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EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN
VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN
nr. 156/20/COL

2021/EØS/27/01

av 16. desember 2020
om vedtakelse av retningslinjer for visse statsstøttetiltak i forbindelse med ordningen
for handel med utslippskvoter for klimagasser etter 2021
EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) har –

under henvisning til
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”), særlig artikkel 61–63 og
protokoll 26,
avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (”overvåkings- og
domstolsavtalen”), særlig artikkel 24 og artikkel 5 nr. 2 bokstav b),
og ut fra følgende betraktninger:
I henhold til artikkel 24 i overvåkings- og domstolsavtalen skal ESA håndheve EØS-avtalens
bestemmelser om statsstøtte.
I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåkings- og domstolsavtalen skal ESA utferdige meldinger
eller retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen eller overvåkings- og
domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller ESA anser det nødvendig.
ESAs retningslinjer for statsstøttetiltak i forbindelse med ordningen for handel med utslippskvoter for
klimagasser etter 2012 får anvendelse til 31. desember 2020.(1)
Europakommisjonen (”Kommisjonen”) vedtok 21. september 2020 retningslinjer for visse statsstøttetiltak
i forbindelse med ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser etter 2021
(”retningslinjene”).(2) Retningslinjene fastsatte vilkårene for at spesifikke støttetiltak omhandlet i artikkel
10a nr. 6 og artikkel 10b i direktiv 2003/87/EF(3) kan erklæres som forenlig støtte.
Retningslinjene er også relevante for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS”).
Det må sikres ensartet anvendelse av statsstøttereglene for EØS i hele EØS, i tråd med målet om
ensartethet fastsatt i EØS-avtalens artikkel 1.
ESAs gjeldende retningslinjer bør erstattes med nye retningslinjer for visse statsstøttetiltak i forbindelse
med ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser etter 2021 som tilsvarer Kommisjonens
retningslinjer.(4)
I henhold til punkt II under overskriften ”GENERELT” i vedlegg XV til EØS-avtalen skal ESA, etter
samråd med Kommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem Europakommisjonen vedtar.
(1)
(2)
(3)

(4)

EUT L 296 av 7.11.2013, s. 25.
EUT C 317 av 25.9.2020, s. 5.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med
utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003,
s. 32). Direktivet er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX nr. 21al ved EØS-komiteens beslutning nr. 146/2007
(EUT L 100 av 10.4.2008, s. 92, og EØS-tillegget nr. 19 av 10.4.2008, s. 90).
Dokument nr.: 1166905.
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Det er holdt samråd med Kommisjonen.
Det er holdt samråd med EFTA-statene –
GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1
ESA innfører nye ”Retningslinjer for visse statsstøttetiltak i forbindelse med ordningen for handel med
utslippskvoter for klimagasser etter 2021”. De nye retningslinjene er vedlagt dette vedtak og utgjør en
integrert del av dette.
Artikkel 2
Bare den engelske utgaven av dette vedtak har gyldighet.
Utferdiget i Brussel 16. desember 2020.
For EFTAs overvåkingsorgan
Bente Angell-Hansen

Frank J. Büchel

president

medlem av kollegiet

ansvarlig medlem av kollegiet
Högni Kristjánsson

Carsten Zatschler

medlem av kollegiet

medunderskriver som direktør for
juridisk avdeling

15.4.2021

15.4.2021
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Retningslinjer for visse statsstøttetiltak i forbindelse med ordningen for handel
med utslippskvoter for klimagasser etter 2021(*)
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INNLEDNING

1.

For å hindre at statsstøtte vrir konkurransen i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
(”EØS”) og påvirker samhandelen mellom partene i EØS-avtalen på en måte som strider mot
felles interesser, fastsetter artikkel 61 nr. 1 i EØS-avtalen prinsippet om at statsstøtte er forbudt
med mindre den hører inn under unntakskategoriene fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 2 eller
erklæres forenlig med EØS-avtalens virkemåte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3.
Artikkel 49 og artikkel 59 nr. 2 i EØS-avtalen og del I artikkel 1 nr. 2 i protokoll 3 til avtalen
mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (”protokoll 3”)
fastsetter også vilkår for når statsstøtte er eller kan anses som forenlig med EØS-avtalens
virkemåte.

2.

På grunnlag av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) kan ESA anse at statsstøtte som har til
formål å lette utviklingen av enkelte næringsgrener, er forenlig med EØS-avtalens virkemåte,
forutsatt at støtten ikke endrer vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles
interesser.

3.

Ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF(1) ble det opprettet en ordning for handel
med utslippskvoter for klimagasser i Unionen (”unionsordningen”) for å redusere utslippene av
klimagasser på en kostnadseffektiv og økonomisk effektiv måte. Direktiv 2003/87/EF ble endret
i 2018(2) for å forbedre og utvide unionsordningen for perioden 2021–2030.

4.

Kommisjonen offentliggjorde 11. desember 2019 meldingen om den europeiske grønne vekststrategien (”European Green Deal”)(3), som beskriver politikken for å oppnå klimanøytralitet i
Europa innen 2050 og håndtere andre miljøproblemer. For at European Green Deal skal kunne
realiseres, må det tenkes nytt rundt politikk for ren energiforsyning til hele økonomien, herunder
industri, produksjon og forbruk, storskala infrastruktur, transport, næringsmidler, landbruk og
bygg og anlegg, samt beskatning og stønader.

5.

Så lenge mange internasjonale partnere ikke deler den samme ambisjonen som Unionen,
foreligger det en risiko for karbonlekkasje, enten fordi produksjon overføres fra Unionen til
andre land med lavere ambisjoner om utslippsreduksjon, eller fordi produkter fra Unionen
erstattes av mer karbonintensive importerte produkter. Dersom denne risikoen materialiserer seg,
vil det ikke bli noen reduksjon i globale utslipp, og dette vil være til hinder for Unionens og dens
industriers innsats for å oppfylle de globale klimamålene i Paris-avtalen(4), som ble vedtatt
12. desember 2015 etter det 21. partsmøtet for De forente nasjoners rammekonvensjon om
klimaendring (”Paris-avtalen”).
ESA bemerker at det politiske instrumentet og den folkerettslige avtalen som er nevnt i nr. 4 og i
dette nummeret, samt visse lovbestemmelser som det vises til i disse retningslinjene, ikke kan
innlemmes i – eller faller utenfor virkeområdet til – EØS-avtalen.(*) ESA vil likevel, med sikte
på å sikre en ensartet anvendelse av statsstøttereglene og like konkurransevilkår i hele EØS,
generelt anvende de samme referansepunktene som i Kommisjonens retningslinjer når det
vurderer miljøstøttens forenlighet med EØS-avtalens virkemåte, idet det tas hensyn til EØSEFTA-statenes særlige lovgivningssituasjon. Dette innebærer at det i disse retningslinjene vises
til relevante rettsakter og strategidokumenter fra Den europeiske union, dersom slike er vedtatt.
ESA understreker at slike henvisninger til Den europeiske unions regelverk ikke innebærer at

(1)

(2)

(3)
(4)
(*)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF av 13. oktober 2003 om opprettelse av en ordning for handel med
utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF (EUT L 275 av 25.10.2003,
s. 32). Direktivet er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX nr. 21al ved EØS-komiteens beslutning nr. 146/2007
(EUT L 100 av 10.4.2008, s. 92, og EØS-tillegget nr. 19 av 10.4.2008, s. 90).
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/410 av 14. mars 2018 om endring av direktiv 2003/87/EF for å
fremme kostnadseffektive utslippsreduksjoner og lavutslippsinvesteringer, og beslutning (EU) 2015/1814 (EUT
L 76 av 19.3.2018, s. 3). Direktivet skal innlemmes i EØS-avtalens vedlegg XX nr. 21al ved EØS-komiteens
beslutning nr. 112/2020 (ennå ikke trådt i kraft og kunngjort). Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg
XX nr. 21al ved EØS-komiteens beslutning nr. 165/2018 (ennå ikke kunngjort).
Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité
samt Regionutvalget – The European Green Deal, COM(2019) 640 final.
EUT L 282 av 19.10.2016, s. 4.
European Green Deal er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Alle EØS-EFTA-statene er parter i Paris-avtalen.
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EØS-EFTA-statene er forpliktet til å overholde dette regelverket når regelverket ikke er
innlemmet i EØS-avtalen. Disse tekstene tjener bare som grunnlag for vurderingen av om
statsstøttetiltak er forenlige med EØS-avtalens virkemåte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61
nr. 3.

1.

6.

Det viktigste formålet med statsstøttekontrollen i forbindelse med gjennomføringen av unionsordningen er å sikre at støttens positive virkninger oppveier for negative konkurransevridende
virkninger i det indre marked. Statsstøtte må være nødvendig for å oppnå unionsordningens
miljømål (støttens nødvendighet) og må begrenses til det minimum som er nødvendig for å
oppnå det miljøvernet som etterstrebes (støttens forholdsmessighet), uten at det medfører
utilbørlig vridning av konkurranse og handel i det indre marked.

7.

I disse retningslinjene fastsetter ESA vilkårene for at støttetiltak i forbindelse med unionsordningen kan anses som forenlige med EØS-avtalens virkemåte i henhold til EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 3 bokstav c). Etter at alle de klimarelaterte politiske instrumentene (særlig direktiv
2003/87/EF) er gjennomgått og eventuelt revidert for å levere ytterligere reduksjoner av
klimagassutslipp for 2030, i tråd med klimaplanen (Climate Target Plan) og initiativet for
opprettelse av en CO2-grensetilpasningsmekanisme (Carbon Border Adjustment Mechanism), vil
ESA undersøke om det er nødvendig å revidere eller tilpasse disse retningslinjene for å sikre
samsvar med og bidra til oppfyllelsen av målet om klimanøytralitet samtidig som det sikres like
konkurransevilkår(5).

8.

Disse retningslinjene tar også hensyn til spesifisitetene til europeiske små og mellomstore
bedrifter (SMB), i tråd med SMB-strategien for et bærekraftig og digitalt Europa(6).

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER
1.1.
9.

Virkeområde
Prinsippene fastsatt i disse retningslinjene gjelder bare for de spesifikke støttetiltakene som er
omhandlet i artikkel 10a nr. 6 og artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF.

10. Støtte kan ikke gis til foretak i vanskeligheter i henhold til retningslinjene for krise- og
omstruktureringsstøtte til foretak i vanskeligheter( 7).
11. Ved vurderingen av støtte til et foretak som ikke har etterkommet et krav om tilbakebetaling av
støtte som ESA ved et tidligere vedtak har erklært ulovlig og uforenlig med EØS-avtalens
virkemåte, vil ESA ta hensyn til det støttebeløpet som ennå ikke er tilbakebetalt( 8). ESA vil i
praksis vurdere den kumulative virkningen av begge støttetiltakene og kan utsette betalingen av
den nye støtten til det utestående kravet om tilbakebetaling av støtte er etterkommet.
1.2.

Støttetiltak som omfattes av disse retningslinjene
1.2.1.

Støtte for å oppveie for økte elektrisitetspriser som skyldes de kostnadene for utslipp
av klimagasser som unionsordningen medfører (ofte kalt ”indirekte utslippskostnader”)

12. I henhold til artikkel 10a nr. 6 i direktiv 2003/87/EF bør EØS-statene vedta økonomiske tiltak til
fordel for sektorer eller delsektorer som er utsatt for en reell risiko for karbonlekkasje på grunn
av betydelige indirekte kostnader som faktisk skyldes kostnader for klimagassutslipp som
overføres til elektrisitetsprisene, forutsatt at slike økonomiske tiltak er i samsvar med reglene for
statsstøtte og særlig ikke forårsaker unødig konkurransevridning på det indre marked.
(5)
(6)
(7)
(8)

Se konklusjonene som ble vedtatt av Det europeiske råd 12. desember 2019.
Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og
Regionkomiteen – An SME Strategy for a sustainable and digital Europe, COM(2020) 103 final.
Retningslinjer for krise- og omstruktureringsstøtte til ikke-økonomiske foretak i vanskeligheter (EUT L 271 av
16.10.2015, s. 35, og EØS-tillegget nr. 62 av 15.10.2015, s. 1).
Se i denne sammenheng forente saker T-244/93 og T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH mot
Kommisjonen ECLI:EU:T:1995:160, og ESAs melding om tilbakebetaling av ulovlig og uforenlig statsstøtte
(EUT L 105 av 21.4.2011, s. 32, og EØS-tillegget nr. 23 av 21.4.2011, s. 1).
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1.2.2.

Støtte i forbindelse med valgfri tildeling av vederlagsfrie kvoter i en overgangsperiode til modernisering av energisektoren

13. I henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF kan EØS-stater som oppfyller visse vilkår knyttet
til BNP-nivået per innbygger sammenlignet med gjennomsnittet i Unionen, avvike fra prinsippet
fastsatt i artikkel 10a nr. 1 andre ledd i direktiv 2003/87/EF om at det ikke skal tildeles
vederlagsfrie kvoter med hensyn til produksjon av elektrisk kraft. Disse EØS-statene kan i en
overgangsperiode tildele vederlagsfrie kvoter til anlegg som produserer elektrisk kraft, med sikte
på modernisering, diversifisering og bærekraftig omlegging av energisektoren.
14. Som Kommisjonen allerede har fastslått i flere beslutninger(9), involverer tildeling av
vederlagsfrie kvoter i en overgangsperiode til energisektoren statsstøtte i henhold til artikkel 107
nr. 1 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (”traktaten”)(*), ettersom medlemsstatene
ved å tildele vederlagsfrie kvoter gir avkall på inntekter og gir energiaktører en selektiv fordel.
Disse aktørene kan konkurrere med energiaktører i andre EØS-stater, noe som kan føre til at
konkurransen vris eller trues med å vris, og at handelen i det indre marked påvirkes.
1.3.

Definisjoner

15. I disse retningslinjene menes med
1)

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

2)

”støtteperiode” ett eller flere av årene i perioden 2021–2030. Dersom en EØS-EFTA-stat
ønsker å gi støtte i en kortere periode, bør den bruke støttemottakernes regnskapsår som
referanse og gi støttemottakeren støtte på årsbasis,

3)

”karbonlekkasje” utsiktene til en økning i globale klimagassutslipp når selskaper flytter
produksjonen til land utenfor EØS fordi de ikke kan føre over de økte kostnadene som følger
av unionsordningen til kundene sine uten å miste betydelige markedsandeler,

4)

”maksimal støtteintensitet” samlet støttebeløp uttrykt i prosent av støtteberettigede kostnader,

5)

”egenproduksjon” produksjon av elektrisk kraft i et anlegg som ikke anses som en ”produsent
av elektrisk kraft” i henhold til artikkel 3 bokstav u) i direktiv 2003/87/EF,

6)

”støttemottaker” et foretak som mottar støtte,

7)

”EU-kvote” en omsettelig kvote for utslipp av ett tonn CO2-ekvivalenter i en bestemt periode,

8)

”bruttoprodukt” bruttoprodukt til faktorkostnad, som er bruttoprodukt til markedspriser minus
eventuelle indirekte avgifter pluss eventuelle subsidier,

9)

”EU-kvoteterminpris”, i euro, det aritmetiske gjennomsnittet av de daglige, ettårige
EU-kvoteterminprisene (selgers sluttpris) for levering i desember det året støtten gis for, som
er observert på en gitt CO2-børs i EU fra 1. januar til 31. desember året før det året støtten gis
for(10).

10) ”CO2-utslippsfaktor”, uttrykt i tCO2/MWh, det veide gjennomsnittet av CO2-intensiteten for
elektrisk kraft produsert av fossilt brensel i ulike geografiske områder. Veiingen gjenspeiler
produksjonsmiksen for fossilt brensel i et gitt geografisk område. CO2-faktoren er resultatet av
utslippsdataene for CO2-ekvivalenter i energiindustrien delt på bruttoproduksjonen av elektrisk
Se for eksempel Kommisjonens beslutning i sak SA.34385 – Bulgaria – Tildeling av vederlagsfrie utslippskvoter
for klimagasser i tråd med artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF i bytte mot investeringer i anlegg som produserer
elektrisk kraft, og i energiinfrastruktur (EUT C 63 av 20.2.2015, s. 1), og Kommisjonens beslutning i sak
SA.34674 – Polen – Vederlagsfrie kvoter til kraftprodusenter i henhold til artikkel 10c i direktiv 2003/87/EF
(EUT C 24 av 23.1.2015, s. 1).
(*) Traktatens artikkel 107 nr. 1 tilsvarer EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.
(10) For eksempel vil dette, for støtte som gis for 2023, være det aritmetiske gjennomsnittet av sluttprisene for
EU-kvotene for desember 2023 som er observert fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022 på en gitt CO 2-børs i
EU.
(9)
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kraft basert på fossilt brensel uttrykt i TWh. I disse retningslinjene(11) defineres som
geografiske områder a) områder som består av delmarkeder forbundet gjennom kraftbørser,
eller b) områder der det ikke er påvist overbelastning, der kraftbørsprisene per time for neste
dag innenfor områdene i begge tilfeller viser en prisforskjell i euro (på grunnlag av ECBdagskursene) på maksimalt 1 % for et betydelig antall av alle timer i et år. Disse regionale
forskjellene viser den betydningen anlegg for fossilt brensel har for den fastsatte sluttprisen i
engrosmarkedet og deres rolle som marginale anlegg i prioritetsrekkefølgen. Det faktum at det
handles med elektrisk kraft mellom to EØS-stater, betyr ikke automatisk at de utgjør en
overnasjonal region. Ettersom det mangler relevante opplysninger på et lavere nivå enn
nasjonalt nivå, omfatter de geografiske områdene hele territoriet til en eller flere EØS-stater.
På grunnlag av dette kan følgende geografiske områder avgrenses: Adriaterhavsområdet
(Kroatia og Slovenia), Norden (Sverige og Finland), Baltikum (Litauen, Latvia og Estland),
Sentral- og Vest-Europa (Østerrike, Tyskland og Luxembourg), den iberiske halvøy (Portugal
og Spania), Tsjekkia og Slovakia (Tsjekkia og Slovakia) og alle andre EØS-stater hver for seg,
herunder Island og Norge.(*) De tilsvarende høyeste regionale CO2-faktorene, som anvendes
som høyeste verdier når den meldende EØS-EFTA-staten ikke har utarbeidet en vurdering av
den markedsbaserte CO2-faktoren i henhold til nr. 11 under, er oppført i vedlegg III. For å sikre
likebehandling av elektrisitetskilder og unngå mulig misbruk gjelder den samme CO 2utslippsfaktoren for alle elektrisitetsforsyningskilder (egenproduksjon, kontrakter om elektrisitetsforsyning eller nettforsyning) og for alle støttemottakere i den berørte EØS-staten,
11) ”markedsbasert CO2-faktor”, uttrykt i tCO2/MWh: EØS-EFTA-stater som har til hensikt å gi
kompensasjon for indirekte kostnader, kan, som del av meldingen om den aktuelle ordningen,
anmode om at den gjeldende CO2-utslippsfaktoren fastsettes på grunnlag av en undersøkelse
av CO2-innholdet i teknologien som ligger til grunn for marginalprisen i elektrisitetsmarkedet.
En slik melding om en markedsbasert CO2-utslippsfaktor må vise egnetheten av den valgte
markedsbaserte CO2-utslippsfaktoren basert på en modell av det elektriske systemet som
simulerer prisdannelsen, og observerte data for teknologien som ligger til grunn for
marginalprisen for hele år t-1 (inkludert timene der import lå til grunn for marginalprisen).
Denne rapporten må inngis til den nasjonale reguleringsmyndigheten for godkjenning og
oversendes til ESA når statsstøttetiltaket meldes til ESA i henhold til EØS-avtalens artikkel 61
nr. 3. ESA vurderer egnetheten av undersøkelsen og den resulterende markedsbaserte CO2utslippsfaktoren som del av sin forenlighetsanalyse etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3
bokstav c) og disse retningslinjene,
12) ”faktisk produksjon”, uttrykt i tonn per år, et anleggs faktiske produksjon i år t, fastsatt i
ettertid i år t+1,
13) ”faktisk elektrisitetsforbruk”, uttrykt i MWh, et anleggs faktiske elektrisitetsforbruk (herunder
elektrisitetsforbruk til produksjon av utsatte produkter som berettiger støtte) i år t, fastsatt i
ettertid i år t+1,
14) ”referanseverdi for effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk”, uttrykt i MWh/tonn
produksjon og definert på Prodcom 8-nivå(12), produktspesifikt elektrisitetsforbruk per tonn
produksjon som er oppnådd med de produksjonsmetodene som anses som mest kostnadseffektive for produktet. Oppdateringen av referanseverdien for effektivitet med hensyn til
elektrisitetsforbruk må være forenlig med artikkel 10a nr. 2 i direktiv 2003/87/EF. For
produkter i støtteberettigede sektorer der det i avsnitt 2 i vedlegg I til delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/331(13) er fastsatt at brensel og elektrisitet er substituerbare, fastsettes
(11) Kommisjonens retningslinjer er ikke å betrakte som rettsakter og trenger derfor ikke å innlemmes i EØS-avtalen
av EØS-komiteen. ESA er ansvarlig for å fastsette de relevante reglene som gjelder for EØS-EFTA-stater,
herunder metoden for fastsettelse av CO2-faktorene. Se også nr. 69 i disse retningslinjene.
(*) Det geografiske området for Liechtenstein og den gjeldende CO2-utslippsfaktoren vil bli fastsatt på et senere
tidspunkt.
(12) Prodcom-listen er en europeisk liste over produkter fra utvinnings- og produksjonsindustrien:
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CLASSIFI
C&StrLanguageCode=EN&IntFamilyCode=&TxtSearch=prodcom&IntCurrentPage=1.
(13) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/331 av 19. desember 2018 om fastsettelse av overgangsregler i
Unionen med hensyn til harmonisert vederlagsfri tildeling av utslippskvoter i samsvar med artikkel 10a i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (EUT L 59 av 27.2.2019, s. 8). Forordningen er innlemmet i EØSavtalens vedlegg XX nr. 21all ved EØS-komiteens beslutning nr. 144/2020 (ennå ikke trådt i kraft og kunngjort).
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referanseverdier for effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk innenfor de samme
systemgrensene, idet det bare tas hensyn til elektrisitetsandelen ved fastsettelse av
støttebeløpet. Tilsvarende referanseverdier for effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk
for produkter i støtteberettigede sektorer er oppført i vedlegg II til disse retningslinjene,
15) ”reservereferanseverdi for effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk” […] % av det
faktiske elektrisitetsforbruket, fastsatt ved ESAs vedtak sammen med referanseverdiene for
effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk. Den tilsvarer den gjennomsnittlige innsatsen for
å redusere utslipp som pålegges ved anvendelsen av referanseverdiene for effektivitet med
hensyn til elektrisitetsforbruk (referanseverdi for elektrisitetsforbruk / forhåndsvurdert elektrisitetsforbruk). Den anvendes på alle produkter og prosesser som inngår i støtteberettigede
sektorer, men som det ikke er definert en referanseverdi for effektivitet med hensyn til
elektrisitetsforbruk for.
2.

FELLES VURDERINGSPRINSIPPER
16. Ved vurdering av om et meldt støttetiltak kan anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte,
analyserer ESA vanligvis om støttetiltakets utforming sikrer at støttens positive virkning når det
gjelder å nå et mål av felles interesse, er større enn støttens negative virkninger på handel og
konkurranse.
17. I meldingen om modernisering av statsstøttereglene av 8. mai 2012(14) ble det oppfordret til
identifisering og fastsetting av felles prinsipper for Kommisjonens vurdering av støttetiltaks
forenlighet. Disse prinsippene er også gjennomført av ESA. ESA vil derfor anse et støttetiltak
som forenlig med EØS-avtalens virkemåte bare dersom det oppfyller hvert av følgende kriterier:
Det må bidra til et mål av felles interesse i samsvar med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3; det 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 markedsmangel eller avhjelpe et rettferdighets- eller
utjevningsproblem; det må være et hensiktsmessig politisk instrument for å nå målet av felles
interesse; det må endre de berørte foretakenes opptreden slik at de engasjerer seg i ytterligere
virksomhet som de ikke ville ha engasjert seg i uten støtten, eller som de ville ha engasjert seg i
på en begrenset eller annen måte eller et annet sted; støttebeløpet og støtteintensiteten må
begrenses til det minimum som er nødvendig; de negative virkningene av støtten må begrenses i
tilstrekkelig grad; EØS-EFTA-statene, ESA, markedsaktører og allmennheten må ha enkel
tilgang til alle relevante rettsakter og til relevante opplysninger om støtten som gis innenfor
rammen av disse rettsaktene.
18. I punkt 3.1 og 3.2 forklares det hvordan disse generelle kriteriene omsettes til spesifikke krav
som må oppfylles med hensyn til støttetiltakene som omfattes av disse retningslinjene.

3.

VURDERING AV FORENLIGHET I HENHOLD TIL EØS-AVTALENS ARTIKKEL 61 NR. 3 BOKSTAV C)
3.1. Støtte til foretak i sektorer som anses å være utsatt for en reell risiko for karbonlekkasje
på grunn av betydelige indirekte kostnader som faktisk skyldes kostnader for klimagassutslipp som overføres til elektrisitetsprisene (støtte til indirekte utslippskostnader)
19. Støtte til indirekte utslippskostnader vil bli ansett som forenlig med EØS-avtalens virkemåte i
betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) såfremt de nedenstående vilkårene er
oppfylt.
20. Formålet med denne typen støtte er å hindre en betydelig risiko for karbonlekkasje, særlig som
følge av at kostnadene for EU-kvoter føres over på elektrisitetsprisene som støttemottakeren skal
betale, dersom mottakerens konkurrenter fra tredjestater ikke står overfor lignende kostnader i
sine elektrisitetspriser, og mottakeren ikke kan føre disse kostnadene over på produktprisene uten
å miste betydelige markedsandeler. Å håndtere risikoen for karbonlekkasje, ved å hjelpe
støttemottakere å redusere sin eksponering mot denne risikoen, bidrar til et miljømål, ettersom
formålet med støtten er å unngå en økning i globale utslipp av klimagasser som følge av at
selskaper flytter produksjonen til land utenfor EØS, i fravær av en bindende internasjonal avtale
om reduksjon av klimagassutslipp.

(14) COM/2012/0209 final.
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21. For å begrense risikoen for konkurransevridning i det indre marked må støtten være begrenset til
sektorer som er utsatt for en reell risiko for karbonlekkasje på grunn av betydelige indirekte
kostnader som faktisk skyldes kostnader for klimagassutslipp som overføres til elektrisitetsprisene. For disse retningslinjenes formål anses det å foreligge en reell risiko for
karbonlekkasje bare dersom støttemottakeren utøver virksomhet i en sektor som er oppført i
vedlegg I.
22. Dersom EØS-EFTA-statene beslutter å gi støtten til bare noen av sektorene som er oppført i
vedlegg I, må valget av sektorer bygge på objektive og klare kriterier som ikke innebærer
forskjellsbehandling.
23. Innenfor en støtteberettiget sektor må EØS-EFTA-statene sikre at valget av støttemottakere
bygger på objektive og klare kriterier som ikke innebærer forskjellsbehandling, og at støtten i
prinsippet gis på samme måte til alle konkurrenter i den samme sektoren dersom de er i samme
faktiske situasjon.
24. Statsstøtte anses som et hensiktsmessig instrument, uavhengig av i hvilken form den gis, når
formålet er å kompensere for indirekte kvotekostnader. Kompensasjon i form av et direkte
tilskudd anses i denne sammenheng som et hensiktsmessig instrument.
25. Støtten er forenlig med EØS-avtalens virkemåte bare dersom den har insentiveffekt. For at
støtten skal ha insentiveffekt og faktisk hindre karbonlekkasje, må den søkes om og utbetales til
mottakeren det året kostnadene påløper, eller året etter.
26. Dersom støtte utbetales det året kostnadene påløper, må en ordning for etterfølgende justering av
utbetaling være på plass, for å sikre at eventuelt for mye utbetalt støtte tilbakebetales før 1. juli
året etter.
27. Støtten er forholdsmessig og har tilstrekkelig begrenset negativ innvirkning på konkurranse og
handel dersom den ikke overstiger 75 % av de påløpte indirekte utslippskostnadene. Referanseverdien for effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk sikrer at støtten til ineffektive
produksjonsprosesser forblir begrenset, og opprettholder insentivet til spredning av de mest
energieffektive teknologiene.
28. Den maksimale støtten per anlegg for framstilling av produkter i sektorene som er oppført på
listen i vedlegg I, må beregnes etter følgende formel:
a)

Når referanseverdiene for effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk oppført i vedlegg II
kan anvendes på produktene støttemottakeren har framstilt, tilsvarer den maksimale støtten
per anlegg for kostnader som påløper i år t, følgende:
Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × E × AOt
I denne formelen er Ai støtteintensiteten, uttrykt som en brøkdel (f.eks. 0,75), C t er den
gjeldende CO2-utslippsfaktoren eller markedsbaserte CO2-utslippsfaktoren (tCO2/MWh) (i
år t), Pt-1 er EU-kvoteterminprisen i år t-1 (EUR/tCO2), E er den gjeldende produktspesifikke referanseverdien for effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk som fastsatt i
vedlegg II, og AOt er den faktiske produksjonen i år t. Disse begrepene er definert i
punkt 1.3.

b)

Når referanseverdiene for effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk oppført i vedlegg II
ikke kan anvendes på produktene støttemottakeren har framstilt, tilsvarer den maksimale
støtten per anlegg for kostnader som påløper i år t, følgende:
Amaxt = Ai × Ct × Pt-1 × EF × AECt
I denne formelen er Ai støtteintensiteten, uttrykt som en brøkdel (f.eks. 0,75), Ct er den
gjeldende CO2-utslippsfaktoren (tCO2/MWh) (i år t), Pt-1 er EU-kvoteterminprisen i år t-1
(EUR/tCO2), EF er reservereferanseverdien for effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk som fastsatt i vedlegg II, og AEC er det faktiske elektrisitetsforbruket (MWh) i
år t. Disse begrepene er definert i punkt 1.3.
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29. Dersom et anlegg framstiller både produkter som en referanseverdi for effektivitet med hensyn
til elektrisitetsforbruk oppført i vedlegg II kan anvendes på, og produkter som reservereferanseverdien for effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk kan anvendes på, må
elektrisitetsforbruket for hvert produkt fordeles etter hvert produkts respektive produksjonstonnasje.
30. Dersom et anlegg framstiller både produkter som berettiger støtte (det vil si at de hører inn under
de støtteberettigede sektorene oppført i vedlegg I), og produkter som ikke berettiger støtte, må
den maksimale støtten beregnes bare for produktene som berettiger støtte.
31. For visse sektorer vil støtteintensiteten på 75 % kanskje ikke være tilstrekkelig til å sikre god
beskyttelse mot risikoen for karbonlekkasje, og EØS-EFTA-statene kan derfor ved behov
begrense de indirekte kostnadene som skal betales på foretaksnivå, til 1,5 % av det berørte
foretakets bruttoprodukt i år t. Foretakets bruttoprodukt må beregnes som omsetning, pluss
kapitalisert produksjon, pluss annen driftsinntekt, pluss eller minus lagerendringer, minus kjøp
av varer og tjenester (som ikke skal omfatte personalkostnader), minus andre omsetningsrelaterte
produktavgifter som ikke er fradragsberettiget, minus produksjonsrelaterte skatter og avgifter.
Alternativt kan det beregnes på grunnlag av brutto driftsoverskudd ved å legge til
personalkostnader. Inntekter og utgifter som klassifiseres som finansielle eller ekstraordinære i
foretakets regnskap, inngår ikke i bruttoproduktet. Bruttoprodukt til faktorkostnad beregnes
brutto, ettersom verdijusteringer (som avskrivninger) ikke trekkes fra( 15).
32. Når EØS-EFTA-stater beslutter å begrense de indirekte kostnadene som skal betales på
foretaksnivå, til 1,5 % av bruttoproduktet, må denne begrensningen gjelde for alle støtteberettigede foretak i den aktuelle sektoren. Dersom EØS-EFTA-stater beslutter å anvende
begrensningen på 1,5 % av bruttoproduktet på bare noen av sektorene som er oppført i vedlegg I,
må valget av sektorer bygge på objektive og klare kriterier som ikke innebærer forskjellsbehandling.
33. Støtten kan kumuleres med:
a)

enhver annen statsstøtte knyttet til andre identifiserbare støtteberettigede kostnader,

b)

enhver annen helt eller delvis overlappende statsstøtte knyttet til de samme støtteberettigede
kostnadene og enhver annen statsstøtte uten identifiserbare støtteberettigede kostnader, men
bare dersom slik kumulering ikke resulterer i at den maksimale støtteintensiteten eller det
maksimale støttebeløpet som gjelder for støtten i henhold til dette punktet, overskrides.

34. Midler som kommer fra EØS (for eksempel fra strukturfond eller tildelinger fra EØS/Norge), og
som ikke direkte eller indirekte kontrolleres av en EØS-stat, utgjør ikke statsstøtte. Når denne
finansieringen kombineres med statsstøtte, vil bare sistnevnte tas i betraktning når det skal
vurderes om meldingstersklene og de maksimale støtteintensitetene er overholdt, forutsatt at det
samlede offentlige støttebeløpet som gis i forbindelse med de samme støtteberettigede
kostnadene, ikke overstiger de maksimale finansieringsnivåene som er fastsatt i gjeldende EØSregler.
35. Støtte må ikke kumuleres med bagatellmessig støtte for de samme støtteberettigede kostnadene
dersom slik kumulering vil resultere i en støtteintensitet som overstiger den som er fastsatt i dette
punktet.
36. Støtteordningen som støtten gis under, må ikke ha en lengre gyldighetsperiode enn disse
retningslinjenes gyldighetsperiode (2021–2030).
3.2. Støtte i forbindelse med valgfri tildeling av vederlagsfrie kvoter i en overgangsperiode til
modernisering av produksjonen av elektrisk kraft
(15) Kode 12 15 0 innenfor den rettslige rammen fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 295/2008
av 11. mars 2008 om statistikk over foretaksstrukturer (EUT L 97 av 9.4.2008, s. 13). Forordningen er innlemmet
i EØS-avtalens vedlegg XXI nr. 1 ved EØS-komiteens beslutning nr. 123/2008 av 7. november 2008 (EUT L 339
av 18.12.2008, s. 115, og EØS-tillegget nr. 79 av 18.12.2008, s. 24).
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37. Støtte i forbindelse med valgfri tildeling av vederlagsfrie kvoter i en overgangsperiode til
modernisering av produksjonen av elektrisk kraft, i samsvar med artikkel 10c i direktiv
2003/87/EF, er forenlig med EØS-avtalens virkemåte i henhold til avtalens artikkel 61 nr. 3
bokstav c), forutsatt at vilkårene nedenfor er oppfylt.
38. Støttens formål må være modernisering, diversifisering og bærekraftig omlegging av
energisektoren. De støttede investeringene må være forenlige med overgangen til en trygg og
bærekraftig lavkarbonøkonomi, målene i EUs 2030-rammeverk for klima- og energipolitikk, den
europeiske grønne vekststrategien (”European Green Deal”) og de langsiktige målene i Parisavtalen.
39. Dersom en investering leder til ytterligere produksjonskapasitet for elektrisk kraft, må den
berørte operatøren også godtgjøre at en tilsvarende produksjonskapasitet for elektrisk kraft med
høyere utslippsintensitet er blitt tatt ut av bruk av operatøren eller av en annen, tilknyttet operatør
før den ytterligere produksjonskapasiteten tas i bruk.
40. Støtten er forenlig med EØS-avtalens virkemåte bare dersom den har insentiveffekt.
Insentiveffekt oppstår når støtten stimulerer støttemottakeren til å foreta en atferdsendring som
vedkommende ikke ville ha foretatt uten støtten. Støtten må ikke subsidiere kostnadene for en
virksomhet som et foretak uansett ville ha utøvd, og skal ikke kompensere for normal
forretningsrisiko ved en økonomisk virksomhet.
41. Når den mottar en søknad om støtte, må den bevilgende myndigheten sjekke at støtten vil ha den
påkrevde insentiveffekten.
42. Støtte kan utbetales i form av tildelinger til operatører bare dersom det er dokumentert at en
investering som er valgt i samsvar med reglene i en anbudskonkurranse, er blitt gjennomført.
43. For prosjekter som involverer et samlet investeringsbeløp på over 12,5 millioner euro, kan støtte
bare gis på grunnlag av en anbudskonkurranse som skal gjennomføres i én eller flere runder
mellom 2021 og 2030. Anbudskonkurransen må:
a)

overholde prinsippene om åpenhet, ikke-diskriminering, likebehandling og sunn
økonomistyring,

b)

sikre at bare prosjekter som bidrar til diversifisering av energimiksen og forsyningskildene,
nødvendig omstrukturering, miljømessig oppgradering og opprustning av infrastrukturen,
rene teknologier, som teknologier for fornybar energi, eller modernisering av energisektoren, som effektive og bærekraftige fjernvarmeanlegg, og av overførings- og
distribusjonssektoren, kvalifiserer for deltakelse i konkurransen,

c)

definere klare, objektive, gjennomsiktige og ikke-diskriminerende utvelgelseskriterier for
rangering av prosjekter, for å sikre at det bare velges prosjekter som:
i)

basert på en nytte- og kostnadsanalyse, gir en positiv gevinst i form av netto
utslippsreduksjoner og realiserer et forhåndsdefinert betydelig nivå av CO2utslippsreduksjoner, prosjektets størrelse tatt i betraktning,

ii)

er supplerende, møter klare utskiftnings- og moderniseringsbehov og ikke dekker opp
for en markedsdrevet økning i energietterspørselen,

iii)

gir mest valuta for pengene,

iv)

ikke bidrar til eller forbedrer lønnsomheten av svært utslippsintensiv elektrisitetsproduksjon eller øker avhengigheten av utslippsintensive fossile brensler.

44. For prosjekter som involverer et samlet investeringsbeløp på under 12,5 millioner euro, kan
støtte gis uten anbudskonkurranse. Valget av prosjekter må i slike tilfeller bygge på objektive og
gjennomsiktige kriterier. Resultatene av utvelgingsprosessen må offentliggjøres for kommentar
fra offentligheten. Dersom mer enn én investering utføres innenfor samme anlegg, skal de
vurderes som en helhet for å fastslå om terskelverdien på 12,5 millioner euro er overskredet, med
mindre disse investeringene er teknisk eller økonomisk levedyktige uavhengig av hverandre.

Nr. 27/11

Nr. 27/12

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

45. ESA vil anse støtten som forholdsmessig dersom støtteintensiteten ikke overstiger 70 % av
investeringens relevante kostnader. Alle tall skal oppgis før eventuelt trekk av skatt eller andre
avgifter. Når støtte gis i en annen form enn som tilskudd, skal støttebeløpet regnes som støttens
tilskuddsekvivalent. Støtte som utbetales i flere deler, må beregnes til samlet netto nåverdi per
tidspunktet der den første delbetalingen foretas, ved bruk av ESAs relevante referanserente for
diskontering av verdi over tid. Støtteintensiteten beregnes per støttemottaker.
46. Støtten må ikke påvirke vilkårene for samhandel negativt i et omfang som strider mot felles
interesser, særlig dersom støtten er konsentrert på et begrenset antall støttemottakere, eller
dersom støtten sannsynligvis vil styrke støttemottakernes markedsstilling (på konsernnivå).
47. Støtten kan kumuleres med:
a)

enhver annen statsstøtte knyttet til andre identifiserbare støtteberettigede kostnader,

b)

enhver annen helt eller delvis overlappende statsstøtte knyttet til de samme støtteberettigede
kostnadene og enhver annen statsstøtte uten identifiserbare støtteberettigede kostnader, men
bare dersom slik kumulering ikke resulterer i at den maksimale støtteintensiteten eller det
maksimale støttebeløpet som gjelder for denne støtten i henhold til dette punktet,
overskrides.

48. 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 dette punktet. Midler som kommer fra EØS (for eksempel fra
strukturfond eller tildelinger fra EØS/Norge), og som ikke direkte eller indirekte kontrolleres av
en EØS-stat, utgjør ikke statsstøtte. Når slik EØS-finansiering kombineres med statsstøtte, vil
bare sistnevnte tas i betraktning når det skal vurderes om meldingstersklene og de maksimale
støtteintensitetene er overholdt, forutsatt at det samlede offentlige støttebeløpet som gis i
forbindelse med de samme støtteberettigede kostnadene, ikke overstiger de maksimale
finansieringsnivåene som er fastsatt i gjeldende EØS-regler.
49. Støtte må ikke kumuleres med bagatellmessig støtte for de samme støtteberettigede kostnadene
dersom slik kumulering vil resultere i en støtteintensitet som overstiger den som er fastsatt i dette
punktet.
50. Støtteordningen som støtten gis under, må ikke ha en lengre gyldighetsperiode enn disse
retningslinjenes gyldighetsperiode (2021–2030).
4.

VURDERING
51. Som et ytterligere tiltak for å sikre at konkurransevridning begrenses, kan ESA kreve at visse
støtteordninger blir gjenstand for en vurdering i etterkant. Det vil måtte foretas vurderinger av
støtteordninger der den mulige konkurransevridningen er særlig stor, det vil si støtteordninger
som kan begrense eller vri konkurransen i betydelig grad dersom gjennomføringen av dem ikke
gjennomgås til rett tid.
52. I betrakting av vurderingens formål, og for å unngå å legge en uforholdsmessig stor byrde på
EØS-EFTA-statene og på mindre støtteprosjekter, er vurdering bare påkrevd for støtteordninger
med store budsjetter som inneholder nye særtrekk eller forventes å innebære betydelige
markedsmessige, teknologiske eller lovgivningsmessige endringer. Vurderingen må foretas av en
ekspert som er uavhengig av den myndigheten som bevilger støtten, på grunnlag av en felles
metode utarbeidet av ESA. Denne metoden skal offentliggjøres. EØS-EFTA-statene skal,
sammen med meldingen om støtteordningen, legge fram et utkast til vurderingsplan som skal
være en integrert del av ESAs vurdering av ordningen.
53. Vurderingen må framlegges for ESA i god nok tid til at en mulig forlengelse av støtteordningen
kan vurderes, og i alle tilfeller før ordningen utløper. Det nøyaktige omfanget av og reglene/
kravene som skal gjelde for den enkelte vurdering, vil bli fastsatt i vedtaket om godkjenning av
støtteordningen. I eventuelle etterfølgende støttetiltak med en lignende målsetting skal det tas
hensyn til resultatene av vurderingen.
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5.

ENERGIREVISJONER OG ENERGISTYRINGSSYSTEMER
54. For støtte som omfattes av punkt 3.1, forplikter EØS-EFTA-statene seg til å kontrollere at
støttemottakeren oppfyller sin forpliktelse til å gjennomføre en energirevisjon i henhold til
artikkel 8 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU(16), enten som en frittstående
energirevisjon eller innenfor rammen av et sertifisert energistyringssystem eller en miljøstyringsordning, for eksempel EU-ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)(17).
55. EØS-EFTA-statene forplikter seg til å kontrollere at støttemottakere som er omfattet av
forpliktelsen til å gjennomføre en energirevisjon i henhold til artikkel 8 nr. 4 i direktiv
2012/27/EU:

6.

a)

gjennomfører revisjonsrapportens anbefalinger i den utstrekning tilbakebetalingstiden for de
relevante investeringene ikke overstiger 3 år og investeringskostnadene deres er forholdsmessige, eller alternativt

b)

reduserer karbonavtrykket fra elektrisitetsforbruket sitt slik at minst 30 % av elektrisitetsforbruket dekkes fra karbonfrie kilder, eller alternativt

c)

investerer en betydelig andel på minst 50 % av støttebeløpet i prosjekter som fører til at
anleggets klimagassutslipp reduseres betydelig og kommer godt under den gjeldende
referanseverdien som brukes for vederlagsfri tildeling i EUs ordning for handel med
utslippskvoter.

ÅPENHET
56. EØS-EFTA-statene må sikre at følgende opplysninger offentliggjøres på Kommisjonens
innsynsmodul for statsstøtte(18) eller på et nettsted med komplett informasjon om statsstøtte, på
nasjonalt eller regionalt plan:
a)

Den fullstendige teksten til den godkjente støtteordningen eller vedtaket om bevilgning av
individuell støtte, inkludert gjennomføringsbestemmelser, eller en lenke til den.

b)

De(n) bevilgende myndigheten(e)s identitet.

c)

Navnet og identifikatoren til hver støttemottaker, med unntak av forretningshemmeligheter
og andre fortrolige opplysninger i behørig begrunnede tilfeller og med forbehold om ESAs
samtykke, i samsvar med ESAs retningslinjer for taushetsplikt i statsstøttevedtak(19).

d)

Støtteformen(20), støtteelementet og, dersom det gis forskjellige beløp, det nominelle
støttebeløpet, uttrykt som fullstendig beløp i nasjonal valuta(21), som gis til hver enkelt
støttemottaker.

e)

Tildelingsdatoen(22) og datoen for offentliggjøring.

f)

Typen foretak (liten eller mellomstor bedrift / stort selskap).

g)

Støttemottakerens region (på NUTS II-nivå eller lavere).

(16) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om endring av direktiv
2009/125/EF og 2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 av 14.11.2012,
s. 1). Ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen.
(17) Forordning (EF) nr. 1221/2009 om frivillig deltaking for organisasjonar i ei fellesskapsordning for miljøstyring
og miljørevisjon (EMAS) (EUT L 342 av 22.12.2009, s. 1). Forordningen er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg
XX nr. 1ea ved EØS-komiteens beslutning nr. 136/2012 (EUT L 309 av 8.11.2012, s. 17, og EØS-tillegget nr. 63
av 8.11.2012, s. 19).
(18) https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.
(19) EUT L 154 av 8.6.2006, s. 27, og EØS-tillegget nr. 29 av 8.6.2006, s. 1.
(20) Tilskudd/rentesubsidie, lån / tilbakebetalingspliktige forskudd / tilbakebetalingspliktig tilskudd, garanti,
skattefordel eller skattefritak, risikofinansiering, annet (angis nærmere). Dersom støtten gis gjennom flere
støtteformer, må støttebeløpet angis per støtteform.
(21) Bruttotilskuddsekvivalent. For driftsstøtte kan det årlige støttebeløpet per støttemottaker angis.
(22) Den datoen støttemottakeren får rettigheten til å motta støtten i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning,
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h)

Den viktigste økonomiske sektoren støttemottakeren utøver virksomhet i (på NACEgruppenivå).

i)

Støttens formål.

57. Dette kravet gjelder for individuell støtte som overstiger 500 000 euro.
58. Disse opplysningene må offentliggjøres etter at vedtaket om tildeling av støtten er gjort, og må
bevares i minst ti år og være tilgjengelige for allmennheten uten restriksjoner(23).
7.

RAPPORTERING OG KONTROLL
59. I samsvar med protokoll 3 og ESAs vedtak nr. 195/04/COL(24) skal EØS-EFTA-statene
framlegge årlige rapporter for ESA.
60. I tillegg til kravet fastsatt i protokoll 3 og i ESAs vedtak nr. 195/04/COL må EØS-EFTA-statene
inkludere følgende opplysninger i sine årsrapporter ved bruk av standardskjemaet utarbeidet av
ESA:
a)

Navnet på hver støttemottaker og de støttede anleggene vedkommende eier.

b)

Sektoren(e) der hver enkelt støttemottaker driver virksomhet (identifisert ved NACE-4koden).

c)

Året støtten tildeles for, og året støtten utbetales.

d)

Den faktiske produksjonen for hvert støttet anlegg i den aktuelle sektoren.

e)

Det faktiske elektrisitetsforbruket for hvert støttet anlegg (dersom støtte gis ved bruk av en
reservereferanseverdi for effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk).

f)

EU-kvoteterminprisen som er brukt til å beregne støttebeløpet per støttemottaker.

g)

Støtteintensiteten.

h)

Den nasjonale CO2-utslippsfaktoren.

61. EØS-EFTA-statene må sikre at det føres detaljerte oversikter over alle tiltak som involverer
tildeling av støtte. Disse oversiktene skal inneholde alle de opplysninger som er nødvendige for å
fastslå om vilkårene for støtteberettigede kostnader og høyeste tillatte støtteintensitet er oppfylt.
Oversiktene skal oppbevares i ti år fra den dagen støtten gis, og skal etter anmodning framlegges
for ESA.
62. Dersom en EØS-EFTA-stats budsjett for støtteordningene nevnt i punkt 3.1 overskrider 25 % av
inntektene fra auksjoneringen av kvoter, skal den for hvert år dette skjer, offentliggjøre en
rapport som redegjør for årsakene til at dette beløpet er overskredet, i samsvar med artikkel 10a
nr. 6 i direktiv 2003/87/EF. Rapporten skal inneholde relevante opplysninger om elektrisitetspriser for store industriforbrukere som nyter godt av slike økonomiske tiltak, uten at det
berører kravene til vern av fortrolige opplysninger. Rapporten skal også inneholde opplysninger
om hvorvidt det er tatt behørig hensyn til andre tiltak for på en bærekraftig måte å senke de
indirekte karbonkostnadene på mellomlang til lang sikt.
(23) Disse opplysningene må offentliggjøres innen seks måneder etter tildelingsdatoen. I tilfelle av ulovlig støtte må
EØS-EFTA-statene sørge for at disse opplysningene offentliggjøres i etterkant, innen seks måneder etter datoen
for ESAs vedtak. Opplysningene må være tilgjengelige i et format som gjør det mulig å søke etter, hente ut og
enkelt offentliggjøre data på internett, for eksempel i CSV- eller XML-format.
(24) ESAs vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004 om gjennomføringsbestemmelsene omhandlet i protokoll 3 del II
artikkel
27.
Den
konsoliderte
versjonen
av
vedtaket
er
tilgjengelig
på:
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/2017-Consolidated-version-of-Dec-195-054-COL-002-.pdf.
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63. Produsenter av elektrisk kraft og nettoperatører som mottar støtte omhandlet i punkt 3.2, skal
innen 28. februar hvert år rapportere om gjennomføringen av sine utvalgte investeringer,
herunder saldoen for vederlagsfri tildeling av kvoter og påløpte investeringskostnader, samt
hvilke typer investeringer som støttes.
8.

ANVENDELSESPERIODE OG GJENNOMGÅELSE
64. Disse retningslinjene erstatter retningslinjene for visse statsstøttetiltak i forbindelse med
ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser etter 2012 som ble offentliggjort
7. november 2013(25), fra og med 1. januar 2021.
65. ESA vil anvende prinsippene i disse retningslinjene fra 1. januar 2021 til 31. desember 2030.
66. ESA vil anvende prinsippene i disse retningslinjene på alle meldte støttetiltak som det skal gjøre
vedtak om, fra 1. januar 2021, også dersom prosjektene ble meldt før offentliggjøringen. Ulovlig
støtte vil vurderes i samsvar med reglene som gjaldt den dagen støtten ble gitt, i samsvar med
reglene i kapittelet om gjeldende regler for vurdering av ulovlig statsstøtte i retningslinjene for
statsstøtte(26).
67. ESA vil tilpasse disse retningslinjene for å oppdatere referanseverdiene for effektivitet med
hensyn til elektrisitetsforbruk, de geografiske områdene og CO2-utslippsfaktorene i 2025. I 2025
vil ESA også vurdere om det finnes ytterligere data tilgjengelig som gjør det mulig å forbedre
metoden som brukes til å beregne CO2-utslippsfaktorene som beskrevet i vedlegg III, det vil si
for å ta hensyn til den stadig viktigere rollen klimanøytrale teknologier spiller for prisfastsettelsen i elektrisitetsmarkedene i EØS, og konklusjonene i vurderingene som er oversendt til
ESA i henhold til nr. 15 punkt 11) over. EØS-EFTA-statene kan derfor måtte endre sine
respektive ordninger for å bringe dem i samsvar med de tilpassede retningslinjene.
68. ESA kan til enhver tid beslutte å revidere eller tilpasse disse retningslinjene dersom det skulle
være nødvendig av konkurransepolitiske grunner eller for å ta hensyn til annen EØS-politikk,
internasjonale forpliktelser eller vesentlige endringer i markedet. EØS-EFTA-statene kan måtte
endre sine respektive ordninger for å bringe dem i samsvar med de tilpassede retningslinjene.
69. Kommisjonens retningslinjer er ikke å betrakte som rettsakter og trenger derfor ikke å
innlemmes i EØS-avtalen av EØS-komiteen. ESA er ansvarlig for å fastsette de relevante reglene
som gjelder for EØS-EFTA-statene, herunder metoden for fastsettelse av CO2-faktorene.(27)
Særlig når det gjelder sistnevnte, kan ESA, når det er behørig begrunnet i spesielle
omstendigheter som ikke foreligger andre steder i EØS, og i tråd med disse retningslinjenes
formål, innføre endringer i disse retningslinjene eller ta hensyn til slike spesielle omstendigheter
ved vurdering av en relevant støtteordning, herunder metoden for fastsettelse av CO 2-faktoren,
som meldes til ESA i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3.

(25) EUT L 296 av 7.11.2013, s. 25.
(26) EUT L 73 av 19.3.2009, s. 23, og EØS-tillegget nr. 15 av 19.3.2009, s. 6. Dette kapittelet tilsvarer Kommisjonens
kunngjøring om fastsettelse av gjeldende regler for vurdering av ulovlig statsstøtte (EFT C 119 av 22.5.2002,
s. 22).
(27) Se fotnote 11.
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VEDLEGG I

Sektorer som anses å være utsatt for en reell risiko for karbonlekkasje på grunn av indirekte utslippskostnader
NACE- kode

Beskrivelse

1.

14.11

Produksjon av klær av lær

2.

24.42

Produksjon av aluminium

3.

20.13

Produksjon av andre uorganiske kjemikalier

4.

24.43

Produksjon av bly, sink og tinn

5.

17.11

Produksjon av papirmasse

6.

17.12

Produksjon av papir og papp

7.

24.10

Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer

8.

19.20

Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter

9.

24.44

Produksjon av kobber

10.

24.45

Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers

11.

Følgende delsektorer innenfor plastsektoren (20.16):
20.16.40.15

Polyetylen i ubearbeidde former

12.

Alle produktkategorier i sektoren for støping av jern (24.51)

13.

Følgende delsektorer innenfor sektoren for glassfibrer (23.14):
23.14.12.10

Matter av glassfibrer

23.14.12.30

Duk av glassfibrer

14.

Følgende delsektorer innenfor sektoren for industrigasser (20.11):
20.11.11.50

Hydrogen

20.11.12.90

Uorganiske oksygenforbindelser av ikke-metaller
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VEDLEGG II

Referanseverdier for effektivitet med hensyn til elektrisitetsforbruk for produkter som omfattes av NACEkodene i vedlegg I
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VEDLEGG III

Høyeste regionale CO2-utslippsfaktorer i ulike geografiske områder(*) (tCO2/MWh)
Soner

Gjeldende CO2-utslippsfaktor

Adriaterhavsområdet

Kroatia, Slovenia

[…]

Den iberiske halvøy

Spania, Portugal

[…]

Litauen, Latvia, Estland

[…]

Østerrike, Tyskland, Luxembourg

[…]

Sverige, Finland

[…]

Tsjekkia, Slovakia

[…]

Baltikum
Sentral- og Vest-Europa
Norden
Tsjekkia og Slovakia
Belgia

[…]

Bulgaria

[…]

Danmark

[…]

Irland

[…]

Hellas

[…]

Frankrike

[…]

Island

[…]

Italia

[…]

Kypros

[…]

Ungarn

[…]

Malta

[…]

Nederland

[…]

Norge

[…]

Polen

[…]

Romania

[…]

(*)

Det geografiske området for Liechtenstein og den gjeldende CO2-utslippsfaktoren vil bli fastsatt på et senere
tidspunkt.
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Kunngjøring fra EFTAs overvåkingsorgan i henhold til artikkel 16 nr. 4 i
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for
drift av lufttrafikk i Fellesskapet
Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging

Medlemsstat

Norge

Berørte ruter

Florø–Oslo og omvendt
Ørsta-Volda–Oslo og omvendt
Stokmarknes–Bodø og omvendt
Stokmarknes–Tromsø og omvendt

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse
til å yte offentlig tjeneste

1. oktober 2021

For henvendelser om teksten til og
eventuell relevant informasjon
og/eller dokumentasjon om den
endrede forpliktelsen til å yte
offentlig tjeneste

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep.
NO-0030 OSLO
NORGE
Tlf.: +47 22 24 83 53
postmottak@sd.dep.no
https://www.regjeringen.no/en/finddocument/id2000006/?documenttype=dokumenter/anbud
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Kunngjøring fra EFTAs overvåkingsorgan i henhold til artikkel 17 nr. 5 i
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for
drift av lufttrafikk i Fellesskapet
Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med
hensyn til ruteflyging

Medlemsstat

Norge

Berørte ruter

Florø–Oslo og omvendt
Ørsta-Volda–Oslo og omvendt
Stokmarknes–Bodø og omvendt
Stokmarknes–Tromsø og omvendt

Avtalens gyldighetsperiode

Florø–Oslo og Ørsta-Volda–Oslo:
1. oktober 2021 til 31. mars 2024
Stokmarknes–Bodø og Stokmarknes–Tromsø:
1. oktober 2021 til 31. mars 2022

Frist for innsending av anbud

15. juni 2021

For henvendelser om
anbudsinnbydelsen og eventuell
relevant informasjon og/eller
dokumentasjon i forbindelse
med anbudet og de endrede
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15.4.2021

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 27/21

EU-ORGANER
KOMMISJONEN
Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

2021/EØS/27/05

(Sak M.9489 – Air Canada / Transat)
Rådsforordning (EF) nr. 139/2004
Kommisjonen mottok 15. april 2020 melding(1) i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(2) (”fusjonsforordningen”) om en planlagt foretakssammenslutning.
Kommisjonen besluttet 25. mai 2020 å innlede behandling(3) i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i
fusjonsforordningen. Partene underrettet 2. april 2021 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen, og godtgjorde samtidig at de hadde avbrutt foretakssammenslutningen.

(1)
(2)
(3)

EUT C 131 av 22.4.2020, s. 23.
EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
EUT C 180 av 29.05.2020, s. 1.

Nr. 27/22

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

15.4.2021

2021/EØS/27/06

(Sak M.10162 – AmerisourceBergen / parts of Walgreens Boots Alliance’s
Pharmaceutical Business)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 7. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt
foretakssammenslutning.
Meldingen berører følgende foretak:
–

AmerisourceBergen Corporation (”AmerisourceBergen”, USA)

–

Walgreens Boots Alliance, Inc. sine i) legemiddelgrossistvirksomheter i Algerie, Kroatia, Tsjekkia, Egypt, Frankrike,
Litauen, Nederland, Norge, Portugal, Romania, Spania, Tyrkia, De forente arabiske emirater og Storbritannia og ii)
virksomheter innen detaljsalg av legemidler i Nederland, Norge og Litauen (”målforetaket”, Nederland)

AmerisourceBergen overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele
målforetaket.
Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.
2.

3.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

AmerisourceBergen: legemiddeldistribusjon og farmasøytiske tjenester.

–

Målforetaket: engros- og detaljsalg av legemidler samt logistikk.

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

4.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for
Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 132 av
15.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis:
M.10162 – AmerisourceBergen / parts of Walgreens Boots Alliance’s Pharmaceutical Business
Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger:
E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks: +32 229 64301
Postadresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
BE-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIA

(1)
(2)

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

15.4.2021

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 27/23

2021/EØS/27/07

(Sak M.10207 – ICG / Dr. Axel Paeger / AMEOS)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 29. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt
foretakssammenslutning.
Meldingen berører følgende foretak:
–

Intermediate Capital Group plc (”ICG”, Storbritannia)

–

Dr. Axel Paeger (”Dr. Paeger”, en tysk statsborger)

–

AMEOS Gruppe AG (”AMEOS”, Sveits)

ICG og Dr. Paeger overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3
nr. 4 over AMEOS.
Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.
2.

3.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

ICG: verdipapirforetak som er aktivt innen strukturering og levering av mesaninfinansiering, høyrisikolån og
kontrollerende og ikke-kontrollerende eierinteresser i selskaper i Europa, Asia og Stillehavsregionen og USA.

–

Dr. Paeger: AMEOS' grunnlegger og administrerende direktør.

–

AMEOS: privat operatør av allmennmedisinske og psykiatriske akuttsykehus samt sykehjem og psykiatriske
institusjoner i Tyskland, Østerrike og Sveits.

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

4.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for
Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 125 av
12.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis:
M.10207 – ICG / Dr. Axel Paeger / AMEOS
Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger:
E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks: +32 229 64301
Postadresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
BE-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIA

(1)
(2)

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

Nr. 27/24

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

15.4.2021

2021/EØS/27/08

(Sak M.10209 – Ceravis / Fraunhofer-Gesellschaft / E-VITA JV)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 7. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt
foretakssammenslutning.
Meldingen berører følgende foretak:
–

Ceravis AG (”Ceravis”, Tyskland), som tilhører Danish Agro Group (”Danish Agro”, Danmark)

–

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (”Fraunhofer-Gesellschaft”, Tyskland)

–

E-VITA GmbH (”E-VITA”, Tyskland)

Ceravis og Fraunhofer-Gesellschaft overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og
artikkel 3 nr. 4 over E-VITA.
Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.
2.

3.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Ceravis: handel med landbruksprodukter samt produksjon av frø og dyrefôr, hovedsakelig for gårdbrukere i de
nordtyske delstatene Schleswig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern. Danish Agro er et kooperativ som leverer
driftsmidler til landbruket.

–

Fraunhofer-Gesellschaft: anvendt forskning og oppdragsforskning for offentlige organer og privat sektor innen ulike
vitenskapelige områder.

–

E-VITA: markedsføring, bruk, distribusjon og videreutvikling av teknologi for kjemikaliefri frøbehanding basert på
elektronstråling.

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

4.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for
Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 130 av
14.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis:
M.10209 – Ceravis / Fraunhofer-Gesellschaft / E-VITA JV
Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger:
E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks: +32 229 64301
Postadresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
BE-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIA

(1)
(2)

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

15.4.2021

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 27/25

2021/EØS/27/09

(Sak M.10213 – Ravago/Indukern)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 9. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i
rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning.
Meldingen berører følgende foretak:
–

Ravago Chemicals S.A., kontrollert av Ravago S.A. (”Ravago”, Luxembourg)

–

Indukern S.A. (”Indukern”, Spania)

Ravago overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Indukern.
Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.
2.

3.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Ravago: produksjon og distribusjon av polymerer og gummier og distribusjon av tredjeparts kjemikalier på
verdensbasis.

–

Indukern: distribusjon av tredjeparts spesialkjemikalier på verdensbasis.

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

4.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for
Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 133 av
16.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis:
M.10213 – Ravago/Indukern
Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger:
E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks: +32 229 64301
Postadresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
BE-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIA

(1)
(2)

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

Nr. 27/26

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

15.4.2021

2021/EØS/27/10

(Sak M.10220 – TPG Capital / AT&T / AT&T US video business)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 7. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt
foretakssammenslutning.
Meldingen berører følgende foretak:
–

TPG Capital (”TPG”, USA)

–

AT&T Inc. (”AT&T”, USA)

–

AT&Ts amerikanske videovirksomhet (USA)

TPG og AT&T overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4
over AT&Ts amerikanske videovirksomhet.
Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.
2.

3.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

TPG: privat investeringsforetak som forvalter en gruppe fond som investerer i en rekke forskjellige selskaper verden
over gjennom oppkjøp og omstrukturering.

–

AT&T: leverandør av telekommunikasjons-, medie- og teknologitjenester. AT&T eier i dag AT&Ts amerikanske
videovirksomhet.

–

AT&Ts amerikanske videovirksomhet: leverandør av satellittkringkastingstjenester, flerkanals fjernsynstjenester og
digitale videotjenester til kunder i USA. AT&Ts amerikanske videovirksomhet selger også reklame på distribusjonsplattformene sine.

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

4.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for
Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 133 av
16.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis:
M.10220 – TPG Capital / AT&T / AT&T US video business
Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger:
E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks: +32 229 64301
Postadresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
BE-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIA

(1)
(2)

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

15.4.2021

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 27/27

2021/EØS/27/11

(Sak M.10225 – AES / Coatue / Schneider Electric / Uplight)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 6. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt
foretakssammenslutning.
Meldingen berører følgende foretak:
–

AES Corporation (”AES”, USA)

–

Coatue Management, L.L.C. (”Coatue”, USA)

–

Schneider Electric SE (”Schneider Electric”, Frankrike)

–

Uplight, Inc. (”Uplight”, USA)

AES, Coatue og Schneider Electric overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
b) over hele Uplight.
Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.
2.

3.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

AES: globalt energiselskap som driver virksomheter innen varmekraft, fornybar elektrisitetsproduksjon og
distribusjon av elektrisitet.

–

Coatue: global investeringsforvalter som fokuserer på teknologi-, medie- og kommunikasjonssektorene.

–

Schneider Electric: internasjonalt konsern som hovedsakelig er aktivt innen strømstyring og ulike typer
programvareløsninger og produkter for automatisering og energistyring.

–

Uplight: energiløsningsselskap som leverer programvare til forsyningsselskaper som gjør det mulig for sluttbrukere å
følge med på og justere energiforbruksvanene sine med sikte på å redusere forbruk og kostnader.

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

4.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for
Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 130 av
14.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis:
M.10225 – AES / Coatue / Schneider Electric / Uplight
Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger:
E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks: +32 229 64301
Postadresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
BE-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIA

(1)
(2)

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

Nr. 27/28

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

15.4.2021

2021/EØS/27/12

(Sak M.10227 – KPS Capital Partners / Hydro Rolling)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 31. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt
foretakssammenslutning.
Meldingen berører følgende foretak:
–

KPS Capital Partners, LP (”KPS”, USA)

–

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Tyskland), som tilhører Norsk Hydro ASA (Norge)

–

Hydro Aluminium Rolled Products AS (Norge), som tilhører Norsk Hydro ASA

KPS overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Hydro Aluminium Rolled
Products GmbH og Hydro Aluminium Rolled Products AS, som sammen utgjør Norsk Hydro ASAs virksomhet innen
flatvalsede aluminiumsprodukter.
Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.
2.

3.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

KPS: investeringsfond som kontrollerer produksjons- og industriforetak innen en rekke sektorer, blant annet
basisprodukter, forbrukermerkevarer, helse- og luksusprodukter, kjøretøydeler, kapitalutstyr og generell produksjon.

–

Hydro Aluminium Rolled Products GmbH: produksjon og levering av flatvalsede aluminiumsprodukter.

–

Hydro Aluminium Rolled Products AS: produksjon og levering av flatvalsede aluminiumsprodukter.

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

4.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for
Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 132 av
15.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis:
M.10227 – KPS Capital Partners / Hydro Rolling
Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger:
E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faks: +32 229 64301
Postadresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
BE-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIA

(1)
(2)

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

15.4.2021

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

Nr. 27/29

2021/EØS/27/13

(Sak M.9744 – Mastercard/Nets)
Kommisjonen besluttet 17. august 2020 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1). Den
foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort tilgjengelig:
–

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

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32020M9744. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

2021/EØS/27/14

(Sak M.9945 – Siemens Healthineers / Varian Medical Systems)
Kommisjonen besluttet 19. februar 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1). Den
foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort tilgjengelig:
–

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

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M9945. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).
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2021/EØS/27/15

(Sak M.9970 – Cordes & Graefe / FACQ)
Kommisjonen besluttet 15. mars 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på
engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir
gjort tilgjengelig:
–

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

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M9970. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning

2021/EØS/27/16

(Sak M.10167 – Continental / Light control units business of OSRAM Continental)
Kommisjonen besluttet 6. april 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1). Den foreligger i uavkortet form bare på
engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir
gjort tilgjengelig:
–

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

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10167. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).
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2021/EØS/27/17

(Sak M.10194 – CDP Venture Capital / Generali Welion / JV)
Kommisjonen besluttet 16. mars 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på
engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir
gjort tilgjengelig:
–

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

–

i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10194. EUR-Lex gir
tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm).
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til artikkel 107 og 108 i traktaten om
Den europeiske unions virkemåte

2021/EØS/27/18

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Støttenr.

Medlemsstat

Region

Støtteordningens tittel (og/eller navnet på
mottakeren)

Nærmere
opplysninger

SA.56810
(2020/N)

Romania

—

COVID-19 — Aid to TAROM

EUT C 94 av
19.3.2021, s. 1

SA.57368
(2020/N)

Tyskland

Deutschland

Bund: Laufende Betriebskosten zum
Schutz vor Schäden durch den Wolf

EUT C 94 av
19.3.2021, s. 2

SA.59183
(2020/N)

Italia

—

Aumento budget ‘Marebonus’ Regime per
incentivare le Autostrade del mare

EUT C 94 av
19.3.2021, s. 3

SA.59682
(2020/N)

Luxembourg

—

COVID-19: Prolongation of and
Amendment to SA.57708 — Reinsurance
of short-term credit and surety risks

EUT C 94 av
19.3.2021, s. 3

SA.57858
(2021/N)

Danmark

—

Thor Offshore Wind Farm

EUT C 94 av
19.3.2021, s. 4

SA.61236
(2021/N)

Irland

—

COVID-19 Tourism Business Continuity
Scheme

EUT C 94 av
19.3.2021, s. 5

SA.61414
(2021/N)

Tyskland

—

Modification to SA.32020, SA.33848,
SA.34412, SA.50940, SA.55902,
SA.58188 and SA.59032

EUT C 94 av
19.3.2021, s. 5

SA.61904
(2021/N)

Sverige

—

Aid to ensure access to ambulance air
transport

EUT C 94 av
19.3.2021, s. 6

SA.61943
(2021/N)

Danmark

Danmark

Credit Facility and Deferral of VAT
liabilities due by SMEs

EUT C 94 av
19.3.2021, s. 7

Belgia

Vlaams Gewest

COVID-19: Support from the Flemish
Government through the project call
‘Flanders is a festival 2021’ for organising
festivals in the summer of 2021 in the
context of the coronavirus

EUT C 94 av
19.3.2021, s. 8

SA.62040
(2021/N)

Tsjekkia

Czech Republic,
Karlovarský

COVID19: Modifications to SA.58213,
SA.59536, SA.58167, SA.57149,
SA.57358, SA.57195, SA.58198,
SA.61234, SA.59118 and SA.57094

EUT C 94 av
19.3.2021, s. 8

SA.54462
(2019/N)

Tsjekkia

Czech Republic

Zlepšení životních podmínek v chovu
vykrmovaných býků a jalovic

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 1

SA.55559
(2019/N)

Tyskland

Brandenburg

Brandenburg: Förderung naturbetonter
Strukturelemente im Ackerbau

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 2

SA.57228
(2020/N)

Danmark

Danmark

Promille- og produktionsafgiftsfonde i
landbruget

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 2

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 4

SA.62017
(2021/N)

SA.57477
(2020/N)

Kypros

Cyprus

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΟΧΛΗΡΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

SA.57522
(2020/N)

Tsjekkia

—

Podpora na účast producentů a
zpracovatelů konzumních brambor v
režimu jakosti Q CZ

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 5

SA.57933
(2020/NN)

Nederland

Groot-Amsterdam

AEB Holding N.V.

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 5
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EUT C 122 av
9.4.2021, s. 6

SA.58806
(2020/N)

Ungarn

—

3rd amendment request to the
Commission Decision of 8 June 2020 in
case SA.57468 (2020/N) COVID-19:
Umbrella scheme of direct grants provided
from the appropriations managed at the
level of ministries’ budgetary chapters
(C(2020) 3951 final)

SA.58936
(2020/N)

Luxembourg

—

Règlement grand-ducal instituant un
ensemble de régimes d’aides pour la
sauvegarde de la diversité biologique en
milieu rural

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 7

SA.59001
(2020/N)

Luxembourg

—

Transformation des produits agricoles

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 8

SA.59002
(2020/N)

Luxembourg

—

Lutte biologique contre le ver de la
grappe — viticulture 2015-2020

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 9

SA.59003
(2020/N)

Luxembourg

—

Aides à la restructuration et à la
reconversion des vignobles

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 9

SA.59019
(2020/N)

Danmark

—

Forlaengelse af SA.41782 (2015/N)

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 10

SA.59052
(2020/N)

Slovenia

—

Podaljšanje sheme pomoči SA.44014
(2015/N) in druge spremembe

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 11

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 11

SA.59099
(2020/N)

Slovenia

—

Amendment of the scheme SA.57558 —
COVID-19: Additional intervention
measures scheme (Short-time work
scheme, wage subsidies for June,
cableways, agriculture land)

SA.59401
(2021/N)

Tsjekkia

—

COVID-19: Uncovered fixed costs
scheme for exhibitions, fairs, conferences
and business events

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 12

—

Aides automatiques à la production et à la
préparation des oeuvres
cinématographiques de longue durée —
modification temporaire dans le cadre de
la crise du covid 19

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 13

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 14

SA.59435
(2021/N)

Frankrike

SA.59437
(2021/N)

Frankrike

—

Aides automatiques aux oeuvres
audiovisuelles du genre de fiction et
documentaire de création — modification
temporaire dans le cadre de la crise du
covid 19

SA.59450
(2020/N)

Portugal

Portugal

Direct grants to micro, small and medium
companies in specific sectors.

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 14

SA.59462
(2020/N)

Hellas

—

Covid-19: Damage compensation to
Aegean Airlines

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 15

SA.59592
(2020/N)

Latvia

—

Grants to companies affected by the
Covid-19 crisis to ensure the flow of
working capital

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 16

SA.59633
(2020/N)

Estland

—

Meetme SA.42894 (mida on muudetud
meetmega SA.45613) pikendamine
(riigiabi)

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 17

SA.59634
(2020/N)

Estland

—

Meetme SA.41173 (mida on muudetud
meetmega SA.49827) pikendamine

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 17
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SA.59661
(2020/N)

Italia

Trento

CONTRIBUTI PER SMALTIMENTO
TROTE MORTE

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 18

—

COVID-19: Prolongation of SA.56876;
SA.56922; SA.56979; SA.56996;
SA.57015; SA.57054; SA.57055;
SA.57191; SA.57306; SA.57452;
SA.57519; SA.57726.

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 19

Polen

—

Modification of the state aid scheme
SA.56996 (2020/N) — Poland
COVID-19: repayable advance scheme for
micro, small and mediumsized enterprises

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 19

SA.59768
(2020/N)

Slovakia

Bratislavský,
Stredné Slovensko,
Východné
Slovensko,
Západné Slovensko

Schéma štátnej pomoci na podporu
inovatívnych podnikov s obmedzeným
prístupom k úverovému financovaniu
zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou
COVID-19 — SIH

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 20

SA.59801
(2020/N)

Østerrike

—

Richtlinien für die TOP-TourismusFörderung, Teil D: Restrukturierung

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 22

SA.59810
(2020/N)

Tyskland

Brandenburg

Vertragsnaturschutz Brandenburg

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 22

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 23

SA.59715
(2020/N)

SA.59758
(2020/N)

Polen

SA.59915
(2020/N)

Polen

—

State aid in the form of reduction from the
annual fee for perpetual usufruct for 2021
or conversion fee for 2021 the amount
equivalent to the number of pandemic
days in 2020 to support entrepreneurs
affected by the COVID-19 pandemic
outbreak (modification of
SA.57726(2020/N)).

SA.59930
(2020/N)

Østerrike

Kaernten

COVID-19; Hilfsmaßnahmen des Landes
Kärnten

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 24

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 24

SA.60080
(2020/N)

Ungarn

—

5th amendment request to the Commission
Decision of 8 June 2020 in case SA.57468
(2020/N) COVID-19: Umbrella scheme of
direct grants provided from the
appropriations managed at the level of
ministries’ budgetary chapters (C(2020)
3951 final).

SA.60198
(2020/N)

Belgia

—

COVID-19: Investment aid for the
production of COVID-19 related products
(Université de Liège)

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 25

SA.60280
(2021/N)

Tsjekkia

—

COVID19 — support to tour operators

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 26

SA.60290
(2020/N)

Østerrike

Tirol

COVID-19; Hilfsmaßnahmen des Landes
Tirol

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 27

SA.60414
(2020/N)

Belgia

—

COVID-19: Investment aid scheme for the
production of COVID-19 related products
(Walloon Region)

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 27

SA.60599
(2020/N)

Østerrike

—

COVID-19; Garantien von aws und ÖHT
gemäß KMU-FG

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 28
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SA.60698
(2020/N)

Slovakia

Bratislavský,
Západné
Slovensko, Stredné
Slovensko,
Východné
Slovensko

Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd
spôsobených nepriaznivou poveternostnou
udalosťou, ktorú možno prirovnať k
prírodnej katastrofe.

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 29

SA.60949
(2021/N)

Frankrike

France

Régime d’aides destiné à compenser les
coûts d’exploitation des sociétés de
remontées mécaniques en raison de la
flambée de COVID – 19

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 30

SA.61211
(2021/N)

Slovenia

—

Znižanje letne koncesijske dajatve
upravljavcem lovišč za leto 2020

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 31

SA.61298
(2021/N)

Sverige

—

COVID-19: Loans to Traffic Control
Services

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 31

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 32

Støttenr.

SA.61330
(2021/N)

Frankrike

France

Régime d’aides destinées à compenser les
coûts fixes non couverts des entreprises
ayant enregistré des pertes en application
de la Section 3.12 de l’Encadrement
temporaire des aides d’Etat dans le
contexte de la flambée de COVID-19

SA.61769
(2021/N)

Latvia

Latvia

COVID-19 — Sustainability of cultural
institutions affected by COVID-19

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 33

SA.61808
(2021/N)

Tsjekkia

—

COVID-19: Support for operators of ski
resorts

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 33

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 34

SA.61841
(2021/N)

Italia

Italia

Disposizioni applicative per il riparto delle
risorse del fondo di cui all'articolo 183,
comma 2 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successive modificazioni destinate al
ristoro delle perdite subite dagli
organizzatori di eventi sportivi
internazionali

SA.61875
(2021/N)

Spania

Espana

COVID-19 Amendment of decisions
SA.56851, SA.57019 and SA.57659

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 35

SA.61912
(2021/N)

Tsjekkia

—

COVID-19: Amendment of the support
scheme for Spas (SA.58018)

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 36

SA.61959
(2021/N)

Finland

—

COVID19 Modifications to SA.56995,
SA.57059, SA.57221, SA.57231 and to
SA. 57192

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 37

SA.61987
(2021/N)

Finland

—

Tuki yrityksille vajaasti hyödynnettyjen
kotimaisten kalojen käytön lisäämiseksi

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 38

SA.62032
(2021/N)

Belgia

Region Wallonne

BE — COVID-19 — Subsidised loan
scheme Société Régionale
d’Investissement de Wallonie

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 38

SA.62035
(2021/NN)

Danmark

—

COVID-19 — Aid scheme for discounts
on tickets for cultural events

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 39

SA.62041
(2021/N)

Slovenia

—

COVID-19: Second amendment to the
SA.57724 (2020/N) Zero interest and soft
loans scheme

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 40
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EUT C 122 av
9.4.2021, s. 40

SA.62042
(2021/N)

Belgia

—

Prolongation of approved measures under
the Temporary Framework for State aid
measures to support the economy in the
current COVID-19 outbreak

SA.62102
(2021/N)

Frankrike

France

France — COVID-19 — Amendment of
State aid measures SA.56709, SA.56985,
SA.56868, SA.57219, SA.57367,
SA.57695, SA.57754 and SA.60965

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 41

SA.62129
(2021/N)

Nederland

Nederland

Extension SA.57850 on Qredits

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 42

SA.62171
(2021/N)

Hellas

Ellada

COVID 19- aid to entities operating
tourist buses and trains

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 43

SA.62216
(2021/N)

Kypros

—

COVID 19: Amendment to Interest rate
subsidy scheme for new business loans

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 43

Hungary

SA.62250, SA.62359 and SA.62268:
COVID-19 — Amendments to the
schemes SA.57269, SA.58420, SA.57064
and SA.59477

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 44

Hungary

SA.62250, SA.62359 and SA.62268:
COVID-19 — Amendments to the
schemes SA.57269, SA.58420, SA.57064
and SA.59477

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 45

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 45

EUT C 122 av
9.4.2021, s. 46

SA.62250
(2021/N)

SA.62268
(2021/N)

Ungarn

Ungarn

SA.62359
(2021/N)

Ungarn

Hungary

SA.62250, SA.62359 and SA.62268:
COVID-19 — Amendments to the
schemes SA.57269, SA.58420, SA.57064
and SA.59477

SA.62419
(2021/N)

Østerrike

Oesterreich

COVID-19: Schutzschirm für
Veranstaltungen I, Verlängerung

Teksten til beslutningen, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på: http://ec.europa.eu/
competition/elojade/isef/index.cfm

