med andre støtteformer

60. Statsstøtte til FUI kan gis i ulike former. EFTA-statene bør derfor sikre at støtten gis i den 
form som sannsynligvis gir minst vridning av konkurranse og handel. I så henseende, når 
støtten gis i former som gir en direkte økonomisk fordel (slik som direkte tilskudd, fritak for 
eller reduserte avgifter eller andre obligatoriske gebyrer, eller salg av grunn, produkter eller 
tjenester til fordelaktige priser), skal den berørte EFTA-staten inkludere en analyse av andre 

(35) Se fotnote 8.
(36) Se fotnote 8.
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muligheter og forklare hvorfor eller hvordan andre, potensielt mindre vridende støtteformer 
slik som tilbakebetalingspliktige forskudd eller støtteformer som bygger på gjelds- eller 
kapitalinstrumenter (slik som statlige garantier, kjøp av eierinteresser eller alternative gjelds- eller 
kapitalytelser på gunstige vilkår) er mindre egnet.

61. Valget av støtteform bør foretas med tanke på den markedssvikten støtten skal utbedre. Dersom 
for eksempel den underliggende markedssvikten er et problem med tilgang til ekstern finansiering 
på grunn av asymmetrisk informasjon, bør EFTA-staten vanligvis velge støtte i form av 
likviditetsstøtte, slik som et lån eller en garanti, heller enn et tilskudd. Dersom foretaket også må 
støttes gjennom en viss grad av risikodeling, er vanligvis et tilbakebetalingspliktig forskudd den 
støtteformen som bør velges. Når støtten gis på annen måte enn som likviditetsstøtte eller som et 
tilbakebetalingspliktig forskudd for virksomhet som ligger nær markedet, må EFTA-staten særlig 
begrunne den valgte støtteformens egnethet til å utbedre den aktuelle markedssvikten. 

4.4. Incentivvirkning

4.4.1. Allmenne vilkår

62. FUI-støtte kan bare anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte dersom den har en 
incentivvirkning. En incentivvirkning oppstår når støtten endrer det berørte foretakets opptreden 
slik at det inngår i ytterligere virksomhet, som det ikke ville ha gjort uten støtten, eller det ville 
ha utøvd den på en begrenset eller annen måte. Støtten må imidlertid ikke subsidiere kostnadene 
for virksomhet som et foretak uansett ville ha utøvd, og skal ikke kompensere for normal 
forretningsrisiko ved en økonomisk virksomhet(37).

63. Overvåkningsorganet anser at støtten ikke har noen incentivvirkning for mottakeren i alle tilfeller 
der den berørte FUI-virksomheten(38) allerede var påbegynt før søkeren fremmet sin søknad for 
nasjonale myndigheter(39). Når igangsettingen av arbeidet finner sted før mottakeren sender inn 
støttesøknaden til nasjonale myndigheter, vil prosjektet ikke være støtteberettiget. 

64. Søknadsskjemaet omfatter minst søkerens navn og foretakets størrelse, en beskrivelse av 
prosjektet, herunder beliggenhet og start- og sluttdato, det offentlige støttebeløpet som er 
nødvendig for å gjennomføre prosjektet og en liste over støtteberettigede kostnader.

65. I den grad de utgjør statsstøtte, kan Overvåkningsorganet anse at skattetiltak har en incentivvirkning 
ved at de oppmuntrer foretak til å investere mer i FUI, på grunnlag av evalueringsundersøkelser(40) 
framlagt av EFTA-statene.

4.4.2. Ytterligere vilkår for individuell støtte

66. Når det gjelder meldepliktig individuell støtte, må EFTA-statene påvise overfor 
Overvåkningsorganet at støtten har en incentivvirkning, og må derfor framlegge tydelige bevis på 
at støtten har en positiv innvirkning på foretakets beslutning om å utøve FUI-virksomhet som de 
ellers ikke ville ha utøvd. For at Overvåkningsorganet skal kunne foreta en omfattende vurdering 
av det berørte støttetiltaket, må den berørte EFTA-staten framlegge opplysninger ikke bare om det 
støttede prosjektet, men også, i den grad det er mulig, en omfattende beskrivelse av hva som ville 
skjedd eller som med rimelighet kunne forventes å skje uten støtten, det vil si det kontrafaktiske 
scenarioet. Det kontrafaktiske scenarioet kan bestå av fraværet av et alternativt prosjekt eller 
av et klart definert og tilstrekkelig forutsigbart alternativt prosjekt som støttemottakeren kan ta 
stilling til i sin interne beslutningstaking, og kan gjelde et alternativt prosjekt som helt eller delvis 
gjennomføres utenfor EØS.

(37) Forente saker C-630/11 P til C-633/11 P HGA m.fl. mot Kommmisjonen EU:C:2013:387.
(38) Dersom støttesøknaden gjelder et FoU-prosjekt, utelukker dette ikke at den potensielle mottakeren allerede ville ha arbeidet med 

forprosjekter som ikke er omfattet av søknaden om støtte.
(39) Når det gjelder støtte til prosjekter eller virksomhet som gjennomføres i flere faser etter hverandre som kan være omfattet av 

særskilte framgangsmåter for støttetildeling, kan igangsettingen av arbeidet ikke skje før den første søknaden om støtte. Dersom 
det gis støtte gjennom en automatisk skattemessig støtteordning, må denne ordningen ha vært vedtatt og trådt i kraft før arbeidet på 
prosjektet eller virksomheten igangsettes.

(40) Selv om dette kan være umulig på forhånd for et tiltak som nylig er innført, forventes det at EFTA-statene framlegger vurderinger 
av incentivvirkningen av sine egne skattemessige støtteordninger (slik at planlagte eller tilsiktede metoder for vurdering i etterkant 
vanligvis utgjør en del av utformingen av slike tiltak). Dersom det ikke er foretatt vurderinger, kan skattemessige støtteordninger 
incentivvirkning bare tas i betraktningen ved trinnvise tiltak.
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67. I sin analyse vil Overvåkningsorganet også ta følgende elementer i betraktning:

– Spesifisering av den tilsiktede endringen: Endringen i opptreden som statsstøtten forventes 
å medføre, det vil si om et nytt prosjekt igangsettes eller om et prosjekts størrelse, omfang 
eller hastighet forbedres, må spesifiseres.

– Kontrafaktisk analyse: Endringen av opptreden skal fastslås ved å sammenligne den 
planlagte virksomhetens forventede resultat med og uten støtte. Forskjellen mellom de to 
scenarioene viser støttetiltakets virkning og incentivvirkning.

– Lønnsomhetsnivå: Dersom et prosjekt i seg selv ikke ville være lønnsomt for et foretak, 
men ville skape viktige fordeler for samfunnet, er det mer sannsynlig at støtten har en 
incentivvirkning.

– Investert beløp og tidsramme for kontantstrømmer: Høy innledende investering, lav 
utnyttbar kontantstrøm og en betydelig kontantstrøm som først kan realiseres i fjern framtid, 
vil bli sett som positive elementer i en vurdering av incentivvirkning.

– Risikonivå: I risikovurderingen vil det særlig tas hensyn til hvorvidt investeringen er 
irreversibel, sannsynligheten for å mislykkes, risikoen for at prosjektet vil være mindre 
produktivt enn forventet, risikoen for at prosjektet vil redusere mottakerens øvrige virksomhet 
og risikoen for at prosjektkostnadene undergraver foretakets lønnsomhet.

68. EFTA-statene oppfordres særlig til å stole på styredokumenter, risikovurderinger, økonomiske 
rapporter, interne forretningsplaner, ekspertuttalelser og andre undersøkelser knyttet til prosjektet 
som vurderes. Dokumenter som inneholder informasjon om forventet etterspørsel, forventede 
kostnader, finansielle beregninger, dokumenter som leveres til en investeringskomité og som 
beskriver forskjellige investeringsscenarioer, eller dokumenter levert til finansinstitusjoner, kan 
hjelpe EFTA-statene med å påvise incentivvirkningen.

69. For å sikre at incentivvirkningen har et objektivt grunnlag, kan Overvåkningsorganet i sin 
vurdering sammenligne selskapsspesifikke data med data for den bransjen selskapet utøver 
virksomhet i. EFTA-statene bør når det er mulig særlig framlegge bransjespesifikke data som 
viser at mottakerens kontrafaktiske scenario, den påkrevde lønnsomheten og den forventede 
kontantstrømmen er rimelige.

70. I den forbindelse kan lønnsomheten vurderes ved bruk av metoder som påviselig anvendes 
i det støttemottakende foretaket eller som er standard praksis i den berørte bransjen, og som 
kan omfatte metoder for å vurdere prosjektets netto nåverdi(41), intern avkastning(42) eller 
gjennomsnittlig avkastning på investert kapital.

71. Dersom støtten ikke endrer mottakerens opptreden ved å oppmuntre til ytterligere FUI-
virksomhet, har den ingen positiv virkning når det gjelder å fremme FUI i EØS. Støtten vil derfor 
ikke anses om forenlig med EØS-avtalens virkemåte i tilfeller der det synes som den samme 
virksomheten kunne eller ville utøves også uten støtten.

4.5. Støttens forholdsmessighet

4.5.1. Allmenne vilkår

72. For at FUI-støtte skal anses som forholdsmessig, må støttebeløpet begrenses til det som er 
absolutt nødvendig for å utøve den støttede virksomheten.

4.5.1.1 Høyeste støtteandeler

73. For å sikre at støttenivået står i rimelig forhold til markedssvikten som støtten er beregnet på å 
avhjelpe, må støtten fastsettes i forhold til et sett av forhåndsdefinerte støtteberettigede kostnader, 
og begrenses til en viss andel av disse støtteberettigede kostnadene (”støtteandel”). Støtteandelen 
må fastsettes for hver støttemottaker, også i et samarbeidsprosjekt.

(41) Prosjektets netto nåverdi er forskjellen mellom positive og negative kontantstrømmer i løpet av investeringens levetid, diskontert 
til deres nåverdi (ved hjelp av kapitalkostnaden).

(42) Intern avkastning bygger ikke på bokføringsinntekter et gitt år, men tar hensyn til framtidige kontantstrømmer som en investor 
forventer å motta i løpet av investeringens levetid. Den defineres som diskonteringsrenten der nettonåverdien av en kontantstrøm 
er lik null.
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74. For å sikre forutsigbarhet og like vilkår anvender Overvåkningsorganet høyeste støtteandeler 
for FUI-støtte som fastsettes på grunnlag av tre kriterier: i) støttens nærhet til markedet, som 
en tilnærmingsverdi for støttens forventede negative virkninger og behovet for den, idet det tas 
hensyn til mulig høyere inntekter som kan forventes fra støttet virksomhet, ii) mottakerens størrelse 
som en tilnærmingsverdi for de mer akutte vanskelighetene som mindre foretak står overfor ved 
finansiering av prosjekter med høy risiko og iii) markedssviktens vanskelighetsgrad, slik som 
forventede ringvirkninger i form av kunnskapsspredning. Støtteandelene bør derfor generelt være 
lavere for virksomhet knyttet til utvikling og innovasjon, enn for forskningsvirksomhet.

75. De støtteberettigede kostnadene for hvert støttetiltak som omfattes av disse retningslinjene er 
angitt i vedlegg I. Når et FUI-prosjekt omfatter forskjellige oppgaver, må hver oppgave falle inn 
under kategoriene grunnforskning, industriell forskning eller eksperimentell utvikling(43). Ved 
klassifisering av ulike former for virksomhet etter relevant kategori vil Overvåkningsorganet 
vise til sin egen praksis samt til de særlige eksemplene og forklaringene i OECDs Frascati-
håndbok(44).

76. De høyeste støtteandelene som generelt får anvendelse på alle støtteberettigede FUI-tiltak, er 
angitt i vedlegg II(45).

77. I tilfelle statsstøtte til et prosjekt som utføres i samarbeid mellom forskningsorganisasjoner og 
foretak, kan den kombinerte støtten fra henholdsvis direkte offentlig støtte og, når de utgjør 
støtte, bidrag fra forskningsorganisasjoner til det samme prosjektet, ikke overstige den gjeldende 
støtteandelen for hvert mottakerforetak.

4.5.1.2 Tilbakebetalingspliktige forskudd

78. Dersom en EFTA-stat yter et tilbakebetalingspliktig forskudd som regnes som statsstøtte i 
henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, får reglene i dette avsnitt anvendelse.

79. Når en EFTA-stat på grunnlag av en gyldig metode basert på tilstrekkelige verifiserbare data kan 
påvise at det er mulig å beregne bruttotilskuddsekvivalent av et tilbakebetalingspliktig forskudd, 
kan EFTA-staten melde en støtteordning og den tilhørende metoden til Overvåkningsorganet. 
Dersom Overvåkningsorganet godtar metoden og anser støtteordningen som forenlig, kan støtten 
gis på grunnlag av bruttotilskuddekvivalenten av det tilbakebetalingspliktige forskuddet, opptil 
støtteandelene angitt i vedlegg II.

80. I alle andre tilfeller uttrykkes det tilbakebetalingspliktige forskuddet som en prosentandel 
av de støtteberettigede kostnadene og kan overskride gjeldende høyeste støtteandeler med ti 
prosentpoeng, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt.

a) Dersom resultatet er vellykket, må det i tiltaket fastsettes at forskuddet skal tilbakebetales 
med en rente som minst tilsvarer kalkulasjonsrenten, ved anvendelse Overvåkningsorganets 
metode for fastsettelse av referanserenter og kalkulasjonsrenter(46).

b) Dersom resultatet er bedre enn det som var definert som et vellykket resultat, bør den berørte 
EFTA-staten be om tilbakebetalinger ut over forskuddsbeløpet, inkludert renter etter den 
gjeldende kalkulasjonsrenten.

c) Dersom prosjektet mislykkes, må ikke forskuddsbeløpet tilbakebetales fullt ut. Dersom 
resultatet er delvis vellykket, bør tilbakebetalingen stå i rimelig forhold til hvor vellykket 
resultatet er.

(43) Denne grupperingen trenger ikke nødvendigvis være kronologisk, den kan gå gradvis fra grunnforskning til virksomhet nærmere 
markedet. Følgelig er det intet som hindrer Overvåkningsorganet i å vurdere en oppgave som utføres på et sent stadium i prosjektet 
som industriell forskning, mens en aktivitet på et tidligere stadium av prosjektet utgjør utviklingsarbeid eller ikke utgjør forskning 
overhodet.

(44) ”The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and 
Experimental Development”, Frascati Manual, OECD, 2002, som endret eller erstattet. Av praktiske årsaker, og med mindre 
det påvises at en annen skala bør benyttes i enkelte tilfeller, kan de ulike FoU-kategoriene også anses å tilsvare teknologisk 
modenhetsnivå 1 (grunnforskning), 2–4 (industriell forskning) og 5–8 (eksperimentell utvikling) – se melding fra Kommisjonen 
til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité samt Regionutvalget, ”En europeisk strategi for 
muliggjørende teknologier – En bro til vekst og jobber”, KOM(2012) 341 endelig av 26.6.2012.

(45) Med forbehold for særlige bestemmelser om støtte til forskning og utvikling innenfor landbruk og fiskeri, som fastsatt i 
forordningen om alminnelige gruppenntak.

(46) Se Overvåkningsorganets retningslinjer for referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT L 105 av 21.4.2011, og EØS-tillegget til EUT nr. 
23 av 21.4.2011, s. 1).



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 44/22 6.8.2015

81. For å gjøre Overvåkningsorganet i stand til å vurdere tiltaket, må det omfatte detaljerte 
bestemmelser om tilbakebetaling dersom prosjektet er vellykket, der det klart framgår hva som 
oppfattes som et vellykket resultat, på grunnlag av fornuftige hypoteser.

4.5.1.3 Skattemessige tiltak

82. I den grad den utgjør statsstøtte, kan støtteandelen i et skattemessig tiltak beregnes enten på 
grunnlag av individuelle prosjekter eller, på foretaksnivå, som forholdet mellom den samlede 
skattelettelsen og summen av alle støtteberettigede FUI-kostnader som er påløpt i en periode som 
ikke overstiger tre etterfølgende regnskapsår. I sistnevnte tilfelle kan det skattemessige tiltaket få 
anvendelse uten begrensning på all støtteberettiget virksomhet, men må ikke overstige gjeldende 
støtteandel for eksperimentell utvikling(47).

4.5.1.4 Kumulering av støtte

83. Støtte kan gis samtidig under flere støtteordninger eller kumuleres med ekstraordinær støtte, 
forutsatt at det samlede statsstøttebeløpet for en virksomhet eller et prosjekt ikke overstiger de 
øvre grensene for støtte fastsatt i disse retningslinjene.  Som det påpekes i nr. 9, utgjør finansiering 
som forvaltes sentralt av Den europeiske unions institusjoner, byråer, fellesforetak eller andre 
organer som ikke direkte eller indirekte kontrolleres av EFTA-statene, ikke statsstøtte, og bør ikke 
tas i betraktning. Når denne finansieringen kombineres med statsstøtte, må imidlertid det samlede 
offentlige støttebeløpet som gis i forbindelse med de samme støtteberettigede kostnadene, ikke 
overstige det gunstigste finansieringsnivået fastsatt i gjeldende regler i EØS-avtalen.

84. Når utgifter som er berettiget i forbindelse med FUI-støtte også er helt eller delvis støtteberettiget 
i forbindelse med andre formål, vil den overlappende delen være underlagt den gunstigste øvre 
grensen i henhold til gjeldende regler.

85. Støtte til FUI kan ikke kumuleres sammen med bagatellmessig støtte for de samme støtteberettigede 
kostnadene dersom kumulasjonen ville føre til en støtteandel som overstiger den som er fastsatt i 
disse retningslinjene.

4.5.2. Ytterligere vilkår for individuell støtte

86. Når det gjelder meldepliktig individuell støtte, er samsvar med et sett forhåndsfastsatte høyeste 
støtteandeler ikke tilstrekkelig til å sikre forholdsmessighet.

87. Generelt og for å fastslå om støtten er forholdsmessig, vil Overvåkningsorganet kontrollere at 
beløpet ikke overstiger det minstebeløpet som er nødvendig for at det støttede prosjektet skal 
være tilstrekkelig lønnsomt, for eksempel ved å gjøre det mulig å oppnå en intern avkastning som 
tilsvarer den bransje- eller foretaksspesifikke referanseverdien eller terskelverdier for avkastning 
Støttemottakerens normale krav til intern avkastning i forbindelse med andre FUI-prosjekter, dens 
samlede kapitalkostnader eller den avkastning som er vanlig i den berørte bransjen, kan også 
brukes for dette formål. Alle relevante forventede kostnader og fordeler i hele prosjektets levetid 
må medregnes, unntatt kostnader og inntekter fra resultatene fra FUI-virksomhet.

88. Der det framgår, for eksempel gjennom interne foretaksdokumenter, at støttemottakeren har et 
klart valg mellom å utføre enten et støttet prosjekt eller et alternativt prosjekt uten støtte, vil støtten 
anses å være begrenset til et minimum bare dersom beløpet ikke overstiger nettomerkostnadene 
for gjennomføring av den berørte virksomheten, sammenlignet med et kontrafaktisk prosjekt 
som ville blitt utført uten støtte. For å fastslå nettomerkostnadene vil Overvåkningsorganet 
sammenligne netto nåverdi av investeringen i det støttede prosjektet og det kontrafaktiske 
prosjektet, idet det er tatt hensyn til sannsynlighetene for at ulike forretningsscenarioer 
inntreffer(48). 

(47) Omvendt, når et skattemessig støttetiltak skiller mellom forskjellige FoU-kategorier, må de relevante støtteandelene ikke 
overskrides.

(48) Særlig når støtte bare bidrar til at prosjektet fullføres raskere, bør sammenligningen hovedsakelig avspeile ulike tidslinjer når det 
gjelder kontantstrømmer og forsinket inntreden på markedet.
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89. Når støtte gis til FUI-prosjekter eller til oppføring eller oppgradering av forskningsinfrastrukturer, 
og Overvåkningsorganet på grunnlag av metodene i nr. 87 og 88 kan fastslå at støtten er begrenset 
til det minimum som er nødvendig, kan høyere støtteandeler enn de høyeste støtteandelene 
fastsatt i vedlegg II tillates, opptil nivåene i følgende tabell.

Små bedrifter Mellomstore 
bedrifter

Stort foretak

Støtte til FoU-prosjekter

Grunnforskning 100 % 100 % 100 %

Anvendt forskning 80 % 70 % 60 %

– med forbehold om effektivt samarbeid mellom 
foretak (for store foretak på tvers av grensene eller 
med minst en SMB) eller mellom et foretak og en 
forskningsorganisasjon, eller 

–  med forbehold om spredning av resultater

90 % 80 % 70 %

Støtter til oppføring og oppgradering av 
forskningsinfrastrukturer

60 % 60 % 60 %

90. For å påvise at støtten er begrenset til det minimum som er nødvendig, må EFTA-statene 
forklare hvordan støttebeløpet er fastsatt. Dokumentasjon og beregninger som brukes for å 
analysere incentivvirkningen, kan også brukes til å vurdere om støtten er forholdsmessig. I 
den grad det fastslåtte støttebehovet hovedsakelig er knyttet til vanskeligheter med å tiltrekke 
gjeldsfinansiering fra markedet snarere enn til manglende lønnsomhet, er et lån, en garanti eller 
et tilbakebetalingspliktig forskudd særlig egnede måter å sikre at støtten begrenses til et minimum 
på, istedenfor støtte som ikke er tilbakebetalingspliktig, slik som et tilskudd.

91. Når det finnes flere potensielle kandidater til å gjennomføre den støttede virksomheten, er det mer 
sannsynlig at kravet om forholdsmessighet oppfylles dersom støtten gis på grunnlag av åpne og 
objektive kriterier som ikke innebærer forskjellsbehandling.

92. For å rette opp faktiske eller potensielle direkte eller indirekte vridninger av internasjonal handel, 
kan høyere støtteandeler enn det som generelt tillates i disse retningslinjene, tillates dersom 
(direkte eller indirekte) konkurrenter som befinner seg utenfor EØS i løpet av de tre siste årene 
har mottatt eller kommer til å motta støtte med tilsvarende støtteandel for lignende prosjekter. 
Dersom den aktuelle sektorens særlige natur gjør at påvirkning av internasjonal handel kan ventes 
å forekomme etter mer enn tre år, kan imidlertid referanseperioden forlenges tilsvarende. Dersom 
det er mulig, skal den berørte EFTA-staten gi Overvåkningsorganet tilstrekkelige opplysninger til 
å kunne vurdere situasjonen, særlig behovet for å ta hensyn til konkurransefordelen en konkurrent 
i en tredjestat har. Dersom Overvåkningsorganet ikke har bevis for den gitte eller foreslåtte 
støtten, kan dets vedtak også baseres på indirekte bevis.

93. Ved innsamling av bevis kan Overvåkningsorganet bruke sin etterforskningsmyndighet(49).

4.6. Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurranse og handel

4.6.1. Generelle betraktninger

94. For at FUI-støtten skal være forenlig med EØS-avtalens virkemåte må de negative virkningene 
av støttetiltaket når det gjelder konkurransevridning og påvirkning av handel mellom EFTA-
statene, begrenses og oppveies av de positive virkningene i form av bidrag til å nå målet av felles 
interesse.

95. Overvåkningsorganet ser to viktige, mulige vridninger av konkurranse og handel mellom 
EFTA-statene som FUI-støtten kan forårsake, nemlig vridning av produktmarkedet og 
plasseringsvirkninger. Begge disse formene kan føre til ineffektiv ressursfordeling, noe som 
undergraver det økonomiske resultatet i EØS, og til fordelingsproblemer, idet støtten påvirker 
hvordan den økonomiske virksomheten fordeler seg mellom ulike regioner.

(49) Se rådsforordning (EU) nr. 734/2013 av 22. juli 2013 (EUT L 204 av 31.7.2013, s. 15), ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, og 
artikkel 6 i del II av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol.
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96. Når det gjelder vridninger på produktmarkedene, kan statsstøtte til FUI ha en innvirkning 
på konkurransen i innovative prosesser og på produktmarkedene der resultatene av FUI-
virksomheten utnyttes.

4.6.1.1 Virkninger på produktmarkedene

97. Statsstøtte til FUI kan redusere konkurransen i innovative prosesser og på produktmarkeder 
på tre måter, nemlig ved å vri muligheten til å tre inn og ut av markedet, ved å vri dynamiske 
investeringsincentiver og ved å skape og opprettholde markedsmakt. 

i) Vridning av muligheten til å tre inn på og ut av markedet

98. FUI-støtte kan hindre markedsmekanismen ved å belønne de mest effektive produsentene og 
legge press på de minst effektive til å bli mer effektive, omstrukturere eller tre ut av markedet. 
Dette kan føre til en situasjon der, på grunn av støtten som gis, konkurrenter som ellers ville vært 
i stand til å forbli i markedet, tvinges til å tre ut av markedet, eller aldri kommer inn på markedet 
i det hele tatt. På lignende måte kan statsstøtte hindre ineffektive foretak i å forlate markedet, 
eller til og med oppmuntre dem til å tre inn og vinne markedsandeler fra konkurrenter som ellers 
er mer effektive. FUI-støtte kan, dersom den ikke er godt målrettet, støtte ineffektive foretak og 
dermed føre til markedsstrukturer der mange aktører opererer i en skala som ikke er effektiv. På 
lang sikt kan det å hindre konkurrenter i å tre inn på og ut av markedet, hemme innovasjon og 
sinke produktivitetsforbedringer i hele bransjen.

ii) Vridning av dynamiske incentiver

99. FUI-støtte kan vri støttemottakerens konkurrenters dynamiske incentiver til å investere. Når 
et foretak mottar støtte, øker dette generelt sannsynligheten for at dette foretaket vil utøve 
vellykket FUI-virksomhet, noe som fører til økt nærvær på de relevante produktmarkedene i 
framtiden. Dette økte nærværet kan føre til at konkurrenter reduserer sine egne investeringsplaner 
(fortrenging).

100. Støtte kan dessuten lede mulige støttemottakere til overmot eller til at de påtar seg urimelig risiko.  
Dette vil sannsynligvis gi en negativ virkning for resultatet i sektoren på lang siktpå lang sikt . 
FUI-støtte kan, dersom den ikke er godt målrettet, derfor støtte ineffektive foretak og føre til 
markedsstrukturer der mange aktører opererer i en skala som ikke er effektiv.

iii) Skape eller opprettholde markedsmakt

101. Støtte til FUI kan også vri markedet ved å øke eller bidra til å opprettholde markedsmakt på 
produktmarkeder. Markedsmakt er makten til å påvirke markedspriser, produksjon, utvalget 
eller kvaliteten på produkter og tjenester, eller andre konkurranseparametere på markedet over 
betydelig tid, til skade for forbrukerne. Også når støtten ikke styrker en betydelig markedsmakt 
direkte, kan den gjøre det indirekte ved at eksisterende konkurrenter avskrekkes fra å utvide sin 
virksomhet eller presses til å tre ut av markedet, eller at nye konkurrenter avskrekkes fra å komme 
inn på markedet.

4.6.1.2 Virkninger på handel og plasseringsvalg

102. Statsstøtte til FUI kan også gi opphav til konkurransevridninger når den påvirker plasseringsvalget. 
Disse vridningene kan oppstå på tvers av EFTA-statene, enten når foretak konkurrerer over 
grensene eller vurderer ulike plasseringer. Støtte som er rettet mot å flytte en virksomhet til en 
annen region innenfor EØS, kan ikke direkte føre til vridning i produktmarkedet, men fører til at 
virksomhet eller investeringer flyttes fra en region til en annen. 

4.6.1.3 Åpenbare negative virkninger

103. I prinsippet må ethvert støttetiltak og den konteksten det anvendes i, analyseres for å kartlegge i 
hvilken grad det kan betraktes som konkurransevridende. Det er imidlertid visse situasjoner der 
de negative virkningene åpenbart er sterkere enn de positive, noe som betyr at støtten ikke kan 
anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte.
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104. Særlig i henhold til de generelle prinsippene i EØS-avtalen kan statsstøtte ikke anses som 
forenlig med EØS-avtalens virkemåte dersom støttetiltaket er diskriminerende i et omfang som 
ikke berettiges av dets karakter av statsstøtte. Som forklart i avsnitt 3 vil Overvåkningsorganet 
derfor ikke tillate tiltak der tiltaket eller vilkårene knyttet til det uunngåelig vil føre til brudd 
på EØS-avtalen.  Dette er særlig tilfelle for støttetiltak der tildelingen av støtten forutsetter 
at støttemottakeren forplikter seg til å ha sitt hovedkontor i den relevante EFTA-staten (eller 
til hovedsakelig å være etablert i den EFTA-staten), eller til å bruke nasjonale produkter eller 
tjenester, samt for støttetiltak som begrenser mottakerens mulighet til å utnytte FUI-resultatene i 
andre EØS-stater.

105. Tilsvarende vil støtte som bare fører til at FUI-virksomheten utøves et annet sted i EØS uten at 
prosjektets art, størrelse eller omfang endres, ikke anses som forenlig.

4.6.2. Støtteordninger

106. For å være forenlig med EØS-avtalens virkemåte må ordninger for meldingspliktig støtte ikke føre 
til betydelig vridning av konkurranse og handel. Selv når vridningene kan anses som begrensede 
på individuelt plan (forutsatt at støtten er nødvendig og forholdsmessig for å oppnå målet av 
felles interesse), kan støtteordninger allikevel føre til store vridninger på grunn av kumulering. 
Disse vridningene kan for eksempel skyldes støtte som virker negativt inn på konkurrentenes 
dynamiske innovasjonsincentiver. Når en ordning har fokus på visse sektorer, er risikoen for slik 
vridning enda tydeligere.

107. Uten at nr. 122 berøres, må EFTA-statene derfor kunne påvise at disse negative virkningene vil 
være så små som overhodet mulig, der det for eksempel tas hensyn til størrelsen på de berørte 
prosjektene, individuelle og kumulative støttebeløp, antall forventede støttemottakere samt 
de berørte sektorenes særtrekk. For at Overvåkningsorganet skal kunne vurdere sannsynlige 
negative virkninger av ordninger for meldepliktig støtte, kan EFTA-staten framlegge eventuelle 
konsekvensanalyser samt vurderinger som er gjort i etterkant som er foretatt for lignende tidligere 
ordninger. 

4.6.3. Ytterligere vilkår for individuell støtte

4.6.3.1 Vridning på produktmarkeder

108. Når det gjelder meldepliktig individuell støtte, bør EFTA-statene framlegge opplysninger om 
i) de berørte produktmarkedene, de vil si markedene som berøres av støttemottakerens endrede 
opptreden og ii) berørte konkurrenter, kunder eller forbrukere, som gjør at Overvåkningsorganet 
kan identifisere og vurdere mulige vridninger av konkurranse og handel.

109. Ved vurderingen av de negative virkningene av støttetiltaket, vil Overvåkningsorganet fokusere 
analysen av konkurransevridning på den forventede virkningen FUI-støtten vil ha på konkurranse 
mellom foretakene på de berørte produktmarkedene. Overvåkningsorganet vil legge mer vekt 
på risikomomenter for konkurransen og handelen som oppstår i nær framtid og med særlig 
sannsynlighet.

110. I den grad en bestemt innovasjonsvirksomhet gjelder flere framtidige produktmarkeder, vil 
virkningen av statsstøtte vurderes på alle de berørte markedene. I visse tilfeller blir resultatene 
av FUI-virksomhet, for eksempel i form av immaterialrettigheter, i seg selv omsatt på 
teknologimarkedene, for eksempel gjennom lisensiering av eller handel med patenter. I disse 
tilfellene kan Overvåkningsorganet også vurdere den virkningen støtten har på konkurransen i 
teknologimarkedene.

111. Overvåkningsorganet vil bruke ulike kriterier for å vurdere mulige konkurransevridninger, 
nemlig vridning av dynamiske incentiver, skaping eller opprettholdelse av markedsmakt og 
opprettholdelse av ineffektive markedsstrukturer.
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i) Vridning av dynamiske incentiver

112. I sin analyse av mulig vridning av dynamiske incentiver vil Overvåkningsorganet ta i betraktning 
følgende elementer:

– Markedsvekst: Jo mer det forventes at markedet skal øke i framtiden, jo mindre sannsynlig 
er det at konkurrentenes incentiver vil påvirkes negativt av støtten, ettersom det fortsatt er 
rikelig med muligheter for å utvikle et lønnsomt foretak.

– Støttebeløp: Støttetiltak som omfatter betydelige støttebeløp, fører mer sannsynlig til 
betydelige fortrengingsvirkninger. Støttebeløpets betydning vil hovedsakelig måles i forhold 
til det beløpet de viktigste markedsdeltakerne bruker på lignende prosjekter.

– Nærhet til markedet / kategori av støtte: Jo sterkere et støttetiltak er rettet mot en virksomhet 
nær markedet, desto mer sannsynlig er det at det kan føre til fortrenging.

– Åpen utvalgsprosess: Overvåkningsorganet vil innta et mer positivt syn der støtten gis på 
grunnlag av åpne og ikke-diskriminerende kriterier.

– Uttredelseshindringer: Det er mer sannsynlig at konkurrenter vil holde fast ved, eller til og 
med øke, sine investeringsplaner når det er vanskelig å avslutte innovasjonsprosessen. Dette 
kan være tilfelle når mange av konkurrentenes tidligere investeringer er låst i en bestemt FUI-
utvikling.

– Incentiver for å konkurrere om framtidige markeder: FUI-støtte kan føre til en situasjon 
der støttemottakerens konkurrenter avstår fra å konkurrere om et framtidig marked der 
vinneren tar alt, ettersom fordelen støtten gir, i form av graden av teknologiske framskritt, 
stordriftsfordeler, nettverksvirkninger eller i form av timing, reduserer deres mulighet til å 
oppnå lønnsomhet på dette framtidige markedet

– Produktdifferensiering og konkurransegrad: Når produktinnovasjon handler mer om å utvikle 
differensierte produkter, for eksempel i form av forskjellige merker, standarder, teknologier 
eller forbrukergrupper, er det mindre sannsynlig at konkurrenter vil berøres. Den samme 
situasjonen oppstår når det er mange effektive konkurrenter i markedet.

ii) Skape eller opprettholde markedsmakt

113. Overvåkningsorganet er først og fremst skeptisk til FUI-tiltak som gjør at støttemottakeren 
kan styrke sin markedsmakt på eksisterende produktmarkeder eller overføre den til nye 
produktmarkeder. Overvåkningsorganet vil derfor vanligvis ikke se ulemper knyttet til 
markedsmakt i tilfeller der støttemottakeren har en markedsandel under 25 % eller på markeder 
med en markedskonsentrasjon med Herfindahl-Hirschman-indeks (HHI) på under 2000.

114. I sin analyse av markedsmakt vil Overvåkningsorganet ta følgende elementer i betraktning:

– Støttemottakerens markedsmakt og markedets struktur: Når støttemottakeren allerede er 
dominerende på et produktmarked, kan støttetiltaket forsterke denne dominansen ved 
å svekke ytterligere de konkurransemessige begrensningene konkurrenter kan utøve på 
foretaket som mottar støtte. Tilsvarende kan statsstøttetiltak ha betydelig virkning i oligopol-
pregede markeder med bare noen få aktører.

– Etableringshindringer: På området FUI kan det være betydelige etableringshindringer for 
nye markedsdeltakere. Disse hindringene omfatter juridiske hindringer i å komme inn på 
markedet (særlig når det gjelder immaterialrettigheter), stordriftsfordeler, manglende tilgang 
til nettverk og infrastruktur, og andre strategiske hindringer i å komme inn på markedet eller 
utvide sin markedsandel.

– Kjøpermakt: Et foretaks markedsmakt kan også være begrenset gjennom kjøpernes 
markedsposisjon. Dersom det finnes sterke kjøpere, kan dette motvirke en sterk 
markedsposisjon dersom det er sannsynlig at kjøperne vil søke å beholde tilstrekkelig 
konkurranse i markedet.

– Utvalgsprosess: Overvåkningsorganet vil være skeptisk til støttetiltak som tillater foretak 
med sterk markedsposisjon å påvirke utvalgsprosessen, for eksempel ved å ha rett til å 
anbefale foretak i utvalgsprosessen eller ved å påvirke den retningen forskningen tar på en 
måte som uten god grunn skader alternative retninger.
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iii) Opprettholde ineffektive markedsstrukturer

115. I sin analyse av markedsstrukturer vil Overvåkningsorganet vurdere om støtten er gitt på 
markeder som har overkapasitet eller i bransjer i nedgang. Overvåkningsorganet vil være mindre 
bekymret for situasjoner der markedet er i vekst eller der statsstøtte til FUI sannsynligvis vil endre 
den overgripende vekstdynamikken i bransjen, særlig ved å innføre ny teknologi.

4.6.3.2 Plasseringsvirkninger

116. Når FUI-støtten er nær markedet, kan den særlig føre til at noen territorier drar fordel av 
gunstigere vilkår med hensyn til etterfølgende produksjon, særlig fordi støtten kan føre til relativt 
lavere produksjonskostnader eller til mer FUI-virksomhet. Dette kan føre til at foretak flytter sin 
virksomhet til disse territoriene.

117. Plasseringsvirkninger kan også være av betydning for infrastrukturer. Dersom støtten hovedsakelig 
brukes til å tiltrekke en infrastruktur til en bestemt region på bekostning av en annen, vil den ikke 
bidra til å fremme ytterligere FUI-virksomhet i EØS.

118. I sin analyse av meldepliktig individuell støtte vil Overvåkningsorganet derfor ta hensyn til 
eventuelle bevis for at støttemottakeren har vurdert alternative plasseringer.

4.7. Åpenhet

119. Fra 1. juli 2016, og med unntak av individuell støtte under 500 000 euro, skal EFTA-statene 
på et overgripende nettsted for statsstøtte, på nasjonalt eller regionalt plan, kunngjøre minst 
følgende opplysninger om meldte statsstøttetiltak: Den fullstendige teksten til støtteordningen 
og dens gjennomføringsbestemmelser eller rettslige grunnlag for individuell støtte, eller en lenke 
til det; bevilgende myndighets identitet; individuelle mottakeres identitet; støtteform og -beløp 
som er gitt hver mottaker; dato for tildeling; type mottaker (SMB eller stort foretak); regionen 
der mottakeren er etablert (statistikkregion på nivå 2(50)); den viktigste økonomiske sektoren 
der mottakeren utøver sin virksomhet (på NACE gruppenivå)(51). Disse opplysningene skal 
offentliggjøres innen seks måneder etter at beslutningen om tildeling av støtten er truffet eller, for 
skattemessige tiltak, innen ett år fra datoen for selvangivelsen, skal bevares i minst ti år og være 
tilgjengelige for allmennheten uten restriksjoner(52).

5. Vurdering

120. For ytterligere å sikre at vridning av konkurranse og handel begrenses, kan Overvåkningsorganet 
kreve at visse støtteordninger omfattes av tidsbegrensninger og vurderingen nevnt i nr. 37. Det 
bør foretas vurderinger av støtteordninger der de mulige vridningene er særlige store, det vil si 
ordninger som kan begrense konkurranse i betydelig grad dersom gjennomføringen av dem ikke 
gjenomgås i god tid.

121. Med tanke på målene og for å unngå å pålegge EFTA-statene og mindre støtteprosjekter en 
uforholdsmessig stor byrde, vil kravet i nr. 120 bare gjelde for støtteordninger med store 
budsjetter, som inneholder nye særtrekk eller der det forventes betydelige markedsmessige, 
teknologiske eller lovgivningsmessige endringer. Vurderingen skal foretas av en ekspert som ikke 
er tilknyttet den myndigheten som bevilger statsstøtten, på grunnlag av en felles metode(53), og 
den skal offentliggjøres. EFTA-statene skal melde, sammen med den relevante støtteordningen, 
et utkast til vurderingsplan som skal være en integrert del av Overvåkningsorganets vurdering av 
ordningen.

(50) Termen ”statistikkregion” brukes istedenfor akronymet ”NUTS” i Kommisjonens retningslinjer. NUTS kommer fra tittelen 
”Nomenclature of Territorial Units for Statistics” i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 26. 
mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1). Denne 
forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen. For å oppnå felles definisjoner ved stadig større etterspørsel etter statistiske 
opplysninger på regionalt plan, har imidlertid Den europeiske unions statistiske kontor (Eurostat) og de nasjonale statistikkontorene 
i kandidatstatene og EFTA blitt enige om å opprette statistikkregioner som tilsvarer NUTS.

(51) Med unntak av forretningshemmeligheter og andre fortrolige opplysninger i behørig begrunnede tilfeller, og med forbehold om 
Overvåkningsorganets samtykke (se Overvåkningsorganets retningslinjer for taushetsplikt i statsstøttevedtak (EUT L 154 av 
8.6.2006, s. 27, og EØS-tillegget til EUT nr. 29 av 8.6.2006, s. 1). For skattemessige tiltak kan opplysningene om individuelle 
støttebeløp framlegges i følgende intervaller (i millioner euro): [0,5–1], [1–2], [2–5], [5–10], [10–30], [30 og mer].

(52) I tilfelle av ulovlig støtte må EFTA-statene sørge for at disse opplysningene offentliggjøres i etterkant, minst seks måneder fra 
datoen for Overvåkningsorganets vedtak. Opplysningene skal være tilgjengelige i et format som gjør det mulig å søke og hente data 
og publisere dem på Internett, for eksempel i CSV- eller XML-format.  

(53) Denne felles metoden kan utarbeides av Overvåkningsorganet.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 44/28 6.8.2015

122. I tilfelle av støtteordninger som er utelukket fra virkeområdet for forordningen om alminnelige 
gruppeunntak utelukkende på grunn av sitt store budsjett, vil Overvåkningsorganet vurdere deres 
forenlighet utelukkende på grunnlag av vurderingsplanen.

123. Vurderingen skal framlegges for Overvåkningsorganet i god tid for at en mulig forlengelse av 
støtteordningen kan vurderes, og uansett før ordningen utløper. Det nøyaktige virkeområdet og 
gjennomføringsbestemmelsene for hver vurdering vil fastsettes i vedtaket om godkjenning av 
støtteordningen. I ethvert etterfølgende støttetiltak med et lignende mål, herunder eventuelle 
forandringer av støtteordningene nevnt i nr. 122, må det tas hensyn til resultatene av vurderingen.

6. Rapportering og overvåking

124. I samsvar med overvåknings- og domstolsavtalen og den konsoliderte utgaven av 
Overvåkningsorganets vedtak nr. 195/04/COL(54), må EFTA-statene framlegge årlige rapporter 
for Overvåkningsorganet.

125. EFTA-statene skal føre detaljerte oversikter over alle støttetiltak. Disse oversiktene skal inneholde 
alle de opplysninger som er nødvendige for å fastslå om vilkårene for støtteberettigede kostnader 
og høyeste støtteandeler er oppfylt. Oversiktene skal bevares i ti år fra den dagen støtten gis, og 
skal etter anmodning framlegges for Overvåkningsorganet.

7. Anvendelighet

126. Overvåkningsorganet vil anvende prinsippene i disse retningslinjene ved vurdering av 
forenligheten av all meldt FUI-støtte som det skal gjøres vedtak om etter datoen for vedtakelse 
av disse retningslinjene. Ulovlig FUI-støtte vil vurderes i samsvar med reglene som gjelder den 
dagen støtten ble gitt.

127. I henhold til del I artikkel 1 nr. 1 i protokoll 3 til EØS-avtalen foreslår Overvåkningsorganet at 
EFTA-statene eventuelt endrer sine eksisterende FUI-støtteordninger for å bringe dem i samsvar 
med disse retningslinjene senest 1. januar 2015.

128. EFTA-statene oppfordres til å meddele sitt uttrykkelige og uforbeholdne samtykke til 
de formålstjenlige tiltakene foreslått i nr. 127 innen to måneder fra disse retningslinjene 
offentliggjøres på Overvåkningsorganets nettsted(55). Dersom ingen av EFTA-statene svarer, vil 
Overvåkningsorganet anta at den aktuelle EFTA-staten ikke godtar de foreslåtte tiltakene.

8. Revisjon

129. Overvåkningsorganet kan til enhver tid beslutte å revidere eller endre disse retningslinjene 
dersom det skulle være nødvendig av konkurransepolitiske grunner eller for å ta hensyn til andre 
EØS-regler og internasjonale forpliktelser, eller av andre grunngitte årsaker.

(54) Finnes på http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
(55) Se http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf
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TILLEGG I – STØTTEBERETTIGEDE KOSTNADER

Støtte til FoU-prosjekter a) Personalkostnader: forskere, teknikere og annet støttepersonale i den 
grad de er sysselsatt med prosjektet.

b) Kostnadene for instrumenter og utstyr i den utstrekning og over 
det tidsrom de benyttes til prosjektet. Dersom slike instrumenter og 
slikt utstyr ikke benyttes til prosjektet i hele sin levetid, kan bare de 
avskrivningskostnader som tilsvarer prosjektets levetid, beregnet på 
grunnlag av god regnskapspraksis, regnes som støtteberettigede.

c) Kostnader ved bygninger og grunn, i den utstrekning og over det 
tidsrom de benyttes til prosjektet. Når det gjelder bygninger, kan 
bare de avskrivningskostnader som tilsvarer forskningsprosjektets 
levetid, beregnet på grunnlag av god regnskapspraksis, regnes som 
støtteberettigede. Når det gjelder grunn, er kostnader ved kommersiell 
overføring eller faktisk påløpte kapitalkostnader støtteberettigede.

d) Kostnader for kontraktsmessig forskning, kunnskap og patenter 
som er kjøpt eller leid fra eksterne kilder på armlengdes vilkår samt 
kostnader for rådgivning og tilsvarende tjenester som utelukkende 
brukes til prosjektet.

e) Ytterligere indirekte kostnader som følger direkte av prosjektet.

f) Andre driftsutgifter, inkludert kostnader for materialer, utstyr og 
lignende produkter som følger direkte av prosjektet.

Støtte til forundersøkelser Kostnader for undersøkelser.

Støtte til oppføring og oppgradering av 
forskningsinfrastrukturer

Investeringskostnader i immaterielle og materielle eiendeler.

Innovasjonsstøtte til SMB a) Kostnader for å anskaffe, validere og forsvare patenter og andre 
immaterielle eiendeler.

b) Kostnader for utlån av høyt kvalifisert personale fra en organisasjon 
for forskning og kunnskapsspredning eller et stort foretak som jobber 
med FUI-virksomhet i en nyopprettet stilling hos støttemottakeren og 
som ikke erstatter annet personale.

c) Kostnader for rådgivnings- og støttetjenester for innovasjon.

Støtte til prosessmessig og 
organisasjonsmessig innovasjon

Personalkostnader; kostnader for instrumenter, utstyr, bygninger og grunn 
i den utstrekning og over det tidsrom de brukes til prosjektet; kostnader 
for kontraktsmessig forskning, kunnskap og patenter kjøpt eller lisensiert 
fra eksterne kilder på armlengdes vilkår; ytterligere indirekte kostnader 
og driftskostnader, inkludert kostnader for materialer, utstyr og lignende 
produkter som følger direkte av prosjektet.

Støtte til innovasjonsklynger

Investeringsstøtte Investeringskostnader i materielle og immaterielle eiendeler.

Driftsstøtte Personal- og administrasjonskostnader (herunder indirekte kostnader i 
tilknytning til

a) drift av innovasjonsklynger for å lette samarbeid, informasjonsdeling 
og yting eller kanalisering av spesialiserte og tilpassede støttetjenester 
til næringslivet, 

b) markedsføring av klyngen for å øke deltakelsen av nye foretak eller 
organisasjoner og for å øke lønnsomheten, 

c) forvaltning av klyngens anlegg og

d) organisering av opplæringsprogrammer, workshops og konferanser 
for å støtte kunnskapsdeling, nettverksbygging og tverrnasjonalt 
samarbeid.
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TILLEGG II – HØYESTE STØTTEANDELER

Små bedrifter Mellomstore 
bedrifter Stort foretak

Støtte til FoU-prosjekter

Grunnforskning 100 % 100 % 100 %

Industriell forskning 70 % 60 % 50 %

– med forbehold om effektivt samarbeid mellom foretak (for 
store foretak på tvers av grensene eller med minst en SMB) 
eller mellom et foretak og en forskningsorganisasjon, eller 

– med forbehold om spredning av resultater

80 % 75 % 65 %

Eksperimentell utvikling 45 % 35 % 25 %

– med forbehold om effektivt samarbeid mellom foretak (for 
store foretak på tvers av grensene eller med minst en SMB) 
eller mellom et foretak og en forskningsorganisasjon, eller 

– med forbehold om spredning av resultater

60 % 50 % 40 %

Støtte til forundersøkelser 70 % 60 % 50 %

Støtte til oppføring og oppgradering av 
forskningsinfrastrukturer

50 % 50 % 50 %

Innovasjonsstøtte til SMB 50 % 50 % -

Støtte til prosessmessig og organisasjonsmessig innovasjon 50 % 50 % 15 %

Støtte til innovasjonsklynger

Investeringsstøtte

– i støttede regioner som oppfyller vilkårene i artikkel 61 nr. 
3 bokstav c) i EØS-avtalen.

50 %

55 %

50 %

55 %

50 %

55 %

Driftsstøtte 50 % 50 % 50 %
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7477 – Halliburton/Baker Hughes)

1. Kommisjonen mottok 23. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Halliburton Company 
(”Halliburton”, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Baker Hughes Incorporated (”Baker Hughes”, USA).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Halliburton: levering av oljefelttjenester på globalt plan til selskaper som driver med leting etter 
og utvinning av olje og gass, særlig rettet mot boring og vurdering av brønner samt konstruksjon 
og ferdigstilling av brønner

– Baker Hughes: levering av oljefelttjenester på globalt plan til selskaper som driver med leting 
etter og utvinning av olje og gass, særlig rettet mot boring og vurdering av brønner samt 
konstruksjon og ferdigstilling av brønner

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

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 253 av 1.8.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7477 – Halliburton/Baker 
Hughes, per faks (+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
B-1049 Brussels

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN

 2015/EØS/44/02

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

(Sak M.7566 – Mondi/Walki Assets)

1. Kommisjonen mottok 29. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning til artikkel 4 
nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket 
Mondi Plc (”Mondi”, Det forente kongerike) ved kjøp av aksjer og eiendeler overtar kontroll i henhold 
til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av virksomheten til Walki Group Oy 
(”målvirksomheten”, Finland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Mondi: et vertikalt integrert selskap som produserer papir og emballasje samt produkter med 
ekstruderingsbelegg

– Målvirksomheten: Walkis virksomhet innenfor ekstruderingsbelegg ved anleggene i Pietarsaari 
i	Finland	og	Wrocław	i	Polen

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

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 257 av 6.8.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7566 – Mondi/Walki 
Assets, per faks (+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
B-1049 Brussels

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

 2015/EØS/44/03

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

(Sak M.7585 – NXP Semiconductors/Freescale Semiconductor)

1. Kommisjonen mottok 31. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket NXP Semiconductors N.V. 
(”NXP”, Nederland) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Freescale Semiconductor Ltd (”Freescale”, Bermuda).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– NXP: utvikling, framstilling og salg av halvlederprodukter, også integrerte kretser, enkelte 
halvledere, radiofrekvenstransistorer, mikrokontrollere, digitale signalprosessorer og sensorer

– Freescale: utvikling, framstilling og salg av halvlederprodukter, også mikrokontrollere, 
radiofrekvenstransistorer, analoge integrerte kretser og sensorer

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

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 258 av 7.8.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7585 – NXP 
Semiconductors/Freescale Semiconductor, per faks (+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
B-1049 Brussels

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

 2015/EØS/44/04

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

(Sak M.7631 – Royal Dutch Shell/BG Group)

1. Kommisjonen mottok 29. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Royal Dutch Shell plc (”Shell”, 
Det forente kongerike/Nederland) gjennom et offentlig overtakelsestilbud som omfatter all BG Groups 
aksjekapital som er utstedt og vil bli utstedt, alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket BG Group plc (”BG Group”, Det forente kongerike).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Shell: verdensomspennende konsern av energi- og petrokjemiselskaper. Shells selskaper driver 
virksomhet i flere enn 70 land og territorier, blant annet innenfor i) leting etter og utvinning 
og markedsføring av olje og gass, ii) framstilling, markedsføring og frakt av oljeprodukter og 
kjemikalier og iii) fornybare energiprodukter

– BG Group: to hovedforretningsområder: i) gass i tidligere ledd, dvs. leting og produksjon 
samt framstilling av flytende gass i forbindelse med integrerte LNG-prosjekter, og ii) frakt og 
markedsføring av LNG, som omfatter kjøp, transport (med skip), markedsføring og salg av LNG 
samt ansvaret for BG Groups gjenforgassingsanlegg

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

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 256 av 5.8.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7631 – Royal Dutch 
Shell/BG Group, per faks (+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
B-1049 Brussels

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

 2015/EØS/44/05

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

(Sak M.7649 – Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh)

1. Kommisjonen mottok 22. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Vitol Refining Group B.V. 
(”Vitol”, Nederland), The Carlyle Group (”Carlyle”, De forente stater) og Reggeborgh Invest B.V. 
(”Reggeborgh”, Nederland) i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over foretaket Varo Energy B.V. (”Varo”, Nederland). Samtidig 
fusjonerer Varo i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) fullstendig med 
foretaket Argos Downstream Europe B.V. (”Argos DSE”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Varo: virksomhet i senere ledd i oljesektoren, særlig i Tyskland og Sveits. Virksomheten omfatter 
raffinering, lagring og distribusjon av og handel med mineraloljer, biodrivstoff og andre mineral-
oljeprodukter. Varo kontrolleres for tiden i fellesskap av Vitol og Carlyle, som hver eier 50 %

– Vitol: virksomhet innen handel med ulike råvarer og finansielle instrumenter, særlig i tilknytning 
til olje- og gassektoren. Foretakets handelsportefølje omfatter råolje, oljeprodukter, flytende 
petroleumsgass (”LPG”), naturgass, kull, elektrisk kraft og karbonutslipp

– Carlyle: global alternativ kapitalforvalter som forvalter fond som investerer over hele verden 
innenfor fire investeringsområder: privat egenkapital til foretak (oppkjøp og vekstkapital), 
realaktiva (fast eiendom, infrastruktur og energi og fornybare energikilder), globale 
markedsstrategier (usikre fordringer og forretningsmuligheter, mesaninfinansiering (foretak), 
mesaninfinansiering (energi), strukturert kreditt, sikringsfond og gjeldsinstrumenter for 
mellomstore bedrifter) samt løsninger (egenkapitalfond for fond-programmer og saminvestering 
og sekundær virksomhet knyttet til dette)

– Argos: virksomhet på markedene for handel med og levering av petroleumsprodukter. Virksomheten 
til Argos og dets datterforetak omfatter i) internasjonal handel med petroleumsprodukter og 
-derivater, ii) lagring av petroleumsprodukter, iii) engrossalg av petroleumsprodukter og LPG, 
iv) detaljsalg av petroleumsprodukter og LPG og v) bunkring av brennstoffer for skip

– Reggeborgh: investeringsselskap med minoritets- og majoritetsandeler i foretak i ulike sektorer 
som f.eks. i) bygge- og anleggstjenester, ii) utforming av og tilgang til (glassfiberbaserte) 
telekommunikasjonsnett, iii) eiendomstjenester (herunder utvikling og forvaltning av fast 
eiendom (som investor)), iv) produksjon og salg av tilslagsmaterialer (f.eks. sand, grus og 
småstein), v) avfallsforbrenning, vi) leasing av en sementfabrikk og vii) drift av landbaserte 
vindmølleparker i Tyskland

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

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 253 av 1.8.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7649 – Varo/Argos 
DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh, per faks (+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
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 44/36 6.8.2015

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7661 – Archer Daniel Midlands Company/Eaststarch)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 28. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Archer Daniel Midlands 
Company (”ADM”, USA) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Eaststarch C.V. (”Eaststarch”, Nederland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– ADM: bearbeiding av oljeholdige frø, mais, hvete, kakao og andre landbruksråvarer og fram-
stilling av proteinmel, vegetabilsk olje, maisbaserte søtstoffer, mel, biodiesel, etanol og andre 
næringsmiddel- og fôrvareingredienser med en merverdi

– Eaststarch: framstilling og salg av maisbasert stivelse, flytende søtstoffer, andre næringsmiddel-
ingredienser, maisbiprodukter og landbruksalkohol

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
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 framgangs-
måten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse 
foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 255 av 4.8.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7661 – Archer Daniel 
Midlands Company/Eaststarch, per faks (+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
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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6.8.2015 Nr. 44/37EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7663 – DTZ/Cushman & Wakefield)

1. Kommisjonen mottok 24. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket DTZ (USA), kontrollert av TPG 
og PAG Asia Capital, ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Cushman & Wakefield (USA), som for tiden kontrolleres av Exor 
S.p.A.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– DTZ: eiendomstjenester i Asia, Europa og Nord-Amerika. DTZ representerer leietakere og eiere 
i eiendomstransaksjoner, gir råd om eiendomsinvesteringer og tilbyr rådgivnings-, eiendoms-
forvaltnings- og verdivurderingstjenester

– Cushman & Wakefield: eiendomstjenester

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

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 253 av 1.8.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7663 – DTZ/Cushman & 
Wakefield, per faks (+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
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 44/38 6.8.2015

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7676 – GKN/Fokker)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 28. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket GKN Industries Ltd, kontrollert 
av GKN plc (”GKN”, Det forente kongerike), ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Fokker Technologies Group B.V. 
(”Fokker”, Nederland).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– GKN: motorvognindustrien, luftfartsindustrien, pulvermetallurgi og landbaserte systemer. GKNs 
luftfartsavdeling leverer motordeler og luftfartøykonstruksjoner til sivile og militære luftfartøyer 
og tilbyr ettermarkedstjenester

– Fokker: luftfartøykonstruksjoner, understell og elektriske systemer til sivile og militære 
luftfartøyer samt vedlikeholdstjenester til eiere og operatører av luftfartøyer

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 256 av 5.8.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7676 – GKN/Fokker, per 
faks (+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
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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6.8.2015 Nr. 44/39EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7680 – DCC Group/Butagaz)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 28. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket DCC Energy, kontrollert av DCC 
Group (”DCC”, Irland), ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Butagaz S.A.S (”Butagaz”, Frankrike).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– DCC: virksomhet innenfor salg, markedsføring og distribusjon av olje og flytende petroleumsgass 
(LPG) i Europa

– Butagaz: virksomhet innenfor salg av LPG i Frankrike til så vel privatkunder som industri- og 
kommersielle kunder

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 258 av 7.8.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7680 – DCC Group/
Butagaz, per faks (+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
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.

 2015/EØS/44/10

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


EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 44/40 6.8.2015

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak M.7722 – 3i Group/AMP Capital Investors/ESVAGT)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 31. juli 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene 3i Group plc (”3i”, Det forente 
kongerike) og AMP Capital Investors Limited (”AMP”, Australia) ved kjøp av aksjer i fellesskap 
overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 
foretaket ESVAGT A/S og dets datterselskaper (”ESVAGT”, Danmark).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– 3i: britisk risikokapitalselskap som hovedsakelig investerer i Europa. 3i investerer i infrastruktur 
med fokus på allmennyttige tjenester, transport og sosial infrastruktur

– AMP: australsk investeringsforetak med virksomhet på tvers av en rekke eiendelsklasser over 
hele verden

– ESVAGT: foretak med hovedkontor i Danmark som leverer rednings- og beredskapsfartøyer 
og tilknyttede tjenester til offshore olje- og gassindustri. Det utfører også tilleggsvirksomhet, 
herunder beredskapstjenester ved oljeutslipp, bistand til tankskip, flytting av boreplattformer 
samt forsyningsoppgaver og transport mellom olje- og gassfelter av gods og personale til 
offshore olje- og gassplattformer. Foretaket har hovedsakelig virksomhet i Nordsjøen

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
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 kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 258 av 7.8.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7661 – Archer Daniel 
Midlands Company/Eaststarch, per faks (+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
B-1049 Brussels

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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6.8.2015 Nr. 44/41EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Innledning av behandling

(Sak M.7567 – Bull/Rexam)

Kommisjonen vedtok 20. juli 2015 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått at 
den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 
marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 
foretakssammenslutningen og berører ikke det endelige vedtaket i saken. Vedtaket er hjemlet i artikkel 6 
nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1).
 
Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-
sammenslutningen for Kommisjonen.

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 
hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 246 av 28.7.2015. Merknadene sendes 
til Kommisjonen, med referanse M.7567 – Bull/Rexam, per faks (+32 2 296 43 01) eller med post til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË

Innledning av behandling

(Sak M.7630 – FedEx/TNT Express)

Kommisjonen vedtok 31. juli 2015 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått at 
den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 
marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 
foretakssammenslutningen og berører ikke det endelige vedtaket i saken. Vedtaket er hjemlet i artikkel 6 
nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1).
 
Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-
sammenslutningen for Kommisjonen.

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 
hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 257 av 6.8.2015. Merknadene sendes til 
Kommisjonen, med referanse M.7630 – FedEx/TNT Express, per faks (+32 2 296 43 01) eller med post 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (Fusjonsforordningen).
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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 44/42 6.8.2015

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7330 – Mitsubishi Heavy Industries/Siemens/Metal Technologies JV)

Kommisjonen vedtok 20. oktober 2014 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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på 
engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32014M7330. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7576 – Jacquet Metal Service/Schmolz Bickenbach Steel Distribution 
Business)

Kommisjonen vedtok 9. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på fransk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32015M7576. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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6.8.2015 Nr. 44/43EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7664 – Schibsted Distribusjon/Amedia Distribusjon/Helthjem)

Kommisjonen vedtok 22. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32015M7664. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7667 – Danaher/Pall)

Kommisjonen vedtok 24. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32015M7667. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
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Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7674 – Talanx/Nord/LB/Caplantic)

Kommisjonen vedtok 24. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32015M7674. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Vedtak om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

(Sak M.7681 – Cinven Capital Management/Labco)

Kommisjonen vedtok 27. juli 2015 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-
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(1). Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 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 32015M7681. EUR-Lex gir 
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/).

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler  
fra 1. til 30. juni 2015 

En oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 30. juni 2015 er nå 
offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 252 av 31.7.2015, side 1 og 10.
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