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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 269/21/COL av 1. desember 2021 

om innføring av reviderte retningslinjer for regionalstøtte for 2022–2027 

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 (heretter kalt 

overvåkings- og domstolsavtalen), særlig artikkel 24 og artikkel 5 nr. 2 bokstav b), 

protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen (”protokoll 3”), særlig del I artikkel 1 nr. 1,  

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.  

I henhold til overvåkings- og domstolsavtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1 skal ESA løpende 

undersøke alle eksisterende støtteordninger i EFTA-statene og foreslå alle formålstjenlige tiltak for at 

EØS-avtalen gradvis skal utvikles og kunne virke.  

Europakommisjonen (”Kommisjonen”) vedtok 19. april 2021 reviderte EU-retningslinjer for 

regionalstøtte(1). 

Disse retningslinjene er også relevante for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

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

samarbeidsområde, i tråd med målet om ensartethet fastsatt i EØS-avtalens artikkel 1.  

I henhold til avsnitt II under overskriften ”GENERELT” på side 11 i vedlegg XV til EØS-avtalen skal 

ESA, etter samråd med Kommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem Kommisjonen vedtar.  

Det er holdt samråd med Europakommisjonen. 

Det er holdt samråd med EFTA-statene – 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

De materielle reglene på statsstøtteområdet endres ved at det innføres reviderte retningslinjer for 

regionalstøtte med virkning fra datoen for dette vedtak. De reviderte retningslinjene er vedlagt dette 

vedtak og utgjør en integrert del av dette.  

Artikkel 2 

De eksisterende retningslinjene for regionalstøtte for 2014–2021 erstattes med virkning fra  

1. januar 2022.   

  

(1) Kunngjort i EUT C 153 av 29.4.2021, s. 1.  

2022/EØS/41/01 
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Artikkel 3 

Bare den engelske utgaven av vedtaket har gyldighet. 

Utferdiget i Brussel 

For EFTAs overvåkingsorgan 

Bente Angell-Hansen 

president 

ansvarlig medlem av kollegiet 

 Stefan Barriga 

medlem av kollegiet 

Högni S. Kristjánsson 

medlem av kollegiet 

 Melpo-Menie Joséphidès 

medunderskriver som direktør 

for juridisk avdeling 

VEDLEGG: Retningslinjer for regionalstøtte 2022–2027 (dok. nr. 1248936) Vedlegg til retningslinjene 

for regionalstøtte 2022–2027 (dok. nr. 1248944) 
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Retningslinjer for regionalstøtte(*) 
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5.1. Bidrag til regional utvikling og utjevning .................................................................................. 14 

5.1.1. Investeringsstøtteordninger ........................................................................................................ 14 

5.2.1. Meldepliktig individuell investeringsstøtte ................................................................................ 15 

5.3.1. Driftsstøtteordninger .................................................................................................................. 16 

5.2. Insentiveffekt ............................................................................................................................. 16 

5.2.1. Investeringsstøtte ....................................................................................................................... 16 

5.2.2. Driftsstøtteordninger .................................................................................................................. 18 

5.3. Behov for statlig inngripen ......................................................................................................... 18 

5.4. Regionalstøttens formålstjenlighet ............................................................................................. 18 

5.4.1. Formålstjenlighet sammenlignet med andre politiske instrumenter ........................................... 19 

5.4.2. Formålstjenlighet sammenlignet med andre støtteinstrumenter ................................................. 19 

5.5. Støttebeløpets forholdsmessighet (begrensning av støtten til det minimum som kreves)........... 19 

5.5.1. Investeringsstøtte ....................................................................................................................... 19 

5.5.2. Driftsstøtteordninger .................................................................................................................. 21 

5.6. Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og handelen ............................. 21 

5.6.1. Generelle betraktninger .............................................................................................................. 21 

5.6.2. Åpenbart negative virkninger på konkurransen og handelen ..................................................... 23 

5.6.3. Investeringsstøtteordninger ........................................................................................................ 24 

5.6.4. Meldepliktig individuell investeringsstøtte ................................................................................ 24 

5.6.5. Driftsstøtteordninger .................................................................................................................. 26 

5.7. Innsyn ........................................................................................................................................ 26 

6. Evaluering .................................................................................................................................. 27 

7. Regionalstøttekart ...................................................................................................................... 28 

7.1. Befolkningsdekning berettiget til regionalstøtte ......................................................................... 28 

7.2. Unntaket i artikkel 61 nr. 3 bokstav a) ....................................................................................... 29 

  

(*)  Disse retningslinjene tilsvarer Europakommisjonen retningslinjer for regionalstøtte (EUT C 153 av 29.4.2021,  

s. 1). Kommisjonens retningslinjer er ikke å betrakte som rettsakter og trenger derfor ikke å innlemmes i EØS-

avtalen av EØS-komiteen. 
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1. INNLEDNING 

1. EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) kan anse følgende typer statsstøtte som forenlig med EØS-

avtalens virkemåte, på grunnlag av artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og c) i EØS-avtalen: 

a) statsstøtte som har til formål å fremme den økonomiske utviklingen i områder der 

levestandarden er unormalt lav, eller der det er alvorlig underbeskjeftigelse, og 

b) statsstøtte som har til formål å lette utviklingen av enkelte næringsgrener innenfor Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS”)(1).  

Disse formene for statsstøtte betegnes som regionalstøtte.  

2. Disse retningslinjene fastsetter vilkårene for når regionalstøtte kan anses som forenlig med EØS-

avtalens virkemåte. De fastsetter også kriteriene for å identifisere de områdene som oppfyller 

forenlighetsvilkårene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og c). 

3. Hovedformålet med statsstøttekontroll på området regionalstøtte er å sikre at støtte til regional 

utvikling og territorial utjevning(2) ikke i utilbørlig grad påvirker vilkårene for samhandelen 

mellom EØS-stater negativt(3). Særlig har den til formål å hindre subsidiekappløp som kan 

oppstå når EØS-stater forsøker å tiltrekke eller fastholde foretak i støtteområder i EØS, og å 

begrense regionalstøttens virkninger på handel og konkurranse til det som er absolutt nødvendig. 

4. Formålet regional utvikling og territorial utjevning gjør at regionalstøtte skiller seg fra andre 

former for støtte, som for eksempel støtte til forskning, utvikling og nyskaping, sysselsetting, 

opplæring, energi eller miljøvern, som søker å oppfylle andre mål knyttet til økonomisk 

utvikling i samsvar med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3. I noen tilfeller kan høyere 

støtteintensiteter tillates for disse andre støtteformene når støtten gis til foretak som er etablert i 

støtteområder, som en anerkjennelse av de særlige vanskelighetene som de står overfor i disse 

områdene(4). 

5. Regionalstøtte kan spille en effektiv rolle bare dersom den benyttes forholdsmessig og med 

forsiktighet og er fokusert på støtteområder i EØS(5). Særlig bør grensene for høyeste tillatte 

støtte gjenspeile omfanget av problemene som påvirker utviklingen i de aktuelle områdene. 

Støttens fordeler med hensyn til utvikling i et støtteområde må oppveie den konkurranse- og 

handelsvridningen støtten medfører(6). Betydningen som tillegges de positive virkningene av 

støtten, vil mest sannsynlig variere avhengig av hvilket unntak fra EØS-avtalens artikkel 61 

nr. 3 som anvendes, slik at man kan godta en større grad av konkurransevridning i de mest 

vanskeligstilte områdene som omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav a), enn i områder som 

omfattes av artikkel 61 nr. 3 bokstav c)(7).  

6. Videre kan regionalstøtte være effektiv i å fremme eller legge til rette for økonomisk utvikling i 

støtteområder bare under forutsetning av at den gis for å stimulere til ytterligere investering eller 

økonomisk virksomhet i disse områdene. I visse meget begrensede, veldefinerte tilfeller kan 

disse områdene stå overfor så vanskelige eller varige hindringer når det gjelder å tiltrekke seg 

eller opprettholde økonomisk virksomhet, at investeringsstøtte kan vise seg å være utilstrekkelig 

for å skape forutsetninger for utvikling i området. I slike situasjoner kan regional investerings-

støtte suppleres med regional driftsstøtte.  

  

(1) Områder som er berettiget til regionalstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a), her kalt a-

områder, er gjerne de områdene i EØS som er mest vanskeligstilte når det gjelder økonomisk utvikling. Områder 

som er støtteberettiget i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), her kalt c-områder, er gjerne også 

vanskeligstilte, men i mindre grad. Som følge av EØS-EFTA-statenes relativt høye BNP per innbygger omfattes 

for tiden ingen regioner i disse statene av unntaket i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a). 

(2)  [...] 

(3)  Disse retningslinjene gjelder for støtte som gis innenfor EØS av EØS-EFTA-statene, det vil si Island, 

Liechtenstein og Norge. Når ESA nevner ”medlemsstater”, omfatter dette også territoriet til Nord-Irland, som 

avtalt i protokollen om Irland/Nord-Irland som er vedlagt avtalen om Det forente kongerike Storbritannia og 

Nord-Irlands utmelding av Den europeiske union og Det europeiske atomenergifellesskap.  

(4) Regionale tillegg til støtte gitt til slike formål regnes derfor ikke som regionalstøtte. 

(5) EØS-EFTA-stater kan identifisere disse områdene på et regionalstøttekart på vilkårene fastsatt i avsnitt 7. 

(6) Se dom av 17. september 1980 i Philip Morris Holland BV mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap, sak 

730/79, EU:C:1980:209, premiss 17, og dom av 14. januar 1997 i Spania mot Kommisjonen, C-169/95, 

EU:C:1997:10, premiss 20. 

(7) Se dom av 12. desember 1996 i AIUFFASS og AKT mot Kommisjonen, T-380/94, EU:T:1996:195, premiss 54. 
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7. Europakommisjonen (”Kommisjonen”) igangsatte i 2019 en evaluering av rammen for 

regionalstøtte for å vurdere om Kommisjonens retningslinjer for regionalstøtte fremdeles var 

formålstjenlige. Resultatene(8) viste at reglene i prinsippet fungerer godt, men trenger enkelte 

forbedringer for å gjenspeile økonomiske utviklingstrekk. I tillegg kan Kommisjonen ta 

meldingene ”European Green Deal”(9), ”A new industrial strategy for Europe”(10) og ”Shaping 

Europe’s digital future”(11) i betraktning ved vurdering av konsekvensene av regionalstøtte, noe 

som gjør det nødvendig å foreta enkelte endringer i reglene. Andre statsstøtteregler er også for 

tiden gjenstand for revisjon, og Kommisjonen vier særlig oppmerksomhet til virkeområdet for 

de ulike tematiske retningslinjene og mulighetene for potensielt å kombinere forskjellige former 

for støtte i tilknytning til én og samme investering. Støtte til nyinvesteringer i nye miljøvennlige 

teknologier som bidrar til å redusere CO2-utslipp fra produksjonsprosesser i industrien, herunder 

kraftkrevende industri som stålindustri, kan som sådan vurderes, avhengig av disses spesifikke 

egenskaper, særlig i henhold til statsstøttereglene for forskning, utvikling og nyskaping eller for 

miljøvern og energi. Regionalstøtte kan også kombineres med andre former for støtte. For 

eksempel er det mulig for ett og samme investeringsprosjekt å kombinere regionalstøtte med 

støtte i henhold til statsstøttereglene for miljøvern og energi dersom det aktuelle investerings-

prosjektet fremmer utvikling i et støtteområde og samtidig hever miljøvernnivået i en slik grad 

at investeringen eller en del av den kvalifiserer for støtte under begge tematiske regelsett og er i 

samsvar med bestemmelsene i begge regelsett. På denne måten kan EØS-stater oppmuntre til 

oppnåelse av begge målene på en optimal måte, samtidig som de unngår overkompensasjon. 

[...](12).  

7a.  ESA bemerker at visse politiske instrumenter og regelverksbestemmelser som Kommisjonen 

viser til, ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Samtidig som det tar hensyn til EØS-EFTA-statenes 

særskilte lovgivningsmessige situasjon vil ESA like fullt, 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 ved vurdering av om regional-

støtte er forenlig med EØS-avtalens virkemåte(*). Disse retningslinjene inkluderer følgelig 

henvisninger til unionsregelverk og strategidokumenter som er inkludert i Kommisjonens 

retningslinjer(*). Dette innebærer ikke at EØS-EFTA-statene er forpliktet til å overholde 

regelverk som ikke er innlemmet i EØS-avtalen.  

8. I forbindelse med de økonomiske forstyrrelsene som covid-19-pandemien har forårsaket, har 

Kommisjonen opprettet målrettede instrumenter, som de midlertidige rammebestemmelsene for 

statsstøttetiltak(13). Pandemien kan få mer langvarige virkninger i noen områder enn i andre. På 

det nåværende tidspunkt er det ennå ikke mulig å forutse hvilke konsekvenser pandemien vil få 

på middels til lang sikt, eller å peke på hvilke områder som vil bli særlig berørt. ESA planlegger 

derfor å gjennomføre en midtveisvurdering av regionalstøttekartene i 2023, der de nyeste 

tilgjengelige statistiske opplysningene vil bli tatt i betraktning.  

  

(8)  Se Kommisjonens arbeidsdokument om resultatene av egnethetssjekken av 30. oktober 2020 – SWD(2020) 257 

final. 

(9)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité og Regionkomiteen av 11. desember 2019 – COM(2019) 640 final. 

(10)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den europeiske økonomiske og 

sosiale komité og Regionkomiteen av 10. mars 2020 – COM(2020) 102 final.  

(11)  Melding fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen av 19. februar 2020 – COM(2020) 67 final.  

(12)  [...]. 

(*) I tråd med prinsipper om utjevning har Kommisjonen, basert på forslaget til en europaparlaments- og råds-

forordning om opprettelse av fondet for rettferdig omstilling – COM(2020) 22 final, også inkludert spesifikke 

bestemmelser for å legge til rette for støtte i forbindelse med fondet for rettferdig omstilling. Disse 

bestemmelsene er ikke inkludert i disse retningslinjene ettersom måten fondet for rettferdig omstilling vil bli 

håndtert på i forbindelse med EØS-avtalen, ikke var tilstrekkelig avklart på vedtakelsestidspunktet til at det var 

mulig å fastsette vilkår. Avhengig av den framtidige utviklingen kan ESA vurdere å revidere disse retningslinjene 

på dette og andre punkter.  

(*) Enkelte steder er tekst likevel blitt fjernet sammenlignet med Kommisjonens retningslinjer. Dette gjelder tekst 

som viser til juridiske virkemidler og bestemmelser som ikke er en del av, eller som ikke har noe motstykke i, 

EØS-avtalen, og tekst der det, som nevnt i forrige fotnote, foreløpig er for uklart hva slags implikasjoner det 

juridisk virkemiddelet det henvises til, vil få i forbindelse med EØS-avtalen. Der tekst er blitt fjernet, er den 

erstattet med plassholderen [...].  

(13)  EUT C 91I av 20.3.2020, s. 1.  
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2. VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

2.1. Virkeområde for regionalstøtte 

9. Forenlighetsvilkårene som er fastsatt i disse retningslinjene, gjelder både for meldepliktige 

regionalstøtteordninger og meldepliktig individuell støtte.  

10. Disse retningslinjene omfatter ikke statsstøtte som gis til stålsektoren(14), lignittsektoren(15) og 

kullsektoren(16).  

11. ESA vil anvende prinsippene i disse retningslinjene på regionalstøtte i alle andre sektorer for 

økonomisk virksomhet som omfattes av virkeområdet for EØS-avtalen, med unntak av sektorer 

som er underlagt særskilte regler for statsstøtte, særlig [...](17)(18) transport(19), bredbånd(20) og 

energi(21), bortsett fra i tilfeller der statsstøtte gis i disse sektorene som del av en horisontal 

ordning for regional driftsstøtte.  

12. ESA vil anvende prinsippene i disse retningslinjene på bearbeiding av landbruksvarer til andre 

produkter enn landbruksprodukter og markedsføring av disse(22). 

13. Store foretak påvirkes gjerne mindre enn små og mellomstore bedrifter (SMB-er) av regionale 

begrensninger når det gjelder investering eller opprettholdelse av økonomisk aktivitet i et 

støtteområde. For det første kan store foretak lettere skaffe kapital og lån på globale markeder, 

og de hindres dermed i mindre grad av det mer begrensede tilbudet av finansielle tjenester i 

støtteområder. For det andre kan investeringer som foretas av store foretak, medføre stordrifts-

fordeler som reduserer lokasjonsspesifikke førstegangsutgifter, og som på mange måter ikke er 

knyttet til det området der investeringen foretas. For det tredje har store foretak som planlegger 

investeringer, som regel en betydelig forhandlingsstyrke overfor myndighetene, noe som kan 

føre til at støtte blir gitt uten at det er nødvendig eller berettiget. Endelig er det større 

sannsynlighet for at store foretak er viktige aktører i det aktuelle markedet, og at investeringen 

som det gis støtte til, følgelig kan vri konkurransen og handelen i det indre marked. 

14. Ettersom regionalstøtte til investeringer som foretas av store foretak, sannsynligvis ikke har 

noen insentiveffekt, kan den som regel ikke betraktes som forenlig med EØS-avtalens virkemåte 

etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), med mindre den gis i forbindelse med 

nyinvesteringer som skaper ny økonomisk virksomhet i disse c-områdene i tråd med kriteriene i 

disse retningslinjene. [...](23)(24).  

  

(14) Som definert i tillegg VI. 

(15)  Med ”lignitt” menes lavverdig C- eller ortho-lignittt og lavverdig B- eller meta-lignitt som definert i det 

internasjonale klassifiseringssystemet for kull etablert av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for 

Europa. 

(16)  Med ”kull” menes høyverdig, middelverdig og lavverdig kull av kategori A og B som definert i det internasjonale 

klassifiseringssystemet for kull etablert av De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa og klargjort i 

rådsbeslutningen av 10. desember 2010 om statsstøtte for å lette nedleggelse av ikke-konkurransedyktige 

kullgruver (EUT L 336 av 21.12.2010, s. 24–29). 

(17) [...]. 

(18) [...]. 

(19) Transport betyr transport av personer med fly, sjøfart, på vei, med jernbane og på innlands vannvei eller 

godstransporttjenester til leie eller mot betaling. Transportinfrastruktur som er omfattet av særskilte retnings-

linjer, som lufthavner, er også utelukket fra virkeområdet for disse retningslinjene (se retningslinjene for 

statsstøtte til lufthavner og luftfartsselskaper, EUT L 318 av 24.11.2016, s. 17, og EØS-tillegget nr. 66 av 

24.11.2016, s. 1). 

(20)  Retningslinjer om anvendelsen av statsstøttereglene i forbindelse med rask utbygging av bredbåndsnett (EUT  

L 135 av 8.5.2014, s. 49, og EØS-tillegget nr. 27 av 8.5.2014, s. 1). 

(21) ESA vil vurdere forenligheten av statsstøtte til energisektoren på grunnlag av retningslinjene for statsstøtte til 

miljøvern og energi 2014–2020 (EUT L 131 av 28.5.2015, s. 16, og EØS-tillegget nr. 30 av 28.5.2015, s. 1). 

(22)  [...]. 

(23)  [...]. 

(24)  [...]. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:099:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:099:FULL&from=EN
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15. Regionalstøtte som har til formål å redusere et foretaks løpende kostnader, utgjør driftstøtte. 

Driftsstøtte kan anses som forenlig bare dersom det kan godtgjøres at den er nødvendig med 

tanke på utvikling av området, for eksempel dersom den har til formål å redusere visse 

spesifikke vanskeligheter som SMB-er står overfor i de mest vanskeligstilte områdene (etter 

EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a)), dersom den kompenserer for tilleggskostnader som 

påløper i forbindelse med en økonomisk virksomhet i fjerntliggende regioner, eller dersom den 

hindrer eller reduserer fraflytting i tynt og svært tynt befolkede områder.  

16. Disse retningslinjene omfatter ikke driftsstøtte som gis til foretak der hovedvirksomheten faller 

inn under næringshovedområde K ”Finans- og forsikringsvirksomhet” i standarden for nærings-

gruppering NACE Rev. 2(25), eller til foretak som utøver konsernintern virksomhet der hoved-

virksomheten faller inn under næringsgruppe 70.10 ”Hovedkontortjenester” eller 70.22 

”Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning” i NACE Rev. 2. 

17. Regionalstøtte kan ikke gis til foretak i vanskeligheter, som for disse retningslinjenes formål er 

definert på samme måte som i retningslinjene for krise- og omstruktureringsstøtte til ikke-

økonomiske foretak i vanskeligheter(26).  

18. Ved vurdering av regionalstøtte gitt 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(27). 

2.2. Definisjoner 

19. I disse retningslinjene menes med 

1) ”a-områder” områder som er angitt i et regionalstøttekart i samsvar med EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 3 bokstav a), og ”c-områder” områder som er angitt i et regionalstøttekart i 

samsvar med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), 

2) ”ad hoc-støtte” støtte som ikke gis på grunnlag av en støtteordning, 

3) ”justert støttebeløp” det høyeste tillatte støttebeløp for et stort investeringsprosjekt, 

beregnet etter følgende formel:  

3.1. justert støttebeløp = R × (50 + 0,50 × B + 0,34 × C) 

3.2. der: R er den høyeste støtteintensiteten som kan anvendes i det aktuelle området, 

utenom den økte støtteintensiteten for SMB-er, A er de første 50 millioner euro av de 

støtteberettigede kostnadene, B er delen av støtteberettigede kostnader mellom  

50 millioner euro og 100 millioner euro, og C er delen av støtteberettigede kostnader 

over 100 millioner euro, 

4) ”støtteintensitet” bruttotilskuddsekvivalenten uttrykt som en prosentdel av de støtteberet-

tigede kostnadene,  

  

(25) NACE er et akronym med opprinnelse i den franske tittelen ”Nomenclature générale des Activités économiques 

dans les Communautés Européennes” (standard for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap) som 

brukes til å benevne de ulike næringsgrupperingene i EU. Se europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og 

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder 

(EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1). Forordningen er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XXI ved EØS-komiteens 

beslutning nr. 61/2007 (EUT L 266 av 11.10.2007, s. 25, og EØS-tillegget nr. 48 av 11.10.2007, s. 18). 

(26) 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). Som forklart i nr. 23 i nevnte retningslinjer kan et 

foretak i vanskeligheter, tatt i betraktning at dets eksistens står i fare, ikke anses som et egnet middel til å fremme 

andre offentlige mål før dets lønnsomhet er sikret.  

(27) Se dom av 13. september 1995 i TWD Textilwerke Deggendorf GmbH mot Kommisjonen for De europeiske 

fellesskap, forente saker T-244/93 og T-486/93, EU:T:1995:160, premiss 56, og ESAs melding om tilbakebe-

taling 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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5) ”støtteområde” enten et ”a-område” eller et ”c-område”, 

6) ”avslutning av investeringen” det tidspunktet nasjonale myndigheter anser investeringen 

som avsluttet, eller tre år etter at arbeidet ble igangsatt, alt etter hva som inntreffer først, 

7) ”dato for tildeling av støtten” den dato mottakeren får rettigheten til å motta støtten i 

henhold til gjeldende nasjonal lovgivning, 

8) ”EU27” alle de 27 EU-medlemsstatene (ikke inkludert Nord-Irland)(*), 

8a) ”EØS-stater” EU27 og EØS-EFTA-statene, 

8b) ”EØS-EFTA-stater” Island, Liechtenstein og Norge, 

9) ”evalueringsplan” et dokument som omfatter én eller flere støtteordninger, og som 

inneholder minst følgende: målene som skal evalueres, evalueringsspørsmålene, resultat-

indikatorene, den planlagte metoden for å gjennomføre evalueringen, kravene til data-

innsamling, den foreslåtte tidsplanen for evalueringen, herunder fristen for innsending av 

den foreløpige og den endelige evalueringsrapporten, en beskrivelse av det uavhengige 

organet som vil foreta evalueringen, eller av kriteriene som vil bli anvendt for å velge det, 

samt metodene som skal sikre at evalueringen offentliggjøres, 

10) ”bruttotilskuddsekvivalent” det diskonterte støttebeløpet som tilsvarer beløpet støtten ville 

ha utgjort dersom den var gitt i form av et tilskudd til støttemottakeren, før fradrag av skatt 

eller andre avgifter, beregnet på tidspunktet for tildeling av støtten eller på tidspunktet for 

melding av støtten til ESA, alt etter hva som inntreffer først, på grunnlag av 

referanserenten som gjaldt på det tidspunktet, 

11) ”horisontal ordning for regional driftsstøtte” en rettsakt som, uten at det kreves ytterligere 

gjennomføringstiltak, danner grunnlaget for tildeling av individuell driftsstøtte til foretak 

som er definert i rettsakten på en generell og abstrakt måte. I henhold til denne 

definisjonen kan en sektorspesifikk støtteordning ikke betraktes som en horisontal ordning 

for regional driftsstøtte, 

12) ”individuell støtte” ad hoc-støtte eller meldepliktig støtte som gis til individuelle 

støttemottakere på grunnlag av en støtteordning, 

13) ”nyinvestering”  

a) en investering i materielle og immaterielle eiendeler knyttet til ett eller flere av 

følgende:  

- oppstart av et nytt anlegg, 

- utvidelse av kapasiteten til et eksisterende anlegg,  

- diversifisering av et anleggs produksjon til produkter(28) som anlegget tidligere 

ikke framstilte, eller  

- en grunnleggende endring i den overordnede produksjonsprosessen for produktet 

eller produktene som berøres av investeringen i anlegget, eller 

b) erverv av eiendeler tilhørende et anlegg som er nedlagt, eller som ville blitt nedlagt 

dersom det ikke var blitt kjøpt. Erverv av aksjene i et foretak kvalifiserer ikke i seg 

selv som en nyinvestering.  

En utskiftningsinvestering utgjør dermed ikke en nyinvestering. 

14) ”nyinvestering som skaper en ny økonomisk virksomhet”  

  

(*) Se i denne sammenheng også fotnote 3. 

(28)  Begrepet produkt omfatter også tjenester i forbindelse med disse retningslinjene. 
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a) en investering i materielle og immaterielle eiendeler knyttet til ett eller flere av 

følgende:  

- oppstart av et nytt anlegg, eller 

- diversifisering av et anleggs virksomhet, på den betingelse at den nye 

virksomheten ikke er den samme eller en lignende virksomhet som den som 

tidligere ble utøvd ved anlegget, eller  

b) erverv av eiendeler tilhørende et anlegg som er nedlagt, eller som ville blitt nedlagt 

dersom det ikke var blitt kjøpt, forutsatt at den nye virksomheten som skal utøves ved 

bruk av de ervervede eiendelene, ikke er den samme eller en lignende virksomhet som 

den som ble utøvd ved anlegget før ervervet. Erverv av aksjene i et foretak kvalifiserer 

ikke i seg selv som en nyinvestering som skaper en ny økonomisk virksomhet.  

15) ”immaterielle eiendeler” eiendeler som ikke har konkret fysisk eller finansiell form, for 

eksempel patentrettigheter, lisenser, fagkunnskap eller andre immaterialrettigheter, 

16) ”skaping av arbeidsplasser” en netto økning i antallet ansatte ved det aktuelle anlegget 

sammenlignet med gjennomsnittet over de 12 foregående månedene, fratrukket de arbeids-

plassene som har gått tapt i løpet av denne perioden, uttrykt i arbeidsenheter per år,  

17) ”store foretak” foretak som ikke oppfyller vilkårene for å kvalifisere som SMB-er i 

henhold til punkt 28),  

18) ”stort investeringsprosjekt” en nyinvestering med støtteberettigede kostnader på over  

50 millioner euro,  

19) ”høyeste støtteintensitet” støtteintensiteten gjenspeilet i regionalstøttekartene som angitt i 

avsnitt 7.4, inkludert den økte støtteintensiteten for SMB-er,  

20) ”antall ansatte” antallet arbeidsenheter per år, det vil si antallet sysselsatte personer som 

arbeider heltid i et helt år, idet deltidsarbeid og sesongarbeid beregnes som brøkdeler av 

arbeidsenheter per år, 

21) [...](29), 

22) ”driftsstøtte” støtte som har til formål å redusere et foretaks løpende kostnader, som 

omfatter kategorier som personalkostnader, materialer, utsatte tjenester, kommunikasjon, 

energi, vedlikehold, leie, og forvaltning, men ikke avskrivningsbeløp og finansie-

ringskostnader dersom disse ble inkludert i de støtteberettigede kostnadene ved tildeling av 

regional investeringsstøtte,  

23) ”regionalstøttekart” en liste over områder som er utpekt av en EØS-EFTA-stat i samsvar 

med vilkårene fastsatt i disse retningslinjene, og godkjent av ESA, 

24) ”flytting” en overføring av samme eller en lignende virksomhet eller en del av denne fra et 

anlegg i én part i EØS-avtalen (det opprinnelige anlegget) til anlegget der den støttede 

investeringen finner sted i en annen part i EØS-avtalen (det støttede anlegget). Det 

foreligger en overføring dersom produktet i det opprinnelige og i det støttede anlegget i det 

minste delvis tjener samme formål og møter behovene til samme type kunder, og dersom 

arbeidsplasser går tapt innen samme eller en lignende virksomhet i et av de opprinnelige 

anleggene til støttemottakeren i EØS,  

25) ”samme eller en lignende virksomhet” en virksomhet som inngår i samme næringsgruppe 

(firesifret kode) i standarden for næringsgruppering NACE Rev. 2,  

  

(29) [...]. 
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26) ”sektorspesifikk støtteordning” en ordning som omfatter virksomhet som faller inn under 

færre enn fire næringsgrupper (firesifret kode) i standarden for næringsgruppering NACE 

Rev. 2,  

27) ”ett enkelt investeringsprosjekt” enhver nyinvestering relatert til samme eller en lignende 

virksomhet som er startet opp av støttemottakeren på konsernnivå innen tre år etter datoen 

for igangsetting av arbeid på en annen støttet investering i samme statistiske region på  

nivå 3(30),  

28) ”SMB-er” foretak som oppfyller vilkårene fastsatt i ESAs retningslinjer av 19. april 2006 

for støtte til svært små, små og mellomstore bedrifter(31), 

29) ”igangsetting av arbeid” enten igangsetting av byggearbeid i forbindelse med investeringen 

eller den første rettslig bindende forpliktelsen til å bestille utstyr eller enhver annen 

forpliktelse som gjør investeringen ugjenkallelig, alt etter hva som inntreffer først. Kjøp av 

grunn og forberedende arbeid som innhenting av tillatelser og innledende forundersøkelser 

anses ikke som igangsetting av arbeid. I forbindelse med overtakelser viser ”igangsetting 

av arbeid” til datoen da eiendelene som er direkte knyttet til den overtatte virksomheten, 

ble ervervet,  

30) ”tynt befolkede områder” områdene som den berørte EØS-EFTA-staten har utpekt i 

samsvar med nr. 169,  

31) ”materielle eiendeler” eiendeler som grunn, bygninger og anlegg, maskiner og utstyr, 

32) ”svært tynt befolkede områder” statistiske regioner på nivå 2 med færre enn åtte 

innbyggere per km2 eller deler av slike statistiske regioner som den berørte EØS-EFTA-

staten har utpekt i samsvar med nr. 169, 

33) ”arbeidskraftskostnader” det totalbeløpet som faktisk betales av støttemottakeren i 

tilknytning til den aktuelle sysselsettingen, herunder bruttolønn, dvs. lønn før skatt, og 

obligatoriske bidrag som trygdeavgifter og kostnader i forbindelse med pleie av barn og 

omsorg for gamle foreldre i et bestemt tidsrom. 

3. MELDEPLIKTIG REGIONALSTØTTE 

20. EØS-EFTA-statene må i prinsippet melde regionalstøtte i henhold til del I artikkel 1 nr. 3 i 

protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en 

domstol (”protokoll 3”), med unntak av tiltak som oppfyller vilkårene i en gruppeunntaks-

forordning som er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV(32). 

21. ESA vil anvende disse retningslinjene på meldepliktige regionalstøtteordninger og meldepliktig 

individuell regionalstøtte. 

22. Individuell støtte som er gitt under en meldt ordning, er fortsatt underlagt meldingsplikt i 

henhold til protokoll 3 del 1 artikkel 1 nr. 3 dersom all støtte fra alle kilder overstiger terskelen 

for meldingsplikt som er fastsatt i gruppeunntaksforordningen(33) (”GBER”) for regional 

investeringsstøtte.  

  

(30)  I disse retningslinjene brukes begrepet ”statistisk region” i stedet for bokstavordet ”NUTS” i Kommisjonens 

retningslinjer. NUTS kommer fra tittelen ”Nomenclature of Territorial Units for Statistics” i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale 

statistikkenheter (NUTS), endret ved delegert kommisjonsforordning 2019/1755 av 8. august 2019 (EUT L 270 

av 24.10.2019). 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 søkerstatene og EFTA blitt enige om å opprette statistiske 

regioner som tilsvarer NUTS. Dataene som brukes i disse retningslinjene, er basert på denne nomenklaturen for 

2021. 

(31) Vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 94/06/COL av 19. april 2006 om femtisjuende endring av saksbehand-

lingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet (EUT L 36 av 5.2.2009, s. 62, og EØS-tillegget nr. 6 av 

5.2.2009, s. 1). 

(32) [...]. 

(33) Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet 

med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 og 108 (EUT L 187 av 26.6.2014, s. 1). Forordningen 

er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j ved EØS-komiteens beslutning nr. 152/2014 (EUT L 342 av 

27.11.2014, s. 63, og EØS-tillegget nr. 71 av 27.11.2014, s. 61). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1571919890809&uri=CELEX:32019R1755
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23. Individuell støtte som er gitt under en meldt ordning, er fortsatt underlagt meldingsplikt i 

henhold til protokoll 3 del 1 artikkel 1 nr. 3 med mindre støttemottakeren 

a) har bekreftet at han i løpet av de to årene før søknaden om støtte ble inngitt, ikke har 

gjennomført en flytting til anlegget der den støttede nyinvesteringen skal finne sted, og 

b) har forpliktet seg til ikke å gjennomføre en slik flytting i løpet av en periode på to år etter at 

nyinvesteringen er avsluttet. 

4. STØTTEBERETTIGEDE KOSTNADER 

4.1. Investeringsstøtte 

24. De støtteberettigede kostnadene er som følger:  

1) investeringskostnader i materielle og immaterielle eiendeler, eller 

2) anslåtte arbeidskraftkostnader forbundet med arbeidsplassene som skapes som følge av en 

nyinvestering, beregnet over to år, eller 

3) en kombinasjon av deler av kostnadene nevnt i punkt 1) og 2) som ikke overstiger beløpet 

av kostnadene nevnt i punkt 1) eller 2), alt etter hva som er høyest. 

25. Dersom de støtteberettigede kostnadene er beregnet på grunnlag av investeringskostnader for 

materielle og immaterielle eiendeler, er det bare kostnadene ved eiendeler som inngår som del i 

nyinvesteringen i støttemottakerens anlegg i det aktuelle støtteområdet, som er støtteberettigede. 

26. Som unntak fra vilkåret i nr. 25 kan utstyrseiendeler disponert av leverandører(34) inkluderes i 

de støtteberettigede kostnadene til foretaket som ervervet (eller produserte) dem dersom de 

brukes over hele minsteperioden for opprettholdelse på fem år for store foretak og tre år for 

SMB-er, i forbindelse med en bearbeidings- eller monteringsvirksomhet tilhørende støttemot-

takeren som er direkte knyttet til en produksjonsprosess basert på støttemottakerens støttede 

nyinvestering. Dette unntaket gjelder under forutsetning av at leverandørens foretak ligger i et 

støtteområde, at leverandøren selv ikke mottar regional investeringsstøtte eller investeringsstøtte 

til SMB-er i henhold til artikkel 17 i GBER for de aktuelle eiendelene, og at støtteintensiteten 

ikke overstiger den relevante høyeste støtteintensiteten som gjelder for området der leverandø-

rens anlegg ligger. Enhver justering av støtteintensiteten for store investeringsprosjekter gjelder 

også for støtten som beregnes for kostnadene ved utstyrseiendelene disponert av leverandører, 

som anses å utgjøre en del av de samlede investeringskostnadene ved nyinvesteringen.  

4.1.1. Støtteberettigede kostnader beregnet på grunnlag av investeringskostnader  

27. Eiendelene som erverves, må være nye, unntatt for SMB-er eller ved erverv av et anlegg(35).  

28. For SMB-er kan opptil 50 % av kostnadene til forberedende undersøkelser eller rådgivnings-

kostnader knyttet til investeringen også anses som støtteberettigede kostnader.  

29. For støtte tildelt for en grunnleggende endring av produksjonsprosessen må de støtteberettigede 

kostnadene overstige avskrivningen i de tre foregående regnskapsårene av eiendelene som er 

knyttet til anlegget som skal moderniseres.  

  

(34)  Utstyrseiendeler disponert av leverandører viser til erverv (eller egenproduksjon) fra et foretaks side (på 

konsernnivå) av maskiner, verktøy eller utstyr og tilknyttet programvare som ikke erverves (eller produseres) for 

å brukes ved et av foretakets anlegg (på konsernnivå), men stilles til rådighet for utvalgte leverandører i 

forbindelse med produksjon av produkter som skal framstilles ved leverandørens anlegg og bli brukt som 

halvfabrikater i foretakets produksjonsprosess. Utstyrseiendeler disponert av leverandører forblir det ervervende 

foretakets eiendom, men gjøres tilgjengelig for leverandøren med henblikk på oppgaver og på vilkår som er 

definert i en leveringskontrakt eller tilsvarende avtale. De er knyttet til veldefinerte bearbeidings- eller 

monteringsprosesser ved ett eller flere av foretakets anlegg (på konsernnivå) og kan måtte leveres tilbake til 

eieren etter at ordren er fullført, eller etter utløp eller oppsigelse av en rammeavtale. 

(35) Definert i nr. 19 punkt 13) og 14).  
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30. For støtte tildelt for utvidelse av en eksisterende virksomhet må de støtteberettigede kostnadene 

overstige den bokførte verdien av eiendelene som gjenbrukes, med minst 200 % i det seneste 

regnskapsåret før igangsettingen av arbeidet.  

31. Kostnader for leie av materielle eiendeler kan tas i betraktning på følgende vilkår:  

1) For grunn og bygninger må leieavtalen fortsette å løpe i minst fem år etter den beregnede 

datoen for avslutning av investeringsprosjektet når det gjelder store foretak, eller tre år når 

det gjelder SMB-er. 

2) For produksjonsanlegg og maskiner må leieavtalen gjelde finansiell leasing og pålegge 

støttemottakeren en forpliktelse til å kjøpe eiendelen når leieavtalen utløper. 

32. Ved en nyinvestering som nevnt i nr. 19 punkt 13) bokstav b) eller nr. 19 punkt 14) bokstav b) 

bør i prinsippet bare kostnadene ved å kjøpe eiendelene fra tredjemann som ikke er tilknyttet 

kjøperen, tas i betraktning. Når et medlem av familien til den opprinnelige eieren, eller en ansatt, 

overtar en liten bedrift, skal vilkåret om at eiendelene skal kjøpes fra en tredjemann uten 

tilknytning til kjøperen, imidlertid ikke gjelde. Transaksjonen må gjennomføres på markeds-

vilkår. Dersom kjøpet av et anleggs eiendeler følges av en tilleggsinvestering som er berettiget 

til regionalstøtte, bør de støtteberettigede kostnadene ved denne tilleggsinvesteringen legges til 

kostnadene for erverv av anleggets eiendeler.  

33. For store foretak er kostnadene for immaterielle eiendeler bare støtteberettigede opp til en 

grense på 50 % av de samlede støtteberettigede investeringskostnadene for førsteinvesteringen. 

For SMB-er er 100 % av kostnadene for immaterielle eiendeler støtteberettigede.  

34. Immaterielle eiendeler som kan tas i betraktning ved beregning av investeringskostnadene, må 

forbli knyttet til det aktuelle støtteområdet og må ikke overføres til andre områder. For dette 

formål må immaterielle eiendeler oppfylle følgende vilkår: 

1) De må brukes utelukkende i virksomheten som mottar støtten. 

2) De må kunne avskrives. 

3) De må være kjøpt på markedsvilkår fra en tredjemann uten tilknytning til kjøperen. 

4) De må inngå i eiendelene til foretaket som mottar støtten, og må forbli knyttet til prosjektet 

som mottar støtten, i minst fem år (tre år når det gjelder SMB-er). 

4.1.2. Støtteberettigede kostnader beregnet på grunnlag av arbeidskraftskostnader 

35. Regionalstøtte kan også beregnes på grunnlag av de anslåtte arbeidskraftkostnadene forbundet 

med arbeidsplassene som skapes som følge av en nyinvestering. Støtten kan bare kompensere 

for arbeidskraftkostnader som er forbundet med arbeidsplasser som skapes, beregnet over to år, 

og den resulterende støtteintensiteten må ikke overstige den høyeste støtteintensiteten som 

gjelder i det aktuelle området.  

36. Når de støtteberettigede kostnadene beregnes på grunnlag av anslåtte arbeidskraftkostnader som 

omhandlet i nr. 35, må følgende vilkår være oppfylt: 

1) Investeringsprosjektet må føre til skaping av arbeidsplasser.  

2) Alle stillinger må besettes senest tre år etter at investeringen er avsluttet.  

3) Alle arbeidsplasser som skapes gjennom investeringen, må opprettholdes i det aktuelle 

området i minst fem år fra datoen da stillingen først ble besatt, eller tre år for SMB-er. 

4.2. Driftsstøtte 

37. Støtteberettigede kostnader for driftsstøtteordninger må være forhåndsdefinerte og må fullt ut 

kunne tilskrives de problemene støtten er beregnet på å løse, som påvist av EØS-EFTA-staten.  
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38. [...].  

5. VURDERING AV REGIONALSTØTTENS FORENLIGHET MED DET INDRE MARKED 

39. ESA vil anse et regionalstøttetiltak som forenlig med artikkel 61 nr. 3 i EØS-avtalen bare 

dersom støtten bidrar til regional utvikling og utjevning. Målet må enten være å fremme den 

økonomiske utviklingen i a-områder eller å legge til rette for utvikling i c-områder (avsnitt 5.1), 

og i tillegg må støtten oppfylle hvert av følgende kriterier: 

1) Insentiveffekt: Støtten må endre de berørte foretakenes atferd slik at de utøver en ytterligere 

virksomhet som de ikke ville ha utøvd uten støtten, eller som de ville ha utøvd på en 

begrenset eller annen måte eller et annet sted (avsnitt 5.2). 

2) 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 5.3).  

3) Støttetiltakets hensiktsmessighet: Det foreslåtte støttetiltaket må være et hensiktsmessig 

politisk instrument for å nå målet som er satt (avsnitt 5.4). 

4) Støttens forholdsmessighet (begrensning av støtten til et minimum): Støttebeløpet må 

begrenses til det minimum som kreves for å stimulere til ytterligere investering eller 

aktivitet i det aktuelle området (avsnitt 5.5). 

5) Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og handelen mellom EØS-

statene: De negative virkningene på konkurransen og handelen må oppveies av de positive 

virkningene (avsnitt 5.6). 

6) Støttens gjennomsiktighet: EØS-statene, ESA og allmennheten må ha enkel tilgang til alle 

relevante rettsakter og opplysninger om støtten som gis (avsnitt 5.7). 

40. Det samlede resultatet av visse kategorier av ordninger kan dessuten være underlagt kravet om å 

foreta en evaluering i etterkant som beskrevet i avsnitt 6. I slike tilfeller kan ESA begrense 

varigheten av ordningene (typisk til fire år eller mindre), med mulighet for å melde dem på nytt 

med sikte på forlengelse.  

41. Dersom et støttetiltak, vilkårene for det (herunder hvordan det finansieres, når finansie-

ringsmetoden utgjør en integrert del av statsstøttetiltaket) eller virksomheten det finansierer, 

medfører et brudd på en relevant bestemmelse i EØS-retten, kan støtten ikke erklæres forenlig 

med EØS-avtalens virkemåte(36).  

5.1. Bidrag til regional utvikling og utjevning 

42. Hovedmålet med regionalstøtte er økonomisk utvikling i de vanskeligstilte områdene i EØS. 

Ved å fremme og legge til rette for bærekraftig utvikling i støtteområder bidrar støtten til bedre 

økonomisk og sosial utjevning gjennom å minske ulikhetene mellom utviklingsnivåene i 

forskjellige områder.  

5.1.1. Investeringsstøtteordninger 

43. Regionalstøtteordninger bør utgjøre en integrert del av en strategi for regional utvikling med 

klart definerte mål.  

44. EØS-EFTA-statene må godtgjøre at ordningen er forenlig med og bidrar til utviklingsstrategien 

for det aktuelle området. For dette formålet kan EØS-EFTA-statene vise til evalueringer av 

tidligere statsstøtteordninger, konsekvensutredninger foretatt av bevilgende myndigheter eller 

ekspertuttalelser. For å sikre at støtteordningen bidrar til utviklingsstrategien, må den omfatte en 

metode som gjør det mulig for bevilgende myndigheter å prioritere og velge ut investerings-

prosjektene som oppfyller målene med ordningen (for eksempel ved bruk av en formell metode 

for poengsetting).  

  

(36) Se dom av 19. september 2000, Tyskland mot Kommisjonen, C-156/98, EU:C:2000:467, premiss 78, og dom av 

22. desember 2008, Régie Networks mot Rhone Alpes Bourgogne, C-333/07, EU:C:2008:764, premiss 94 til 116. 



30.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/15 

 3
0

.6
.2

0
2
2

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 4

1
/1

5
 

45. Regionalstøtteordninger kan innføres i a-områder for å støtte nyinvesteringer fra SMB-er eller 

store foretak. I c-områder kan støtteordninger innføres for å støtte nyinvesteringer fra SMB-er 

og nyinvesteringer fra store foretak som skaper en ny økonomisk virksomhet.  

46. Når støtte gis til individuelle investeringsprosjekter innenfor rammen av en ordning, må den 

bevilgende myndigheten kontrollere at det valgte prosjektet vil bidra til å nå ordningens mål og 

dermed til utviklingsstrategien for det aktuelle området. EØS-EFTA-statene bør for dette 

formålet anvende de opplysningene som den som søker om støtte har gitt i søknadsskjemaet, 

som beskriver investeringens positive virkninger på utviklingen i det aktuelle området(37).  

47. For å sikre at investeringen gir et reelt og bærekraftig bidrag til utviklingen i det aktuelle 

området, må investeringen opprettholdes i dette området i minst fem år, eller i tre år for SMB-er, 

etter at investeringen er avsluttet(38).  

48. For å sikre at investeringen er lønnsom, må EØS-EFTA-staten sikre at støttemottakeren bidrar 

med minst 25 %(39) av de støtteberettigede kostnadene, med egne midler eller gjennom ekstern 

finansiering, i en form som er fri for enhver offentlig støtte(40). 

49. For å unngå at statsstøttetiltak skader miljøet, må EØS-EFTA-statene dessuten sikre at 

miljøregelverket i EØS overholdes, herunder særlig plikten til å gjennomføre en miljøkonse-

kvensvurdering når loven krever det, og til å innhente alle relevante tillatelser. 

5.1.2. Meldepliktig individuell investeringsstøtte 

50. For å vise at meldepliktig individuell investeringsstøtte bidrar til regional utvikling, kan EØS-

EFTA-statene bruke en rekke indikatorer, for eksempel de som er nevnt under, som kan være 

både direkte (f.eks. nye arbeidsplasser som er skapt) og indirekte (f.eks. lokal nyskaping):  

1) Antallet arbeidsplasser som skapes direkte gjennom investeringen, er en viktig indikator på 

bidraget til regional utvikling og utjevning. Det bør også tas hensyn til kvaliteten på og 

holdbarheten av arbeidsplassene som skapes, og kompetansenivået som kreves. 

2) Et enda større antall nye arbeidsplasser kan skapes gjennom nettet av lokale 

(under)leverandører, noe som bidrar til bedre integrering av investeringen i det aktuelle 

området og til å sikre mer omfattende ringvirkninger. Antallet indirekte arbeidsplasser som 

skapes, er derfor også en indikator som det må tas hensyn til.  

3) En forpliktelse fra støttemottakerens side til å iverksette omfattende opplæringsvirksomhet 

for å forbedre arbeidsstyrkens generelle og særskilte kompetanse vil anses som en faktor 

som bidrar til regional utvikling og utjevning. Det vil også bli lagt vekt på å sørge for 

praksisprogrammer eller lærlingplasser, særlig for unge, og på opplæring som forbedrer 

arbeidstakernes kompetanse og mulighet til sysselsetting utenfor foretaket.  

4) Eksterne stordriftsfordeler eller andre fordeler sett fra et regionalutviklingsperspektiv kan 

oppstå som følge av nærhet (klyngeeffekt). Klynger av foretak innenfor samme bransje gir 

enkeltstående anlegg mulighet til ytterligere spesialisering, noe som fører til økt effektivitet. 

Hvor viktig denne indikatoren er for å fastslå bidraget til regional utvikling og utjevning, 

avhenger imidlertid av hvor utviklet klyngen er.  

  

(37) Se vedlegg VII.  

(38) Forpliktelsen til å opprettholde investeringen i det aktuelle området i en periode på minst fem år (tre år for SMB-

er) bør ikke hindre at man bytter ut anlegg eller utstyr som er blitt umoderne eller ødelagt i denne perioden, 

forutsatt at den økonomiske virksomheten opprettholdes i det aktuelle området i minsteperioden. Regionalstøtten 

kan imidlertid ikke gis for å skifte ut anlegget eller utstyret. 

(39) [...].  

(40) Dette er for eksempel ikke tilfelle for subsidierte lån, offentlige kapitallån eller offentlige innskudd som ikke 

overholder markedsinvestorprinsippet, statsgarantier som omfatter elementer av støtte, eller offentlig støtte gitt 

innenfor rammen av regelen om bagatellmessig støtte. 
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5) Investeringer omfatter teknisk kunnskap og kan være en kilde til betydelig teknologi- og 

kunnskapsoverføring. Investeringer i teknologiintensive bransjer har større sannsynlighet for 

å medføre teknologioverføring. Nivået og spesifisiteten på kunnskapsspredningen er også 

viktig i denne forbindelse. 

6) Prosjektets bidrag til områdets evne til å skape ny teknologi gjennom lokal nyskaping kan 

også tas i betraktning. Samarbeid med lokale organisasjoner for forskning og kunnskaps-

formidling, som universiteter eller forskningsinstitutter, kan telle positivt i denne forbin-

delse. 

7) Investeringens varighet og mulige framtidige oppfølgingsinvesteringer er en indikasjon på at 

foretaket har et varig engasjement i det aktuelle området. 

51. EØS-EFTA-statene kan bruke støttemottakerens forretningsplan som en mulig kilde til 

informasjon om antallet arbeidsplasser som skal skapes, lønningene som skal betales (med 

økning i husstanders inntekt som ringvirkning), omfanget av anskaffelser fra lokale produsenter 

og omsetningen som investeringen vil generere, og som området eventuelt vil dra fordel av 

gjennom økte skatteinntekter.  

52. For meldepliktig individuell investeringsstøtte får kravene i nr. 47–49 anvendelse.  

53. Når det gjelder ad hoc-støtte(41), må EØS-EFTA-statene vise, i tillegg til det som er omhandlet i 

nr. 50–52, at prosjektet er i samsvar med og bidrar til utviklingsstrategien i det aktuelle området. 

5.1.3. Driftsstøtteordninger 

54. Driftsstøtteordninger fremmer utviklingen i støtteområder bare dersom utfordringene disse 

områdene står overfor, er klart identifisert på forhånd. Hindringene for å tiltrekke eller 

opprettholde økonomisk virksomhet kan være så store eller varige at investeringsstøtte alene 

ikke er tilstrekkelig til at disse områdene skal kunne utvikles. 

55. Når det gjelder støtte for å redusere visse spesifikke vanskeligheter som SMB-er står overfor i  

a-områder, må de berørte EØS-EFTA-statene vise at disse spesifikke vanskelighetene finnes og 

er av et betydelig omfang, og vise at en driftsstøtteordning er nødvendig ettersom disse 

spesifikke vanskelighetene ikke kan overvinnes med investeringsstøtte. 

56. [...]. 

57. Når det gjelder driftsstøtte for å hindre eller redusere fraflytting i tynt og svært tynt befolkede 

områder, må EØS-EFTA-statene vise at det foreligger en risiko for fraflytting dersom drifts-

støtte ikke gis.  

5.2. Insentiveffekt 

5.2.1. Investeringsstøtte 

58. Regionalstøtte kan bare anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte dersom den har en 

insentiveffekt. Statsstøtte anses å ha en insentiveffekt når den endrer et foretaks atferd slik at det 

utøver ytterligere virksomhet som bidrar til utvikling i et område, som det ikke ville ha utøvd 

uten støtten, eller som det ville ha utøvd bare i begrenset omfang eller på en annen måte eller et 

annet sted. Støtten skal ikke subsidiere kostnadene for en virksomhet som et foretak uansett ville 

ha utøvd, og skal ikke kompensere for normal forretningsrisiko ved en økonomisk virksomhet.  

59. Insentiveffekt kan dokumenteres på to måter:  

1) Støtten gir et insentiv til å treffe en positiv beslutning om å investere i det aktuelle området 

fordi investeringen ellers ikke ville vært tilstrekkelig lønnsom for støttemottakeren noe sted 

i EØS(42) (scenario 1, investeringsbeslutning).  

  

(41) Det stilles samme krav til ad hoc-støtte som til individuell støtte gitt i forbindelse med en støtteordning, med 

mindre noe annet er angitt.  

(42) Slike investeringer kan skape vilkår som muliggjør ytterligere investeringer som kan være lønnsomme uten 

ytterligere støtte.  



30.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/17 

 3
0

.6
.2

0
2
2

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 4

1
/1

7
 

2) Støtten gir et insentiv til å lokalisere en planlagt investering i det aktuelle området framfor et 

annet sted, ettersom den utligner nettoulempene og -kostnadene som er knyttet til å investere 

i en lokalitet i det aktuelle området (scenario 2, lokaliseringsbeslutning). 

60. Dersom støtten ikke endrer støttemottakerens atferd ved å oppmuntre til (ytterligere) nyinves-

tering i det aktuelle området, kan det vurderes slik at den samme investeringen ville blitt foretatt 

i området også uten støtten. Støtten gir derfor ikke insentiveffekt til å nå målet om regional 

utvikling og utjevning og kan ikke godkjennes som forenlig med EØS-avtalens virkemåte i 

henhold til disse retningslinjene.  

61. Når regionalstøtte gis gjennom utjevningsfond i a-områder til investeringer som er nødvendige 

for å oppnå de standardene som EØS-retten fastsetter, kan imidlertid støtten anses å ha en 

insentivvirkning dersom det uten støtten ikke ville vært tilstrekkelig lønnsomt for støttemot-

takeren å foreta investeringen i det aktuelle området, med nedleggelse av et eksisterende anlegg 

i området som følge.  

5.2.1.1. Investeringsstøtteordninger 

62. Arbeid knyttet til en individuell investering kan ikke igangsettes før søknaden om støtte er 

inngitt. 

63. Dersom arbeidet igangsettes før søknaden om støtte er inngitt, vil eventuell støtte som gis til 

denne individuelle investeringen, ikke anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte. 

64. EØS-EFTA-statene må sende inn et standard søknadsskjema som minst inneholder alle 

opplysningene angitt i vedlegg VII. I søknadsskjemaet skal SMB-er og store foretak gi en 

kontrafaktisk redegjørelse for hva som vil skje dersom de ikke mottar støtte, og angi hvilket av 

scenarioene beskrevet i nr. 59 det dreier seg om. 

65. Store foretak må i tillegg framlegge dokumentasjon for å underbygge den kontrafaktiske 

redegjørelsen som er gitt i søknadsskjemaet. SMB-er er ikke underlagt dette kravet i forbindelse 

med ikke-meldepliktig støtte som gis innenfor rammen av en støtteordning. 

66. Den bevilgende myndigheten må undersøke troverdigheten av den kontrafaktiske redegjørelsen 

og bekrefte at regionalstøtten har den nødvendige insentiveffekten som tilsvarer et av 

scenarioene beskrevet i nr. 59. En kontrafaktisk redegjørelse er troverdig dersom den er 

oppriktig og knytter seg til de faktorene som må tas i betraktning på det tidspunktet støttemot-

takeren skal treffe en beslutning om investeringen.  

5.2.1.2. Meldepliktig individuell investeringsstøtte 

67. I tillegg til kravene i nr. 62–66 må EØS-EFTA-statene, når det gjelder meldepliktig individuell 

støtte, framlegge klar dokumentasjon som viser at støtten faktisk har en innvirkning på investe-

ringsbeslutningen eller lokaliseringsvalget(43). De må angi hvilket av scenarioene beskrevet i 

nr. 59 det dreier seg om. For at en omfattende vurdering skal kunne foretas, må EØS-EFTA-

statene framlegge opplysninger ikke bare om prosjektet, men også en omfattende beskrivelse av 

det kontrafaktiske scenarioet, der søkeren ikke mottar støtte fra noen offentlig myndighet i EØS.  

68. I scenario 1 vil EØS-EFTA-statene kunne bevise at støtten har en insentiveffekt, ved å 

framlegge dokumentasjon fra foretaket som viser at investeringen ikke ville vært tilstrekkelig 

lønnsom uten støtten. 

69. I scenario 2 vil EØS-EFTA-statene kunne bevise at støtten har en insentiveffekt, ved å 

framlegge dokumentasjon fra foretaket som viser at kostnadene og fordelene ved en lokalisering 

i det aktuelle området er blitt sammenlignet med kostnadene og fordelene i ett eller flere 

alternative områder. ESA vil kontrollere om disse sammenligningene er realistiske.  

  

(43) De kontrafaktiske scenarioene er beskrevet i nr. 64.  
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70. EØS-EFTA-statene oppfordres til å støtte seg til autentiske og offisielle styredokumenter, 

risikovurderinger (herunder vurderingen av lokasjonsspesifikke risikoer), årsberetninger, interne 

forretningsplaner, ekspertuttalelser og andre undersøkelser knyttet til investeringsprosjektet som 

vurderes. Disse dokumentene må være samtidige med beslutningsprosessen vedrørende 

investeringen eller lokaliseringen. Dokumenter som inneholder informasjon om etterspørsels-

prognoser, kostnadsprognoser eller finansielle prognoser, dokumenter som er framlagt for en 

investeringskomité og beskriver forskjellige investeringsscenarioer, og dokumenter som er 

framlagt for finansinstitusjoner, kan hjelpe EØS-EFTA-statene å dokumentere insentiveffekten. 

71. I denne forbindelse, og særlig i scenario 1, kan lønnsomheten vurderes ved bruk av metoder 

som er standard praksis i den aktuelle bransjen, som kan omfatte metoder for å vurdere 

prosjektets netto nåverdi(44), internrenten(45) eller gjennomsnittlig avkastning på investert 

kapital. Prosjektets lønnsomhet skal sammenlignes med mottakerens normale krav til avkastning 

i andre lignende investeringsprosjekter. Når opplysninger om disse ikke er tilgjengelige, skal 

prosjektets lønnsomhet sammenlignes med mottakerens samlede kapitalkostnader eller med den 

avkastningen som er vanlig i den aktuelle bransjen.  

72. Dersom støtten ikke endrer støttemottakerens atferd ved å stimulere til (ytterligere) investering i 

området, uteblir den positive effekten for området. I tilfeller der det framgår at den samme 

investeringen ville blitt foretatt i området også uten støtte, vil støtten derfor ikke anses som 

forenlig med EØS-avtalens virkemåte. 

5.2.2. Driftsstøtteordninger 

73. Når det gjelder driftsstøtteordninger, anses støtten å ha en insentiveffekt dersom den 

økonomiske virksomheten i det aktuelle området sannsynligvis ville svekkes betydelig uten 

støtte, på grunn av de problemene støtten er beregnet på å håndtere. 

74. ESA vil derfor anse at driftsstøtten stimulerer til ytterligere økonomisk virksomhet i området 

dersom EØS-EFTA-statene har dokumentert at disse problemene finnes og er av et betydelig 

omfang i det aktuelle området (se nr. 54–57). 

5.3. Behov for statlig inngripen  

75. For å vurdere om statsstøtte er nødvendig for å nå målet om regional utvikling og utjevning, er 

det først nødvendig å analysere problemet. Statsstøtte bør gis bare i tilfeller der støtten kan føre 

til en vesentlig forbedring som markedet ikke kan skape. Dette er særlig viktig i en situasjon 

med begrensede offentlige midler.  

76. Statsstøttetiltak kan på visse vilkår korrigere markedssvikt og dermed bidra til effektive 

markeder og styrket konkurranseevne. Der markeder leverer effektive resultater, men disse 

resultatene ikke anses som tilfredsstillende ut fra et rettferdighets- eller utjevningsperspektiv, 

kan statsstøtte brukes til å oppnå et mer ønskelig og rettferdig markedsresultat.  

77. Når det gjelder støtte som gis til utvikling av områder som er inkludert i regionalstøttekartet i 

tråd med reglene i avsnitt 7 i disse retningslinjene, anser ESA at markedet i disse områdene ikke 

leverer resultater som fører til et tilstrekkelig nivå av økonomisk utvikling og utjevning, uten 

statlig inngripen. Støtte som gis i disse områdene, anses derfor som nødvendig. 

5.4. Regionalstøttens formålstjenlighet 

78. Støttetiltaket må være et politisk instrument som er egnet til å oppfylle det aktuelle politiske 

målet. Et støttetiltak vil ikke anses som forenlig dersom det samme positive bidraget til regional 

utvikling og utjevning kan oppnås med andre, mindre vridende politiske instrumenter eller 

andre, mindre vridende typer støtteinstrumenter.  

  

(44) Prosjektets netto nåverdi er forskjellen mellom de positive og de negative kontantstrømmene i løpet av 

investeringens levetid, diskontert til deres nåverdi (vanligvis ved bruk av kapitalkostnaden).  

(45) Internrenten bygger ikke på bokførte inntekter i 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 netto 

nåverdi av kontantstrømmer er lik null.  
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5.4.1. Formålstjenlighet sammenlignet med andre politiske instrumenter 

5.4.1.1. Investeringsstøtte  

79. Regional investeringsstøtte er ikke det eneste politiske instrumentet EØS-EFTA-statene kan 

bruke for å fremme investering og skaping av arbeidsplasser i støtteområder. EØS-EFTA-statene 

kan ta i bruk andre tiltak slik som infrastrukturutvikling, forbedring av kvaliteten på utdanning 

og opplæring eller forbedringer i forretningsmiljøet.  

80. Ved melding av en investeringsstøtteordning må EØS-EFTA-statene angi hvorfor regionalstøtte 

er et egnet instrument for å bidra til utvikling av området. 

81. Dersom en EØS-EFTA-stat beslutter å innføre en sektorspesifikk støtteordning, må den forklare 

hvilke fordeler denne gir sammenlignet med en ordning som omfatter flere sektorer, eller andre 

virkemidler.  

82. ESA vil særlig ta hensyn til konsekvensanalyser av den foreslåtte støtteordningen som EØS-

EFTA-staten måtte gjøre tilgjengelig. Resultatene av evalueringer foretatt i etterkant, som 

beskrevet i avsnitt 6, kan også tas i betraktning for å vurdere den foreslåtte ordningens 

formålstjenlighet.  

83. Når det gjelder ad hoc-investeringsstøtte, må EØS-EFTA-statene vise hvordan støtten kan bidra 

mer effektivt til utviklingen av området enn støtte gjennom en ordning eller andre typer tiltak.  

5.4.1.2. Driftsstøtteordninger 

84. EØS-EFTA-statene må dokumentere at støtten er hensiktsmessig når det gjelder å nå ordningens 

mål med hensyn til problemene støtten er beregnet på å løse. For å dokumentere at støtten er 

hensiktsmessig, kan EØS-EFTA-statene forhåndsberegne støttebeløpet som et fastsatt beløp som 

dekker forventede tilleggskostnader i et bestemt tidsrom, for å oppmuntre foretak til å holde 

kostnadene nede og utvikle sin virksomhet på en mer effektiv måte over tid(46). 

5.4.2. Formålstjenlighet sammenlignet med andre støtteinstrumenter 

85. Regionalstøtte kan gis i ulike former. EØS-EFTA-statene må imidlertid sikre at støtten gis i den 

form som sannsynligvis har minst innvirkning i form av vridning av handelen og konkurransen. 

Dersom støtten gis i en form som medfører en direkte økonomisk fordel (f.eks. direkte tilskudd, 

fritak for eller nedsettelser av skatter, trygdeavgifter eller andre obligatoriske avgifter eller 

anskaffelse av grunn, varer eller tjenester til fordelaktige priser), må EØS-EFTA-statene 

dokumentere hvorfor andre, potensielt mindre vridende støtteformer, slik som tilbakebetalings-

pliktige forskudd eller støtte som bygger på gjelds- eller egenkapitalinstrumenter (f.eks. lån med 

lav rente eller renterabatt, statlige garantier, kjøp av aksjer eller annen tilførsel av kapital på 

fordelaktige vilkår), ikke er formålstjenlige. 

86. Resultatene av evalueringer foretatt i etterkant, som beskrevet i avsnitt 6, kan tas i betraktning 

for å vurdere det foreslåtte støtteinstrumentets formålstjenlighet. 

5.5. Støttebeløpets forholdsmessighet (begrensning av støtten til det minimum som kreves) 

5.5.1. Investeringsstøtte 

87. Regionalstøttebeløpet må være begrenset til det minimum som kreves for å stimulere til 

ytterligere investering eller virksomhet i det aktuelle området.  

  

(46) Dersom den framtidige kostnads- og inntektsutviklingen er forbundet med en høy grad av usikkerhet og det råder 

sterk informasjonsasymmetri, kan den offentlige myndigheten imidlertid også velge å ta i bruk kompensasjons-

modeller som ikke utelukkende bygger på forhåndsberegning, men på en kombinasjon av forhåndsberegning og 

beregning foretatt i etterkant (f.eks. ved bruk av tilbakebetalingsordninger som muliggjør deling av uforutsette 

gevinster).  
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88. For å sikre forutsigbarhet og like konkurransevilkår anvender ESA høyeste støtteintensiteter(47) 

for investeringsstøtte.  

89. For et nyinvesteringsprosjekt må den høyeste støtteintensiteten og det høyeste støttebeløpet(48) 

(justert støttebeløp(49) og den relaterte reduserte støtteintensiteten for et stort investerings-

prosjekt) beregnes av den bevilgende myndigheten når den tildeler støtten, eller når den melder 

støtten til ESA, alt etter hva som inntreffer først. 

90. Ettersom store investeringsprosjekter sannsynligvis vil medføre større konkurranse- og handels-

vridninger, må støttebeløpet for disse prosjektene ikke overstige det justerte støttebeløpet.  

91. Dersom nyinvesteringen er en del av ett enkelt investeringsprosjekt og dette enkle investerings-

prosjektet er et stort investeringsprosjekt, må støtten til det enkle investeringsprosjektet ikke 

overstige det justerte støttebeløpet. Valutakursen og kalkulasjonsrenten som skal anvendes i 

forbindelse med denne regelen, er de som gjelder den dagen støtten gis for det første prosjektet i 

det enkle investeringsprosjektet. 

92. De høyeste støtteintensitetene har to formål.  

93. For det første, når det gjelder meldepliktige støtteordninger, fungerer disse høyeste støtteinten-

sitetene som en trygg havn for SMB-er: Så lenge støtteintensiteten holder seg under det høyeste 

tillatte nivået, anses støtten som forholdsmessig. 

94. For det andre, i alle andre tilfeller, brukes de høyeste støtteintensitetene som en øvre grense for 

nettomerkostnadsmetoden beskrevet i nr. 95–97.  

95. ESA vil generelt anse meldepliktig individuell støtte som begrenset til et minimum dersom 

støttebeløpet tilsvarer nettomerkostnadene ved å investere i det aktuelle området, sammenlignet 

med det kontrafaktiske scenarioet uten støtte(50), med høyeste støtteintensiteter som en øvre 

grense. Ved investeringsstøtte som gis til store foretak innenfor en meldepliktig støtteordning, 

må EØS-EFTA-statene på samme måte sikre at støttebeløpet er begrenset til et minimum på 

grunnlag av en ”nettomerkostnadsmetode”, med høyeste støtteintensiteter som en øvre grense.  

96. I scenario 1-situasjoner (investeringsbeslutninger) bør støttebeløpet derfor ikke overstige det 

minimum som er nødvendig for å gjøre prosjektet tilstrekkelig lønnsomt, for eksempel slik at 

internrenten øker utover foretakets vanlige avkastning i andre lignende investeringsprosjekter 

eller, eventuelt, at internrenten øker utover mottakerens generelle kapitalkostnader eller utover 

den avkastningen som er vanlig i bransjen.  

97. I scenario 2-situasjoner (lokaliseringsinsentiver) bør støttebeløpet ikke overstige forskjellen 

mellom investeringens netto nåverdi i målområdet og netto nåverdi ved den alternative 

lokasjonen. Alle relevante kostnader og fordeler må tas i betraktning, herunder for eksempel 

administrasjonskostnader, transportkostnader, opplæringskostnader som ikke omfattes av 

opplæringsstøtte, og lønnsforskjeller. Dersom den alternative lokasjonen er i EØS, skal subsidier 

som finnes der, imidlertid ikke tas i betraktning.  

98. Beregninger som brukes til å analysere insentiveffekten, kan også brukes til å vurdere om støtten 

er forholdsmessig. EØS-EFTA-statene må godtgjøre at støtten er forholdsmessig, ved hjelp av 

dokumentasjon, slik som den som er nevnt i nr. 70.  

  

(47) Se avsnitt 7.4. om regionalstøttekart. 

(48)  Uttrykt som bruttotilskuddsekvivalent. 

(49)  Som ovenfor. 

(50)  Ved sammenligning av kontrafaktiske scenarioer skal støtten diskonteres med samme faktor som de tilsvarende 

investeringsscenarioene og kontrafaktiske scenarioene. 
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99. Investeringsstøtte kan gis samtidig innenfor flere regionalstøtteordninger eller kumuleres med ad 

hoc-regionalstøtte, forutsatt at den samlede støtten fra alle kilder ikke overstiger den høyeste 

støtteintensiteten per prosjekt, som skal beregnes på forhånd av den første bevilgende 

myndigheten. Enhver annen helt eller delvis overlappende statsstøtte knyttet til de samme 

støtteberettigede kostnadene kan kumuleres, men bare dersom dette ikke fører til en over-

skridelse av den høyeste støtteintensiteten eller det høyeste støttebeløpet som gjelder for denne 

støtten i henhold de relevante tematiske reglene. Kumulasjonskontroller må gjennomføres både 

når støtten gis, og når støtten utbetales(51). Dersom EØS-EFTA-staten åpner for at statsstøtte 

under én ordning kan kumuleres med statsstøtte under andre ordninger, må den, for hver 

ordning, angi hvordan den vil sikre at vilkårene i dette nr. blir overholdt. 

100. For en nyinvestering knyttet til prosjekter innenfor det europeiske territorielle samarbeidet som 

oppfyller vilkårene i forordningen om fastsettelse av særlige bestemmelser for målet om 

europeisk territorialt samarbeid (Interreg)(52), vil den støtteintensiteten som gjelder for området 

der nyinvesteringen er lokalisert, gjelde for alle støttemottakere som deltar i prosjektet. Dersom 

nyinvesteringen er lokalisert i to eller flere støtteområder, vil den høyeste støtteintensiteten for 

nyinvesteringen være den som gjelder i støtteområdet der den største delen av de støtteberet-

tigede kostnadene påløper. Nyinvesteringer som foretas av store foretak i c-områder, kan motta 

regionalstøtte i forbindelse med prosjekter innenfor det europeiske territorielle samarbeidet bare 

dersom de er nyinvesteringer som skaper en ny økonomisk virksomhet.  

5.5.2. Driftsstøtteordninger 

101. EØS-EFTA-statene må dokumentere at nivået på støtten står i forhold til de problemene støtten 

er beregnet på å løse. 

102. Særlig må EØS-EFTA-statene oppfylle følgende vilkår: 

1) Støtten må beregnes i forhold til et sett forhåndsdefinerte støtteberettigede kostnader som 

fullt ut kan tilskrives de problemene støtten er beregnet på å løse, som påvist av EØS-

EFTA-staten. 

2) Støtten må være begrenset til en viss andel av disse forhåndsdefinerte støtteberettigede 

kostnadene og må ikke overstige dem. 

3) Støttebeløpet per støttemottaker må stå i forhold til de problemene hver enkelt 

støttemottaker faktisk står overfor. 

103. Når det gjelder støtte for å redusere visse spesifikke vanskeligheter som SMB-er står overfor i a-

områder, må støttenivået gradvis reduseres i løpet av ordningens varighet(53). Dette gjelder ikke 

for ordninger som har til formål å hindre fraflytting i tynt og svært tynt befolkede områder.  

5.6. Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og handelen 

104. For at støtten skal være forenlig, må de negative virkningene av støttetiltaket i form av 

konkurransevridning og innvirkning på handelen mellom EØS-statene være begrensede og ikke 

oppveie de positive virkningene av støtten i et omfang som strider mot felles interesser.  

5.6.1. Generelle betraktninger  

  

(51) Kravet om at den høyeste tillatte støtteintensiteten må beregnes på forhånd av den første bevilgende 

myndigheten, gjelder ikke når støtten gis via en eller flere automatiske støtteordninger i form av en skattefordel. I 

slike situasjoner er det i prinsippet ikke mulig å gjennomføre kumulasjonskontroller når støtten tildeles, og 

kontrollene bør derfor gjennomføres når støtten utbetales.  

(52) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1299/2013 av 17. desember 2013 om særlige bestemmelser om 

støtte fra Det europeiske fond for regionutvikling til målet om europeisk territorialt samarbeid (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 259) eller en forordning som inneholder særlige bestemmelser for målet om europeisk territorialt 

samarbeid (Interreg) som gjelder for programperioden 2021–2027, alt etter hvilken som får anvendelse på en gitt 

nyinvestering. 

(53) Også når driftsstøtteordninger meldes for å forlenge eksisterende støttetiltak. 
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105. Når støttens positive virkninger (avsnitt 5.1) skal veies opp mot støttens negative virkninger på 

konkurransen og handelen, kan ESA, om relevant, ta hensyn til den omstendighet at støtten, i 

tillegg til å bidra til regional utvikling og utjevning, også har andre positive virkninger. Dette 

kan for eksempel være tilfelle når det er dokumentert at nyinvesteringen, i tillegg til å skape 

lokale arbeidsplasser og ny virksomhet og/eller generere lokale inntekter, gir et vesentlig bidrag 

særlig til det digitale skiftet eller overgangen til miljømessig bærekraftig virksomhet, herunder 

lavkarbonvirksomhet og klimanøytral eller klimarobust virksomhet. ESA vil rette særlig 

oppmerksomhet mot artikkel 3 i klassifiseringsforordningen ((EU) 2020/852)(54), herunder 

prinsippet om å “ikke gjøre vesentlig skade”, eller andre sammenlignbare metoder. Videre kan 

ESA, som del av vurderingen av negative virkninger på konkurransen og handelen, ta hensyn til 

eventuelle negative eksterne virkninger av den støttede virksomheten dersom slike eksterne 

virkninger påvirker konkurransen og handelen mellom EØS-stater negativt i et omfang som 

strider mot felles interesser, ved at de skaper eller forverrer ineffektivitet i markedet(55). 

106. Med hensyn til negative virkninger kan regionalstøtte medføre to hovedformer for mulig 

vridning av konkurransen og handelen. Disse er vridninger i produktmarkedet og lokaliserings-

virkninger. Begge formene kan føre til ineffektiv fordeling (som undergraver det indre markeds 

økonomiske resultat) og til problemer knyttet til måten økonomisk virksomhet fordeler seg 

mellom ulike områder på. 

107. En skadelig virkning som statsstøtte kan ha, er at den hindrer markedet i å levere effektive 

resultater ved å belønne de mest effektive produsentene og legge press på de minst effektive til å 

bli mer effektive, omstrukturere seg eller tre ut av markedet. Statsstøtte som medfører en 

betydelig kapasitetsøkning i et underpresterende marked, kan forårsake utilbørlig konkurranse-

vridning, ettersom skaping eller opprettholdelse av overkapasitet kan skvise fortjenestemarginer, 

redusere konkurrenters investeringer eller til og med resultere i at konkurrenter trer ut av 

markedet. Dette kan føre til en situasjon der konkurrenter som ellers ville ha vært i stand til å 

konkurrere i markedet, blir tvunget ut av markedet. Det kan også hindre foretak i å tre inn på 

eller utvide sin virksomhet i markedet, og det kan svekke konkurrenters insentiver til nyskaping. 

Dette kan føre til ineffektive markedsstrukturer som på lang sikt også er til skade for 

forbrukerne. Tilgang til støtte kan også oppmuntre til selvtilfredshet eller utilbørlig risikofylt 

atferd hos mulige støttemottakere. Dette vil sannsynligvis virke negativt inn på sektorens 

samlede resultater på lang sikt. 

108. Støtte kan også ha vridende virkninger ved at den styrker eller opprettholder en betydelig 

markedsmakt for støttemottakeren. Også når støtten ikke styrker en betydelig markedsmakt 

direkte, kan den gjøre det indirekte ved at eksisterende konkurrenter avskrekkes fra å utvide sin 

virksomhet og følgelig trer ut av markedet, eller ved at nye konkurrenter avskrekkes fra å 

etablere seg i markedet. 

109. I tillegg til å medføre vridninger i produktmarkedene påvirker regionalstøtte, etter sin natur, 

også lokaliseringen av økonomisk virksomhet. Dersom et område tiltrekker en investering på 

grunn av støtten, går et annet område glipp av denne muligheten. De negative virkningene i 

områdene som støtten påvirker negativt, kan merkes gjennom tapt økonomisk virksomhet og 

tapte arbeidsplasser, inkludert arbeidsplasser for underleverandører. Negative virkninger kan 

dessuten merkes gjennom tapte eksterne positive virkninger (f.eks. klyngeeffekt, kunnskaps-

overføring, utdanning og opplæring).  

  

(54)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 av 18. juni 2020 om fastsettelse av en ramme for å fremme 

bærekraftige investeringer og om endring av forordning (EU) 2019/2088, EUT L 198 av 22.6.2020, s. 13–43.  

(55)  Dette kan også være tilfelle når støtten medfører forstyrrelser i virkemåten til økonomiske instrumenter som er 

opprettet for å internalisere slike negative eksterne virkninger (f.eks. ved å påvirke prissignaler gitt av EUs 

ordning for handel med utslippskvoter eller et lignende instrument). 
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110. Støttens geografiske begrensning skiller den fra andre former for horisontal støtte. Et særtrekk 

ved regionalstøtte er at den er ment å påvirke investorers beslutning om hvor investerings-

prosjekter skal lokaliseres. Når regionalstøtte oppveier tilleggskostnadene forbundet med 

regionale begrensninger og støtter ytterligere investering i støtteområder uten å trekke den bort 

fra andre støtteområder med likt eller lavere utviklingsnivå, bidrar den ikke bare til utvikling av 

området, men også til utjevning, og er dermed i siste instans til gagn for hele EØS. De mulige 

negative lokaliseringsvirkningene regionalstøtte kan ha, er allerede begrenset til en viss grad 

gjennom regionalstøttekart, som definerer områdene der regionalstøtte kan gis, i tråd med 

målene for politikken for regional utvikling og utjevning, og de høyeste tillatte støtteinten-

sitetene. Det er likevel viktig å ha en forståelse av hva som ville skjedd dersom støtten ikke 

hadde blitt gitt, for å vurdere støttens innvirkning med hensyn til utvikling av området og til 

utjevning. 

5.6.2. Åpenbart negative virkninger på konkurransen og handelen 

111. ESA har identifisert flere situasjoner der det er åpenbart at de negative virkningene regional 

investeringsstøtte har på konkurransen og handelen mellom EØS-statene, er større enn 

eventuelle positive virkninger, noe som betyr at støtten sannsynligvis ikke kan erklæres forenlig 

med EØS-avtalens virkemåte.  

5.6.2.1. Skaping av overkapasitet i et marked i absolutt nedgang 

112. Som påpekt i nr. 107 tar ESA ved vurdering av en støttes negative virkninger hensyn til den 

ytterligere produksjonskapasiteten som prosjektet skaper, når markedet er underpresterende. 

113. Når statsstøtte gjør det mulig å foreta investeringer som øker produksjonskapasiteten i et 

marked, finnes det en risiko for at produksjon eller investering i andre områder av EØS kan bli 

påvirket negativt. Dette er særlig sannsynlig dersom kapasitetsøkningen overstiger markeds-

veksten eller finner sted i et marked med overkapasitet. 

114. Dersom investeringen fører til at overkapasitet blir skapt eller forsterket i et marked som 

strukturelt er i absolutt nedgang (dvs. at markedet krymper)(56), anser ESA at støtten har en 

negativ virkning som sannsynligvis ikke vil kunne oppveies av eventuelle positive virkninger. 

Dette gjelder særlig for scenario 1-situasjoner (investeringsbeslutninger). 

115. For scenario 2-situasjoner (lokaliseringsbeslutninger), der investeringen under alle 

omstendigheter ville blitt foretatt i det samme geografiske markedet eller, unntaksvis, i et annet 

geografisk marked men med salg rettet mot det samme geografiske markedet, påvirker støtten 

bare lokaliseringsbeslutningen – forutsatt at den er begrenset til det minimum som er nødvendig 

for å kompensere for lokasjonsrelaterte ulemper og ikke tilfører støttemottakeren ytterligere 

likviditet. I en slik situasjon vil investeringen tilføre ytterligere kapasitet i det aktuelle 

geografiske markedet uavhengig av støtten. Derfor ville de mulige utfallene med hensyn til 

overkapasitet i prinsippet være de samme uavhengig av støtten. Dersom den alternative 

investeringslokasjonen ligger i et annet geografisk marked og støtten fører til at det skapes 

overkapasitet i et marked som strukturelt er i absolutt nedgang, får imidlertid konklusjonene i 

nr. 114 anvendelse.  

5.6.2.2. Virkninger som hindrer utjevning 

116. Som angitt i nr. 109 og 110 må ESA, for å vurdere støttens negative virkninger, ta hensyn til 

virkningene støtten har på lokaliseringen av den økonomiske virksomheten.  

117. I scenario 2-situasjoner (lokaliseringsbeslutninger) der investeringen uten støtte ville ha blitt 

lokalisert i et område med en regionalstøtteintensitet(57) som er høyere eller den samme som i 

målområdet, utgjør dette en negativ virkning som sannsynligvis ikke vil kunne oppveies av 

eventuelle positive virkninger, ettersom det strider mot selve ideen med regionalstøtte.  

  

(56)  ESA vil vurdere dette både med tanke på volum og verdi og vil ta hensyn til konjunktursvingninger.  

(57) For å kontrollere dette bør den øvre støttegrensen som normalt gjelder for støtte i c-områder som grenser opp mot 

a-områder, brukes uavhengig av de økte støtteintensitetene, i samsvar med nr. 184.  
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5.6.2.3. Flytting 

118. Ved evaluering av meldepliktige tiltak vil ESA anmode om alle opplysninger som er 

nødvendige for å vurdere om det er sannsynlig at statsstøtten vil føre til et betydelig tap av 

arbeidsplasser ved eksisterende lokasjoner i EØS. Dersom investeringen i en slik situasjon gjør 

det mulig for støttemottakeren å flytte en virksomhet til målområdet og det foreligger en 

årsakssammenheng mellom støtten og flyttingen, utgjør dette en negativ virkning som 

sannsynligvis ikke vil kunne oppveies av eventuelle positive virkninger. 

5.6.3. Investeringsstøtteordninger 

119. Investeringsstøtteordninger må ikke føre til betydelige konkurranse- og handelsvridninger. Selv 

der vridninger kan anses for å være av begrenset omfang på individuelt nivå (forutsatt at alle 

vilkår for investeringsstøtte er oppfylt), kan ordninger likevel føre til betydelige vridninger på et 

kumulativt grunnlag. Slike vridninger kan påvirke markeder ved at de skaper eller forverrer en 

situasjon med overkapasitet eller skaper, øker eller opprettholder visse mottakeres betydelige 

markedsmakt på en måte som påvirker dynamiske insentiver negativt. Støtte som gis innenfor 

rammen av en støtteordning, kan også føre til et betydelig tap av økonomisk virksomhet i andre 

områder i EØS. Når en ordning er fokusert på bestemte sektorer, er risikoen for slike vridninger 

enda mer framtredende. 

120. EØS-EFTA-statene må derfor dokumentere at disse negative virkningene vil være begrenset til 

et minimum, idet det tas hensyn til forhold som prosjektenes størrelse, individuelle og 

kumulative støttebeløp, forventede støttemottakere og særtrekkene ved sektorene som ordningen 

er rettet mot. For å gjøre det mulig for ESA å vurdere de sannsynlige negative virkningene kan 

EØS-EFTA-statene sende inn alle tilgjengelige konsekvensanalyser og evalueringer foretatt i 

etterkant vedrørende lignende tidligere ordninger. 

121. Når det gis støtte til individuelle prosjekter innenfor rammen av en støtteordning, må den 

bevilgende myndigheten kontrollere og bekrefte at støtten ikke medfører åpenbart negative 

virkninger som beskrevet i nr. 111–118. Denne kontrollen kan bygge på opplysningene som er 

gitt av støttemottakerens i forbindelse med inngivelse av søknaden om støtte og i erklæringen 

avgitt i søknadsskjemaet, som skal inneholde opplysninger om alternativ lokalisering i 

scenarioet der støtte ikke blir gitt. 

5.6.4. Meldepliktig individuell investeringsstøtte 

122. Ved evaluering av negative virkninger av individuell støtte skiller ESA mellom de to 

kontrafaktiske scenarioene som er beskrevet i nr. 96 og 97. 

5.6.4.1. Scenario 1-situasjoner (investeringsbeslutning) 

123. I scenario 1-situasjoner legger ESA særlig vekt på negative virkninger knyttet til oppbygging av 

overkapasitet i markeder som er i nedgang, forhindring av uttreden samt begrepet betydelig 

markedsmakt. Disse negative virkningene er beskrevet i nr. 124–133 og må veies opp mot 

støttens positive virkninger. Dersom det fastslås at støtten ville resultere i de åpenbart negative 

virkningene som er beskrevet i nr. 114, er det imidlertid usannsynlig at støtten vil kunne 

oppveies av eventuelle positive virkninger og dermed anses som forenlig med EØS-avtalens 

virkemåte.  

124. For at mulige konkurranse- og handelsvridninger skal kunne identifiseres og vurderes, bør EØS-

EFTA-statene framlegge dokumentasjon som gjør det mulig for ESA å identifisere de aktuelle 

produktmarkedene (produkter som påvirkes av støttemottakerens endrede atferd) og konkur-

rentene og kundene/forbrukerne som påvirkes. Det aktuelle produktet er typisk produktet som 

omfattes av investeringsprosjektet(58). Når prosjektet gjelder et halvfabrikat og en betydelig 

andel av produksjonen ikke selges på markedet, kan det aktuelle produktet være det 

etterfølgende produktet. Det relevante produktmarkedet inkluderer det aktuelle produktet og 

produkter som anses å utgjøre substitutter for dette, enten av forbrukerne (på grunn av 

produktets egenskaper, pris eller tiltenkte bruk) eller av produsenten (på grunn av fleksible 

produksjonsanlegg).  

  

(58)  For investeringsprosjekter som involverer produksjon av flere ulike produkter, må hvert enkelt produkt vurderes. 
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125. ESA vil bruke flere kriterier for å vurdere disse mulige vridningene, blant annet markeds-

strukturen for det aktuelle produktet, resultatene i markedet (marked i vekst eller nedgang), 

prosessen for utvelgelse av støttemottakeren, etablerings- og uttredelseshindringer samt 

produktdifferensiering. 

126. Dersom et foretak systematisk er avhengig av statsstøtte, kan det tyde på at foretaket ikke er i 

stand til å motstå konkurransen på egen hånd, eller at det får urimelige fordeler sammenlignet 

med konkurrentene.  

127. ESA skiller mellom to hovedkilder til mulige negative virkninger på produktmarkeder:  

1) tilfeller av kapasitetsøkning som fører til eller forverrer en eksisterende situasjon med 

overkapasitet, særlig i et marked i nedgang,  

2) tilfeller der støttemottakeren har betydelig markedsmakt.  

128. Ved vurdering av om støtten bidrar til å skape eller opprettholde ineffektive markedsstrukturer, 

vil ESA ta hensyn til den ytterligere produksjonskapasiteten som skapes gjennom prosjektet, og 

hvorvidt markedet er underpresterende.  

129. Dersom det aktuelle markedet er i vekst, er det typisk mindre grunn til bekymring for at støtten 

vil påvirke dynamiske insentiver negativt eller på utilbørlig vis hindre etablering i eller uttreden 

fra markedet.  

130. Det er større grunn til bekymring når markeder er i nedgang. ESA skiller mellom tilfeller der 

markedet, sett i et langsiktig perspektiv, er i strukturell tilbakegang (dvs. at markedet krymper), 

og tilfeller der markedet er i relativ tilbakegang (dvs. at markedet fremdeles vokser, men uten å 

overstige en referansevekstrate).  

131. Underprestasjon i markedet måles vanligvis i forhold til bruttonasjonalproduktet (BNP) i EØS i 

løpet av de siste tre årene før prosjektstart (referansevekstrate). Den kan også måles på grunnlag 

av forventede vekstrater for de neste tre til fem årene. Indikatorer kan omfatte den forventede 

framtidige veksten i det aktuelle markedet og den resulterende forventede kapasitetsutnyttelsen 

samt kapasitetsøkningens sannsynlige innvirkning på konkurrenter med hensyn til priser og 

fortjenestemarginer.  

132. I visse tilfeller er vurdering av veksten i produktmarkedet i EØS ikke hensiktsmessig for å 

vurdere alle virkningene av støtten, særlig dersom det geografiske markedet er globalt. I slike 

tilfeller vil ESA vurdere støttens virkning på de aktuelle markedsstrukturene, særlig risikoen for 

at produsenter i EØS fortrenges. 

133. Ved vurdering av om det foreligger betydelig markedsmakt vil ESA ta hensyn til støttemot-

takerens markedsstilling i en viss periode før støtten mottas, og den forventede markeds-

stillingen etter at investeringen er fullført. ESA vil ta hensyn til støttemottakerens markeds-

andeler samt konkurrentenes markedsandeler og andre relevante faktorer. For eksempel vil ESA 

vurdere markedsstrukturen ved å se på konsentrasjonen i markedet, mulige etablerings-

hindringer(59), kjøpermakt(60) og hindringer for utvidelse eller uttreden.  

5.6.4.2. Scenario 2-situasjoner (lokaliseringsbeslutning)  

  

(59) Disse etableringshindringene omfatter juridiske hindringer (særlig immaterialrettigheter), stordriftsfordeler og 

manglende tilgang til nettverk og infrastruktur. Dersom støtten gis i et marked der støttemottakeren allerede er 

etablert, kan potensielle etableringshindringer gi støttemottakeren enda større markedsmakt og dermed ytterligere 

forverre mulige negative virkninger av denne markedsmakten. 

(60) I et marked med sterke kjøpere er det mindre sannsynlig at en støttemottaker kan øke prisene overfor disse sterke 

kjøperne. 
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134. Dersom den kontrafaktiske analysen tyder på at investeringen uten støtten ville ha blitt foretatt 

på en annen lokasjon (scenario 2) i det samme geografiske markedet for det aktuelle produktet, 

og dersom støtten er forholdsmessig, ville utfallet med hensyn til overkapasitet eller betydelig 

markedsmakt i prinsippet sannsynligvis være det samme uavhengig av støtten. I slike situasjoner 

er det sannsynlig at støttens positive virkninger vil oppveie de begrensede negative virkningene 

på konkurransen. Når den alternative lokasjonen er i EØS, er imidlertid ESA særlig bekymret 

for negative virkninger knyttet til den alternative lokasjonen. Dersom støtten resulterer i en 

åpenbart negativ virkning som beskrevet i nr. 117 og 118, er det usannsynlig at støtten vil kunne 

oppveies av eventuelle positive virkninger, og følgelig også usannsynlig at støtten vil kunne 

anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte.  

5.6.5. Driftsstøtteordninger 

135. Dersom støtten er nødvendig og forholdsmessig med tanke på å bidra til regional utvikling og 

utjevning som beskrevet i avsnitt 5.1.3, er det sannsynlig at støttens negative virkninger på 

konkurransen og handelen vil oppveies av positive virkninger. I noen tilfeller kan imidlertid 

støtten føre til endringer av markedsstrukturen eller av en sektors eller en bransjes særtrekk, noe 

som kan vri konkurransen i vesentlig grad gjennom etablerings- og uttredelseshindringer, 

substitusjonseffekter eller forflytning av handelsstrømmer. I disse tilfellene er det lite sannsynlig 

at de negative virkningene vil kunne oppveies av eventuelle positive virkninger. 

5.7. Innsyn 

136. EØS-EFTA-statene må offentliggjøre følgende opplysninger i Kommisjonens innsynsmodul for 

statsstøtte(61) eller på et sentralt nettsted for statsstøtte, på nasjonalt eller regionalt plan: 

1) den fullstendige teksten til beslutningen om å tildele individuell støtte eller den godkjente 

støtteordningen og dens gjennomføringsbestemmelser, eller en lenke til den, 

2) opplysninger om alle tildelinger av individuell støtte som overstiger 100 000 euro, 

strukturert som angitt i vedlegg VIII. 

137. Når det gjelder støtte som tildeles prosjekter innenfor det europeiske territorielle samarbeidet, 

skal opplysningene nevnt i nr. 136 legges ut på nettstedet til EØS-staten der den berørte 

forvaltningsmyndigheten(62) befinner seg. Alternativt kan de deltakende EØS-statene beslutte at 

hver av dem skal offentliggjøre opplysningene om støttetiltak innenfor deres territorier på deres 

respektive nettsteder. 

138. EØS-EFTA-statene må organisere sine sentrale nettsteder for statsstøtte, som nevnt i nr. 136, på 

en slik måte at opplysningene er lett tilgjengelige. Opplysningene må offentliggjøres i et åpent 

regnearkformat, for eksempel i CSV- eller XML-format, som gjør det mulig å søke i, hente ut, 

laste ned og offentliggjøre opplysninger på internett på en enkel og effektiv måte. Allmennheten 

må gis tilgang til nettstedet uten noen restriksjoner, herunder krav om brukerregistrering. 

139. Når det gjelder ordninger i form av skattefordeler, skal vilkårene fastsatt i nr. 136 punkt 2 anses 

som oppfylt når EØS-EFTA-statene offentliggjør de nødvendige opplysningene om individuelle 

støttebeløp i følgende intervaller (i millioner euro): 

0,1–0,5,  

0,5–1, 

1–2, 

2–5, 

5–10,  

  

(61)  ”State Aid Transparency Public Search”, som er tilgjengelig på følgende nettsted: https://webgate.ec.europa.eu/ 

competition/transparency/public?lang=en. 

(62)  Som definert i artikkel 21 i forordning (EF) nr. 1299/2013. 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en


30.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/27 

 3
0

.6
.2

0
2
2

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 4

1
/2

7
 

10–30,  

30–60, 

60–100, 

100–250 og 

250 og over. 

140. Opplysningene nevnt i nr. 136 punkt 2 må offentliggjøres innen seks måneder fra tidspunktet da 

støtten ble gitt, eller for støtte i form av skattefordeler, innen ett år fra fristen for skatte-

innberetningen(63). Når det gjelder støtte som er ulovlig, men som senere blir funnet å være 

forenlig, må EØS-EFTA-statene offentliggjøre disse opplysningene innen seks måneder fra 

datoen for ESAs vedtak som erklærer støtten som forenlig. For å gjøre det mulig å håndheve 

statsstøtteregler i henhold til EØS-avtalen må opplysningene være tilgjengelige i minst ti år fra 

datoen da støtten ble tildelt. 

141. ESA vil på sitt nettsted legge ut en lenke til nettstedet for statsstøtte nevnt i nr. 136. 

6. EVALUERING 

142. Som et ytterligere tiltak for å sikre at konkurranse- og handelsvridning begrenses, kan ESA 

kreve at støtteordninger, som nevnt i nr. 143, blir gjenstand for en evaluering i etterkant. Det vil 

bli foretatt evalueringer av støtteordninger der den mulige konkurranse- og handelsvridningen 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.  

143. Evaluering i etterkant kan være påkrevd for støtteordninger som har store budsjetter, inneholder 

nye særtrekk eller forventes å medføre betydelige markedsmessige, teknologiske eller 

lovgivningsmessige endringer. Evaluering vil i alle tilfeller være påkrevd for ordninger som har 

et statsstøttebudsjett eller bokførte utgifter på mer enn 150 millioner euro i et gitt år eller  

750 millioner euro i løpet av ordningenes samlede varighet, det vil si ordningens varighet 

kombinert med varigheten av eventuelle tidligere ordninger med lignende formål og geografisk 

dekningsområde, fra og med 1. januar 2022. På bakgrunn av målene med evalueringen, og for å 

unngå å pålegge EØS-EFTA-statene en uforholdsmessig stor byrde, er evaluering i etterkant 

bare påkrevd for støtteordninger som har en samlet varighet på mer enn tre år, fra og med  

1. januar 2022. 

144. Kravet om evaluering i etterkant kan fravikes for støtteordninger som er en direkte etterfølger til 

en ordning med lignende formål og geografisk dekningsområde som har vært gjenstand for 

evaluering, og der en endelig evalueringsrapport utarbeidet i samsvar med evalueringsplanen 

som er godkjent av ESA, viser at det ikke er gjort noen negative funn. Dersom den endelige 

evalueringsrapporten som er utarbeidet for en ordning, ikke er i samsvar med den godkjente 

evalueringsplanen, må den aktuelle ordningen suspenderes med umiddelbar virkning.  

145. Evalueringen bør ha som formål å kontrollere om antakelsene og vilkårene som ligger til grunn 

for ordningens forenlighet, er oppfylt, og særlig om støttetiltaket er nødvendig og effektivt i lys 

av dets generelle og spesifikke mål. Den bør også vurdere hvilken virkning ordningen har på 

konkurranse og handel. 

146. For støtteordninger som er underlagt kravet om evaluering i henhold til nr. 143, må EØS-EFTA-

statene legge fram et utkast til evalueringsplan, som skal være en integrert del av ESAs 

vurdering av ordningen, som angitt i det følgende: 

1) sammen med meldingen om støtteordningen, dersom ordningens statsstøttebudsjett 

overstiger 150 millioner euro i et gitt år eller 750 millioner euro i løpet av ordningenes 

samlede varighet,  

  

(63)  Dersom det ikke er noe formelt krav om årlig innberetning, vil 31. desember i året støtten ble tildelt for, betraktes 

som tildelingsdatoen i forbindelse med registrering.  
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2) innen 30 virkedager etter en betydelig endring som innebærer at ordningens budsjett øker til 

over 150 millioner euro i et gitt år eller 750 millioner euro i løpet av ordningens samlede 

varighet, 

3) innen 30 virkedager etter at utgifter under støtteordningen på mer enn 150 millioner euro er 

blitt registrert i det offisielle regnskapet i et gitt år. 

147. Utkastet til evalueringsplan må være i tråd med de felles metodologiske prinsippene som er 

utarbeidet av ESA(64). EØS-EFTA-statene må offentliggjøre evalueringsplanen som er godkjent 

av ESA. 

148. Evalueringen i etterkant må foretas av en ekspert som er uavhengig av den myndigheten som 

bevilger støtten, på grunnlag av evalueringsplanen. Hver evaluering må omfatte minst én 

foreløpig rapport og én endelig evalueringsrapport. EØS-EFTA-statene må offentliggjøre begge 

rapportene. 

149. Den endelige evalueringsrapporten må framlegges for ESA i god nok tid til at en eventuell 

forlengelse av støtteordningen kan vurderes, og senest ni måneder før ordningen utløper. Dette 

tidsrommet kan reduseres for ordninger som utløser kravet om evaluering i løpet av de siste to 

gjennomføringsårene. Omfanget av og framgangsmåten for den enkelte evaluering vil bli fastsatt 

i detalj i vedtaket om godkjenning av støtteordningen. Ved melding av eventuelle senere 

støttetiltak med lignende mål må det beskrives hvordan det er tatt hensyn til resultatene av 

evalueringen.  

7. REGIONALSTØTTEKART 

150. I dette avsnittet fastsetter ESA kriterier for å identifisere de områdene som oppfyller vilkårene i 

EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og c). Områdene som oppfyller disse vilkårene og som 

EØS-EFTA-stater ønsker å utpeke som a- eller c-områder(65), må angis i et regionalstøttekart 

som skal meldes til og godkjennes av ESA før regionalstøtte kan gis til foretak i de utpekte 

områdene.  

151. Kartene må også angi de høyeste støtteintensitetene som gjelder i disse områdene i det godkjente 

kartets gyldighetstid.  

152. Dersom søknader om skjønnsmessige støttetiltak er inngitt allerede før kartet begynner å gjelde, 

må det, for å opprettholde støttens insentiveffekt, ikke gjøres endringer i ”støttebeløpet som 

anses nødvendig” som er angitt i den opprinnelige støttesøknaden, etter at arbeid med prosjektet 

er igangsatt, for å begrunne en høyere støtteintensitet som måtte være tilgjengelig i henhold til 

disse retningslinjene.  

153. For automatiske støtteordninger i form av en skattefordel kan de høyeste støtteintensitetene som 

er tilgjengelige i henhold til disse retningslinjene, bare anvendes på prosjekter som igangsettes 

på eller etter datoen da økningen i den relevante høyeste støtteintensiteten får anvendelse i 

henhold til de relevante nasjonale reglene. For prosjekter som er igangsatt før denne datoen, vil 

den høyeste støtteintensiteten som er godkjent i forbindelse med det forrige regionalstøttekartet, 

fortsette å gjelde. 

7.1. Befolkningsdekning berettiget til regionalstøtte 

154. Ettersom tildeling av regionalstøtte utgjør et unntak fra det generelle forbudet mot statsstøtte i 

artikkel 107 nr. 1 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte, anser Kommisjonen at den 

kombinerte befolkningen i a- og c-områder i EU27 må være lavere enn befolkningen i ikke-

utpekte områder. Den samlede dekningen til de utpekte områdene i EU27 bør derfor være lavere 

enn 50 % av befolkningen i EU27.  

  

(64)  På grunnlag av Kommisjonens arbeidsdokument ”Common methodology for State aid evaluation”, Brussel, 

28.5.2014, SWD(2014) 179 final, eller enhver etterfølgende versjon av dette. 

(65)  Tynt befolkede og svært tynt befolkede områder bør også angis i regionalstøttekartet. 
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155. I Kommisjonens retningslinjer for regionalstøtte for 2014–2020(66) ble den samlede a- og  

c-områdedekningen satt til 47 % av befolkningen i EU28. I betraktning av Det forente kongerike 

Storbritannia og Nord-Irlands utmelding av EU anser Kommisjonen det som hensiktsmessig å 

øke den samlede dekningen til 48 % av befolkningen i EU27. 

156. Følgelig er den samlede høyeste a- og c-områdedekningen for medlemsstatene satt til 48 % av 

befolkningen i EU27 i Kommisjonens gjeldende retningslinjer for regionalstøtte(67). 

156a. ESA deler Kommisjonens oppfatning. Følgelig bør det i disse retningslinjene settes en 

tilsvarende øvre grense for samlet dekning for hele EØS, som inkluderer EØS-EFTA-statene. 

Den øvre grensen for hele EØS framkommer ved at befolkningen i EØS-EFTA-statene legges til 

i beregningen av den øvre grensen for dekning som er fastsatt i Kommisjonens retningslinjer. 

For disse retningslinjenes formål er den samlede høyeste dekningen for a- og c-områder følgelig 

satt til 48 % av den samlede befolkningen i EØS, basert på Eurostat-data for 2018. 

7.2. Unntaket i artikkel 61 nr. 3 bokstav a) 

157. I EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) fastsettes det at ”støtte som har til formål å fremme 

den økonomiske utvikling i områder der levestandarden er unormalt lav, eller der det er alvorlig 

underbeskjeftigelse”, kan anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte. I henhold til De 

europeiske fellesskaps domstol viser ”bruken av ordene ’unormalt’ og ’alvorlig’ i artikkel 107 

nr. 3 bokstav a) [i traktaten om Den europeiske unions virkemåte] at unntaket bare omfatter 

områder der den økonomiske situasjonen er svært ugunstig sett i forhold til [Unionen] som 

helhet”(68). 

158. ESA anser at vilkårene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) er oppfylt i statistiske 

regioner på nivå 2 som har et bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger som er under eller likt 

75 % av gjennomsnittet i EØS(69). 

159. Følgelig kan EØS-EFTA-statene utpeke følgende områder som a-områder: 

1) statistiske regioner på nivå 2 med et BNP per innbygger i kjøpekraftsstandard (PPS)(70) som 

er under eller likt 75 % av gjennomsnittet i EØS (basert på gjennomsnittet av de siste tre 

årene som det foreligger Eurostat-data for(71)),  

2) [...]. 

160. Vedlegg I angir de støtteberettigede a-områdene etter EØS-EFTA-stat. Da disse retningslinjene 

ble vedtatt, var ingen regioner i EØS-EFTA-statene omfattet av unntaket i EØS-avtalens  

artikkel 61 nr. 3 bokstav a).  

7.3. Unntaket i artikkel 61 nr. 3 bokstav c)  

  

(66) EUT C 209 av 23.7.2013, s. 1. 

(67) Denne øvre grensen er satt ved bruk av befolkningsdata fra Eurostat for 2018. Den øvre grensen vil tilsvare 

48,00 % av befolkningen i EU27_2020 – (Den europeiske union – 27 land (fra 2020)). 

(68) Dom av 14. oktober 1987, Tyskland mot Kommisjonen, sak 248/84, EU:C:1987:437, premiss 19; dom av  

14. januar 1997, Spania mot Kommisjonen, C-169/95, EU:C:1997:10, premiss 15; og dom av 7. mars 2002, Italia 

mot Kommisjonen, C-310/99, EU:C:2002:143, premiss 77. 

(69)  [...]. 

(70) I alle senere henvisninger til BNP per innbygger er BNP målt i PPS. 

(71) Dataene dekker perioden 2016–2018. I alle senere henvisninger til BNP per innbygger i forbindelse med 

gjennomsnittet i EØS er dataene basert på gjennomsnittet av regionale Eurostat-data for 2016–2018 (som 

oppdatert 23.3.2020). 
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161. I EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) fastsettes det at ”støtte som har til formål å lette 

utviklingen av enkelte næringsgrener eller på enkelte økonomiske områder, forutsatt at støtten 

ikke endrer vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser”, kan anses 

som forenlig med EØS-avtalens virkemåte. De europeiske fellesskaps domstol har fastslått at 

”[u]nntaket i artikkel 107 nr. 3 bokstav c) [i traktaten om Den europeiske unions virkemåte] [...] 

tillater utvikling av visse områder uten å være begrenset av de økonomiske vilkårene i artikkel 

107 nr. 3 bokstav a), forutsatt at slik støtte ’ikke påvirker vilkårene for samhandel negativt i et 

omfang som strider mot felles interesser’. Denne bestemmelsen gir Kommisjonen rett til å 

godkjenne støtte som har til hensikt å fremme økonomisk utvikling i områder i en medlemsstat 

som er vanskeligstilt i forhold til det nasjonale gjennomsnittet”(72). Det er ESAs oppfatning at 

det samme gjelder for EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c). 

162. Den høyeste c-områdedekningen i EØS (”c-dekningen”) framkommer ved å trekke befolkningen 

i de støtteberettigede a-områdene i EØS fra den høyeste dekningen for hele EØS som er fastsatt i 

nr. 156a.  

163. Det finnes to kategorier av c-områder: 

1) områder som oppfyller visse fastsatte vilkår, og som en EFTA-stat derfor kan utpeke som  

c-områder uten nærmere begrunnelse (”forhåndsdefinerte c-områder”), 

2) områder som en EØS-EFTA-stat etter eget skjønn kan utpeke som c-områder, forutsatt at 

EØS-EFTA-staten påviser at disse områdene oppfyller visse sosioøkonomiske kriterier 

(”ikke-forhåndsdefinerte c-områder”). 

7.3.1. Forhåndsdefinerte c-områder 

7.3.1.1. Spesifikk tildelt c-dekning for forhåndsdefinerte c-områder 

164. [...](73).  

165. ESA anser at EØS-EFTA-statene må ha tilstrekkelig c-dekning til å kunne utpeke områdene 

med lav befolkningstetthet som c-områder.  

166. Følgende områder anses som forhåndsdefinerte c-områder: 

1) [...], 

2) tynt befolkede områder: statistiske regioner på nivå 2 med færre en 8 innbyggere per km² 

eller statistiske regioner på nivå 3 med færre enn 12,5 innbyggere per km² (basert på 

Eurostat-data om befolkningstetthet for 2018). 

167. Vedlegg I angir den spesifikke tildelte forhåndsdefinerte c-dekningen etter EØS-EFTA-stat. 

Denne tildelingen kan bare brukes til å utpeke forhåndsdefinerte c-områder. 

7.3.1.2. Utpeking av forhåndsdefinerte c-områder 

168. EØS-EFTA-statene kan utpeke som c-områder de forhåndsdefinerte c-områdene som er nevnt i 

nr. 166. 

169. For tynt befolkede områder bør EØS-EFTA-stater i prinsippet utpeke statistiske regioner på nivå 

2 med færre enn åtte innbyggere per km² eller statistiske regioner på nivå 3 med færre enn  

12,5 innbyggere per km². EØS-EFTA-stater kan imidlertid utpeke deler av statistiske regioner 

på nivå 3 med færre enn 12,5 innbyggere per km² eller andre sammenhengende områder som 

grenser til disse statistiske regionene på nivå 3, forutsatt at disse områdene har færre en  

12,5 innbyggere per km². For svært tynt befolkede områder kan EØS-EFTA-stater utpeke 

statistiske regioner på nivå 2 med færre enn åtte innbyggere per km² eller andre mindre, 

sammenhengende områder som grenser til disse statistiske regionene på nivå 2, forutsatt at disse 

områdene har færre enn åtte innbyggere per km² og at befolkningen i de svært tynt befolkede 

områdene og de tynt befolkede områdene til sammen ikke overstiger den spesifikke tildelte  

c-dekningen nevnt i nr. 167.  

  

(72) Tyskland mot Kommisjonen, sak 248/84, op.cit., premiss 19. 

(73) [...]. 
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7.3.2. Ikke-forhåndsdefinerte c-områder 

7.3.2.1. Metode for tildeling av ikke-forhåndsdefinert c-dekning for EØS-EFTA-statene 

170. Den høyeste dekningen for ikke-forhåndsdefinerte c-områder i EØS framkommer ved å trekke 

befolkningen i de støtteberettigede a-områdene og de forhåndsdefinerte c-områdene for EU27 

og EØS-EFTA-statene fra den høyeste dekningen for hele EØS som er fastsatt i nr. 156a. Den 

ikke-forhåndsdefinerte c-dekningen er tildelt EØS-EFTA-statene ved bruk av metoden fastsatt i 

vedlegg III. 

7.3.2.2. Sikkerhetsnett og minste befolkningsdekning 

171. For å sikre kontinuitet i regionalstøttekartene og et minimum av handlingsrom for alle medlems-

stater anser Kommisjonen at ingen medlemsstat bør miste mer enn 30 % av sin samlede dekning 

sammenlignet med perioden 2017–2020, og at alle medlemsstater bør ha en minste befolknings-

dekning.  

172. Som et unntak fra den høyeste samlede dekningen som er fastsatt i nr. 156 i Kommisjonens 

retningslinjer, har Kommisjonen derfor økt c-dekningen for hver medlemsstat slik at: 

1) den enkelte berørte medlemsstats samlede a- og c-dekning ikke blir redusert med mer enn 

30 % sammenlignet med perioden 2017–2020(74), 

2) alle medlemsstater har en befolkningsdekning på minst 7,5 % av den nasjonale befolk-

ningen(75). 

172a. ESA deler Kommisjonens synspunkter. Følgelig økes c-dekningen slik at Liechtenstein får den 

minste befolkningsdekningen på 7,5 % av den nasjonale befolkningen. 

173. Vedlegg I angir den ikke-forhåndsdefinerte c-dekningen, inkludert sikkerhetsnettet og den miste 

befolkningsdekningen, etter EØS-EFTA-stat. 

7.3.2.3. Utpeking av ikke-forhåndsdefinerte c-områder 

174. ESA anser at kriteriene EØS-EFTA-statene anvender ved utpeking av c-områder, bør gjenspeile 

spekteret av situasjoner der tildeling av regionalstøtte kan rettferdiggjøres. Kriteriene bør derfor 

fokusere på de sosioøkonomiske, geografiske eller strukturelle problemene som kan forventes å 

forekomme i c-områder, og bør gi tilstrekkelig sikkerhet for at regionalstøtte ikke vil påvirke 

handelsvilkår i et omfang som strider mot felles interesser.  

175. EØS-EFTA-statene kan følgelig utpeke som c-områder de ikke-forhåndsdefinerte c-områdene 

som er definert etter følgende kriterier: 

1) Kriterium 1: sammenhengende områder med minst 100 000 innbyggere(76). Disse skal ligge 

i statistiske regioner på nivå 2 eller nivå 3 som har: 

(i) et BNP per innbygger som er under eller likt gjennomsnittet for EØS, eller 

(ii) en arbeidsløshetsprosent som er over eller lik 115 % av det nasjonale gjennom-

snittet(77). 

2) Kriterium 2: statistiske regioner på nivå 3 med færre enn 100 000 innbyggere som har:  

  

(74) Dette aspektet av sikkerhetsnettet gjelder for Tyskland, Irland, Malta og Slovenia. 

(75) Denne minste befolkningsdekningen gjelder for Danmark og Luxembourg. 

(76) Denne befolkningsterskelen vil reduseres til 50 000 innbyggere for EØS-EFTA-stater som har en ikke-

forhåndsdefinert c-dekning på under én million innbyggere, eller til 10 000 innbyggere for EØS-EFTA-stater som 

har en nasjonal befolkning på under én million innbyggere.  

(77) Når det gjelder arbeidsløshet, bør beregninger bygge på regionale data offentliggjort av det nasjonale stati-

stikkontoret ved bruk av gjennomsnittet for de siste tre årene som det foreligger slike data for (på tidspunktet for 

melding av regionalstøttekartet). Med mindre annet er angitt i disse retningslinjene, beregnes arbeidsløshets-

prosenten i forhold til det nasjonale gjennomsnittet på dette grunnlaget. 
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(i) et BNP per innbygger som er under eller likt gjennomsnittet for EØS, eller 

(ii) en arbeidsledighetsprosent som er over eller lik 115 % av det nasjonale gjennomsnittet.  

3) Kriterium 3: øyer eller sammenhengende områder kjennetegnet ved lignende geografisk 

isolasjon (f.eks. halvøyer eller fjellområder) som har: 

(i) et BNP per innbygger som er under eller likt gjennomsnittet for EØS(78), eller 

(ii) en arbeidsløshetsprosent som er over eller lik 115 % av det nasjonale gjennom-

snittet(79), eller 

(iii) færre enn 5000 innbyggere.  

4) Kriterium 4: statistiske regioner på nivå 3 eller deler av statistiske regioner på nivå 3 som 

utgjør sammenhengende områder, som grenser til et a-område, eller som deler en 

landegrense med et land utenfor EØS eller Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). 

5) Kriterium 5: sammenhengende områder med minst 50 000 innbyggere(80) som gjennomgår 

en vesentlig strukturendring, eller som er i alvorlig relativ tilbakegang, forutsatt at disse 

områdene ikke befinner seg i statistiske regioner på nivå 3 eller i sammenhengende områder 

som oppfyller vilkårene for å bli utpekt som forhåndsdefinerte områder eller utpekt etter 

kriterium 1 til 4(81).  

176. Ved anvendelse av kriteriene i nr. 175 viser begrepet sammenhengende områder til hele lokale 

administrative enheter (LAU)(82) eller til en gruppe av lokale administrative enheter(83). En 

gruppe av lokale administrative enheter vil anses å utgjøre et sammenhengende område dersom 

hvert område i gruppen deler en administrativ grense med et annet område i gruppen(84).  

177. Overholdelsen av den høyeste tillatte befolkningsdekningen for hver EØS-EFTA-stat vil bli 

vurdert på grunnlag av de nyeste dataene om samlet befolkning i de aktuelle områdene, som 

offentliggjort av det nasjonale statistikkontoret. 

7.4. Høyeste støtteintensiteter ved regional investeringsstøtte  

  

(78) For å beregne om slike øyer eller sammenhengende områder har et BNP per innbygger som er under eller likt 

gjennomsnittet for EØS, kan EØS-EFTA-staten bruke data fra sitt nasjonale statistikkontor eller andre anerkjente 

kilder. 

(79) For å beregne om slike øyer eller sammenhengende områder har en arbeidsløshetsprosent som er over eller lik 

115 % av det nasjonale gjennomsnittet, kan EØS-EFTA-staten bruke data fra sitt nasjonale statistikkontor eller 

andre anerkjente kilder. 

(80) Denne befolkningsterskelen vil reduseres til 25 000 innbyggere for EØS-EFTA-stater som har en ikke-

forhåndsdefinert c-dekning på under én million innbyggere, til 10 000 innbyggere for EØS-EFTA-stater som har 

en samlet befolkning på under én million innbyggere, eller til 5000 innbyggere for øyer eller sammenhengende 

områder kjennetegnet ved lignende geografisk isolasjon. 

(81) Ved anvendelse av kriterium 5 må EØS-EFTA-staten vise at området gjennomgår en vesentlig strukturendring 

eller er i alvorlig relativ tilbakegang, ved å sammenligne de aktuelle områdene med situasjonen i andre områder i 

samme EØS-EFTA-stat eller i andre EØS-stater på grunnlag av sosioøkonomiske indikatorer knyttet til statistikk 

over foretaksstrukturer, arbeidsmarkeder, regnskap for husholdningene, utdanning eller andre lignende 

indikatorer. EØS-EFTA-staten kan for dette formål bruke data fra sitt nasjonale statistikkontor eller andre 

anerkjente kilder. [...]. 

(82) De lokale administrative enhetene (LAU) er definert i vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1059/2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS), endret ved 

delegert kommisjonsforordning 2019/1755 av 8. august 2019 (EUT L 270 av 24.10.2019). Som angitt i fotnote  

30 er denne forordningen 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 søkerstatene og EFTA blitt enige om å opprette statistiske regioner 

som tilsvarer NUTS.  

(83) EØS-EFTA-staten kan imidlertid utpeke deler av en LAU, forutsatt at befolkningen i den aktuelle LAU 

overstiger den minste befolkningen som kreves for sammenhengende områder etter kriterium 1 eller 5 (inkludert 

de reduserte befolkningstersklene for disse kriteriene), og at befolkningen i disse delene av den aktuelle LAU 

tilsvarer minst 50 % av den minste befolkningen som kreves etter det gjeldende kriteriet. 

(84) Når det gjelder øyer, omfatter administrative grenser sjøgrenser med andre administrative enheter i den berørte 

EØS-EFTA-staten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1571919890809&uri=CELEX:32019R1755
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178. ESA anser at de høyeste støtteintensitetene som gjelder for regional investeringsstøtte, må ta 

hensyn til arten og omfanget av forskjellene i utviklingsnivå som finnes mellom de forskjellige 

områdene i EØS. Støtteintensitetene bør derfor være høyere i a-områder enn i c-områder.  

7.4.1. Høyeste støtteintensiteter i a-områder 

179. Støtteintensiteten for store foretak i a-områder skal ikke overstige 

1) 50 % i statistiske regioner på nivå 2 med et BNP per innbygger som er under eller likt 55 % 

av gjennomsnittet i EØS,  

2) 40 % i statistiske regioner på nivå 2 med et BNP per innbygger som er over 55 % og under 

eller likt 65 % av gjennomsnittet i EØS,  

3) 30 % i statistiske regioner på nivå 2 med et BNP per innbygger som er over 65 % av 

gjennomsnittet i EØS, 

180. [...].  

181. Støtteintensitetene angitt i nr. 179 kan økes i områdene nevnt i avsnitt 7.4.4 og 7.4.5 såfremt 

støtteintensiteten for store foretak i det aktuelle området ikke overstiger 70 %. 

7.4.2. Høyeste støtteintensiteter i c-områder 

182. Støtteintensiteten for store foretak skal ikke overstige 

1) 20 % i tynt befolkede områder og i områder (statistiske regioner på nivå 3 eller deler av 

statistiske regioner på nivå 3) som deler en landegrense med et land utenfor EØS eller 

EFTA, 

2) 15 % i tidligere a-områder, 

3) 10 % i ikke-forhåndsdefinerte c-områder som har et BNP per innbygger på over 100 % av 

gjennomsnittet i EØS og en arbeidsløshetsprosent på under 100 % av gjennomsnittet i EØS, 

4) 15 % i andre ikke-forhåndsdefinerte c-områder. 

183. I tidligere a-områder kan støtteintensiteten på 15 % angitt i nr. 182.2) økes med opptil  

5 prosentpoeng fram til 31. desember 2024.  

184. Dersom et c-område grenser til et a-område, kan støtteintensitetene angitt i nr. 182 i de 

statistiske regionene på nivå 3 eller de delene av statistiske regioner på nivå 3 innenfor dette  

c-området som grenser til a-området, økes med så mye som er nødvendig for at forskjellen i 

støtteintensitet mellom de to områdene ikke skal overstige 15 prosentpoeng. 

185. Støtteintensitetene angitt i nr. 182 kan også økes i de områdene som er nevnt i avsnitt 7.4.5. 

7.4.3. Økte støtteintensiteter for SMB-er 

186. Støtteintensitetene som er angitt i avsnitt 7.4.1 og 7.4.2, kan økes med opptil 20 prosentpoeng 

for små bedrifter eller med opptil 10 prosentpoeng for mellomstore bedrifter(85). 

7.4.4. Økte støtteintensiteter for territorier som er identifisert for støtte fra JTF(86) 

187. [...](87).  

7.4.5. Økte støtteintensiteter for regioner med befolkningsnedgang  

  

(85) De økte støtteintensitetene for SMB-er får ikke anvendelse på støtte gitt til store investeringsprosjekter. 

(86)  [...]. 

(87)  [...]. 
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188. De høyeste støtteintensitetene angitt i avsnitt 7.4.1 kan økes med 10 prosentpoeng, og de 

høyeste støtteintensitetene angitt i avsnitt 7.4.2 kan økes med 5 prosentpoeng for statistiske 

regioner på nivå 3 som har hatt en befolkningsnedgang på mer enn 10 % i løpet av perioden 

2009–2018(88). 

7.5. Melding og vurdering av regionalstøttekart  

189. Etter at disse retningslinjene er vedtatt, bør hver EØS-EFTA-stat melde til ESA ett enkelt 

regionalstøttekart som skal gjelde fra 1. januar 2022 til 31. desember 2027. Hver melding bør 

inneholde informasjonen angitt i vedlegg V. 

190. ESA vil undersøke hver enkelt EØS-EFTA-stats meldte regionalstøttekart og fatte et vedtak om 

godkjenning av kartet dersom det oppfyller vilkårene i disse retningslinjene. Hvert regional-

støttekart vil bli offentliggjort i Den europeiske unions tidende og i EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende og vil utgjøre en integrert del av disse retningslinjene.  

7.6. Endringer 

7.6.1. Befolkningsreserve 

191. En EØS-EFTA-stat kan på eget initiativ beslutte å opprette en reserve for nasjonal befolknings-

dekning som består av forskjellen mellom den høyeste befolkningsdekningen for den aktuelle 

EØS-EFTA-staten, som tildelt av ESA(89), og den dekningen som er brukt for a- og c-områdene 

utpekt i statens regionalstøttekart. 

192. Dersom en EØS-EFTA-stat har besluttet å opprette en slik reserve, kan den til enhver tid bruke 

reserven til å tilføye nye c-områder i kartet sitt inntil statens høyeste nasjonale dekning er nådd. 

EØS-EFTA-staten kan for dette formålet bruke de nyeste sosioøkonomiske dataene framlagt av 

Eurostat eller av statens nasjonale statistikkontor eller andre anerkjente kilder. Befolkningen i de 

aktuelle c-områdene bør beregnes på grunnlag av befolkningsdataene som ble brukt ved 

utarbeidelsen av det opprinnelige kartet. 

193. EØS-EFTA-staten må underrette ESA hver gang den akter å benytte sin befolkningsreserve til å 

tilføye nye c-områder, før den gjør slike endringer. 

7.6.2. Midtveisvurdering 

194. Det vil bli gjennomført en midtveisvurdering av regionalstøttekartene i 2023, der oppdaterte 

statistiske data vil bli tatt i betraktning. ESA vil gi nærmere informasjon om denne midtveis-

vurderingen innen juni 2023.  

8. ENDRING AV RETNINGSLINJENE FOR REGIONALSTØTTE FOR 2014–2020 

195. En EØS-EFTA-stat kan i meldingen i henhold til nr. 189 også inkludere en endring i 

regionalstøttekartet sitt for 2014–2021(90) for å erstatte områdene som er berettiget til støtte etter 

retningslinjene for regionalstøtte for 2014–2020 med områdene som er berettiget til støtte i 

kartet som skal godkjennes av ESA i henhold til nr. 190 i disse retningslinjene. Det reviderte 

regionalstøttekartet skal gjelde fra datoen for ESAs vedtak vedrørende den meldte endringen av 

regionalstøttekartet for 2014–2021 til 31. desember 2021. Dette vedtaket skal også angi de 

høyeste støtteintensitetene som gjelder i områdene som er berettiget til støtte etter det endrede 

regionalstøttekartet for 2014–2021, som tilsvarer de høyeste støtteintensitetene angitt i 

retningslinjene for regionalstøtte for 2014–2020. Det endrede kartet vil utgjøre en integrert del 

av retningslinjene for regionalstøtte for 2014–2020, i samsvar med nr. 157 i disse retnings-

linjene.  

  

(88) Se vedlegg IV.  

(89) Se vedlegg I. 

(90)  Regionalstøttekartet som ESA har godkjent i henhold til retningslinjene for regionalstøtte for 2014–2020, og som 

gjelder for perioden 1. juli 2014 til 31. desember 2021. 
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196. Retningslinjene for regionalstøtte for 2014–2020 endres som følger: 

1) Nr. 20 bokstav q) skal lyde: 

””regionalstøttekart” en liste over områder som er utpekt av en EØS-EFTA-stat i samsvar 

med vilkårene i disse retningslinjene for statsstøtte, eller i retningslinjene for regionalstøtte 

som er gjeldende fra 1. januar 2022, og som er godkjent av ESA,”  

2) Etter nr. 161 skal nytt nr. 161a lyde: 

”5.6.3.  Endring som følge av retningslinjene for regionalstøtte som er gjeldende fra  

1. januar 2022 

161a.  En EØS-EFTA-stat kan anmode om en endring i sitt regionalstøttekart i samsvar 

med avsnitt 7.6 i retningslinjene for regionalstøtte som er gjeldende fra  

1. januar 2022.” 

9. ANVENDELSE AV REGLENE FOR REGIONALSTØTTE 

197. ESA vil anvende prinsippene fastsatt i disse retningslinjene til å vurdere forenligheten av all 

meldepliktig regionalstøtte som tildeles eller planlegges tildelt etter 31. desember 2021.  

198. Meldinger om regionalstøtteordninger eller om støttetiltak som skal tildeles etter  

31. desember 2021, kan ikke regnes som fullstendige før ESA har fattet et vedtak om god-

kjenning av regionalstøttekartet for den berørte EØS-EFTA-staten, i tråd med framgangsmåten 

beskrevet i avsnitt 7.5.  

199. Gjennomføringen av disse retningslinjene vil medføre enkelte endringer i reglene som gjelder 

for regionalstøtte. Derfor er det nødvendig å revurdere den fortsatte berettigelsen og effek-

tiviteten av alle eksisterende(91) regionalstøtteordninger, inkludert investeringsstøtte- og drifts-

støtteordninger, som er ment å vare utover 2021.  

200. Av disse grunner foreslår ESA følgende formålstjenlige tiltak overfor EØS-EFTA-statene i 

henhold til protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1: 

1) EØS-EFTA-statene skal begrense anvendelsen av alle eksisterende regionalstøtteordninger 

til støtte som planlegges tildelt senest 31. desember 2021, 

2) EØS-EFTA-statene skal endre andre eksisterende horisontale støtteordninger som gir 

særbehandling i form av støtte til prosjekter i støtteområder, for å sikre at støtte som skal 

tildeles etter 31. desember 2021, er i samsvar med det regionalstøttekartet som gjelder den 

dagen støtten tildeles. 

3) EØS-EFTA-statene bør bekrefte at de godtar tiltakene som er foreslått i punkt 1) og 2), 

innen 31. desember 2021. 

10. RAPPORTERING OG KONTROLL 

201. I samsvar med protokoll 3 og ESAs vedtak nr. 195/04/COL(92)(93) skal EØS-EFTA-statene 

framlegge årlige rapporter for ESA.  

  

(91)  Støttetiltak som er iverksatt i henhold til GBER, er ikke å betrakte som eksisterende støtteordninger. Støttetiltak 

som er iverksatt i strid med protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 3, er ikke å betrakte som eksisterende støtteordninger 

med mindre de anses som eksisterende støtte i henhold til samme protokoll del II artikkel 15 nr. 3. 

(92)  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. 

(93)  [...]. 



Nr. 41/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.6.2022 

 

202. EØS-EFTA-statene skal føre detaljerte registre over alle støttetiltak. Disse registrene skal 

inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å fastslå at vilkårene knyttet til støtteberet-

tigede kostnader og høyeste støtteintensiteter er oppfylt. EØS-EFTA-statene skal oppbevare 

disse registrene i ti år fra den dagen støtten tildeles, og skal framlegge dem for ESA på 

forespørsel.  

11. REVISJON 

203. ESA kan til enhver tid beslutte å endre disse retningslinjene dersom det er nødvendig av 

konkurransepolitiske grunner eller for å ta hensyn til annen EU-politikk og internasjonale 

forpliktelser eller av enhver annen berettiget årsak. 
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Vedlegg I – Regionalstøttedekning etter EØS-EFTA-stat for 2022–2027  

Norge Statistisk region 
BNP per 

innbygger 

Prosentandel 

av nasjonal 

befolkning 

Forhåndsdefinerte c-områder (tynt 

befolkede områder) 

NO021, NO022 Innlandet — 7,30 % 

NO061, NO062 Trøndelag — 8,66 % 

NO071 Nordland — 4,60 % 

NO072, NO073 Troms og 

Finnmark 

— 4,58 % 

Ikke-forhåndsdefinerte c-områder — — 6,87 % 

Samlet befolkningsdekning 2022–2027 — — 32,02 % 

 

Island Statistisk region 
BNP per 

innbygger 

Prosentandel 

av nasjonal 

befolkning 

Forhåndsdefinerte c-områder (tynt 

befolkede områder) 

IS00 Island — 100 % 

Samlet befolkningsdekning 2022–2027 — — 100 % 

 

Liechtenstein Statistisk region 
BNP per 

innbygger 

Prosentandel 

av nasjonal 

befolkning 

Ikke-forhåndsdefinerte c-områder — — 7,50 % 

Samlet befolkningsdekning 2022–2027 — — 7,50 % 

Vedlegg II – [...] 

[...].  
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Vedlegg III – Metode som skal brukes ved tildeling av ikke-forhåndsdefinert  

c-dekning for EØS-EFTA-statene 

ESA vil beregne den ikke-forhåndsdefinerte c-dekningen for hver EØS-EFTA-stat ved bruk av følgende 

metode:  

1) ESA vil identifisere alle statistiske regioner på nivå 3 i EØS-EFTA-statene som ikke ligger i noen av 

de følgende områdene: 

– støtteberettigede a-områder angitt i vedlegg I,  

– tidligere a-områder angitt i vedlegg I, 

– tynt befolkede områder angitt i vedlegg I. 

2) Blant de statistiske regionene på nivå 3 som ble identifisert i trinn 1, vil ESA identifisere de som har 

enten:  

– et BNP per innbygger(1) som er under eller likt den nasjonale terskelen for forskjell i BNP per 

innbygger(2), eller 

– en arbeidsløshetsprosent(3) som er over eller lik den nasjonale terskelen for forskjell i 

arbeidsløshet(4), eller over eller lik 150 % av det nasjonale gjennomsnittet, eller 

– et BNP per innbygger som er under eller likt 90 % av gjennomsnittet for EØS, eller 

– en arbeidsløshetsprosent som er over eller lik 125 % av gjennomsnittet for EØS.  

3) Den tildelte ikke-forhåndsdefinerte c-dekningen for EØS-EFTA-stat i (Ai) beregnes etter følgende 

formel (uttrykt som en prosentandel av befolkningen i EØS): 

Ai = pi / P × 100 

der  

pi er befolkningen(5) i de statistiske regionene på nivå 3 i EØS-EFTA-stat i som ble identifisert  

i trinn 2. 

P er summen av befolkningen i de statistiske regionene på nivå 3 og befolkningen i  

NUTS 3-regionene, som ble identifisert i trinn 2 i henholdsvis disse retningslinjene og Kommisjonens 

retningslinjer.  

  

(1) Alle BNP per innbygger som det vises til i dette vedlegget, er basert på gjennomsnittet av de siste tre årene som 

det foreligger Eurostat-data for, dvs. 2016–2018.  

(2) Den nasjonale terskelen for forskjell i BNP per innbygger for EØS-EFTA-stat i (TGi) beregnes etter følgende 

formel (uttrykt som en prosentandel av nasjonal BNP per innbygger):  

(TG)i = 85 × ((1 + 100 / gi) / 2) 

der gi er BNP per innbygger for EØS-EFTA-stat i, uttrykt som en prosentandel av gjennomsnittet for EØS.  

(3) Alle arbeidsløshetsdata som det vises til i dette vedlegget, er basert på gjennomsnittet av de siste tre årene som 

det foreligger Eurostat-data for, dvs. 2017–2019. Disse dataene inneholder imidlertid ikke informasjon på nivå  

3, og derfor brukes arbeidsløshetsdata for den regionen på nivå 2 der de aktuelle regionene på nivå 3 befinner seg.  

(4) Den nasjonale terskelen for forskjell i arbeidsløshetsprosent for EØS-EFTA-stat i (TUi) beregnes etter følgende 

formel (uttrykt som en prosentandel av den nasjonale arbeidsløshetsprosenten):  

(TU)i = 115 × ((1 + 100 / ui) / 2) 

der ui er den nasjonale arbeidsløshetsprosenten for EØS-EFTA-stat i, uttrykt som en prosentandel av 

gjennomsnittet for EØS.  

(5) Befolkningstall for regioner på nivå 3 beregnes på grunnlag av befolkningsdataene som Eurostat har brukt til å 

beregne det regionale BNP per innbygger for 2018.  
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Vedlegg IV – Metode for å definere støtteområder med befolkningsnedgang  

som nevnt i avsnitt 7.4.5 

I samsvar med nr. 188 kan EØS-EFTA-statene identifisere områdene med befolkningsnedgang på 

følgende måte:  

– I henhold til artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og c) må EØS-EFTA-statene identifisere støtteområder 

på statistisk nivå 3-regionnivå. 

– Eurostat-data om befolkningstetthet for perioden 2009–2018 må brukes, basert på den nyeste 

klassifiseringen av statistiske regioner som er tilgjengelig. 

– EØS-EFTA-statene må påvise en befolkningsnedgang på mer enn 10 % i perioden 2009–2018. 

– Dersom klassifiseringen av statistiske regioner er blitt endret i løpet av de siste ti årene, må 

EØS-EFTA-statene bruke dataene om befolkningstetthet for den lengste tilgjengelige perioden.  

EØS-EFTA-statene må inkludere områdene som er identifisert på denne måten, når de gir en melding i 

henhold til nr. 189. 
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Vedlegg V – Opplysninger som skal gis ved melding av et regionalstøttekart 

1) EØS-EFTA-statene skal framlegge opplysninger for hver av de følgende kategoriene av områder 

som foreslås utpekt, dersom det er relevant: 

– a-områder, 

– tidligere a-områder, 

– tynt befolkede områder,  

– svært tynt befolkede områder, 

– [...], 

– støtteområder med befolkningsnedgang som nevnt i avsnitt 7.4.5, 

– ikke-forhåndsdefinerte c-områder utpekt på grunnlag av kriterium 1, 

– ikke-forhåndsdefinerte c-områder utpekt på grunnlag av kriterium 2, 

– ikke-forhåndsdefinerte c-områder utpekt på grunnlag av kriterium 3, 

– ikke-forhåndsdefinerte c-områder utpekt på grunnlag av kriterium 4, 

– ikke-forhåndsdefinerte c-områder utpekt på grunnlag av kriterium 5, 

2) Under hver kategori skal EØS-EFTA-statene framlegge følgende opplysninger for hvert av de 

foreslåtte områdene:  

– identifikasjon av området (ved bruk av regionkoden for statistiske regioner på nivå 2 eller 3, 

LAU-koden for områder som utgjør et sammenhengende område, eller andre offisielle 

betegnelser på de aktuelle administrative enhetene),  

– den foreslåtte støtteintensiteten i området for perioden 2022–2027 eller, for tidligere a-områder, 

for periodene 2022–2024 og 2025–2027 (med angivelse av eventuell økning i støtteintensiteten 

som omhandlet i nr. 180, 181, 183 eller 184, 185 og 186, om relevant), 

– den samlede befolkningen i området, som angitt i nr. 177. 

3) I forbindelse med utpeking av tynt og svært tynt befolkede områder må EØS-EFTA-statene legge 

fram tilstrekkelig bevis for at de gjeldende vilkårene i nr. 169 er oppfylt. 

4) For ikke-forhåndsdefinerte områder utpekt på grunnlag av kriterium 1–5 må EØS-EFTA-statene 

legge fram tilstrekkelig bevis for at alle relevante vilkår i nr. 175, 176 og 177 er oppfylt. 
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Vedlegg VI – Definisjon av jern- og stålindustri 

I disse retningslinjene menes med ”jern- og stålindustri” framstilling av ett eller flere av følgende:  

a) råjern og ferrolegeringer: råjern til stålproduksjon, støpejern og annet råjern, speiljern og 

ferromangan med høyt karboninnhold. Andre ferrolegeringer er ikke omfattet, 

b) ubearbeidede produkter og halvfabrikater av jern, alminnelig handelsstål eller spesialstål: flytende 

stål støpt i ingoter eller ikke, herunder ingoter som skal smi halvfabrikater: valseblokker, grovplater 

og tynnplater, varmevalsede, brede plateemner i ruller, unntatt produksjon av flytende støpestål i små 

og mellomstore støperier, 

c) varmevalsede ferdige produkter av jern, alminnelig handelsstål eller spesialstål: skinner, sviller, 

skinnelask, underlagsplater, bjelker, store profiler og stenger minst 80 mm tykke, spuntveggstål, 

profiler og stenger høyst 80 mm tykke og flatjern høyst 150 mm tykt, valsetråd, runde og firkantede 

røremner, varmevalset båndstål (herunder båndstål for rørproduksjon), varmevalset plate (belagt eller 

ubelagt), plater med en tykkelse på minst 3 mm, universalstål med en tykkelse på minst 150 mm, 

unntatt tråd og trådprodukter, blanke stenger og støpegods, 

d) kaldvalsede ferdige produkter: fortinnet blikk, blybelagt plate, svartblikk, galvaniserte plater, andre 

belagte plater, kaldvalsede plater, elektroteknisk blikk og bånd til framstilling av fortinnet blikk, 

kaldvalset plate i ruller eller som plater, 

e) rør: alle sømløse stålrør, sveisede stålrør med en diameter på minst 406,4 mm.  
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Vedlegg VII – Opplysninger som skal inkluderes i søknadsskjemaet  

for regional investeringsstøtte 

1. Opplysninger om støttemottakeren:  

 Navn, hovedkontorets registrerte adresse, primær virksomhetssektor (NACE-kode).  

 Erklæring om at foretaket ikke er i vanskeligheter, etter definisjonen i 

retningslinjene for krise- og omstruktureringsstøtte. 

 Erklæring som gjør rede for støtten (både bagatellmessig støtte og statsstøtte) som 

allerede er mottatt for andre investeringer i løpet av de siste tre årene i den 

statistiske regionen på nivå 3 der den nye investeringen vil bli lokalisert. Erklæring 

som gjør rede for regionalstøtte som er mottatt eller vil mottas for det samme 

prosjektet fra andre bevilgende myndigheter. 

 Erklæring som angir om mottakeren i løpet av de to siste årene før søknads-

tidspunktet har lagt ned en lik eller lignende virksomhet i EØS.  

 Erklæring som angir om mottakeren på søknadstidspunktet har til hensikt å legge 

ned en slik virksomhet i løpet av to år etter at investeringen som skal subsidieres, er 

avsluttet.  

 For støtte som gis innenfor rammen av en støtteordning: erklæring om at det ikke er 

gjennomført flytting, og forpliktelse til å ikke gjennomføre flytting. 

2. Opplysninger om investeringen som skal støttes:  

 Kort beskrivelse av investeringen.  

 Kort beskrivelse av forventede positive virkninger for det aktuelle området (for 

eksempel antall arbeidsplasser som skapes eller sikres, FUI-virksomhet, opplæring, 

skaping av en klynge og prosjektets mulige bidrag til det grønne(6) og digitale 

skiftet i den regionale økonomien). 

 Relevant rettslig grunnlag (nasjonalt, EØS eller begge). 

 Planlagt igangsetting av arbeid og avslutning av investeringen. 

 Lokasjon(er) for investeringen 

3. Opplysninger om finansieringen av investeringen:  

 Investeringskostnader og andre tilknyttede kostnader, nytte- og kostnadsanalyse for 

det meldte støttetiltaket. 

 Samlede støtteberettigede kostnader.  

 Støttebeløp som er nødvendig for å gjennomføre investeringen. 

 Støtteintensitet. 

4. Opplysninger om behovet for støtte og støttens forventede virkning: 

 Kort forklaring av behovet for støtte og støttens innvirkning på investerings-

beslutningen eller lokaliseringsbeslutningen. Denne må inkludere en redegjørelse 

for den alternative investerings- eller lokaliseringsbeslutningen dersom støtte ikke 

gis. 

 Erklæring om fravær av en uoppsigelig avtale mellom støttemottakeren og en-

treprenører vedrørende gjennomføring av investeringen.  

 

  

  

(6) Herunder, dersom det er relevant, opplysninger om hvorvidt investeringen er miljømessig bærekraftig etter 

klassifiseringsforordningen ((EU) 2020/852), EUT L 198 av 22.6.2020, s. 13–43, eller andre sammenlignbare 

metoder. 
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Vedlegg VIII – Opplysninger nevnt i nr. 136. 

Opplysningene om tildelinger av individuell støtte nevnt i nr. 136.2 av retningslinjene må omfatte 

følgende: 

– Identiteten til mottakeren av individuell støtte(7)  

– Navn 

– Støttemottakerens identifikator  

– Støttemottakerens type på søknadstidspunktet: 

– SMB 

– Stort foretak 

– Støttemottakerens statistiske region, på nivå II eller lavere 

– Støttemottakerens hovedsektor eller -virksomhet i forbindelse med den tildelte støtten, identifisert 

ved NACE-gruppen (tresifret numerisk kode)(8) 

– Støtteelement, uttrykt som fullstendig beløp i den nasjonale valutaen 

– Det nominelle støttebeløpet, uttrykt som fullstendig beløp i den nasjonale valutaen(9), dersom dette 

er forskjellig fra støtteelementet 

– Støtteinstrument(10): 

– Tilskudd/rentesubsidie/gjeldsavskrivning 

– Lån / Tilbakebetalingspliktige forskudd / Tilbakebetalingspliktig tilskudd 

– Garanti  

– Skattefordel eller skattefritak 

– Risikofinansiering 

– Annet (spesifiser) 

– Tildelingsdato og offentliggjøringsdato 

– Støttens formål 

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

– Der det er relevant, navn på den bemyndigede enheten og navn på de utvalgte finansformidlerne 

– Støttetiltakets referanse(11) 

  

(7) Med unntak av forretningshemmeligheter og andre fortrolige opplysninger i behørig begrunnede tilfeller og med 

forbehold for ESAs samtykke (ESAs retningslinjer om taushetsplikt i forbindelse med vedtak som angår 

statsstøtte, EUT L 154 av 8.6.2006, s. 27, og EØS-tillegget nr. 29 av 8.6.2006, s. 1). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for 

næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-

forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1). Forordningen er innlemmet i 

EØS-avtalens vedlegg XXI ved EØS-komiteens beslutning nr. 61/2007 (EUT L 266 av 11.10.2007, s. 25, og 

EØS-tillegget nr. 48 av 11.10.2007, s. 18). 

(9) Bruttotilskuddsekvivalent eller, dersom det er relevant, investeringsbeløpet. For driftsstøtte kan det årlige 

støttebeløpet per støttemottaker oppgis. For skattemessige ordninger kan dette beløpet oppgis ved bruk av 

intervallene angitt i nr. 139. Beløpet som skal offentliggjøres, er den høyeste tillatte skattefordelen og ikke det 

beløpet som kommer til fradrag hvert år (for eksempel, dersom det dreier seg om en skattekreditt, skal den 

høyeste tillatte skattekreditten offentliggjøres, og ikke det faktiske beløpet, som kan avhenge av den skattbare 

inntekten og variere fra år til år). 

(10) Dersom støtten tildeles gjennom flere støtteinstrumenter, skal støttebeløpet angis per instrument. 

(11) Som angitt av ESA i forbindelse med framgangsmåten for melding nevnt i avsnitt 3. 
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 293/21/COL av 16. desember 2021 

om endring av saksbehandlingsreglene og de materielle reglene på statsstøtteområdet  

ved innføring av reviderte retningslinjer for kortsiktig eksportkredittforsikring  

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.  

Europakommisjonen utarbeidet 6. desember 2021 en melding om anvendelsen av artikkel 107 og 108 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte på kortsiktig eksportkredittforsikring (”retnings-

linjene”)(1). 

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.  

I henhold til punkt II under overskriften ”GENERELT” i vedlegg XV til EØS-avtalen skal ESA, etter 

samråd med Europakommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem Europakommisjonen vedtar.  

Retningslinjene kan vise til visse politiske instrumenter og rettsakter som er vedtatt av Den europeiske 

union, men ikke innlemmet i EØS-avtalen. Med sikte på å sikre en ensartet anvendelse av 

statsstøttereglene og like konkurransevilkår i hele EØS vil ESA generelt anvende de samme 

referansepunktene som Europakommisjonen når det vurderer støttetiltaks forenlighet med EØS-avtalens 

virkemåte. 

Det er holdt samråd med Europakommisjonen. 

Det er holdt samråd med EFTA-statene – 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

1) De materielle reglene på statsstøtteområdet endres ved at det innføres reviderte retningslinjer for 

kortsiktig eksportkredittforsikring. Retningslinjene er vedlagt dette vedtak og utgjør en integrert del 

av vedtaket.  

  

(1) C(2021) 8705 final. Retningslinjene er ennå ikke kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

2022/EØS/41/03 
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2) Retningslinjene erstatter de eksisterende retningslinjene for kortsiktig eksportkredittforsikring(2) 

med virkning fra 1. januar 2022. 

Artikkel 2 

ESA anvender retningslinjene med tilpasninger der det er relevant. Disse tilpasningene inkluderer, men er 

ikke begrenset til, følgende:  

a) Der det henvises til ”medlemsstat(er)”, forstår ESA dette som en henvisning til ”EFTA-stat(er)”(3), 

eller, der det er relevant, ”EØS-stat(er)”. 

b) Der det henvises til ”Europakommisjonen”, forstår ESA dette som en henvisning til ”EFTAs 

overvåkingsorgan”.  

c) Der det henvises til ”traktaten” eller ”TEUV”, forstår ESA dette som en henvisning til ”EØS-

avtalen”. 

d) Der det henvises til artikkel 49 i TEUV eller avsnitt i denne artikkelen, forstår ESA dette som en 

henvisning til artikkel 31 i EØS-avtalen og de tilsvarende avsnittene i denne artikkelen. 

e) Der det henvises til artikkel 63 i TEUV eller avsnitt i denne artikkelen, forstår ESA dette som en 

henvisning til artikkel 40 i EØS-avtalen og de tilsvarende avsnittene i denne artikkelen. 

f) Der det henvises til artikkel 107 i TEUV eller avsnitt i denne artikkelen, forstår ESA dette som en 

henvisning til artikkel 61 i EØS-avtalen og de tilsvarende avsnittene i denne artikkelen.  

g) Der det henvises til artikkel 108 i TEUV eller avsnitt i denne artikkelen, forstår ESA dette som en 

henvisning til del I artikkel 1 i protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen og de tilsvarende 

avsnittene i denne artikkelen.  

h) Der det henvises til rådsforordning (EU) 2015/1589(4), forstår ESA dette som en henvisning til del II 

i protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen. 

i) Der det henvises til kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004(5), forstår ESA dette som en 

henvisning til EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 195/04/COL. 

j) Der ordlyden ”(u-)forenlig med det indre marked” er brukt, forstår ESA dette som ”(u-)forenlig med 

EØS-avtalens virkemåte”. 

k) Der ordlyden ”i (eller utenfor) Unionen” er brukt, forstår ESA dette som ”i (eller utenfor) EØS”.  

l) Der det henvises til ”handel innenfor Unionen”, forstår ESA dette som en henvisning til ”handel 

innenfor EØS”.  

  

(2) EUT L 343 av 19.12.2013, s. 54, og EØS-tillegget nr. 71 av 19.12.2013, s. 1, vedtatt på nytt ved EFTAs 

overvåkingsorgans vedtak nr. 4/19/COL av 6. februar 2019 om 104. endring av saksbehandlingsregler og 

materielle regler på statsstøtteområdet [2019/1008], EUT L 163 av 20.6.2019, s. 110, og EØS-tillegget nr. 48 av 

20.6.2019, s. 1, endret ved vedtak nr. 30/20/COL av 1. april 2020 om 106. endring av saksbehandlingsregler og 

materielle regler på statsstøtteområdet ved erstatning av vedlegget til retningslinjene for kortsiktig 

eksportkredittforsikring [2020/982], EUT L 220 av 9.7.2020, s. 8, og EØS-tillegget nr. 46 av 9.7.2020, s. 1, 

vedtak nr. 90/20/COL av 15. juli 2020 om 107. endring av saksbehandlingsregler og materielle regler på 

statsstøtteområdet ved endring og forlengelse av visse retningslinjer for statsstøtte [2020/1576], EUT L 359 av 

29.10.2020, s. 16, og EØS-tillegget nr. 68 av 29.10.2020, s. 4, og vedtak nr. 12/21/COL av 24. februar 2021 om 

erstatning av vedlegget til retningslinjene for kortsiktig eksportkredittforsikring [2021/1238], EUT L 271 av 

29.7.2021, s. 1, og EØS-tillegget nr. 50 av 29.7.2021, s. 1. 

(3) ”EFTA-statene” viser til Island, Liechtenstein og Norge. 

(4) Rådsforordning (EU) 2015/1589 av 13. juli 2015 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av artikkel 

108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (EUT L 248 av 24.9.2015, s. 9). 

(5) Kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av rådsforordning (EU) 

2015/1589 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av artikkel 108 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2017:039:TOC
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m) Der det fastsettes at retningslinjene får anvendelse på ”alle sektorer for økonomisk virksomhet”, 

anvender ESA dem på ”alle sektorer for økonomisk virksomhet som omfattes av virkeområdet for 

EØS-avtalen”. 

n) Der det henvises til kommisjonsmeldinger, kommisjonskunngjøringer eller retningslinjer fra 

Kommisjonen, forstår ESA dette som en henvisning til ESAs tilsvarende retningslinjer.  

Artikkel 3 

ESA anvender listen over land med markedsmessig risiko i vedlegget til retningslinjene, med tilføyelse av 

Liechtenstein.  

Utferdiget i Brussel 

For EFTAs overvåkingsorgan 

Bente Angell-Hansen 

president 

ansvarlig medlem av kollegiet 

 Stefan Barriga 

medlem av kollegiet 

Högni S. Kristjánsson 

medlem av kollegiet 

 Melpo-Menie Joséphidès 

medunderskriver som direktør 

for juridisk avdeling 

VEDLEGG: Kommisjonsmelding om anvendelsen av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte på kortsiktig eksportkredittforsikring og vedlegget til denne meldingen (dokument  

nr. 1254183 og 1254184) 
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KOMMISJONSMELDING 

om anvendelsen av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions  

virkemåte på kortsiktig eksportkredittforsikring 

1. INNLEDNING 

1. Eksportsubsidier kan ha negative virkninger på konkurransen i markedet mellom mulige 

rivaliserende leverandører av varer og tjenester. Derfor har Kommisjonen, som konkurransebe-

styrer etter traktaten, alltid tatt sterk avstand fra eksportstøtte ved handel innenfor Unionen og ved 

eksport utenfor Unionen. Formålet med denne meldingen er å klargjøre Kommisjonens vurdering 

av medlemsstatenes støtte til eksportkredittforsikring i henhold til Unionens statsstøtteregler.  

2. Kommisjonen har brukt sin myndighet til å gi veiledning om statsstøtte på området kortsiktig 

eksportkredittforsikring. Formålet har vært å rette opp faktiske eller potensielle vridninger av 

konkurransen i det indre marked, ikke bare mellom eksportører i forskjellige medlemsstater (ved 

handel innenfor og utenfor Unionen), men også mellom eksportkredittforsikringsgivere som 

driver virksomhet i Unionen. I 1997 fastsatte Kommisjonen prinsippene for statlige inngrep i sin 

melding til medlemsstatene i henhold til EF-traktatens artikkel 93 nr. 1 om anvendelse av 

traktatens artikkel 92 og 93 på kortsiktig eksportkredittforsikring(1) (”meldingen fra 1997”). 

Prinsippene i meldingen fra 1997 skulle anvendes i en periode på 5 år fra 1. januar 1998. 

Meldingen fra 1997 ble senere tilpasset, og anvendelsesperioden ble forlenget i 2001(2), 2004(3), 

2005(4) og 2010(5). Prinsippene i meldingen fikk anvendelse til 31. desember 2012.  

3. Erfaringen fra anvendelsen av prinsippene i meldingen fra 1997, særlig fra finanskrisen mellom 

2009 og 2011, viste at Kommisjonens retningslinjer på dette området burde revideres. 

Kommisjonen vedtok derfor en ny melding til medlemsstatene om anvendelsen av artikkel 107 og 

108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på kortsiktig eksportkredittforsikring(6) 

(”meldingen fra 2012”). Prinsippene i meldingen fra 2012 skulle, i prinsippet, få anvendelse fra  

1. januar 2013 til 31. desember 2018(7). Vedlegget til meldingen fra 2012 ble deretter tilpasset 

flere ganger(8), og anvendelsesperioden for meldingen fra 2012 ble forlenget i 2018(9) og 

2020(10). Den får nå anvendelse til 31. desember 2021.  

4. En evaluering av meldingen fra 2012 ble igangsatt av Kommisjonen i 2019 som del av den såkalte 

egnethetssjekken av pakken for modernisering av statsstøtteregelverket, retningslinjene for 

statsstøtte til jernbaneforetak og retningslinjene for kortsiktig eksportkredittforsikring(11). 

Resultatene av vurderingen viste at reglene i prinsippet fungerer godt, men at de krever noen 

mindre forbedringer for å gjenspeile utviklingstrekk i markedet. Derfor inneholder denne 

meldingen bare noen få tekniske justeringer, mens prinsippene i meldingen fra 2012 beholdes. 

5. Reglene i denne meldingen vil bidra til å sikre at statsstøtte ikke vrir konkurransen mellom private 

og offentlige – eller offentlig støttede – eksportkredittforsikringsgivere. Reglene vil også bidra til 

å sikre like konkurransevilkår for eksportører.  

  

(1) EFT C 281 av 17.9.1997, s. 4. 

(2) EFT C 217 av 2.8.2001, s. 2. 

(3) EUT C 307 av 11.12.2004, s. 12. 

(4) EUT C 325 av 22.12.2005, s. 22. 

(5) EUT C 329 av 7.12.2010, s. 6. 

(6) EUT C 392 av 19.12.2012, s. 1. 

(7)  Nr. 18 bokstav a) og avsnitt 5.2 i meldingen fra 2012 skulle få anvendelse fra den dagen meldingen ble vedtatt. 

(8) EUT C 398 av 22.12.2012, s. 6; EUT C 372 av 19.12.2013, s. 1; EUT C 28 av 28.1.2015, s. 1; EUT C 215 av 

1.7.2015, s. 1; EUT C 244 av 5.7.2016, s. 1; EUT C 206 av 30.6.2017, s. 1; EUT C 225 av 28.6.2018, s. 1; EUT 

C 457 av 19.12.2018, s. 9; EUT C 401 av 27.11.2019, s. 3; EUT C 101I av 28.3.2020, s. 1; EUT C 340I av 

13.10.2020, s. 1; EUT C 34 av 1.2.2021, s. 6. 

(9) EUT C 457 av 19.12.2018, s. 9. 

(10) EUT C 224 av 8.7.2020, s. 2. 

(11) Kommisjonens arbeidsdokument – Fitness check of the 2012 State aid modernisation package, railways 

guidelines and short-term export credit insurance, 30.10.2020, SWD(2020) 257 final. 

2022/EØS/41/04 
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6. Denne meldingen gir medlemsstatene nærmere veiledning om hvilke prinsipper Kommisjonen vil 

legge til grunn i sin fortolkning av traktatens artikkel 107 og 108, og om anvendelsen av disse 

bestemmelsene på kortsiktig eksportkredittforsikring. Formålet er å gjøre Kommisjonens 

retningslinjer på dette området så gjennomsiktige som mulig og sikre forutsigbarhet og 

likebehandling. Med dette for øye fastsetter meldingen en rekke vilkår som må oppfylles når 

statlige forsikringsgivere ønsker å tre inn på markedet for kortsiktig eksportkredittforsikring av 

markedsmessig risiko. 

7. Risikoer som i prinsippet ikke er markedsmessige, faller utenfor virkeområdet for denne 

meldingen. 

8. Avsnitt 2 beskriver virkeområdet for og definisjonene som anvendes i denne meldingen. Avsnitt 3 

omhandler anvendelsen av traktatens artikkel 107 nr. 1 samt det generelle forbudet mot statsstøtte 

til eksportkredittforsikring av markedsmessig risiko. Endelig angir avsnitt 4 visse unntak fra 

virkeområdet for markedsmessig risiko samt vilkårene som må oppfylles for at statsstøtte til 

forsikring av midlertidig ikke-markedsmessig risiko kan være forenlig med det indre marked. 

2. MELDINGENS VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

2.1. Virkeområde 

9. Kommisjonen vil bare anvende prinsippene fastsatt i denne meldingen på eksportkredittforsikring 

med en risikoperiode på under to år. Alle andre eksportfinansinstrumenter er utelukket fra 

virkeområdet for denne meldingen. 

2.2 Definisjoner 

10. I denne meldingen menes med 

1) ”eksportkredittforsikring” et forsikringsprodukt der forsikringsgiveren gir forsikring mot en 

kommersiell og/eller politisk risiko i forbindelse med betalingsforpliktelser i en eksport-

transaksjon, 

2) ”privat kredittforsikringsgiver” et annet selskap eller en annen organisasjon enn en statlig 

forsikringsgiver som tilbyr eksportkredittforsikring, 

3) ”offentlig forsikringsgiver” et selskap eller en annen organisasjon som tilbyr eksportkreditt-

forsikring med støtte fra eller på vegne av en medlemsstat, eller en medlemsstat som tilbyr 

eksportkredittforsikring, 

4) ”markedsmessig risiko” kommersiell og/eller politisk risiko knyttet til offentlige og ikke-

offentlige kjøpere i landene oppført i vedlegget, med en lengste risikoperiode på mindre enn 

to år; all annen risiko anses for denne meldingens formål som ikke-markedsmessig, 

5) ”kommersiell risiko” risiko som særlig omfatter: 

a) en kjøpers vilkårlige heving av en avtale, det vil si enhver vilkårlig avgjørelse fra en 

ikke-offentlig kjøpers side om å avbryte eller heve avtalen uten skjellig grunn, 

b) en ikke-offentlig kjøpers nekting av å godta varene som omfattes av avtalen, uten skjellig 

grunn, 

c) betalingsudyktighet hos en ikke-offentlig kjøper og dennes garantist, 

d) langvarig mislighold av betalingsforpliktelse, det vil si manglende betaling fra en ikke-

offentlig kjøper og dennes garantist av en gjeld som følger av avtalen, 

6) ”politisk risiko” risiko som særlig omfatter: 

a) risikoen for at en offentlig kjøper eller et land hindrer at en transaksjon gjennomføres, 

eller ikke betaler i tide,  
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b) en risiko som ligger utenfor en individuell kjøpers rekkevidde eller ansvar, 

c) risikoen for at et land unnlater å overføre til forsikredes land de pengene som kjøpere 

bosatt i det landet har betalt, 

d) risikoen for at en force majeure-hendelse inntreffer utenfor forsikringsgiverens land, for 

eksempel en krigslignende hendelse, i den grad virkningene av denne ikke er forsikret på 

annen måte, 

7) ”risikoperiode” produksjonsperioden pluss kredittperioden, 

8) ”produksjonsperiode” perioden mellom den dag varene eller tjenestene bestilles, og den dag 

de leveres, 

9) ”kredittperiode” den perioden kjøperen har fått til å betale for de leverte varene eller 

tjenestene som omfattes av en eksportkredittransaksjon, 

10) ”dekning av enkeltrisiko’ dekning av alle salg til én kjøper eller av en enkeltavtale med én 

kjøper, 

11) ”gjenforsikring” forsikring som en forsikringsgiver kjøper av en annen forsikringsgiver for å 

håndtere risiko ved å redusere egen risiko, 

12) ”koassuranse” prosentandelen av hvert forsikret tap som forsikringsgiveren ikke er ansvarlig 

for, men som dekkes av en annen forsikringsgiver, 

13) ”kvotegjenforsikring” gjenforsikring som krever at forsikringsgiveren overfører, og at 

gjenforsikringsgiveren godtar, en gitt prosentandel av hver risiko innenfor et gitt forretnings-

område som forsikringsgiveren har tegnet dekning for, 

14) ”tilleggsdekning” ytterligere dekning utover en kredittgrense fastsatt av en annen 

forsikringsgiver, 

15) ”omsetningsforsikring” en annen kredittforsikringspolise enn dekning av enkeltrisiko, det vil 

si en kredittforsikringspolise som dekker hele eller mesteparten av forsikredes kredittsalg 

samt fordringer i forbindelse med salg til flere kjøpere. 

3. ANVENDELSE AV TRAKTATENS ARTIKKEL 107 NR. 1 

3.1. Generelle prinsipper 

11. Traktatens artikkel 107 nr. 1 fastsetter at ”støtte gitt av en medlemsstat eller støtte gitt av 

statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte 

foretak eller produksjonen av enkelte varer, [skal] være uforenlig med det indre marked i den 

utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom medlemsstatene”. 

12. Dersom eksportkredittforsikring tilbys av offentlige forsikringsgivere, involverer slik forsikring 

statsmidler. Statens engasjement kan gi forsikringsgivere eller eksportører en selektiv fordel og 

kan dermed vri eller true med å vri konkurransen og påvirke handelen mellom medlemsstatene. 

Prinsippene beskrevet i avsnitt 3.2, 3.3 og 4 er utformet for å gi veiledning om hvordan slike tiltak 

vil bli vurdert i henhold til statsstøttereglene. 

3.2. Støtte til forsikringsgivere 

13. Dersom offentlige forsikringsgivere har visse fordeler sammenlignet med private kreditt-

forsikringsgivere, kan det innebære statsstøtte. Fordelene kan anta forskjellige former og kan for 

eksempel omfatte 

a) statsgarantier på lån og tap,  
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b) unntak fra kravet om å opprette tilstrekkelige reserver og øvrige krav som følger av unntaket 

for eksportkredittforsikringsvirksomhet på en stats regning eller med statlig garanti fra 

virkeområdet til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF(12),  

c) nedsettelse av eller fritak for avgifter som normalt skal betales (for eksempel selskapsskatt og 

avgifter på forsikringspoliser), 

d) tildeling av støtte eller kapitaltilførsel fra staten eller andre former for finansiering som ikke er 

i samsvar med prinsippet om normal markedsatferd, 

e) naturaltjenester som ytes av staten, for eksempel tilgang til og bruk av statlig infrastruktur, 

anlegg eller fortrolige opplysninger, på vilkår som ikke gjenspeiler tjenestenes markedsverdi, 

f) direkte gjenforsikring eller en direkte statlig gjenforsikringsgaranti som ytes av staten på 

gunstigere vilkår enn dem som er tilgjengelige på det private gjenforsikringsmarkedet, noe 

som fører til underprising av gjenforsikringsdekningen eller til at det kunstig skapes en 

kapasitet som ikke ville oppstått på det private markedet. 

3.3. Forbud mot statsstøtte til eksportkreditt 

14. Fordelene for offentlige forsikringsgivere oppført i nr. 13 med hensyn til markedsmessig risiko 

påvirker handelen med kredittforsikringstjenester innenfor Unionen. De fører til variasjoner i 

forsikringsdekningen som er tilgjengelig for markedsmessig risiko i ulike medlemsstater. Dette 

vrir konkurransen mellom forsikringsgivere i ulike medlemsstater og får sekundær innvirkning på 

handelen innenfor Unionen, uavhengig av om det dreier seg om eksport innenfor eller utenfor 

Unionen(13). Av disse grunner bør offentlige forsikringsgivere som har slike fordeler sammen-

lignet med private kredittforsikringsgivere, ikke kunne tilby forsikring mot markedsmessig risiko. 

Det er derfor nødvendig å fastsette vilkårene offentlige forsikringsgivere kan utøve virksomhet på, 

for å sikre at de ikke drar fordel av statsstøtte. 

15. Fordeler for offentlige forsikringsgivere føres tidvis over på eksportører, i det minste delvis. Slike 

fordeler kan vri konkurransen og handelen og utgjøre statsstøtte i betydningen av traktatens 

artikkel 107 nr. 1. Dersom vilkårene for eksportkredittforsikring av markedsmessig risiko, som 

fastsatt i avsnitt 4.3. i denne meldingen, er oppfylt, vil imidlertid Kommisjonen innta det 

standpunkt at ingen utilbørlig fordel er ført over på eksportører. 

4. VILKÅR FOR EKSPORTKREDITTFORSIKRING AV MIDLERTIDIG IKKE-MARKEDSMESSIG RISIKO 

4.1. Generelle prinsipper 

16. Som det framgår av nr. 14 kan offentlige forsikringsgivere, dersom de har fordeler sammenlignet 

med private kredittforsikringsgivere som beskrevet i nr. 13, ikke forsikre markedsmessig risiko. 

Dersom offentlige forsikringsgivere eller deres datterforetak ønsker å forsikre markedsmessig 

risiko, må det sikres at de i den forbindelse verken direkte eller indirekte drar fordel av statsstøtte. 

De må derfor være i besittelse av et visst beløp i egne midler (en solvensmargin, herunder et 

garantifond) og tekniske avsetninger (en utjevningsavsetning), og de må ha fått den tillatelsen som 

kreves i henhold til direktiv 2009/138/EF. De må dessuten minst innføre en særskilt forvaltning og 

føre atskilte regnskaper for forsikring av markedsmessig risiko og ikke-markedsmessig risiko som 

tilbys med støtte fra eller på vegne av staten, for å vise at de ikke mottar statsstøtte for forsikring 

av markedsmessig risiko. Regnskapene for virksomhet som forsikres for forsikringsgiverens egen 

regning, skal være i samsvar med rådsdirektiv 91/674/EF(14).  

  

(12) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1).  

(13) I sin dom i sak C-142/87 Kongeriket Belgia mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap anførte Den 

europeiske unions domstol at ikke bare støtte til eksport innenfor Unionen, men også støtte til eksport utenfor 

Unionen kan påvirke konkurransen og handelen innenfor Unionen. Begge formene for virksomhet forsikres av 

eksportforsikringsgivere, og støtte til begge kan derfor påvirke konkurransen og handelen innenfor Unionen. 

(14) Rådsdirektiv 91/674/EF av 19. desember om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper (EFT 

L 374 av 31.12.1991, s. 7). 
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17. Medlemsstater som tilbyr gjenforsikring til en eksportkredittforsikringsgiver gjennom deltakelse 

eller engasjement i gjenforsikringsavtaler i privat sektor som dekker markedsmessig og ikke-

markedsmessig risiko, må kunne påvise at ordningene ikke innebærer statsstøtte som nevnt i 

nr. 13 bokstav f). 

18. Offentlige forsikringsgivere kan tilby eksportkredittforsikring av midlertidig ikke-markedsmessig 

risiko på de vilkår som er fastsatt i avsnitt 4 i denne meldingen. 

4.2. Unntak fra virkeområdet for markedsmessig risiko: midlertidig ikke-markedsmessig risiko 

19. Uavhengig av definisjonen av markedsmessig risiko anses visse kommersielle eller politiske 

risikoer knyttet til kjøpere etablert i landene oppført i vedlegget, som midlertidig ikke-

markedsmessige i følgende tilfeller: 

a) Dersom Kommisjonen beslutter å midlertidig fjerne ett eller flere land fra listen over land med 

markedsmessig risiko i vedlegget, som beskrevet i avsnitt 5.2, fordi kapasiteten på det private 

forsikringsmarkedet ikke er tilstrekkelig til å dekke alle økonomisk forsvarlige risikoer i det 

berørte landet eller de berørte landene. 

b) Dersom Kommisjonen, etter å ha mottatt en melding fra en medlemsstat som nevnt i avsnitt 

5.3, beslutter at de risikoer som små og mellomstore bedrifter etter definisjonen i kommisjons-

rekommandasjon 2003/361/EF(15) med en samlet eksportomsetning på høyst 2,5 millioner 

euro, er utsatt for, midlertidig skal anses som ikke-markedsmessige for eksportører i melder-

medlemsstaten. 

c) Dersom Kommisjonen, etter å ha mottatt en melding fra en medlemsstat som nevnt i avsnitt 

5.3, beslutter at dekning av enkeltrisiko med en risikoperiode på minst 181 dager og under to 

år midlertidig skal anses som ikke-markedsmessig for eksportører i melder-medlemsstaten. 

d) Dersom Kommisjonen, etter å ha mottatt en melding fra en medlemsstat som nevnt i avsnitt 

5.4, beslutter at visse risikoer på grunn av en mangel på eksportkredittforsikring midlertidig 

skal anses som ikke-markedsmessige for eksportører i melder-medlemsstaten. 

20. For å gjøre konkurransevridningene i det indre marked så små som mulig, kan risikoer som 

midlertidig anses som ikke-markedsmessige i samsvar med nr. 19, forsikres av offentlige 

forsikringsgivere forutsatt at de oppfyller vilkårene som er fastsatt i avsnitt 4.3. 

4.3. Vilkår for dekning av midlertidig ikke-markedsmessig risiko 

4.3.1. Dekningens kvalitet 

21. Kvaliteten på dekningen offentlige forsikringsgivere tilbyr, må være i samsvar med 

markedsstandardene. Særlig er det bare økonomisk forsvarlige risikoer, det vil si risikoer som er 

akseptable på grunnlag av sunne forsikringsprinsipper, som kan dekkes. Den høyeste 

dekningsprosenten skal være 95 % for kommersiell risiko og politisk risiko, og karenstiden skal 

være minst 90 dager. 

4.3.2. Forsikringsprinsipper 

22. Sunne forsikringsprinsipper skal alltid anvendes ved risikovurdering. Risiko forbundet med 

finansielt usunne transaksjoner skal følgelig ikke være dekningsberettiget under offentlig støttede 

ordninger. Med hensyn til disse prinsippene må kriteriene for risikoakseptering være tydelige. 

Dersom en forretningsforbindelse allerede eksisterer, må eksportører ha en positiv handels- 

og/eller betalingserfaring. Kjøperne må ikke tidligere ha gitt opphav til forsikringskrav, 

sannsynligheten for at de vil misligholde sine betalingsforpliktelser, må være akseptabel, og deres 

interne eller eksterne kredittverdighet må også være akseptabel.  

  

(15) Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore 

bedrifter (EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36). 
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4.3.3. Hensiktsmessig prissetting 

23. I forbindelse med avtaler om eksportkredittforsikring må den som bærer risikoen, få et passende 

vederlag. For å minske faren for at private kredittforsikringsgivere skal trenges ut, må 

gjennomsnittspremiene i offentlige støtteordninger være høyere enn de gjennomsnittspremiene 

som private kredittforsikringsgivere krever for tilsvarende risiko. Dette kravet sikrer utfasing av 

statlige inngrep, ettersom den høyere premien vil sikre at eksportørene går tilbake til private 

kredittforsikringsgivere så snart markedsvilkårene tillater det og risikoen blir markedsmessig 

igjen. 

24. Prissettingen anses som hensiktsmessig dersom den minste årlige risikopremien(16) (”sikkerhets-

avgiften”) for den relevante risikokategorien(17), som angitt i tabellen under, anvendes. 

Sikkerhetsavgiften får anvendelse med mindre medlemsstatene kan dokumentere at disse satsene 

ikke egner seg for den aktuelle risikoen. For en omsetningsforsikring må risikokategorien 

gjenspeile den gjennomsnittlige risikoen for kjøperne som dekkes av polisen. 

Risikokategori Minste årlig risikopremie(18) (% av forsikret volum) 

Utmerket(19) 0,2–0,4 

God(20) 0,41–0,9 

Tilfredsstillende(21) 0,91–2,3 

Svak(22) 2,31–4,5 

25. For koassuranse, kvotegjenforsikring og tilleggsdekning anses prissettingen som hensiktsmessig 

bare dersom premien som kreves, er minst 30 % høyere enn (den opprinnelige) premien en privat 

kredittforsikringsgiver tilbød. 

26. Risikopremien må tillegges et administrasjonsgebyr uavhengig av avtalens løpetid for at 

prissettingen skal anses som hensiktsmessig. 

4.3.4. Åpenhet og rapportering 

27. Medlemsstatene skal på nettstedet til offentlige forsikringsgivere offentliggjøre ordningene som er 

innført for risikoer som midlertidig anses som ikke-markedsmessige i samsvar med nr. 19, og angi 

alle gjeldende vilkår. 

28. De må framlegge årlige rapporter for Kommisjonen om risikoer som midlertidig anses som ikke-

markedsmessige i samsvar med nr. 19, og som dekkes av offentlige forsikringsgivere. De må 

gjøre dette senest 31. juli året etter inngrepet.  

  

(16) For hver relevant risikokategori ble intervallet for sikkerhetsavgiften fastsatt på grunnlag av marginer på ettårige 

kredittbytteavtaler, basert på en sammensatt vurdering av kredittverdighet, inkludert vurderinger fra alle de tre 

store kredittvurderingsbyråene (Standard & Poor's, Moody's og Fitch), for årene 2007–2011, ut fra en formodning 

om at den gjennomsnittlige inndrivelsesgraden for kortsiktig eksportkredittforsikring er 40 %. Intervallene ble 

senere gjort kontinuerlige for i større grad å ta hensyn til det faktum at risikopremier ikke holder seg konstante 

over tid. 

(17) Kjøpernes risikokategorier er basert på kredittvurderinger. Kredittvurderingene må ikke komme fra bestemte 

kredittvurderingsbyråer. Nasjonale kredittvurderingssystemer eller kredittvurderingssystemer som bankene 

bruker, godtas også. For foretak uten en offentlig kredittvurdering kan en kredittvurdering som bygger på 

verifiserbare opplysninger, anvendes. 

(18) Sikkerhetsavgiften for en 30-dagers forsikringsavtale kan beregnes ved å dele den årlige risikopremien på 12. 

(19) Risikokategorien ”utmerket” omfatter risiko som tilsvarer kredittvurderingene AAA, AA+, AA, AA-, A+, A og 

A- hos Standard & Poor's. 

(20) Risikokategorien ”god” omfatter risiko som tilsvarer kredittvurderingene BBB+, BBB eller BBB- hos Standard & 

Poor's. 

(21) Risikokategorien ”tilfredsstillende” omfatter risiko som tilsvarer kredittvurderingene BB+, BB eller BB- hos 

Standard & Poor's. 

(22) Risikokategorien ”svak” omfatter risiko som tilsvarer kredittvurderingene B+, B eller B- hos Standard & Poor's. 
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29. Rapporten må inneholde følgende opplysninger for hver av ordningene:  

a) de samlede kredittgrensene som er bevilget,  

b) forsikret omsetning,  

c) belastede premier,  

d) forsikringskrav som er registrert og innfridd,  

e) inndrevne beløp, 

f) ordningens administrative kostnader.  

30. Opplysningene skal gis i et regnearkformat som gjør det mulig å søke etter, hente ut, laste ned og 

enkelt offentliggjøre data på internett, for eksempel i CSV- eller XML-format. Medlemsstatene 

skal offentliggjøre rapportene på de offentlige forsikringsgivernes nettsteder. 

5. SAKSBEHANDLINGSREGLER 

5.1. Generelle prinsipper 

31. Risikoene angitt i nr. 19 bokstav a) kan dekkes av offentlige forsikringsgivere på vilkårene fastsatt 

i avsnitt 4.3. Det er ikke nødvendig å gi melding til Kommisjonen i slike tilfeller. 

32. Risikoene angitt i nr. 19 bokstav b), c) og d) kan dekkes av offentlige forsikringsgivere på 

vilkårene fastsatt i avsnitt 4.3 og etter at dette er meldt til og godkjent av Kommisjonen. 

33. Dersom et av vilkårene i avsnitt 4.3 ikke er oppfylt, betyr ikke det at eksportkredittforsikringen 

eller forsikringsordningen automatisk er forbudt. Dersom en medlemsstat ønsker å fravike et av 

vilkårene i avsnitt 4.3, eller dersom det hersker tvil om hvorvidt en planlagt eksportkreditt-

forsikringsordning oppfyller vilkårene i denne meldingen, og særlig i avsnitt 4, må medlemsstaten 

melde ordningen til Kommisjonen. 

34. Vurdering av et gitt tiltak opp mot statsstøttereglene påvirker ikke tiltakets forenlighet med andre 

bestemmelser i traktaten. 

5.2. Endring av listen over land med markedsmessig risiko 

35. Når Kommisjonen skal vurdere om mangelen av privat kapasitet er stor nok til å berettige at et 

land midlertidig fjernes fra listen over land med markedsmessig risiko som nevnt i nr. 19 bokstav 

a), vil den ta hensyn til følgende faktorer, i prioritert rekkefølge: 

a) Innskrenking av den private kredittforsikringskapasiteten: særlig en stor kredittforsikrings-

givers avgjørelse om å ikke dekke risiko for kjøpere i det berørte landet, en betydelig nedgang 

i samlede forsikrede beløp eller en betydelig nedgang i aksepteringsgradene for det berørte 

landet innenfor en periode på seks måneder. 

b) Dårligere kredittvurdering: særlig plutselige endringer i kredittvurderingene innenfor en 

periode på seks måneder, for eksempel flere nedgraderinger fra uavhengige kredittvurderings-

byråers side eller en stor økning i marginen på kredittbytteavtaler. 

c) Dårligere resultater i næringslivet: særlig en tydelig økning i insolvens i det berørte landet 

innenfor en periode på seks måneder. 

36. Når markedskapasiteten ikke er god nok til å dekke alle økonomisk forsvarlige risikoer, kan 

Kommisjonen revidere listen over land med markedsmessig risiko i vedlegget etter skriftlig 

anmodning fra minst tre medlemsstater eller av eget tiltak. 

37. Dersom Kommisjonen akter å endre listen over land med markedsmessig risiko i vedlegget, vil 

den konsultere og innhente opplysninger fra medlemsstatene, private kredittforsikringsgivere og 

berørte parter. Konsultasjonen og typen opplysninger som søkes, vil bli kunngjort på 
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Kommisjonens nettsted. Konsultasjonsperioden vil vanligvis ikke være lengre enn 20 virkedager. 

Når Kommisjonen, på grunnlag av de innhentede opplysningene, beslutter å endre listen over land 

med markedsmessig risiko, vil den kunngjøre denne beslutningen på sitt nettsted. 

38. En midlertidig fjerning av et land fra listen over land med markedsmessig risiko vil i prinsippet 

gjelde i minst 12 måneder. Forsikringspoliser knyttet til et midlertidig fjernet land som tegnes i 

løpet av denne perioden, kan være gyldige i høyst 180 dager etter datoen der den midlertidige 

fjerningen opphører å gjelde. Nye forsikringspoliser kan ikke tegnes etter denne datoen. Tre 

måneder før den midlertidige fjerningen opphører å gjelde, vil Kommisjonen vurdere om 

fjerningen av det berørte landet fra listen bør forlenges. Dersom Kommisjonen finner at 

markedskapasiteten fortsatt ikke er god nok til å dekke alle økonomisk forsvarlige risikoer, idet 

det tas hensyn til momentene angitt i nr. 35, kan den forlenge den midlertidige fjerningen av 

landet fra listen i samsvar med nr. 37. 

5.3. Meldingsplikt for midlertidig ikke-markedsmessige risikoer nevnt i nr. 19 bokstav b) og c) 

39. Dokumentasjonen Kommisjonen har tilgang til, viser at det finnes et gap i markedet med hensyn 

til risikoene angitt i nr. 19 bokstav b) og c), og at disse risikoene derfor er ikke-markedsmessige. 

Det må imidlertid minnes om at det ikke er manglende dekning i alle medlemsstater, og at 

situasjonen kan endre seg over tid, ettersom privat sektor kan bli interessert i dette markeds-

segmentet. Statlige inngrep bør tillates bare for risikoer som markedet ellers ikke ville dekke. 

40. Dersom en medlemsstat ønsker å dekke risikoene angitt i nr. 19 bokstav b) eller c), må den 

følgelig melde dette til Kommisjonen i henhold til traktatens artikkel 108 nr. 3 og godtgjøre i 

meldingen at den har kontaktet de viktigste kredittforsikringsgiverne og -meglerne i den berørte 

medlemsstaten(23) og gitt dem mulighet til å dokumentere at dekning av de aktuelle risikoene er 

tilgjengelig der. Dersom de berørte kredittforsikringsgiverne og -meglerne ikke framlegger 

opplysninger for medlemsstaten eller Kommisjonen om dekningsvilkår og forsikrede volumer for 

den typen risiko som medlemsstaten ønsker å dekke, innen 30 dager etter å ha mottatt en 

anmodning fra medlemsstaten om å gjøre dette, eller dersom opplysningene som er framlagt, ikke 

viser at dekning for de berørte risikoene er tilgjengelig i den berørte medlemsstaten, vil 

Kommisjonen anse risikoene som midlertidig ikke-markedsmessige. 

5.4. Meldingsplikt i andre tilfeller 

41. Når det gjelder risikoene angitt i nr. 19 bokstav d), må den berørte medlemsstaten i sin melding til 

Kommisjonen etter traktatens artikkel 108 nr. 3 godtgjøre at dekning ikke er tilgjengelig for 

eksportører i den berørte medlemsstaten på grunn av et tilbudssjokk i det private forsik-

ringsmarkedet, særlig at en stor kredittforsikringsgiver har trukket seg ut av den berørte medlems-

staten, redusert kapasitet eller et begrenset utvalg av produkter sammenlignet med andre 

medlemsstater. 

6. IKRAFTTREDELSE OG GYLDIGHETSPERIODE 

42. Kommisjonen vil anvende prinsippene i denne meldingen fra 1. januar 2022, med unntak for listen 

over land i vedlegget, som vil få anvendelse fra 1. april 2022. Fram til 31. mars 2022 vil 

Kommisjonen betrakte all kommersiell og politisk risiko forbundet med eksport til alle land som 

midlertidig ikke-markedsmessig i samsvar med det midlertidige unntaket angitt i nr. 33 i 

kommisjonsmeldingen om midlertidige rammebestemmelser for statsstøttetiltak for å støtte 

økonomien under det pågående covid-19-utbruddet(24) og i nr. 62 i kommisjonsmelding C(2021) 

8442 om sjette endring av de midlertidige rammebestemmelsene. Kommisjonen kan til enhver tid 

beslutte å tilpasse denne meldingen dersom dette er nødvendig av konkurransepolitiske grunner 

eller for å ta hensyn til Unionens øvrige politikk og internasjonale forpliktelser. 

  

(23) Kredittforsikringsgiverne og -meglerne som kontaktes, bør være representative med hensyn til produktene som 

tilbys (for eksempel leverandører spesialisert innen dekning av enkeltrisiko), og størrelsen på markedet de dekker 

(for eksempel at de til sammen representerer en andel på minst 50 % av markedet). 

(24) Kommisjonsmelding om midlertidige rammebestemmelser for statsstøttetiltak for å støtte økonomien under det 

pågående covid-19-utbruddet, C(2020)1863, 19.3.2020 (EUT C 91I av 20.3.2020, s. 1), endret ved kommisjons-

melding C(2020) 2215 (EUT C 112I av 4.4.2020, s. 1), C(2020) 3156 (EUT C 164 av 13.5.2020, s. 3), C(2020) 

4509 (EUT C 218 av 2.7.2020, s. 3), C(2020) 7127 (EUT C 340I av 13.10.2020, s. 1), C(2021) 564 (EUT C 34 av 

1.2.2021, s. 6) og C(2021) 8442 (EUT C 473 av 24.11.2021, s. 1). Nærmere informasjon om det midlertidige 

unntaket er gitt i nr. 24 til 27 og 62 i kommisjonsmelding C(2021) 8442 om sjette endring av de midlertidige 

rammebestemmelsene.  



30.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/55 

 3
0

.6
.2

0
2
2

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 4

1
/5

5
 

VEDLEGG 

Liste over land med markedsmessig risiko 

Belgia Kypros Slovakia 

Bulgaria Latvia Finland 

Tsjekkia Litauen Sverige 

Danmark Luxembourg Australia 

Tyskland Ungarn Canada 

Estland Malta Island 

Irland Nederland Japan 

Hellas Østerrike New Zealand 

Spania Polen Norge 

Frankrike Portugal Sveits 

Kroatia Romania Det forente kongerike 

Italia Slovenia De forente stater 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10663 – ORANGE/VOO/BRUTÉLÉ) 

1.  Kommisjonen mottok 22. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Orange Belgium S.A. (”OBE”, Belgia), kontrollert av Orange S.A. (”Orange”, Frankrike) 

– VOO S.A. (”VOO”, Belgia), kontrollert av Nethys SA (”Nethys”, Belgia), som igjen er kontrollert av Enodia SC 

(”Enodia”, Belgia) 

– Societe Intercommunale pour la Diffusion de la Television sin virksomhet innen telekommunikasjon, media og 

teknologi (”Brutélé”, Belgia) 

Orange overtar, gjennom OBE, enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele VOO 

og Brutélé.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Orange: global teleoperatør som er aktiv i Belgia gjennom OBE, og som leverer mobile telekommunikasjonstjenester 

på detaljnivå basert på sitt eget mobilnett og faste telekommunikasjonstjenester på detaljnivå basert på tredjeparters 

fastnett. 

– VOO: kabelnettoperatør som primært er aktiv i regionen Vallonia i Belgia, og som leverer faste telekommunika-

sjonstjenester på detaljnivå basert på sitt eget nett og mobile telekommunikasjonstjenester på detaljnivå basert på 

tredjeparters mobilnett. 

– Brutélé: kabelnettoperatør som primært er aktiv i hovedstadsregionen Brussel og enkelte kommuner i regionen 

Vallonia i Belgia, og som leverer faste telekommunikasjonstjenester på detaljnivå basert på sitt eget nett. 

3. 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 punktet.  

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 246 av 

29.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10663 – ORANGE/VOO/BRUTÉLÉ 

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

2022/EØS/41/05 

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

(Sak M.10733 – CMA CGM / GEFCO) 

1.  Kommisjonen mottok 17. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CMA CGM S.A. (”CMA CGM”, Frankrike) 

– GEFCO S.A. (”GEFCO”, Frankrike) 

CMA CGM overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele GEFCO. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CMA CGM: containershipping og havneterminaltjenester. CMA CGM er også aktivt over hele verden, gjennom sitt 

heleide datterselskap CEVA Logistics, i markedene for spedisjons- og kontraktlogistikktjenester. 

– GEFCO: spedisjons- og kontraktlogistikktjenester, med fokus på logistikk knyttet til ferdige kjøretøyer. GEFCO har 

virksomhet hovedsakelig i Europa, men også i verden for øvrig (Sør-Amerika, USA, Asia og Australia). 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virke-

området for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punktet.  

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 245 av 

28.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10733 – CMA CGM / GEFCO 

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) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

2022/EØS/41/06 

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

(Sak M.10749 – PAI PARTNERS / THE CARLYLE GROUP / THERAMEX) 

1.  Kommisjonen mottok 20. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PAI Partners SAS (”PAI Partners”, Frankrike) 

– The Carlyle Group, Inc. (”Carlyle”, USA)  

– Theramex Healthcare Topco Limited (”Theramex”, Storbritannia) 

PAI Partners og Carlyle overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Theramex. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PAI Partners er et aktiv eierkapital-foretak som forvalter en rekke fond som investerer i sektorene forretningsmessig 

tjenesteyting, næringsmidler og konsumgoder, generell industri og helsetjenester. 

– Carlyle er en global forvalter av alternative aktiva. Fondene Carlyle forvalter, investerer over hele verden innen tre 

investeringsområder: i) global aktiv eierkapital (herunder aktive eierfond, eiendomsfond og naturressursfond), ii) 

global kreditt (herunder likvid kreditt, illikvid kreditt og kreditt knyttet til realaktiva) og iii) investeringsløsninger 

(fond-i-fond-program knyttet til aktiv eierkapital, som omfatter primærfond, sekundærfond og relatert saminveste-

ringsvirksomhet). 

– Theramex er et globalt spesiallegemiddelforetak som er aktivt innen kvinnehelse og fokuserer på befruktnings-

hindrende midler, fruktbarhet, overgangsalder og benskjørhet. Foretaket markedsfører et bredt spekter av 

varemerkebeskyttede og generiske produkter i en rekke land i EØS og verden for øvrig. 

3. 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 punktet.  

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 243 av 

27.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10749 – PAI PARTNERS / THE CARLYLE GROUP / THERAMEX 

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

2022/EØS/41/07 

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

(Sak M.10758 – EIM/BROOKFIELD/NIELSEN) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Elliott Investment Management L.P. (”EIM”, USA)  

– Brookfield Private Equity Holdings LLC (”BPEH”, Canada), kontrollert av Brookfield Asset Management Inc. 

(”Brookfield”, Canada) 

– Nielsen Holdings Plc (”Nielsen”, USA) 

EIM og BPEH overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Nielsen. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer eller andre midler.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BPEH: datterselskap av Brookfield, som leverer kapitalforvaltningstjenester med fokus på fast eiendom, infrastruktur, 

fornybar energi og aktiv eierkapital.  

– EIM: verdipapirforetak med fokus på investerings- og risikostyringsvirksomhet. 

– Nielsen: globalt selskap som er spesialisert innen publikumsinnsikt, -data og -analyse og leverer løsninger for publi-

kumsmåling, medieplanlegging, markedsføringsoptimalisering og innholdsmetadata. 

3. 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 punktet.  

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 243 av 

27.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10758 – EIM/BROOKFIELD/NIELSEN 

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) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/41/08 

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

(Sak M.10764 – SAGARD / BPIFRANCE / ADIT JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sagard SAS (”Sagard”, Frankrike)  

– Bpifrance Investissement (”Bpifrance”, Frankrike)  

– ADIT Group (Frankrike) 

Sagard og Bpifrance overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over hele ADIT Group.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sagard: fondsforvaltningsselskap som hovedsakelig er aktivt i Frankrike. Sagard er kontrollert av Power Corporation 

Group of Canada, et internasjonalt forvaltnings- og holdingselskap som fokuserer på finansielle tjenester i Nord-

Amerika, Europa og Asia. 

– Bpifrance: fondsforvaltningsselskap som er aktivt i Frankrike. Bpifrance er i siste instans kontrollert av den franske 

stat og Caisse des Dépôts et des Consignations, en offentlig institusjon som er aktiv innen forvaltning av private 

midler.  

– ADIT Group driver virksomhet innen strategisk rådgivning og forretningssikkerhet, hovedsakelig i Den europeiske 

union.  

3. 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 punktet.  

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 243 av 

27.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10764 – SAGARD / BPIFRANCE / ADIT 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) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/41/09 

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

(Sak M.10778 – TA ASSOCIATES / CLEARLAKE / KOFAX) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 23. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TA Associates Management L.P. (”TA Associates”, USA) 

– Clearlake Capital Group, L.P. (”Clearlake”, USA) 

– Kofax Parent Limited (”Kofax” eller ”målforetaket”, USA), i siste instans kontrollert av Thoma Bravo, L.P. (USA) 

TA Associates og Clearlake overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Kofax.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TA Associates: privat investeringsforetak som er aktivt innen forretningstjenester, forbrukertjenester, finansielle 

tjenester, helsetjenester og teknologi. 

– Clearlake: privat investeringsforetak som er aktivt innen programvare og teknologibaserte tjenester, energi og 

industrivarer, næringsmidler og forbruksvarer. 

– Kofax: leverandør av intelligent automasjonsprogramvare for digital transformasjon av arbeidsflyt som automatiserer 

og forbedre arbeidsflyten i virksomheter ved å forenkle håndteringen av data og dokumenter. 

3. 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 248 av 

30.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10778 – TA ASSOCIATES / CLEARLAKE / KOFAX 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks:+32 22964301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/41/10 

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

(Sak M.10785 – ICG/KONECTA/COMDATA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 17. juni 2022 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)  

– Grupo Konectanet, S.L.U. (”Konecta”, Spania) 

– Comdata, S.p.A. (”Comdata”, Italia)  

ICG overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Konecta og Comdata. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ICG: verdipapirforetak og kapitalforvalter med tilstedeværelse i Europa, Asia og Stillehavsområdet og USA.  

– Konecta: leverandør av tjenester innen utkontraktering av forretningsprosesser i Europa og Latin-Amerika. Konecta 

er i dag kontrollert av ICG i fellesskap. 

– Comdata: leverandør av tjenester innen utkontraktering av forretningsprosesser med virksomhet i Afrika, Europa og 

Latin-Amerika.  

3.  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 punktet.  

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 243 av 

27.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10785 – ICG/KONECTA/COMDATA  

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

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/41/11 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10798 – NBIM / OXFORD PROPERTIES / SONY CENTER) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 23. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Norges Bank Investment Management (”NBIM”, Norge) 

– Oxford Properties Group (”Oxford Properties”, Canada), som tilhører OMERS Group (Canada) 

– Sochribel GmbH, Sochribel Fixtures GmbH, Esplanade Gastronomie GmbH, og Forum Event Management GmbH 

(”Sony Center”, Tyskland) 

NBIM og Oxford Properties overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Sony Center.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NBIM: foretar institusjonelle investeringer for Statens pensjonsfond utland på vegne av det norske finansdepartemen-

tet. 

– Oxford Properties: eier, utvikler og forvalter fast eiendom. Oxford Properties tilhører eiendomsgrenen av OMERS 

Administration Corporation, som er administrator for Ontario Municipal Employees Retirement System Primary 

Pension Plan og forvalter for pensjonsfondene.  

–  Sony Center: kommersiell utleie til flerbruk samt fast eiendom for boligformål i Berlin, Tyskland. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virke-

området 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(1). 

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 252 av 

1.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10798 – NBIM / OXFORD PROPERTIES / SONY CENTER 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks:+32 22964301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/41/12 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10799 – REGGEBORGH/ELLAKTOR) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Reggeborgh Invest B.V. (”Reggeborgh”, Nederland), som er kontrollert i fellesskap av G. Wessels-Holterman og  

I. Wessels-Bouwens 

– Ellaktor S.A. (”Ellaktor”, Hellas) 

Reggeborgh overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Ellaktor. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 6. mai 2022. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Reggeborgh er et diversifisert investeringsforetak med røtter i den nederlandske byggesektoren. Reggeborghs por-

tefølje dekker en rekke forskjellige sektorer, inkludert bygg og anlegg, prefabrikkering, industriforsyning og 

infrastruktur, avfallshåndtering, fornybare energiressurser og energiomstilling, finansielle tjenester, teknologi og 

cybersikkerhet og medisinsk forskning. Reggeborgh er også aktivt innen både unotert og notert egenkapital. 

– Ellaktor er et infrastrukturkonsern med hovedkontor i Hellas som hovedsakelig driver virksomhet i Hellas og 

Romania innen fem nøkkelsegmenter: bygg og anlegg, konsesjoner, miljø, fornybare energikilder og eiendomsut-

vikling og -tjenester. 

3. 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 punktet.  

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 245 av 

28.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10799 – REGGEBORGH/ELLAKTOR 

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

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/41/13 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sake M.10802 – ARES/ONEX/FOUNDER/RYAN) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 24. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ares Management Corporation (”Ares”, USA) 

– Onex Corporation (”Onex”, Canada)  

– G. Brint Ryan (”grunnleggeren”, statsborger i USA)  

– Ryan LLC (”Ryan”, USA) 

Ares, Onex og grunnleggeren (”partene”) overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Ryan. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ares Management Corporation er en USA-basert forvalter av alternative investeringer som tilbyr kundene 

kompletterende primære og sekundære investeringsløsninger innen kreditt, privat egenkapital, fast eiendom og 

infrastruktur. Per 31. mars 2022 hadde Ares' globale plattform omtrent 2 195 ansatte i Nord-Amerika, Europa, 

Asia/Stillehavsområdet og Midtøsten. 

– Onex Corporation er et Canada-basert aksjeselskap som er børsnotert på Toronto Stock Exchange og har kontorer i 

Canada, Det forente kongerike og USA. Onex investerer i selskaper gjennom en rekke aktive eierfond. Onex 

investerer i et bredt spekter av driftsselskaper i Nord-Amerika og Vest-Europa som er aktive innenfor en rekke 

sektorer i en rekke land.  

– Grunnleggeren er G. Brint Ryan, en amerikansk statsborger som er styreleder og administrerende direktør i Ryan, 

som ble grunnlagt i 1991 som revisjonsfirmaet Collis & Ryan. G. Brint Ryan ble majoritetseier og øverste ansvarlige i 

selskapet i 1993. Han har investeringer i flere familierelaterte virksomheter og eiendomsprosjekter i USA, 

hovedsakelig i delstaten Texas. 

– Ryan er et skatterådgivnings- og konsulentfirma og leverandør av programvareløsninger for skatteforvaltning. Ryan 

har hovedkvarter i Dallas, Texas. Ryan har kontorer i USA, Canada, Europa og Asia/Stillehavsområdet. Foretaket har 

over 18 000 kunder i mer enn 60 land. 

3. 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 252 av 

1.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10802 – ARES/ONEX/FOUNDER/RYAN 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks:+32 22964301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/41/14 
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Innledning av behandling 

(Sak M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA) 

Kommisjonen besluttet 22. juni 2022 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 foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen 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 foretakssammen-

slutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 245 av 28.6.2022, s. 2. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA, 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 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2022/EØS/41/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.245.01.0002.01.ENG
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9934 – KINGSPAN/TERASTEEL-WETTERBEST) 

Kommisjonen besluttet 12. januar 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning 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 32021M9934. 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 

(Sak M.10251 – INVIVO GROUP / ETABLISSEMENTS J SOUFFLET) 

Kommisjonen besluttet 19. november 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning 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 

fransk 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 32021M10251. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

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

2022/EØS/41/16 

2022/EØS/41/17 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10722 – CHEVRON / RENEWABLE ENERGY GROUP) 

Kommisjonen besluttet 7. juni 2022 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning 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 32022M10722. 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 

(Sak M.10729 – FOWI/MOL/TOHO/HOKURIKU/ORSTED/JERA/SWA) 

Kommisjonen besluttet 16. juni 2022 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning 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 32022M10729. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

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

(Sak M.10765 – KKR / OTPP / HIGHWAYS TRUST) 

Kommisjonen besluttet 15. juni 2022 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning 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 32022M10765. 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 

(Sak M.10771 – PLD / NBIM / UNIPART GROUP CAR PARK) 

Kommisjonen besluttet 10. juni 2022 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning 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 32022M10771. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

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

2022/EØS/41/20 

2022/EØS/41/21 
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Kommisjonsmelding 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 Finland 

Berørte ruter Helsinki–Joensuu 

Helsinki–Jyväskylä 

Helsinki–Kajaani 

Helsinki–Kemi 

Helsinki–Kokkola 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for 

forpliktelse til å yte offentlig tjeneste 

31. oktober 2022 

Teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

kan fås gratis ved henvendelse til 

Ytterligere opplysninger:  

Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) 

Adresse: 

PO Box 320 

FI-00059 Traficom 

FINLAND 

kirjaamo@traficom.fi 

www.traficom.fi/en/transport/aviation/air-public-service-obligations 

 

2022/EØS/41/22 

mailto:kirjaamo@traficom.fi
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Kommisjonsmelding 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 Spania 

Berørt rute Melilla–Almería/Granada/Sevilla 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. januar 2023 til 31. desember 2023 

Frist for innsending av anbud Tidligst to måneder etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 240 av 22.6.2022, s. 19) 

For henvendelser om 

anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med 

anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

SPANIA 

E-post: osp.dgac@mitma.es 

 

2022/EØS/41/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.240.01.0019.01.ENG
osp.dgac@mitma.es
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Kommisjonsmelding 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 Finland 

Berørte ruter Helsinki–Joensuu 

Helsinki–Jyväskylä 

Helsinki–Kajaani 

Helsinki–Kemi 

Helsinki–Kokkola 

Frist for innsending av anbud 61 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort  

(EUT C 241 av 24.6.2022, s. 20) 

Kontraktens varighet 31. oktober 2022–30. juli 2023 

Anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med 

anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste kan fås gratis ved 

henvendelse til 

Ytterligere opplysninger: 

Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) 

Adresse: 

PO Box 320 

FI-00059 Traficom 

FINLAND 

kirjaamo@traficom.fi 

www.traficom.fi/en/transport/aviation/air-public-service-obligations 

 

2022/EØS/41/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.241.01.0020.01.ENG
mailto:kirjaamo@traficom.fi
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/784 av 17. mai 2022  

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1202 med hensyn til harmoniserte  

standarder for prøvingskrav og dimensjoner for fyllestussen som brukes i  

fyllesystemer for LPG for lette og tunge kjøretøyer, og for  

eksplosjonsundertrykkelsessystemer 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 13760:2021 

LPG-utstyr og tilbehør - Fyllesystemer for LPG for lette og tunge kjøretøyer - Prøvingskrav og dimensjoner 

for fyllestussen 

2. EN 14373:2021 

Eksplosjonsundertrykkelsessystemer 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 13760:2003 

Fyllesystemer for LPG for lette og tunge kjøretøyer - Prøvingskrav og dimensjoner for 

fyllestussen 

19.11.2023 

2. EN 14373:2005 

Eksplosjonsundertrykkelsessystemer 

19.11.2023 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 140 av 19.5.2022, s. 8. 

2022/EØS/41/25 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/784/oj
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/910 av 9. juni 2022  

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1326 med hensyn til harmoniserte  

standarder for elektromagnetisk kompatibilitet for lavspennings brytere,  

skillebrytere, lastskillebrytere og sikringskombinasjonsenheter, og for  

ekstern strømkilde for mobiltelefoner 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN IEC 60947-3:2021 

Lavspennings koblings- og kontrollutstyr Del 3: Brytere, skillebrytere, lastskillebrytere og 

sikringskombinasjonsenheter 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 60947-3:2009,  

EN 60947-3:2009/A1:2012 

Lavspennings koblings- og kontrollutstyr Del 3: Brytere, skillebrytere, lastskillebrytere 

og sikringskombinasjonsenheter 

10.12.2023 

2. EN 301 489-34 V1.4.1 

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumsaker (ERM); Elektromagnetisk 

kompatibilitetsstandard (EMC) for radioutstyr og -tjenester; Del 34: Særlige vilkår for 

ekstern strømkilde (EPS) for mobiltelefoner 

10.12.2023 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 157 av 10.6.2022, s. 70. 

2022/EØS/41/26 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/910/oj
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