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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 029/22/COL av 9. februar 2022 

om endring av de materielle reglene på statsstøtteområdet ved innføring av nye  

retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern og energi 2022 

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), 

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 protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1 skal ESA løpende undersøke alle eksisterende 

støtteordninger i EFTA-statene(1) og foreslå alle formålstjenlige tiltak for at EØS-avtalen gradvis skal 

utvikles og kunne virke. 

ESAs retningslinjer for statsstøtte til miljøvern og energi 2014–2020 (”ESAs retningslinjer  

2014–2020”)(2), som endret(3), fikk anvendelse til 31. desember 2021. 

ESAs retningslinjer 2014–2020 tilsvarte Kommisjonens retningslinjer for statsstøtte til miljøvern og 

energi 2014–2020 (”Kommisjonens retningslinjer 2014–2020”)(4). Kommisjonens retningslinjer  

2014–2020, som endret(5), fikk anvendelse til 31. desember 2021.  

  

(1) Artikkel 1 bokstav b) i overvåkings- og domstolsavtalen fastsetter at med begrepet ”EFTA-stater” menes 

Republikken Island og Kongeriket Norge og, på de vilkår som er fastsatt  i artikkel 1 nr. 2 i protokollen om 

justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, Fyrstedømmet 

Liechtenstein. 

(2) Vedtak i EFTAS overvåkingsorgan nr. 301/14/COL av 16. juli 2014 om 98. endring av saksbehandlingsregler og 

materielle regler på statsstøtteområdet ved innføring av nye retningslinjer for statsstøtte til miljøvern og energi 

2014–2020. EUT L 131 av 28.5.2015, s. 1, og EØS-tillegget nr. 30 av 28.5.2015, s. 1. 

(3) Vedtak i EFTAs overvåkingsorgan 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.  

EUT L 359 av 29.10.2020, s. 16–19, og EØS-tillegget nr. 68 av 29.10.2020, s. 4. 

(4) Kommisjonsmelding – Retningslinjer for statsstøtte til miljøvern og energi 2014–2020. EUT C 200 av 28.6.2014, 

s. 1. 

(5) Kommisjonsmelding om forlengelse av og endringer i retningslinjene for regionalstøtte 2014–2020, 

retningslinjene for statsstøtte for å fremme risikokapitalinvesteringer, retningslinjene for statsstøtte til miljøvern 

og energi 2014–2020, retningslinjene for krise- og omstruktureringsstøtte til ikke-økonomiske foretak i 

vanskeligheter, meldingen som fastsetter kriterier for analyse av forenligheten med det indre marked av statsstøtte 

som har til formål å sikre at viktige prosjekter av felles europeisk interesse kan realiseres, kommisjonsmeldingen 

om rammeregler for statsstøtte til forskning og utvikling og innovasjon og meldingen fra Kommisjonen til 

medlemsstatene om anvendelsen av artikkel 107 og 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på 

kortsiktig eksportkredittforsikring. 2020/C 224/02. EUT C 224 av 8.7.2020, s. 2–4. 

2022/EØS/68/01 
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Kommisjonen vedtok 27. januar 2022 retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern og energi 2022 

(”2022-retningslinjene”)(6). 

2022-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 Kommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem Kommisjonen vedtar.  

2022-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 Kommisjonen når det vurderer støttetiltaks forenlighet med EØS-avtalens 

virkemåte. 

Det er holdt samråd med Kommisjonen. 

Det er holdt samråd med EFTA-statene – 

GJORT DETTE VEDTAK: 

Artikkel 1 

1) De materielle reglene på statsstøtteområdet endres ved at det innføres nye retningslinjer for 

statsstøtte til klima, miljøvern og energi 2022. 2022-retningslinjene er vedlagt dette vedtak og utgjør 

en integrert del av dette.  

2) ESA vil anvende disse retningslinjene til å vurdere forenligheten av all meldepliktig støtte til klima, 

miljøvern og energi som gis eller er beregnet på å gis fra 9. februar 2022. Ulovlig støtte vil bli 

vurdert etter de reglene som gjaldt den datoen støtten ble tildelt. 

Artikkel 2 

ESA anvender 2022-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)”(7) eller, der det er relevant, ”EØS-stat(er)”. 

b) Der det henvises til ”Kommisjonen”, forstår ESA dette, der det er relevant, 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 ”Unionens regler for statsstøtte”, forstår ESA dette som en henvisning til 

”EØS-reglene for statsstøtte”. 

e) 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.  

f) 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.  

g)  Der det henvises til rådsforordning (EU) 2015/1589(8), forstår ESA dette som en henvisning til 

del II i protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen.  

  

(6) C(2022) 481 final, ennå ikke kunngjort i Den europeiske unions tidende.  

(7) ”EFTA-statene” viser til Island, Liechtenstein og Norge. 

(8) 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).  
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h) Der det henvises til kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004(9), forstår ESA dette som en 

henvisning til EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 195/04/COL. 

i) Der ordlyden ”(u-)forenlig med det indre marked” er brukt, forstår ESA dette som ”(u-)forenlig 

med EØS-avtalens virkemåte”. 

j) Der ordlyden ”i (eller utenfor) Unionen” er brukt, forstår ESA dette som ”i (eller utenfor) 

EØS”.  

k) Der det henvises til ”handel innenfor Unionen”, forstår ESA dette som en henvisning til ”handel 

innenfor EØS”. 

l) 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”.  

m) Der det henvises til kommisjonsmeldinger, kommisjonskunngjøringer eller retningslinjer fra 

Kommisjonen, forstår ESA dette som en henvisning til ESAs tilsvarende retningslinjer. 

Artikkel 3 

Nr. 468 i 2022-retningslinjene skal lyde: 

”ESA foreslår følgende hensiktsmessige tiltak for EFTA-statene i henhold til overvåkings- og domstols-

avtalens protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1:  

a) EFTA-statene endrer om nødvendig sine eksisterende miljøvern- og energistøtteordninger for å 

bringe dem i samsvar med disse retningslinjene senest 31. desember 2023.  

b) EFTA-statene bes meddele sitt uttrykkelige og uforbeholdne samtykke til de foreslåtte tiltakene 

innen 11. april 2022. Dersom svar ikke gis, vil ESA anta at den aktuelle EFTA-staten ikke 

godtar de foreslåtte tiltakene.” 

Utferdiget i Brussel.  

For EFTAs overvåkingsorgan 

Arne Røksund 

president 

ansvarlig medlem av kollegiet 

 Stefan Barriga 

medlem av kollegiet 

Árni Páll Árnason 

medlem av kollegiet 

 Melpo-Menie Joséphidès 

medunderskriver som direktør 

for juridisk avdeling 

VEDLEGG: Kommisjonsmelding (C(2022) 481 final): Retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern 

og energi 2022 (dokument nr. 1266066) og vedlegg I og II til denne meldingen (dokument nr. 1266067). 

  

(9) 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).  
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1. INNLEDNING  

1. Kommisjonen har gitt den europeiske grønne given høyeste politiske prioritet med sikte på å 

utvikle Unionen til et rettferdig og velstående samfunn med en moderne, ressurseffektiv og 

konkurransedyktig økonomi, netto nullutslipp av klimagasser senest i 2050 og økonomisk vekst 

uten at ressursforbruket økes, og uten at noen blir latt i stikken. Kommisjonens klimaambisjoner 

ble styrket i 2019 med meldingen om «European Green Deal»(1), der det ble fastsatt et mål om 

ingen nettoutslipp av klimagasser senest i 2050. For å styre økonomien og samfunnet i retning 

klimanøytralitet senest i 2050 på en grønn og rettferdig måte som sikrer velstand, har 

Kommisjonen også foreslått å redusere nettoutslipp av klimagasser med minst 55 % fram til 

2030 i forhold til nivået i 1990(2). Disse ambisiøse målene er nedfelt i den europeiske 

klimaloven(3).  

2. «Fit for 55»-pakken med forslag til regelverk bidrar til oppfyllelsen av disse målene(4) og 

bringer Unionen på rett vei mot klimanøytralitet senest i 2050. 

3. Det vil kreve en betydelig innsats og egnet støtte for å nå målene om klimanøytralitet, 

klimatilpasning, ressurs- og energieffektivitet og prinsippet om energieffektivitet først, 

sirkularitet, nullforurensning og gjenoppretting av det biologiske mangfoldet og støtte til dette 

grønne skiftet. For å nå ambisjonene i meldingen om den europeiske grønne given vil det være 

behov for betydelige investeringer, herunder i fornybare energikilder. Kommisjonen har anslått 

at det vil kreve ytterligere årlige investeringer på 390 milliarder euro i forhold til nivået i 

perioden 2011–2020(5) og ytterligere 130 milliarder euro i året for de andre tidligere anslåtte 

miljømålene for å nå de nylig økte klima-, energi- og transportmålene for 2030(6). Omfanget av 

denne investeringsutfordringen krever at finansieringen både innenfor privat og offentlig sektor 

mobiliseres på en kostnadseffektiv måte. Dette vil påvirke alle sektorer og dermed Unionens 

økonomi som helhet. 

4. Konkurransepolitikken og særlig statsstøttereglene spiller en viktig rolle for at Unionen skal 

kunne nå de politiske målene i den grønne given. I meldingen om den europeiske grønne given 

angis det særskilt at statsstøttereglene vil bli revidert for å ta hensyn til disse politiske målene, 

støtte en kostnadseffektiv og rettferdig omstilling til klimanøytralitet, lette utfasingen av fossilt 

brensel og samtidig sikre like konkurransevilkår på det indre marked. Disse retningslinjene 

gjenspeiler denne revisjonen.  

5. For å hindre at statsstøtte vrir eller truer med å vri konkurransen på det indre marked og 

påvirker samhandelen mellom medlemsstatene, fastsetter artikkel 107 nr. 1 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte prinsippet om forbud mot statsstøtte. I enkelte tilfeller kan 

statsstøtte imidlertid være forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 

nr. 2 og 3.  

6. Medlemsstatene skal melde statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 108 nr. 3, med unntak av 
tiltak som oppfyller vilkårene i en gruppeunntaksforordning vedtatt av Kommisjonen i henhold 

til artikkel 1 i rådsforordning (EU) 2015/1588(7).  

  

(1) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale 

komité og Regionkomiteen med tittelen «The European Green Deal», COM(2019) 640 final.  

(2) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «Stepping up Europe’s 2030 climate ambition Investing in a climate-neutral future 

for the benefit  of our people», COM(2020) 562 final.  

(3)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1119 av 30. juni 2021 om fastsettelse av rammen for å oppnå 

klimanøytralitet og om endring av forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 (EUT  L 243 av 9.7.2021, 

s. 1). 

(4) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «’Fit for 55’: delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way to climate 

neutrality», COM(2021) 550 final. 

(5) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-directive-2030-climate-target-with-

annexes_en.pdf 

(6) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske sentralbanken, Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité og Regionkomiteen med tittelen «The EU economy after COVID-19: implications for 

economic governance», COM(2021) 662 final.  

(7) Kommisjonsforordning (EU) 2015/1588 av 13. juli 2015 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte på visse kategorier horisontal statsstøtte (EUT  L 248 av 24.9.2015, s. 1).  
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7. Disse retningslinjene inneholder veiledning om hvordan Kommisjonen vil vurdere forenligheten 

av miljøvern, herunder klimavern, og energistøttetiltak som omfattes av meldingskravet i 

traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c). Enhver henvisning til «miljøvern» i disse retningslinjene 

bør forstås som en henvisning til miljøvern, herunder klimavern. 

8. I henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c) kan et støttetiltak erklæres forenlig med det 

indre marked dersom to vilkår – ett positivt og ett negativt – er oppfylt. Det positive vilkåret er 

at støtten skal fremme utviklingen av en økonomisk aktivitet. Det negative vilkåret er at støtten 

ikke skal endre vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser. 

9. Det er allment anerkjent at konkurransemarkeder har en tendens til å skape effektive resultater 

når det gjelder priser, produksjon og ressursbruk. Statlig inngripen kan imidlertid være 

nødvendig for å lette utviklingen av enkelte økonomiske aktiviteter som ikke ville utvikle seg i 

det hele tatt, eller som ikke ville utvikle seg i samme tempo eller på samme vilkår uten støtte. 

Inngripenen bidrar dermed til intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst.  

10. I forbindelse med miljøvern betyr miljømessige eksterne virkninger, manglende informasjon og 

manglende samordning at markedsdeltakerne ikke tar fullt hensyn til kostnadene og fordelene 

ved en økonomisk aktivitet når de treffer beslutninger om forbruk, investeringer og produksjon 

tross regulerende inngrep. Slike former for markedssvikt, det vil si situasjoner der markeder 

sannsynligvis ikke vil sørge for effektive resultater dersom de overlates til seg selv, fører ikke til 

optimal velferd for forbrukerne og samfunnet som helhet, noe som gjør at den økonomiske 

aktiviteten som utføres, får et utilstrekkelig miljøvernnivå uten statsstøtte.  

11. Medlemsstatenes myndigheter bør sikre at støttetiltaket, de vilkårene som er knyttet til det, 

prosedyrene for å vedta det og den støttede virksomheten ikke bryter Unionens miljørett. 

Medlemsstatenes myndigheter bør også sikre at den berørte offentlighet har mulighet for å bli 

hørt i beslutningstakingen om støtte. Enkeltpersoner og organisasjoner bør dessuten ha mulighet 

for å klage støtten eller tiltakene for gjennomføring av støtten inn for nasjonale domstoler 

dersom de kan føre bevis for at Unionens miljørett ikke overholdes(8). 

2. VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

2.1 Virkeområde  

12. Disse retningslinjene får anvendelse på statsstøtte som ytes for å fremme utviklingen av 

økonomiske aktiviteter på en måte som forbedrer miljøvernet, samt virksomhet i energisektoren 

som omfattes av traktaten, i den grad støttetiltakene omfattes av avsnitt  2.2 i disse 

retningslinjene. Disse retningslinjene får derfor også anvendelse på de sektorene som omfattes 

av Unionens særlige regler for statsstøtte, med mindre Unionens særlige regler fastsetter noe 

annet eller inneholder bestemmelser om støtte til miljøvern eller støtte i energisektoren som 

gjelder for samme tiltak, der de sektorspesifikke reglene i så fall har forrang. Disse 

retningslinjene har forrang framfor nr. 17 bokstav b) i luftfartsretningslinjene(9) når det gjelder 

miljøstøttetiltak til fordel for store lufthavner med et passasjervolum på over 5 millioner i året. 

13. Disse retningslinjene får ikke anvendelse på følgende:  

  

(8)  Se kommisjonskunngjøringen om klageadgang i miljøspørsmål (EUT C 275 av 18.8.2017, s. 1) når det gjelder 

gjennomføringen på nasjonalt plan av Århus-konvensjonen om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i 

beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i saker vedrørende miljø.  

(9)  Kommisjonsmelding med tittelen «Guidelines on State aid to airports and airlines » (EUT C 99 av 4.4.2014, s. 3).  
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a) Statsstøtte til utvikling og framstilling av miljøvennlige produkter, maskiner, utstyr eller 

transportmidler med sikte på bruk av færre naturressurser og tiltak gjennomført ved 

anlegg eller andre produksjonsenheter med sikte på å oppnå bedre sikkerhet eller 

hygiene(10). 

b) Statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon som omfattes av rammereglene for 

statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon(11). 

c) Statsstøtte som omfattes av reglene for statsstøtte til landbruks- og skogbrukssektoren(12) 

eller fiskeri- og akvakultursektoren(13). 

d) Statsstøtte til kjernekraft. 

14. Støtte til miljøvern og energi skal ikke ytes til foretak i vanskeligheter som definert i 

Kommisjonens retningslinjer for krise- og omstruktureringsstøtte til ikke-økonomiske foretak i 

vanskeligheter(14). 

15. Når Kommisjonen vurderer støtte til et foretak som ikke har oppfylt et krav om tilbakebetaling 

etter en forutgående kommisjonsbeslutning om at en støtte er ulovlig og uforenlig med det indre 

marked, vil den ta hensyn til det støttebeløpet som ennå ikke er tilbakebetalt(15). 

2.2 Støttetiltak som omfattes av disse retningslinjene 

16. Kommisjonen har identifisert en rekke kategorier av miljøvern- og energitiltak der statsstøtte på 

enkelte vilkår kan være forenlig med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 

bokstav c): 

a) Støtte til reduksjon og fjerning av klimagassutslipp, herunder støtte til fornybar energi og 

energieffektivitet. 

b) Støtte til forbedring av bygningers energiytelse og miljøprestasjon. 

c) Støtte til anskaffelse og leasing av rene kjøretøyer (til luft-, vei- og jernbanetransport, 

transport på innlands vannveier og sjøtransport) og rent mobilt serviceutstyr og til 

ettermontering i kjøretøyer og mobilt serviceutstyr. 

d) Støtte til utbygging av infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff for rene kjøretøyer. 

e) Støtte til ressurseffektivitet og til oppmuntring til omstilling til en sirkulær økonomi. 

f) Støtte til forebygging eller reduksjon av forurensning bortsett fra klimagasser. 

g)  Støtte til sanering av miljøskader, gjenoppretting av habitater og økosystemer, 

beskyttelse eller gjenoppretting av biologisk mangfold og gjennomføring av naturbaserte 

løsninger for tilpasning til og begrensning av klimaendringer. 

h) Støtte i form av nedsatte parafiskale eller andre avgifter. 

i) Støtte til forsyningssikkerheten for elektrisk kraft.  

  

(10)  Miljøstøtte er generelt  mindre vridende og mer effektiv dersom den ytes til forbrukeren/brukeren av 

miljøvennlige produkter i stedet for produsenten/framstilleren av miljøvennlige produkter. Dette berører ikke 

medlemsstatenes mulighet til å yte miljøstøtte til foretak for å øke miljøvernet i produksjonen.  

(11)  Kommisjonsmelding med tittelen «Framework for State aid for research and development» (EUT  C 198 av 

27.6.2014, s. 1). 

(12)  Den europeiske unions retningslinjer for statsstøtte i landbruks- og skogbrukssektoren og i landdistrikter 2014–

2020 (EUT  C 204 av 1.7.2014, s. 1). 

(13)  Kommisjonsmelding med tittelen «Guidelines for the examination of State aid to the fishery and aquaculture 

sector» (EUT  C 217 av 2.7.2015, s. 1). 

(14)  Kommisjonsmelding med tittelen «Guidelines on State aid for rescuing and restructuring non-financial 

undertakings in difficulty» (EUT  C 249 av 31.7.2014, s. 1).  

(15)  Se Førsteinstansdomstolens dom av 13. september 1995, TWD mot Kommisjonen, T -244/93 og T -486/93, 

ECLI:EU:T:1995:160 premiss 56. Se også kommisjonsmelding med tittelen «Commission Notice on the recovery 

of unlawful and incompatible State aid» (EUT  C 247 av 23.7.2019, s. 1). 



27.10.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 68/11 

 2
7
.1

0
.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. 6
8
/1

1
 

j) Støtte til energiinfrastruktur. 

k) Støtte til fjernvarme og fjernkjøling. 

l) Støtte i form av nedsatte elektrisitetsavgifter for energiintensive brukere. 

m) Støtte til nedlegging av kraftverk som bruker kull, torv eller oljeskifer, og av gruvedrift i 

forbindelse med utvinning av kull, torv eller oljeskifer. 

n) Støtte til undersøkelser eller rådgivningstjenester i forbindelse med klima, miljøvern og 

energi.  

2.3 Retningslinjenes oppbygning 

17. Kapittel 3 inneholder de forenlighetskriteriene som gjelder generelt for de forskjellige 

støttekategoriene som omfattes av disse retningslinjene. Avsnitt  3.2.1.3.1 om kumulering får 

anvendelse på alle støttekategorier som omfattes av disse retningslinjene. I kapittel 4 fastsettes 

særlige forenlighetskriterier som gjelder for de støttetiltakene som omfattes av de forskjellige 

avsnittene i kapittelet. Forenlighetskriteriene i kapittel 3 får anvendelse med mindre det er 

fastsatt nærmere bestemmelser i de særlige avsnittene i kapittel 4.  

18. Vilkårene i disse retningslinjene får anvendelse på støtteordninger og individuell støtte, uansett 

om støtten er basert på en støtteordning eller ytes ad hoc, med mindre annet er angitt.  

2.4 Definisjoner 

19. I disse retningslinjene menes med 

1) «ad hoc-støtte» støtte som ikke ytes på grunnlag av en støtteordning, 

2) «støtteintensitet» brutto støttebeløp uttrykt i prosent av de støtteberettigede kostnadene. 

Alle tall som benyttes, skal angis før eventuelle fradrag av skatt eller andre avgifter. 

Dersom støtten ytes i en annen form enn tilskudd, skal støttebeløpet være støttens 

bruttotilskuddsekvivalent. Støtte som utbetales i flere rater, skal beregnes til verdien på 

det tidspunktet støtten ble tildelt. Den rentesatsen som benyttes ved diskontering og 

beregning av støttebeløpet ved lån på gunstige vilkår(16), skal være den gjeldende 

referanserenten på tildelingstidspunktet. Støtteintensiteten beregnes per mottaker, 

3) «støtteområder» områder som på det tidspunktet støtten ytes, er utpekt i et godkjent 

regionalstøttekart i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a) og c), 

4) «balansering» for elektrisk kraft balansering som definert i artikkel 2 nr. 10 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/943(17),  

5) «balanseansvarlig» balanseansvarlig som definert i artikkel 2 nr. 14 i forordning (EU) 

2019/943, 

6) «biologisk mangfold» biologisk mangfold som definert i artikkel 2 nr. 15 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852(18),  

7) «biodrivstoff» biodrivstoff som definert i artikkel 2 nr. 33 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EU) 2018/2001(19), 

8) «biogass» biogass som definert i artikkel 2 nr. 28 i direktiv (EU) 2018/2001, 

9) «flytende biobrensel» flytende biobrensel som definert i artikkel 2 nr. 32 i direktiv (EU) 

2018/2001,  

  

(16)  Et lån til en rente under markedsrenten. 

(17)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/943 av 5. juni 2019 om det indre marked for elektrisk kraft 

(EUT L 158 av 14.6.2019, s. 54). 

(18)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 av 18. juni 2020 om etablering 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). 

(19) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/2001 av 11. desember 2018 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder (EUT  L 328 av 21.12.2018, s. 82). 
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10) «biomasse» den biologisk nedbrytbare delen av produkter, avfall og restprodukter av 

biologisk opprinnelse som definert i artikkel 2 nr. 24 i direktiv (EU) 2018/2001, 

11) «biomassebrensel» biomassebrensel som definert i artikkel 2 nr. 27 i direktiv (EU) 

2018/2001, 

12) «kapasitetsmekanisme» kapasitetsmekanisme som definert i artikkel 2 nr. 22 i forordning 

(EU) 2019/943, 

13) «karbonfangst og -lagring» et sett teknologier som gjør det mulig å fange det 

karbondioksidet (CO2) som slippes ut fra industrianlegg, herunder prosessutslipp, eller å 

fange det direkte fra omgivelsesluften, transportere det til et lagringssted og injisere det i 

egnede underjordiske geologiske formasjoner med sikte på permanent lagring, 

14) «karbonfangst og -bruk» (CCU) et sett teknologier som gjør det mulig å fange det CO2-et 

som slippes ut fra industrianlegg, herunder prosessutslipp, eller å fange det direkte fra 

omgivelsesluften og transportere det til et sted for CO2-forbruk eller -bruk med sikte på 

full bruk av dette CO2-et, 

15) «CO2-fjerning» menneskeskapt virksomhet som fjerner CO2 fra atmosfæren og lagrer det 

permanent i geologiske, terrestriske eller marine reservoarer eller i produkter. Det 

omfatter eksisterende og potensielle menneskeskapte forbedringer av biologiske eller 

geokjemiske sluk og direkte luftfangst og -lagring, men ikke naturlig CO2-opptak som 

ikke direkte skyldes menneskelig virksomhet, 

16) «leverandørforpliktelsesordning» en ordning der det skapes verdi for levering av varer 

eller tjenester ved å sertifisere disse varene eller tjenestene og pålegge leverandører eller 

forbrukere en forpliktelse til å kjøpe sertifikater, 

17) «rent mobilt bakkehåndteringsutstyr» mobilt utstyr som brukes til tjenesteytende 

virksomhet i forbindelse med luft- eller sjøtransport med ingen direkte CO2-utslipp 

(eksosutslipp), 

18) «rent mobilt serviceutstyr» rent mobilt terminalutstyr og rent mobilt bakkehåndte-

ringsutstyr, 

19) «rent mobilt terminalutstyr» mobilt utstyr som brukes til lasting, lossing og omlasting av 

varer og intermodale lasteenheter og til transport av gods innenfor et terminalområde, 

med ingen direkte CO2-utslipp (eksosutslipp) eller, i mangel av alternativer med ingen 

direkte CO2-utslipp (eksosutslipp), med vesentlig lavere direkte CO2-utslipp 

(eksosutslipp) enn konvensjonelt terminalutstyr, 

20) «rent kjøretøy»  

a) når det gjelder to- og trehjuls kjøretøyer og firehjuls motorsykler: 

i) et kjøretøy som omfattes av forordning (EU) nr. 168/2013, med ingen CO2-

eksosutslipp, beregnet i samsvar med kravene i nevnte forordnings 

artikkel 24 og vedlegg V, 

b) når det gjelder lette veigående kjøretøyer: 

i) et kjøretøy i klasse M1, M2 eller N1 med ingen CO2-eksosutslipp, som 

bestemt i samsvar med kommisjonsforordning (EU) 2017/1151(20),  

  

(20)  Kommisjonsforordning (EF) 2017/1151 av 1. juni 2007 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 715/2007 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til utslipp fra lette passasjer - og 

nyttekjøretøyer (Euro 5 og Euro 6) og om tilgang til opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer 

(EUT L 175 av 7.7.2017, s. 1). 
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ii)  et rent kjøretøy som definert i artikkel 4 nr. 4 bokstav a) i europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2009/33/EF(21), 

c) når det gjelder tunge veigående kjøretøyer: 

i) et tungt nullutslippskjøretøy som definert i artikkel 4 nr. 5 i 

direktiv 2009/33/EF,  

ii)  fram til 31. desember 2025 et tungt lavutslippskjøretøy som definert i 

artikkel 3 nr. 12 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242(22), 

iii)  fram til 31. desember 2025 et rent kjøretøy som definert i artikkel 4 nr. 4 

bokstav b) i direktiv 2009/33/EF, som ikke omfattes av forordning (EU) 

2019/1242, 

d) når det gjelder fartøyer for fart på innlands vannveier: 

i) et innlandsfartøy for person- eller godstransport med ingen direkte CO2-

utslipp (eksosutslipp),  

ii)  et innlandsfartøy for persontransport som har en hybrid- eller dobbeltdriv-

stoffmotor som får minst 50 % av sin energi fra drivstoff med ingen direkte 

CO2-utslipp (eksosutslipp) eller fra batterikraft ved normal drift,  

iii)  et innlandsfartøy for godstransport med direkte CO2-utslipp (eksosutslipp) 

per tonnkilometer (gCO2/tkm), beregnet (eller anslått når det gjelder nye 

fartøyer) ved hjelp av Den internasjonale sjøfartsorganisasjons energieffek-

tivitetsindikator (EEOI), som er 50 % lavere enn den gjennomsnittlige 

referanseverdien for CO2-utslipp som er fastsatt for tunge kjøretøyer 

(undergruppe 5-LH) i samsvar med artikkel 11 i forordning (EU) 2019/1242,  

Når Kommisjonen vurderer om et fartøy kan anses som et rent kjøretøy, vil den ta 

hensyn til utviklingen i den aktuelle sektoren, herunder ved å henvise til de 

tekniske utvelgingskriteriene som en virksomhet anses for å bidra vesentlig til 

begrensning av klimaendringer i henhold til, som fastsatt i den relevante delegerte 

rettsakten i henhold til forordning (EU) 2020/852, 

e) når det gjelder sjøgående fartøyer: 

i) et sjø- og kystfartøy for person- eller godstransport, for havneoperasjoner 

eller for hjelpetjenester med ingen direkte CO2-utslipp (eksosutslipp), eller 

ii)  et sjø- og kystfartøy for person- eller godstransport, for havneoperasjoner 

eller for hjelpetjenester som har en hybrid- eller dobbeltdrivstoffmotor som 

får minst 25 % av sin energi fra drivstoff med ingen direkte CO2-utslipp 

(eksosutslipp) eller fra batterikraft ved normal drift til sjøs og i havner, eller 

som har en oppnådd energieffektivitetsindeks (EEDI) fra Den internasjonale 

sjøfartsorganisasjon som er 10 % lavere enn de EEDI-kravene som var 

gjeldende 1. april 2022, og som er i stand til å kjøre på drivstoff med ingen 

direkte CO2-utslipp (eksosutslipp) eller på drivstoff fra fornybare kilder, 

eller  

  

(21)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/33/EF av 23. april 2009 om fremming av rene veigående motorvogner til 

støtte for lavutslippsmobilitet (EUT  L 120 av 15.5.2009, s. 5). 

(22) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 om fastsettelse av CO2-utslippsstandarder 

for nye tunge kjøretøyer og om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) 

2018/956 og rådsdirektiv 96/53/EF (EUT  L 198 av 25.7.2019, s. 202). 
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iii)  et sjø- og kystfartøy for godstransport som utelukkende brukes til kyst- og 

nærskipsfartstjenester beregnet på å muliggjøre overgang til sjøtransport for 

gods som for øyeblikket transporteres på land, med direkte CO2-utslipp 

(eksosutslipp), beregnet ved hjelp av EEDI, som er 50 % lavere enn den 

gjennomsnittlige referanseverdien for CO2-utslipp definert for tunge 

kjøretøyer (undergruppe 5-LH) i samsvar med artikkel 11 i forord-

ning 2019/1242, 

Når Kommisjonen vurderer om et fartøy kan anses som et rent kjøretøy, vil den ta 

hensyn til utviklingen i den aktuelle sektoren, herunder ved å henvise til de 

tekniske utvelgingskriteriene som en virksomhet anses for å bidra vesentlig til 

begrensning av klimaendringer i henhold til, som fastsatt i den relevante delegerte 

rettsakten i henhold til forordning (EU) 2020/852, 

f) når det gjelder rullende materiell til jernbane: 

i) rullende materiell med ingen direkte CO2-utslipp (eksosutslipp), 

ii)  rullende materiell med ingen direkte CO2-eksosutslipp når det går på et spor 

med nødvendig infrastruktur, og som bruker en konvensjonell motor dersom 

en slik infrastruktur ikke er tilgjengelig (bimodal drift),  

g)  når det gjelder luftfartøyer: 

i) et luftfartøy med ingen direkte CO2-utslipp (eksosutslipp), 

ii)  et luftfartøy med vesentlig forbedret miljøprestasjon sammenlignet med et 

luftfartøy med samme startmasse tilsvarende et alternativ som er allment 

tilgjengelig på markedet,  

21) «kraftvarme» kraftvarme som definert i artikkel 2 nr. 30 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv (EU) 2012/27(23), 

22) «forurenset område» et område der det er bekreftet forekomst av materialer eller stoffer, 

forårsaket av menneskelig virksomhet, i et slikt omfang at de utgjør en betydelig risiko 

for menneskers helse eller miljøet, idet det tas hensyn til nåværende og godkjent 

framtidig bruk av grunnen, havbunnen eller elvene,  

23) «demonstrasjonsprosjekt» demonstrasjonsprosjekt som definert i artikkel 2 nr. 24 i 

forordning (EU) 2019/943,  

24) «digitalisering» innføring av teknologier som utføres ved hjelp av elektronisk utstyr 

og/eller systemer som gjør det mulig å øke produktfunksjonaliteten, utvikle nettjenester, 

modernisere prosesser eller migrere til forretningsmodeller basert på avskaffelse av 

mellomledd ved vareproduksjon og tjenestelevering, noe som i siste instans har en 

transformerende virkning, 

25) «sluttbehandling» sluttbehandling som definert i artikkel 3 nr. 19 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2008/98/EF(24), 

26) «operatør av distribusjonsnett» operatør av distribusjonsnett som definert i artikkel 2 

nr. 29 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/944(25),  

27) «fjernvarme» eller «fjernkjøling» fjernvarme eller fjernkjøling som definert i artikkel 2 

nr. 19 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2010/31(26),  

  

(23)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om endring av 

direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU og om oppheving av direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT  L 315 av 

14.11.2012, s. 1). 

(24) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse 

direktiver (EUT  L 312 av 22.11.2008, s. 3). 

(25)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2019/944/EF av 5. juni 2019 om felles regler for det indre marked for 

elektrisk kraft og om endring av direktiv 2012/27/EF (EUT  L 158 av 14.6.2019, s. 125).  

(26)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU av 19. mai 2010 om bygningers energiytelse (EUT  L 153 av 

18.6.2010, s. 13). 
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28) «fjernvarme- og/eller fjernkjølingssystemer» varme- og/eller kjøleproduksjonsanlegg og 

varmelagrings- og distribusjonsnett, som omfatter både primære transmisjonsnett og 

sekundære rørledningsnett til forsyning av varme eller kjøling til forbrukerne. 

Henvisning til fjernvarme skal tolkes som fjernvarme- og/eller fjernkjølingssystemer, 

avhengig av om nettene leverer varme eller kjøling sammen eller hver for seg. 

29) «miljøinnovasjon» alle former for innovativ virksomhet, herunder ny e produksjons-

prosesser, nye produkter eller tjenester og nye ledelses- og forretningsmetoder som fører 

til eller sikter mot en vesentlig forbedring av miljøvernet og en betydelig reduksjon av 

miljøvirkningene av forurensning. Med hensyn til denne definisjonen anses følgende 

ikke som innovasjoner:  

a) Virksomhet som bare fører til mindre endringer eller forbedringer av miljøvernet. 

b) Økt produksjons- eller tjenestekapasitet oppnådd gjennom innføring av 

produksjons- eller logistikksystemer som i høy grad ligner dem som allerede 

anvendes. 

c) Endringer i forretningspraksis, organisering av arbeidsplassen eller forhold til 

utenverdenen som er basert på organisasjonsmessige metoder som allerede er i 

bruk i foretaket. 

d) Endret ledelsesstrategi. 

e) Fusjoner og overtakelser. 

f) Opphør av bruken av en prosess. 

g)  Alminnelig utskifting eller utvidelse av kapitalvarer. 

h) Endringer som utelukkende skyldes endringer i faktorpriser, tilpasning, ordinære 

sesongmessige eller andre sykliske endringer. 

i) Handel med nye eller vesentlig forbedrede produkter. 

30) «økosystem» økosystem som definert i artikkel 2 nr. 13 i forordning (EU) 2020/852,  

31) «energieffektivitet» energieffektivitet som definert i artikkel 2 nr. 4 i direktiv 2012/ 

27/EU, 

32) «energilagring» energilagring i elektrisitetsnettet som definert i artikkel 2 nr. 59 i direktiv 

(EU) 2019/944, 

33) «energilagringsanlegg» energilagringsanlegg i elektrisitetsnettet som definert i artikkel 2 

nr. 60 i direktiv (EU) 2019/944, 

34) «effektiv fjernvarme og fjernkjøling» effektiv fjernvarme og fjernkjøling som definert i 

artikkel 2 nr. 41 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU, 

35) «energi fra fornybare energikilder» energi som er produsert ved anlegg som bare bruker 

fornybare energikilder som definert i artikkel 2 nr. 1 i direktiv (EU) 2018/2001, samt den 

andelen, uttrykt som brennverdi, som er produsert av fornybare energikilder ved 

hybridanlegg som også bruker konvensjonelle energikilder, og omfatter fornybar 

elektrisitet som brukes til å fylle lagringssystemer som er tilkoplet bak måleren (installert 

sammen eller som supplement til det fornybare anlegget), men ikke elektrisk kraft som 

produseres som et resultat av lagringssystemer, 

36) «energiinfrastruktur»(27) fysisk utstyr eller anlegg som befinner seg i Unionen eller 

knytter Unionen til ett eller flere tredjeland, og som omfattes av følgende kategorier: 

a) Når det gjelder elektrisitet:  

  

(27)  Prosjekter som er ment for én bruker eller en liten gruppe av forhåndsidentifiserte brukere, og som er 

skreddersydd til deres behov («dedikert infrastruktur»), anses ikke som energiinfrastruktur.  
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i) Transmisjons- og distribusjonssystemer, idet det med «transmisjon» menes 

transport av elektrisk kraft både på land og til sjøs gjennom samkjørings-

nettet for svært høy spenning og høyspenning med sikte på levering til 

sluttkunder eller til distributører, uten at forsyning er omfattet, og idet det 

med «distribusjon» menes transport av elektrisk kraft både på land og til sjøs 

gjennom distribusjonsnett med høy, middels og lav spenning med sikte på 

levering til kunder, uten at forsyning er omfattet. 

ii)  Utstyr eller anlegg som er avgjørende for at systemene definert i punkt  i) 

skal kunne drives på en sikker, pålitelig og effektiv måte, herunder 

beskyttelses-, overvåkings- og kontrollsystemer på alle spenningsnivåer og 

understasjoner. 

iii)  Fullt integrerte nettkomponenter som definert i artikkel 2 nr. 51 i direktiv 

(EU) 2019/944. 

iv) Intelligente elektrisitetsnett, det vil si systemer og komponenter som 

integrerer informasjons- og kommunikasjonsteknologi gjennom opera-

sjonelle digitale plattformer, kontrollsystemer og sensorteknologier både på 

transmisjons- og distribusjonsnivå, med sikte på et mer pålitelig, effektivt og 

intelligent transmisjons- og distribusjonsnett for elektrisk kraft, økt kapasitet 

til å integrere nye former for produksjon, lagring og forbruk og fremming av 

nye forretningsmodeller og markedsstrukturer. 

v) Offshoreelektrisitetsnett, det vil si infrastrukturutstyr eller -anlegg til 

transmisjon eller distribusjon av elektrisk kraft som definert i punkt i), som 

har dobbel funksjonalitet: overføringsforbindelse og transmisjon eller 

distribusjon av fornybar elektrisk kraft til sjøs fra offshoreproduksjonsanlegg 

til to eller flere land. Dette omfatter også intelligente nett samt alt offshore-

utstyr eller alle offshoreanlegg som er avgjørende for sikker, pålitelig og 

effektiv drift, herunder beskyttelses-, overvåkings- og kontrollsystemer, og 

nødvendige understasjoner dersom de også sikrer driftskompatibilitet 

mellom teknologier og blant annet grensesnittkompatibilitet mellom 

forskjellige teknologier. 

b) Når det gjelder gass (naturgass, biogass – herunder biometan – og/eller fornybar 

gass av ikke-biologisk opprinnelse): 

i) Transmisjons- og distribusjonsrørledninger til transport av gass som inngår i 

et nett, unntatt høytrykksrørledninger som brukes til oppstrømsdistribusjon 

av naturgass.  

ii)  Underjordiske lagringsanlegg som er koplet til høytrykksrørledninger for 

gass nevnt i punkt i).  

iii)  Anlegg for mottak, lagring og ny omdanning til gass eller dekompresjon for 

flytende eller komprimert gass.  

iv) Utstyr eller anlegg som er avgjørende for at systemet skal kunne drives på en 

sikker, pålitelig og effektiv måte eller for å muliggjøre toveiskapasitet, 

herunder kompressorstasjoner. 

v) Intelligente gassnett, det vil si ethvert av følgende utstyr eller anlegg som har 

til formål å muliggjøre og lette integrering av fornybare gasser og lav-

karbongasser (herunder hydrogen eller gasser av ikke-biologisk opprinnelse) 

i nettet: digitale systemer og komponenter som integrerer informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi, kontrollsystemer og sensorteknologier for å 

muliggjøre interaktiv og intelligent overvåking, måling, kvalitetskontroll og 

styring av produksjon, transmisjon, distribusjon og forbruk av gass innenfor 

et gassnett. Dessuten kan intelligente nett også omfatte utstyr som gjør det 

mulig å vende strømmene fra distribusjons- til transmisjonsnivå og foreta 

nødvendige oppgraderinger av det eksisterende nettet.  
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c) Når det gjelder hydrogen(28): 

i) Transmisjonsrørledninger til høytrykkstransport av hydrogen samt 

distribusjonsrørledninger til lokal distribusjon av hydrogen som gir tilgang 

for flere nettbrukere på et gjennomsiktig og ikke-diskriminerende grunnlag. 

ii)  Lagringsanlegg, det vil si anlegg som brukes til lagring av hydrogen med 

høy renhetsgrad, herunder den delen av en hydrogenterminal som brukes til 

lagring, men med unntak av den delen som brukes til produksjonsvirk-

somhet, herunder anlegg som utelukkende er forbeholdt hydrogennett -

operatører i forbindelse med utførelsen av deres oppgaver. Hydrogenlag-

ringsanlegg omfatter underjordiske lagringsanlegg som er tilkoplet 

høytrykkstransmisjons- eller distribusjonsrørledningene for hydrogen nevnt i 

punkt i). 

iii)  Anlegg for sending, mottak, ny omdanning til gass eller dekompresjon av 

hydrogen eller hydrogen som er integrert i andre kjemiske stoffer med det 

formål å injisere hydrogen i nettet enten til gass eller til hydrogen. 

iv) Terminaler, det vil si anlegg som brukes til omdanning av flytende hydrogen 

til gassformig hydrogen med sikte på injeksjon i hydrogennettet. Terminaler 

omfatter hjelpeutstyr og midlertidig lagring som er nødvendig for 

transformasjonsprosessen og etterfølgende injeksjon i hydrogennettet, men 

omfatter ikke noen del av hydrogenterminalen som brukes til lagring. 

v) Overføringsforbindelser, det vil si et hydrogennett (eller en del av det) som 

krysser eller spenner over en grense mellom medlemsstater eller mellom en 

medlemsstat og et tredjeland opp til medlemsstatenes territorium eller den 

aktuelle medlemsstatens territorialfarvann. 

vi) Utstyr eller anlegg som er avgjørende for at hydrogensystemet skal kunne 

drives på en sikker, pålitelig og effektiv måte eller for å muliggjøre 

toveiskapasitet, herunder kompressorstasjoner. 

d) Når det gjelder karbondioksid(29): 

i) Rørledninger, bortsett fra oppstrømsrørledningsnett, som brukes til transport 

av karbondioksid fra mer enn én kilde, det vil si industrianlegg (herunder 

kraftverk) som produserer karbondioksidgass ved forbrenning eller andre 

kjemiske reaksjoner som involverer fossile eller ikke-fossile karbonholdige 

forbindelser med sikte på permanent geologisk lagring av karbondioksid i 

henhold til artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF(30) 

eller med sikte på bruk av karbondioksid som utgangsmateriale eller for å 

øke utbyttet av biologiske prosesser. 

ii)  Anlegg for omdanning til væske og lagring av karbondioksid med sikte på 

transport eller lagring.  

iii)  Infrastruktur i en geologisk formasjon som brukes til permanent geologisk 

lagring av karbondioksid i henhold til artikkel 3 i direktiv 2009/31/EF og 

tilknyttede overflate- og injeksjonsanlegg.  

  

(28)  Ethvert av de aktivaene som er angitt i punkt i)–vi) når det gjelder hydrogen, kan være nyoppførte aktiva eller 

aktiva som konverteres fra naturgass til hydrogen, eller en kombinasjon av de to. Aktiva som er angitt i punkt i)–

vi) når det gjelder hydrogen, og som omfattes av tredjepartstilgang, anses som energiinfrastruktur.  

(29)  Aktiva som er angitt i punkt i)–iv) når det gjelder karbondioksid, og som omfattes av tredjepartstilgang, anses 

som energiinfrastruktur. 

(30)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF av 23. april 2009 om geologisk lagring av karbondioksid og om 

endring av rådsdirektiv 85/337/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 

2006/12/EF, 2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 (EUT  L 140 av 5.6.2009, s. 114).  
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iv) Utstyr eller anlegg som er avgjørende for at det aktuelle systemet skal kunne 

drives på en riktig, sikker og effektiv måte, herunder beskyttelses-, 

overvåkings- og kontrollsystemer. Dette kan omfatte særlige mobile aktiva 

for transport og lagring av karbondioksid, forutsatt at slike mobile aktiva 

oppfyller definisjonen av et rent kjøretøy. 

e) Infrastruktur som brukes til transmisjon eller distribusjon av termisk energi i form 

av damp, varmtvann eller kjølte væsker fra flere produsenter/brukere, basert på 

bruk av fornybar energi eller spillvarme fra industrielle bruksområder. 

f) Prosjekter av felles interesse som definert i artikkel 2 nr. 4 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 347/2013(31) og prosjekter av gjensidig interesse som 

nevnt i traktatens artikkel 171. 

g)  Andre infrastrukturkategorier som gjør at produsenter og brukere av fornybar eller 

karbonfri energi kan kople seg fysisk eller trådløst til og fra flere tilførsels- og 

uttakspunkter, og som tredjeparter som ikke tilhører samme foretak som 

infrastruktureierne/-forvalterne, har tilgang til.  

37) «energiytelse» en bygnings energiytelse som definert i artikkel 2 nr. 4 i direktiv  

2010/31/EU,  

38) «energisparing» energisparing som definert i artikkel 2 nr. 5 i direktiv 2012/27/EU, 

39) «miljøvern» enhver handling eller virksomhet som har til formål å redusere eller 

forebygge forurensning, negative miljøvirkninger eller andre skader på fysiske 

omgivelser (herunder luft, vann og jord), økosystemer eller naturressurser som følge av 

menneskelig virksomhet, herunder å begrense klimaendringer, redusere risikoen for slike 

skader, beskytte og gjenopprette det biologiske mangfoldet eller føre til en mer effektiv 

bruk av naturressursene, herunder energisparingstiltak og bruk av energi fra fornybare 

kilder og andre teknikker for reduksjon av klimagassutslipp og andre forurensende 

stoffer, i tillegg til å gå over til modeller for sirkulær økonomi for å redusere bruken av 

primære materialer og øke effektiviteten. Dette omfatter også tiltak som styrker 

tilpasningsevnen og begrenser sårbarheten overfor klimavirkninger, 

40) «miljøavgift eller parafiskal avgift» en avgift på et særskilt avgiftsgrunnlag på produkter 

eller på tjenester som har en klar negativ miljøvirkning, eller som har til formål å 

avgiftsbelaste enkelte former for virksomhet, varer eller tjenester slik at miljøkostnadene 

kan inngå i prisen, eller slik at produsenter og forbrukere styres mot en mer miljøvennlig 

virksomhet, 

41) «evalueringsplan» et dokument som gjelder én eller flere støtteordninger, og som 

inneholder minst følgende:  

a) Målene som skal evalueres.  

b) Evalueringsspørsmålene.  

c) Resultatindikatorene.  

d) Den planlagte metoden for evalueringen.  

e) Kravene til datainnsamling.  

f) Den foreslåtte tidsplanen for evalueringen, herunder fristen for innsending av den 

foreløpige og den endelige evalueringsrapporten.  

g)  En beskrivelse av det uavhengige organet som foretar evalueringen, eller av de 

kriteriene som vil bli anvendt for å velge det, og metodene som skal sikre at 

evalueringen offentliggjøres. 

42) «ordning for utvidet produsentansvar» ordning for utvidet produsentansvar som definert i 

artikkel 2 nr. 21 i direktiv 2008/98/EF,  

  

(31)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 347/2013 av 17. april 2013 om retningslinjer for transeuropeisk 

energiinfrastruktur og om oppheving av vedtak nr. 1364/2006/EF og endring av forordning (EF) nr. 713/2009, 

(EF) nr. 714/2009 og (EF) nr. 715/2009 (EUT  L 115 av 25.4.2013, s. 39). 
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43) «produsent» et foretak som produserer elektrisk kraft til kommersielle formål, 

44) «klimagass» enhver gass som bidrar til drivhuseffekten ved å absorbere infrarød stråling, 

herunder karbondioksid, metan, dinitrogenoksid og fluorholdige gasser som hydrofluor-

karboner, 

45) «høyeffektiv kraftvarme» høyeffektiv kraftvarme som definert i artikkel 2 nr. 34 i 

direktiv 2012/27/EU, 

46) «operatør av hydrogennett» en fysisk eller juridisk person som utfører transport gjennom 

hydrogennettet, og har ansvar for driften, vedlikeholdet og, ved behov, utbyggingen av 

hydrogennettet i et bestemt område samt eventuelle overføringsforbindelser til andre 

hydrogennett, og som har ansvar for å sikre at nettet på lang sikt kan dekke en rimelig 

etterspørsel etter hydrogentransport, 

47) «ubalanse» ubalanse som definert i artikkel 2 nr. 8 i kommisjonsforordning (EU) 

2017/2195, 

48) «balanseavregning» balanseavregning som definert i artikkel 2 nr. 9 i kommisjons-

forordning (EU) 2017/2195, 

49) «periode for balanseavregning» periode for balanseavregning som definert i artikkel 2 

nr. 15 i forordning (EU) 2019/943, 

50) «individuell støtte» ad hoc-støtte og meldepliktige støttetildelinger på grunnlag av en 

støtteordning, 

51) «avbruddsordning» et tiltak for forsyningssikkerhet for elektrisk kraft som har til formål 

å sikre en stabil frekvens i elektrisitetsnettet eller løse forsyningssikkerhetsproblemer på 

kort sikt, herunder ved å avbryte belastningen, 

52) «svært liten bedrift» et foretak som oppfyller vilkårene for svært små bedrifter i 

kommisjonsrekommandasjonen om definisjonen av svært små, små og mellomstore 

bedrifter(32), 

53) «naturbasert løsning» en løsning som er inspirert og støttet av naturen, og som er 

kostnadseffektiv og samtidig gir miljømessige, sosiale og økonomiske fordeler og bidrar 

til å bygge opp motstandsdyktighet, og som gjennom lokalt tilpassede, ressurseffektive 

og systemiske intervensjoner skaper flere og mer forskjelligartede naturområder og 

naturegenskaper og -prosesser i byer, landskap og havområder, 

54) «tiltak mot overbelastning av nettet» et tiltak for forsyningssikkerhet for elektrisk kraft 

som har til formål å kompensere for utilstrekkelighet i transmisjons- eller 

distribusjonsnettet for elektrisk kraft, 

55) «forurensende stoff» forurensende stoff som definert i artikkel 2 nr. 10 i forordning (EU) 

2020/852, 

56) «forurenser» forurenser som definert i nr. 3 i vedlegget til rådsrekommandasjon 

75/436/Euratom, EKSF, EØF(33), 

57) «forurensning» forurensning som definert i artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/75/EU(34), 

58) «prinsipp om at forurenser betaler» at kostnadene ved tiltak for å håndtere forurensning 

bør dekkes av den som forårsaker forurensningen, 

59) «forberedelse til ombruk» forberedelse til ombruk som definert i artikkel 3 nr. 16 i 

direktiv 2008/98/EF,  

  

(32)  Kommisjonsrekommandasjon av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter 

(EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36). 

(33) Rådsrekommandasjon av 3. mars 1975 om kostnadsfordeling og offentlige myndigheters tiltak i miljøsaker (EFT 

L 194 av 25.7.1975, s. 1). 

(34) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp (integrert forebygging 

og begrensning av forurensning) (EUT  L 334 av 17.12.2010, s. 17).  
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60) «infrastruktur for lading» en fast eller mobil infrastruktur som forsyner rene kjøretøyer 

eller rent mobilt serviceutstyr med elektrisitet, 

61) «gjenvinning» gjenvinning som definert i artikkel 3 nr. 15 i direktiv 2008/98/EF, 

62) «materialgjenvinning» materialgjenvinning som definert i artikkel 3 nr. 17 i 

direktiv 2008/98/EF, 

63) «referanseprosjekt» et eksempel på et prosjekt som er representativt for det 

gjennomsnittlige prosjektet i en kategori av støtteberettigede mottakere under en 

støtteordning,  

64) «infrastruktur for påfyll av drivstoff» fast eller mobil infrastruktur for levering av 

hydrogen, naturgass i gassform (komprimert naturgass (CNG)) og flytende form 

(flytende naturgass (LNG)), biogass og biodrivstoff, herunder avansert biodrivstoff, eller 

syntetisk drivstoff som er produsert av fornybar energi eller lavutslippsenergi, 

65) «rehabilitering» miljøstyringstiltak som har til formål å gjenopprette et nivå av 

økosystemets funksjon i et forringet område, der målet er ny og løpende levering av 

økosystemtjenester framfor et biologisk mangfold og integritet i et særlig naturlig eller 

delvis naturlig referanseøkosystem, 

66) «sanering» miljøstyringstiltak, for eksempel fjerning eller detoksifisering av 

forurensende stoffer eller overskytende næringsstoffer fra jord og vann, som har til 

formål å fjerne kilder til forringelse, 

67) «fornybar elektrisitet» elektrisitet fra fornybare kilder som definert i artikkel 2 nr. 1 i 

direktiv (EU) 2018/2001, 

68) «fellesskap for fornybar energi» fellesskap for fornybar energi som definert i artikkel 2 

nr. 16 i direktiv (EU) 2018/2001, 

69) «fornybar energi» energi fra fornybare kilder eller fornybar energi som definert i 

artikkel 2 nr. 1 i direktiv (EU) 2018/2001,  

70) «fornybart hydrogen» hydrogen produsert av fornybar energi i samsvar med de metodene 

som er fastsatt for fornybart flytende og gassformig transportdrivstoff av ikke-biologisk 

opprinnelse i direktiv (EU) 2018/2001, 

71) «fornybart flytende og gassformig transportdrivstoff av ikke-biologisk opprinnelse» 

fornybart flytende og gassformig transportdrivstoff av ikke-biologisk opprinnelse som 

definert i artikkel 2 nr. 36 i direktiv (EU) 2018/2001, 

72) «ressurstilstrekkelighet» et nivå av produsert kapasitet som anses for å være tilstrekkelig 

til å dekke etterspørselen i et budområde i en bestemt periode, på grunnlag av en 

tradisjonell statistisk indikator som anvendes av organisasjoner som Unionens 

institusjoner anser for å spille en viktig rolle ved opprettelsen av et indre marked for 

elektrisk kraft, for eksempel det europeiske nettverk av operatører av transmisjonsnett for 

elektrisk kraft (ENTSO-E), 

73) «ressurseffektivitet» reduksjon av den mengden innsatsfaktorer som er nødvendig for å 

produsere en produksjonsenhet eller erstatte primære innsatsfaktorer med sekundære 

innsatsfaktorer, 

74) «gjenoppretting» prosessen med å bistå med gjenoppretting av et økosystem som et 

middel til å bevare det biologiske mangfoldet og øke økosystemenes motstandsdyktighet, 

særlig overfor klimaendringer. Gjenoppretting av økosystemer omfatter tiltak for 

forbedring av et økosystems tilstand og gjenopprettelse av et økosystem der denne 

tilstanden har gått tapt, og forbedring av økosystemenes motstandsdyktighet overfor og 

tilpasning til klimaendringer, 

75) «ombruk» ombruk som definert i artikkel 3 nr. 13 i direktiv 2008/98/EF, som omfatter 

enhver operasjon der produkter eller komponenter som ikke er avfall, blir benyttet om 

igjen til andre formål enn de opprinnelig ble produsert til,  
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76) «liten bedrift» et foretak som oppfyller vilkårene for små bedrifter i kommisjons-

rekommandasjonen om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter, 

77) «små og mellomstore bedrifter (SMB-er)» foretak som oppfyller vilkårene i kommisjons-

rekommandasjonen om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter, 

78) «lite selskap med middels markedsverdi» et foretak som ikke er en SMB, med høyst 499 

ansatte beregnet i samsvar med artikkel 3–6 i vedlegg I til kommisjonsforordning (EU) 

nr. 651/2014(35), og med en årsomsetning på høyst 100 millioner euro eller en årsbalanse 

på høyst 86 millioner euro. Flere enheter vil bli ansett som ett foretak dersom et av 

vilkårene i artikkel 3 nr. 3 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 651/2014 er oppfylt, 

79) «intelligent lading» en ladeoperasjon der intensiteten av den elektriske kraften som 

leveres til batteriet, justeres i sanntid på grunnlag av informasjon som er mottatt via 

elektronisk kommunikasjon, 

80) «intelligent beredskap» bygningers eller bygningsenheters evne til å tilpasse driften til 

beboerens behov, herunder optimalisering av energieffektiviteten og den samlede 

ytelsen, og til å tilpasse drift som reaksjon på signaler fra nettet, 

81) «standard balanseansvar» ikke-diskriminerende balanseansvar på tvers av teknologier 

som ikke fritar noen produsent for balanseansvar som fastsatt i artikkel 5 i forordning 

(EU) 2019/943, 

82) «igangsetting av arbeidet» det første bindende tilsagnet (for eksempel om å bestille utstyr 

eller sette i gang byggearbeid) som gjør en investering ugjenkallelig. Kjøp av grunn og 

forarbeid, for eksempel innhenting av tillatelser og gjennomføring av forundersøkelser, 

anses ikke som igangsetting av arbeid. Når det gjelder overtakelser, menes med 

«igangsetting av arbeid» tidspunktet for anskaffelse av de eiendelene som er direkte 

knyttet til den anskaffede virksomheten,  

83) «strategisk reserve» en kapasitetsmekanisme der elektrisitetskapasiteten, for eksempel 

produksjon, lagring eller etterspørselsfleksibilitet, holdes utenfor markedet for elektrisk 

kraft og bare brukes under særlige omstendigheter,  

84) «samlede kostnader ved eierskap» de samlede kostnadene ved anskaffelse og besittelse 

av et kjøretøy i dets levetid, herunder kostnadene ved anskaffelse eller leasing av 

kjøretøyet, drivstoffkostnader, utgifter til vedlikehold og reparasjon, forsikringskost -

nader, finansieringskostnader og avgifter, 

85) «operatør av transmisjonsnett» operatør av transmisjonsnett (TSO) som definert i 

artikkel 2 nr. 35 i direktiv (EU) 2019/944,  

86) «kjøretøy» et av følgende:  

a) Et veigående kjøretøy i klasse M1, M2, N1, M3, N2, N3 eller L.  

b) Et innlands- eller et sjø- og kystfartøy for passasjer- eller godstransport.  

c) Rullende materiell.  

d) Et luftfartøy. 

87) «behandling» behandling som definert i artikkel 3 nr. 14 i direktiv 2008/98/EF,  

  

(35) 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).  
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88) «minste avgiftssats i Unionen» den minste avgiftssatsen fastsatt i Unionens regelverk. 

Når det gjelder energiprodukter og elektrisk kraft, menes med dette den minste 

avgiftssatsen som er fastsatt i vedlegg I til rådsdirektiv 2003/96/EF(36),  

89) «EU-standard» 

a) en obligatorisk EU-standard som fastsetter de nivåene som de enkelte foretakene 

skal nå på miljøområdet, med unntak av standarder eller mål fastsatt på 

unionsplan, som er bindende for medlemsstatene, men ikke for enkeltforetak,  

b) plikten til å bruke de beste tilgjengelige teknikkene (BAT) som definert i 

direktiv 2010/75/EU og til å sikre at utslippsnivåene ikke overstiger de nivåene 

som ville blitt oppnådd ved anvendelse av BAT; dersom de utslippsnivåene som 

er forbundet med BAT(37), er definert i gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold 

til direktiv 2010/75/EU eller i henhold til andre gjeldende direktiver, får disse 

nivåene anvendelse i forbindelse med disse retningslinjene. Dersom disse nivåene 

uttrykkes som et intervall, gjelder den grensen der BAT først blir oppnådd for det 

aktuelle foretaket, 

90) «avfall» avfall som definert i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2008/98/EF, 

91) «spillvarme» spillvarme som definert i artikkel 2 nr. 9 i direktiv (EU) 2018/2001. 

3. VURDERING AV FORENLIG HET I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKKEL 107 NR. 3 BOKSTAV C) 

20. I disse retningslinjene fastsettes forenlighetskriterier i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 

bokstav c) for støttetiltak for miljøvern, herunder klimavern, og energimål som omfattes av 

meldingskravet i traktatens artikkel 108 nr. 3.  

21. På grunnlag av traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c) kan Kommisjonen anse som forenlig med 

det indre marked statsstøtte som har til formål å lette utviklingen av enkelte økonomiske 

aktiviteter i Unionen (positivt vilkår), forutsatt at støtten ikke endrer vilkårene for handelen i et 

omfang som strider mot felles interesser (negativt vilkår). 

22. Når Kommisjonen vurderer om støtte til miljøvern og energi kan anses som forenlig med det 

indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c), vil den analysere følgende 

aspekter: 

a) Når det gjelder det første (positive) vilkåret om at støtten fremmer utviklingen av en 

økonomisk aktivitet: 

i) Identifisering av den økonomiske aktiviteten som fremmes av tiltaket, dets 

positive virkninger for samfunnet som helhet og, dersom det er relevant, dets 

relevans for Unionens særskilte politikk (se avsnitt  3.1.1).  

ii)  Støttens insentiveffekt (se avsnitt 3.1.2).  

iii)  Ingen overtredelse av relevante bestemmelser i unionsretten (se avsnitt  3.1.3).  

b) Når det gjelder det andre (negative) vilkåret om at støtten ikke endrer vilkårene for 

handelen i et omfang som strider mot felles interesser: 

i) Behovet for statlig inngripen (se avsnitt  3.2.1.1). 

ii)  Støttens hensiktsmessighet (se avsnitt  3.2.1.2).  

  

(36)  Rådsdirektiv 2003/96/EF av 27. oktober 2003 om en omstrukturering av fellesskapsrammen for avgifter på 

energiprodukter og elektrisk kraft (EUT  L 283 av 31.10.2003, s. 51). 

(37)  Dette kan omfatte tilknyttede utslippsnivåer (BAT-AEL), tilknyttede energieffektivitetsnivåer (BAT-AEEL) eller 

tilknyttede miljøprestasjonsnivåer (BAT -AEPL).  
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iii)  Støttens forholdsmessighet (begrensning av støtten til det minimum som er 

nødvendig for å nå målet med støtten), herunder kumulering (se avsnitt  3.2.1.3).  

iv) Støttens åpenhet (se avsnitt 3.2.1.4). 

v) Unngåelse av utilbørlige negative virkninger av støtten på konkurransen og 

samhandelen (se avsnitt 3.2.2).  

vi) Avveining av støttens positive og negative virkninger (se avsnitt  3.3). 

3.1 Positivt vilkår: Støtten skal fremme utviklingen av en økonomisk aktivitet 

3.1.1 Identifisering av den økonomiske aktiviteten som fremmes av tiltaket, dets positive virkninger 

for samfunnet som helhet og, dersom det er relevant, dets relevans for Unionens særskilte 

politikk  

23. Når medlemsstatene melder støtte, skal de identifisere den økonomiske aktiviteten som vil bli 

fremmet som følge av støtten, og hvordan utviklingen av denne aktiviteten støttes.  

24. Støtte til forebygging eller reduksjon av de negative virkningene av økonomisk aktivitet på 

klimaet eller miljøet kan fremme utviklingen av økonomisk aktivitet ved å øke den aktuelle 

økonomiske aktivitetens bærekraft. Støtten kan også sikre at aktiviteten kan fortsette i framtiden 

uten å skape uforholdsmessige miljøskader og ved å støtte opprettelsen av ny økonomisk 

aktivitet og nye tjenester (støtte til utvikling av den såkalte «grønne økonomien»).  

25. Medlemsstatene skal også beskrive om og hvordan støtten vil bidra til å nå målene for Unionens 

klimapolitikk, miljøpolitikk og energipolitikk og nærmere bestemt de forventede fordelene ved 

støtten i form av dens vesentlige bidrag til miljøvern, herunder begrensning av klimaendringer, 

eller et velfungerende indre marked for energi. 

3.1.2 Insentiveffekt  

26. Støtte kan anses for å fremme en økonomisk aktivitet bare dersom den har en insentiveffekt. Det 

foreligger en insentiveffekt dersom støtten får mottakeren til å endre atferd, iverksette 

ytterligere økonomisk aktivitet eller iverksette en mer miljøvennlig økonomisk aktivitet som 

den ikke ville ha utført uten støtten, eller ville ha utført på en begrenset eller annen måte.  

27. Støtten skal ikke støtte kostnadene ved en aktivitet som støttemottakeren uansett ville ha utført, 

eller kompensere for den normale forretningsrisikoen ved en økonomisk aktivitet(38). 

28. Påvisning av en insentiveffekt forutsetter at det faktiske scenarioet og det sannsynlige 

kontrafaktiske scenarioet identifiseres dersom det ikke ytes støtte(39). Kommisjonen vil 

undersøke dette på grunnlag av kvantifiseringen nevnt i avsnitt  3.2.1.3. 

29. Kommisjonen mener at støtten ikke har en insentiveffekt for støttemottakeren i tilfeller der 

igangsetting av arbeid på prosjektet fant sted før støttemottakeren inngav en skriftlig søknad om 

støtte til de nasjonale myndighetene. I tilfeller der støttemottakeren påbegynner gjennomfø-

ringen av et prosjekt før det er søkt om støtte, vil enhver støtte til dette prosjektet i prinsippet 

ikke bli ansett som forenlig med det indre marked.  

  

(38)  Se Domstolens dom av 13. juni 2013, HGA m.fl. mot Kommisjonen, C-630/11 P til C-633/11 P, 

ECLI:EU:C:2013:387, premiss 104. 

(39)  Dette scenarioet skal være troverdig, realistisk og basert på de faktorene som gjaldt på det tidspunktet 

støttemottakeren traff sin beslutning om prosjektet. Medlemsstatene oppfordres til å bygge på offisie lle 

styredokumenter, risikovurderinger, økonomiske rapporter, interne forretningsplaner, ekspertuttalelser og andre 

undersøkelser knyttet til prosjektet som vurderes. Dokumenter som inneholder informasjon om etterspørsels-

prognoser, kostnadsprognoser, økonomiske prognoser, dokumenter som framlegges for en investeringskomité, og 

som beskriver forskjellige investerings-/driftsscenarioer, eller dokumenter som framlegges for finansinstitusjoner, 

kan hjelpe medlemsstatene med å dokumentere insentiveffekten. Disse dokumentene skal være aktuelle i 

prosessen med å treffe investerings-/driftsbeslutningen.  
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30. Søknaden om støtte kan ha forskjellige former, herunder for eksempel et bud i en anbudskon-

kurranse. Søknaden skal minst inneholde søkerens navn, en beskrivelse av prosjektet eller 

virksomheten, herunder prosjektets eller virksomhetens beliggenhet, og det støttebeløpet som er 

nødvendig for å gjennomføre prosjektet eller virksomheten. 

31. I enkelte unntakstilfeller kan støtte ha en insentiveffekt også på prosjekter som er påbegynt før 

søknaden om støtte. Støtte anses særlig for å ha en insentiveffekt i følgende situasjoner:  

a) Støtten ytes automatisk i samsvar med objektive og ikke-diskriminerende kriterier og 

uten ytterligere skjønn fra medlemsstatens side, og tiltaket er vedtatt og trådt i kraft før 

arbeidet med det støttede prosjektet eller den støttede virksomheten er påbegynt, unntatt 

ved etterfølgende skatteordninger, der virksomheten allerede var omfattet av de tidligere 

ordningene i form av skattefordeler.  

b) De nasjonale myndighetene har før igangsettingen av arbeidet kunngjort at de har til 

hensikt å innføre det foreslåtte støttetiltaket dersom Kommisjonen godkjenner tiltaket i 

henhold til traktatens artikkel 108 nr. 3. Denne kunngjøringen skal gjøres tilgjengelig på 

et offentlig nettsted eller andre offentlig tilgjengelige medier med forholdsvis bred og lett 

tilgang og klart angi hvilken type prosjekter medlemsstaten foreslår som støtteberettiget, 

og fra hvilket tidspunkt medlemsstaten har til hensikt å anse slike prosjekter som 

støtteberettiget. Den foreslåtte støtteberettigelsen skal ikke være unødig begrenset. 

Støttemottakeren skal før igangsettingen av arbeidet ha underrettet den myndigheten som 

yter støtten, om at det foreslåtte støttetiltaket ble ansett som et vilkår for de investerings-

beslutningene som er truffet. Dersom medlemsstaten trenger en slik kunngjøring for å 

påvise en insentiveffekt, skal den som ledd i sin melding om statsstøtte framlegge en 

kopi av kunngjøringen og en lenke til det nettstedet der den ble offentliggjort, eller 

dokumentasjon på at den er offentlig tilgjengelig.  

c) Driftsstøtte til eksisterende anlegg for miljøvennlig produksjon der det ikke er noen 

«igangsetting av arbeidet» fordi det ikke er noen betydelige nye investeringer. I disse 

tilfellene kan insentiveffekten påvises ved en endring som innebærer at anlegget drives 

på en miljøvennlig måte, snarere enn ved en alternativ billigere driftsform som er mindre 

miljøvennlig. 

32. Kommisjonen mener at støtte som bare ytes for å dekke kostnadene ved tilpasning til Unionens 

standarder i prinsippet ikke har noen insentiveffekt . Generelt kan bare støtte som gjør det mulig 

å gå lenger enn EU-standardene, ha en insentiveffekt. I tilfeller der den relevante EU-standarden 

allerede er vedtatt, men ennå ikke er trådt i kraft, kan støtte imidlertid ha en insentiveffekt 

dersom den oppfordrer til at investeringen gjennomføres og avsluttes minst 18 måneder før 

standarden trer i kraft, med mindre annet er angitt i avsnitt  4.1–4.13. For ikke å avskrekke 

medlemsstatene fra å fastsette obligatoriske nasjonale standarder som er strengere eller mer 

ambisiøse enn de tilsvarende EU-standardene, kan støttetiltak ha en insentiveffekt uavhengig av 

om det foreligger slike nasjonale standarder. Det samme gjelder for støtte som ytes i henhold til 

obligatoriske nasjonale standarder som er vedtatt i fravær av EU-standarder.  

3.1.3 Ingen overtredelse av relevante bestemmelser i unionsretten 

33. Dersom den støttede virksomheten eller statsstøttetiltaket eller de vilkårene som er knyttet til 

tiltaket, herunder finansieringsmetoden dersom denne utgjør en integrert del av tiltaket, 

innebærer et brudd på gjeldende unionsrett, kan støtten ikke erklæres som forenlig med det 

indre marked. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom støtten er underlagt klausuler som 

direkte eller indirekte gjør den avhengig av produktenes eller utstyrets opprinnelse, for 

eksempel krav om at støttemottakeren skal kjøpe innenlandsproduserte produkter.  

3.2 Negativt vilkår: Støttetiltaket skal ikke endre vilkårene for samhandelen i et omfang som 

strider mot felles interesser 

3.2.1 Begrensning av vridning av konkurransen og samhandelen 

3.2.1.1 Støttens nødvendighet  
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34. Det foreslåtte statsstøttetiltaket skal være rettet mot en situasjon der det kan skape en vesentlig 

utvikling som markedet ikke kan sørge for selv, for eksempel ved å bøte på markedssvikt i 

forbindelse med de prosjektene eller virksomhetene som støtten ytes for. Det er allment 

anerkjent at konkurransemarkeder har en tendens til å skape effektive resultater når det gjelder 

utvikling av økonomisk aktivitet, priser, produksjon og ressursbruk. I en situasjon der det 

foreligger markedssvikt, kan imidlertid offentlig intervensjon i form av statsstøtte gjøre at 

markedene fungerer mer effektivt og dermed bidra til utviklingen av en økonomisk aktivitet i 

den utstrekning markedet ikke sørger for et effektivt resultat selv. Medlemsstaten bør 

identifisere markedssvikt som hindrer at det oppnås et tilstrekkelig miljøvernnivå eller et 

effektivt indre marked for energi. De viktigste formene for markedssvikt i forbindelse med 

miljøvern og energi som kan hindre et optimalt resultat og føre til et ineffektivt resultat, er 

følgende: 

a) Negative eksterne virkninger: Dette er de vanligste ved støttetiltak på miljøområdet og 

oppstår når forurensning ikke koster nok, det vil si når det aktuelle foretaket ikke skal 

betale alle kostnadene ved forurensningen. I dette tilfellet har foretak som opptrer på 

egne vegne, ikke tilstrekkelige insentiver til å ta hensyn til de negative eksterne 

virkningene av den økonomiske aktiviteten, verken når de treffer en beslutning om en 

bestemt teknologi, eller når de treffer en beslutning om produksjonsnivået. Med andre 

ord gjenspeiler de kostnadene som bæres av foretaket, ikke fullt ut de kostnadene som 

bæres av forbrukerne og samfunnet som helhet. Foretakene har derfor vanligvis ikke 

tilstrekkelige insentiver til å redusere forurensningsnivået eller treffe individuelle tiltak 

for å beskytte miljøet. 

b) Positive eksterne virkninger: Det forhold at en del av fordelen ved en investering vil 

tilfalle andre markedsdeltakere enn investoren, kan få foretakene til å investere for lite. 

Positive eksterne virkninger kan for eksempel forekomme ved investeringer i 

miljøinnovasjon, systemstabilitet, nye og innovative fornybare teknologier og innovative 

tiltak på etterspørselssiden eller ved energiinfrastrukturer eller tiltak for forsynings-

sikkerhet for elektrisk kraft, noe som gagner mange medlemsstater eller et større antall 

forbrukere. 

c) Asymmetrisk informasjon: Dette oppstår vanligvis på markeder der det er avvik mellom 

den informasjonen som én del av markedet har tilgang til, og den som er tilgjengelig for 

den andre delen. Dette kan for eksempel forekomme dersom eksterne finansielle 

investorer mangler informasjon om et prosjekts sannsynlige avkastning og risikoer. Det 

kan også forekomme ved grensekryssende infrastrukturer der én part i samarbeidet er satt 

i en mindre gunstig stilling enn den andre parten med hensyn til tilgang til informasjon. 

Selv om risiko eller usikkerhet ikke i seg selv fører til markedssvikt, er problemet med 

asymmetrisk informasjon knyttet til hvor stor denne risikoen eller usikkerheten er. Begge 

har en tendens til å være høyere for miljøinvesteringer med en typisk lengre 

avskrivningsperiode, noe som styrker fokus på en kortsiktig horisont som kan forverres 

av finansieringsvilkårene for slike investeringer, særlig for SMB-er. 

d) Manglende samordning: Dette kan hindre utvikling eller effektiv gjennomføring av et 

prosjekt på grunn av motstridende interesser og insentiver blant investorer, såkalt «skjev 

interessefordeling», kostnadene ved avtaleinngåelse eller ansvarsforsikringsordninger, 

usikkerhet rundt resultatet av samarbeidet og netteffekten, for eksempel uavbrutt 

forsyning av elektrisitet. Slik manglende samordning kan for eksempel oppstå i forholdet 

mellom eieren av en bygning og en leietaker med hensyn til bruk av energieffektive 

løsninger. Manglende samordning kan bli ytterligere forverret av informasjonsproblemer, 

særlig asymmetrisk informasjon. Manglende samordning kan dessuten skyldes behovet 

for å oppnå en bestemt kritisk masse før det er kommersielt attraktivt å iverksette et 

prosjekt, noe som kan være særlig relevant i forbindelse med (grensekryssende) 

infrastrukturprosjekter. 

35. At det forekommer markedssvikt i en bestemt sammenheng er imidlertid ikke alene tilstrekkelig 

til å berettige statsstøtte. Annen politikk og andre tiltak kan allerede være iverksatt for å 

håndtere noen av de identifiserte formene for markedssvikt. Blant eksempler kan nevnes 

regulering på sektorplan, obligatoriske EU-standarder knyttet til forurensning, forsynings-

forpliktelser, prismekanismer som for eksempel Unionens ordning for handel med 

utslippskvoter (ETS) og CO2-avgifter. Tilleggstiltak, herunder statsstøtte, kan bare rettes mot 
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gjenstående markedssvikt, det vil si markedssvikt som ikke håndteres gjennom annen politikk 

og andre tiltak. Det er dessuten viktig å påvise hvordan statsstøtte styrker annen iverksatt 

politikk og andre iverksatte tiltak som skal bøte på de samme formene for markedssvikt. Det er 

derfor vanskeligere å påvise at statsstøtte er nødvendig dersom den motvirker annen politikk 

rettet mot de samme formene for markedssvikt. Medlemsstaten bør derfor også identifisere 

eventuell eksisterende politikk og eventuelle eksisterende tiltak som allerede er rettet mot de 

identifiserte formene for regulerings- eller markedssvikt. 

36. Kommisjonen vil anse støtte som nødvendig dersom medlemsstaten påviser at den er effektivt 

rettet mot gjenstående markedssvikt, idet den også tar hensyn til annen politikk og andre tiltak 

som allerede er iverksatt for å bøte på noen av de identifiserte formene for markedssvikt. 

37. Når det ytes statsstøtte til prosjekter eller virksomhet som med hensyn til teknologisk innhold, 

risikonivå og størrelse tilsvarer prosjekter eller virksomhet som allerede gjennomføres i 

Unionen på markedsmessige vilkår, vil Kommisjonen i prinsippet anta at det ikke foreligger 

markedssvikt, og vil kreve ytterligere dokumentasjon for å påvise behovet for statsstøtte.  

38. For å dokumentere støttens nødvendighet skal medlemsstaten påvise at prosjektet eller 

referanseprosjektet, dersom det dreier seg om ordninger, ikke ville blitt gjennomført uten 

støtten. Kommisjonen vil vurdere dette på grunnlag av kvantifiseringen nevnt i avsnitt  3.2.1.3 

eller på grunnlag av en særskilt evidensbasert analyse som medlemsstaten har framlagt, og som 

viser at støtten er nødvendig. 

3.2.1.2 Hensiktsmessighet 

39. Det foreslåtte støttetiltaket skal være et egnet politisk virkemiddel til å nå det tiltenkte målet 

med støtten, det vil si at det ikke skal foreligge et mindre vridende politisk virkemiddel eller 

støtteinstrument som kan oppnå de samme resultatene. 

1.1.1.1.1 Hensiktsmessighet i forhold til alternative politiske virkemidler 

40. Statsstøtte er ikke det eneste politiske virkemiddelet som medlemsstatene har til rådighet for å 

fremme økt miljøvern eller oppnå et effektiv indre marked for energi. Det kan være andre og 

mer hensiktsmessige virkemidler til rådighet, for eksempel markedsbaserte virkemidler eller 

tiltak på etterspørselssiden som omfatter regulering, overholdelse av prinsippet om energi-

effektivitet først(40), offentlige innkjøp eller standardisering samt en økning i finansieringen av 

offentlig infrastruktur og generelle finanspolitiske tiltak. Myke virkemidler, for eksempel 

frivillig miljømerking og utbredelse av miljøvennlige teknologier, kan også spille en viktig rolle 

for å oppnå et høyere miljøvernnivå(41). 

41. Forskjellige tiltak for å bøte på samme markedssvikt kan motvirke hverandre. Dette gjelder 

dersom det er opprettet en effektiv markedsbasert ordning som særlig skal håndtere problemet 

med eksterne virkninger, for eksempel Unionens ordning for handel med utslippskvoter. Et 

ytterligere støttetiltak som skal bøte på samme markedssvikt, risikerer å undergrave den 

markedsbaserte ordningens effektivitet. Når støtteordningen har til formål å bøte på gjenstående 

  

(40)  I henhold til dette prinsippet skal medlemsstatene i forbindelse med energiplanlegging og i politiske og 

investeringsrelaterte beslutninger ta størst mulig hensyn til alternative kostnadseffektive energieffektivitetstiltak 

for å gjøre energietterspørselen og energiforsyningen mer effektiv, særlig ved hjelp av kostnadseffektiv 

energisparing i sluttbruken, initiativer for etterspørselsfleksibilitet og mer effektiv omdanning, transmisjon og 

distribusjon av energi, samtidig som målene med disse beslutningene nås. Se europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2018/1999 av 11. desember 2018 om styringen av energiunionen og klimatiltakene, om 

endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, europaparlaments- og 

rådsdirektiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, 

rådsdirektiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652, og om oppheving av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 525/2013 (EUT  L 328 av 21.12.2018, s. 1). 

(41) Bruken av miljømerker og -påstander på produkter kan være et annet middel for å gjøre det mulig for 

forbrukere/brukere å ta velbegrunnede kjøpsbeslutninger og øke etterspørselen etter miljøvennlige produkter. 

Robuste miljømerker og sanne miljøpåstander kan være et effektivt redskap for å styre og forme (forbrukernes) 

atferd i retning av mer miljøvennlige valg når de er utformet hensiktsmessig og er anerkjent, forstått, pålitelige og 

oppfattet av de relevante forbrukerne. Bruk av en vel ansett  merkings-/sertifiseringsordning der det anvendes 

klare kriterier, og som er underkastet ekstern (tredjeparts)kontroll, vil bli en av foretakenes mest effektive 

metoder for å vise forbrukere og andre berørte parter at de oppfyller høye miljøstandarder. På bakgrunn av dette 

tar Kommisjonen ikke med særlige regler for støtte til utforming og framstilling av miljøvennlige produkter i 

virkeområdet for disse retningslinjene. 
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markedssvikt, skal den derfor utformes på en slik måte at den ikke undergraver den 

markedsbaserte ordningens effektivitet. 

42. Overholdelse av prinsippet om at «forurenseren betaler» i miljøregelverket har til formål å sikre 

at en markedssvikt som er forbundet med negative eksterne virkninger, vil bli avhjulpet. 

Statsstøtte er derfor ikke et hensiktsmessig virkemiddel, og støtten skal ikke ytes dersom 

støttemottakeren i henhold til gjeldende unionsrett eller nasjonal rett kan holdes ansvarlig for 

forurensningen. 

1.1.1.1.2 Hensiktsmessighet i forhold til andre støtteinstrumenter 

43. Statsstøtte til miljøvern og energi kan ytes i forskjellige former. Medlemsstaten bør imidlertid 

sikre at støtten ytes i den formen som sannsynligvis gir minst vridning av handelen og 

konkurransen.  

44. I den forbindelse er medlemsstaten forpliktet til å påvise hvorfor andre potensielt mindre 

vridende støtteformer er mindre hensiktsmessige, for eksempel tilbakebetalingspliktige forskudd 

sammenlignet med direkte tilskudd, skattekreditter sammenlignet med avgiftsnedsettelser eller 

støtteformer som bygger på finansielle instrumenter som gjelds- eller egenkapitalinstrumenter, 

herunder for eksempel lån med lav rente eller rentesubsidier, statsgarantier eller annen 

finansiering på gunstige vilkår. 

45. Valget av støtteinstrument bør være hensiktsmessig med hensyn til den markedssvikten som 

støttetiltaket skal bøte på. Dersom de faktiske inntektene er usikre, for eksempel ved 

energisparingstiltak, kan et tilbakebetalingspliktig forskudd være det mest hensiktsmessige 

instrumentet.  

46. Medlemsstaten skal dokumentere at støtten og dens utforming er egnet til å nå målet med det 

tiltaket som støtten er rettet mot. 

3.2.1.3 Forholdsmessighet 

47. Støtte anses for å være forholdsmessig dersom støttebeløpet per støttemottaker er begrenset til 

det minimum som er nødvendig for å gjennomføre det støttede prosjektet eller den støttede 

virksomheten. 

48. Generelt vil støtten bli ansett for å være begrenset til det minimum som er nødvendig for å 

gjennomføre det støttede prosjektet eller den støttede virksomheten dersom støtten tilsvarer de 

nettomerkostnadene («det udekkede finansieringsbehovet») som er nødvendige for å nå målet 

med støttetiltaket, sammenlignet med det kontrafaktiske scenarioet uten støtte. Nettomer-

kostnadene beregnes som forskjellen mellom de økonomiske inntektene og kostnadene 

(herunder ved investering og drift) ved det støttede prosjektet og de tilsvarende inntektene og 

kostnadene ved det alternative prosjektet som støttemottakeren sannsynligvis ville gjennomføre 

uten støtte. 

49. En detaljert vurdering av nettomerkostnadene vil ikke være påkrevd dersom støttebeløpet 

fastsettes etter en anbudskonkurranse, fordi den gir et pålitelig anslag av den minimumsstøtten 

som potensielle støttemottakere anmoder om(42). Kommisjonen mener derfor at støttens 

forholdsmessighet er sikret dersom følgende kriterier er oppfylt:  

a) Anbudsprosedyren er konkurransebasert, det vil si: Den er åpen, klar, gjennomsiktig og 

ikke-diskriminerende på grunnlag av objektive kriterier som er fastsatt på forhånd i 

samsvar med målet med tiltaket, og begrenser risikoen for strategisk budgivning.  

  

(42) Dersom det er en mulighet for «bud uten støtte», bør medlemsstatene imidlertid forklare hvordan 

forholdsmessigheten sikres. Bud uten støtte kan for eksempel oppstå fordi markedsinntektene forventes å stige 

med tiden, og/eller fordi anbudsvinnere mottar konsesjoner eller andre fordeler samt prisstøtte.Prisgulv eller  

-tak som begrenser anbudskonkurransen, og som undergraver forholdsmessigheten, bør unngås, selv om de er 

null. 
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b) Kriteriene offentliggjøres i tilstrekkelig god tid innen søknadsfristens utløp til at effektiv 

konkurranse er mulig(43).  

c) Budsjettet eller volumet i forbindelse med anbudsprosedyren er en bindende 

begrensning, idet det kan forventes at ikke alle bydere vil motta støtte, det forventede 

antall bydere er tilstrekkelig til å sikre effektiv konkurranse, og utformingen av 

anbudsprosedyrer med for få bydere under gjennomføringen av en ordning korrigeres for 

å gjenopprette effektiv konkurranse i de etterfølgende anbudsprosedyrene eller, dersom 

dette ikke er mulig, så snart det er relevant.  

d) Etterfølgende justeringer av resultatet av anbudsprosedyren (for eksempel etterfølgende 

forhandlinger om budresultater eller rasjonering) unngås, ettersom de kan undergrave 

resultatet av prosedyren. 

50. De utvelgingskriteriene som brukes til å rangere bud og i siste instans tildele støtten i 

anbudskonkurransen, bør som hovedregel sette bidraget til tiltakets hovedmål i direkte eller 

indirekte forhold til det støttebeløpet som søkeren har anmodet om. Dette kan for eksempel 

uttrykkes i støtte per miljøvernenhet eller støtte per energienhet(44). Det kan også være 

hensiktsmessig å ta med andre utvelgingskriterier som ikke er direkte eller indirekte knyttet til 

tiltakets hovedmål. I slike tilfeller skal disse andre kriteriene ikke utgjøre mer enn 30 % av 

vektingen av alle utvelgingskriteriene. Medlemsstaten skal begrunne den foreslåtte fram-

gangsmåten og sikre at den er hensiktsmessig i forhold til målene som skal nås. 

51. Dersom støtten ikke ytes etter en anbudskonkurranse, skal nettomerkostnadene bestemmes ved å 

sammenligne de faktiske og kontrafaktiske scenarioenes lønnsomhet. For å fastslå det udekkede 

finansieringsbehovet i slike tilfeller skal medlemsstaten for det faktiske scenarioet og et 

troverdig kontrafaktisk scenario framlegge en kvantifisering av alle de viktigste kostnadene og 

inntektene, den anslåtte vektede gjennomsnittlige kapitalkostnaden (WACC) for støttemot -

takerne for å diskontere framtidige kontantstrømmer samt netto nåverdi (NPV) for de faktiske 

og kontrafaktiske scenarioene i prosjektets levetid. Kommisjonen vil kontrollere om dette 

kontrafaktiske scenarioet er realistisk(45). Medlemsstaten skal begrunne de antakelsene som er 

lagt til grunn for hvert aspekt av kvantifiseringen, og forklare og begrunne de benyttede 

metodene. De typiske nettomerkostnadene kan anslås som forskjellen mellom netto nåverdi for 

det faktiske scenarioet og for det kontrafaktiske scenarioet i referanseprosjektets levetid.  

52. Et kontrafaktisk scenario kan bestå i at støttemottakeren ikke gjennomfører en virksomhet eller 

investering eller fortsetter sin virksomhet uten endringer. Når det foreligger dokumentasjon på 

at dette er det mest sannsynlige kontrafaktiske scenarioet, kan nettomerkostnadene anslås på 

grunnlag av prosjektets negative netto nåverdi i det faktiske scenarioet uten støtte i prosjektets 

levetid (dermed implisitt forutsatt at netto nåverdi av det kontrafaktiske scenarioet er null)(46). 

Dette kan særlig være tilfelle for infrastrukturprosjekter.  

  

(43) Seks uker vil vanligvis være nok. For særlig komplekse eller nye prosedyrer kan det være nødvendig med en 

lengre periode. I begrunnede tilfeller, for eksempel ved enkle eller regelmessige/gjentatte prosedyrer, kan en 

kortere varighet være hensiktsmessig. 

(44) Når medlemsstatene vurderer miljøvernenheter, kan de for eksempel utvikle en metode som tar hensyn til utslipp 

eller annen forurensning i forskjellige faser av den støttede økonomiske aktiviteten, prosjektets gjennomføringstid 

eller systemintegreringskostnader. Når medlemsstatene setter bidraget til hovedmålene i forhold til det ønskede 

støttebeløpet, kan de for eksempel vekte de forskjellige objektive kriteriene og velge på grunnlag av støttebeløp 

per enhet for det vektede gjennomsnittet av de objektive kriteriene eller velge, blant et begrenset utvalg av bud 

med lavest støttebeløp per enhet for de objektive kriteriene, de som skårer høyest på de objektive kriteriene. 

Parametrene for en slik framgangsmåte skal kalibreres for å sikre at anbudsprosedyren forblir ikke -

diskriminerende, og at den faktisk er konkurransebasert og gjenspeiler den økonomiske verdien.  

(45) Et kontrafaktisk scenario der det som et alternativt investerings-/driftsscenario foreslås en fortsettelse av 

nåværende ikke-miljømessig bærekraftig virksomhet på lang sikt, vil ikke bli ansett  som realistisk.  

(46) Dersom det ikke finnes et alternativt prosjekt, vil Kommisjonen kontrollere at støttebeløpet ikke overstiger det 

minstebeløpet som er nødvendig for at det støttede prosjektet skal være tilstrekkelig lønnsomt, for eksempel ved å 

gjøre det mulig å oppnå en internrente som tilsvarer den sektor- eller foretaksspesifikke referanse- eller 

terskelverdien for avkastning. Den avkastningen støttemottakeren normalt krever i forbindelse med andre 

investeringsprosjekter av lignende art, støttemottakerens samlede kapitalkostnader eller den avkastningen som er 

vanlig i den aktuelle bransjen, kan også brukes for dette formål. Det skal tas hensyn til alle relevante forventede 

kostnader og fordeler i prosjektets levetid. 
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53. Når det gjelder individuell støtte og ordninger til fordel for et særlig begrenset antall støttemot -

takere, skal beregningene og prognosene i nr. 51 framlegges med utgangspunkt i den detaljerte 

forretningsplanen for prosjektet eller, for støtteordninger, på grunnlag av ett eller flere 

referanseprosjekter. Tilsvarende gjelder det at dersom nr. 52 får anvendelse, skal dokumenta-

sjonen framlegges med utgangspunkt i den detaljerte forretningsplanen for prosjektet eller, for 

støtteordninger, på grunnlag av ett eller flere referanseprosjekter.  

54. Under enkelte omstendigheter kan det være vanskelig fullt ut å identifisere fordeler og 

kostnader for støttemottakeren og dermed kvantifisere netto nåverdi i de faktiske og 

kontrafaktiske scenarioene. Det kan brukes alternative framgangsmåter i disse tilfellene, som 

beskrevet i kapittel 4 for særskilte former for støtte. I disse tilfellene kan støtten anses for å være 

forholdsmessig dersom støttebeløpet ikke overstiger den største støtteintensiteten. 

55. Dersom det ikke brukes en anbudskonkurranse og den framtidige kostnads- og inntekts-

utviklingen er forbundet med en høy grad av usikkerhet, og det er stor informasjonsasymmetri, 

kan medlemsstaten måtte ta i bruk kompensasjonsmodeller som ikke helt og holdent bygger på 

forhåndsberegning. Disse modellene vil i stedet være en blanding av forhåndsberegning og 

beregning foretatt i etterkant eller omfatte ordninger for tilbakebetaling i ettertid eller kostnads-

overvåking, samtidig som de opprettholder insentiver for støt temottakerne til å begrense 

kostnadene sine og utvikle virksomheten sin på en mer effektiv måte over tid. 

1.1.1.1.3 Kumulering 

56. Støtte kan gis samtidig under flere støtteordninger eller kumuleres med ad hoc-støtte eller 

bagatellmessig støtte i forbindelse med de samme støtteberettigede kostnadene, forutsatt at det 

samlede støttebeløpet til et prosjekt eller en virksomhet ikke fører til overkompensasjon eller 

overstiger det største støttebeløpet som er tillatt i henhold til disse retningslinjene. Dersom 

medlemsstaten tillater at støtte under ett tiltak kumuleres med støtte under andre tiltak, skal den 

for hvert tiltak angi den metoden som er brukt for å sikre at vilkårene i dette punktet overholdes.  

57. Sentralt forvaltet unionsfinansiering som ikke direkte eller indirekte er under medlemsstatenes 

kontroll, utgjør ikke statsstøtte. Når en slik unionsfinansiering kombineres med statsstøtte, skal 

det sikres at den samlede offentlige finansieringen som ytes i forbindelse med de samme 

støtteberettigede kostnadene, ikke fører til overkompensasjon. 

3.2.1.4 Åpenhet 

58. For å minske de negative virkningene ved å sikre at konkurrenter har tilgang til relevant 

informasjon om støttet virksomhet, skal den berørte medlemsstaten sikre offentliggjøring i 

Kommisjonens innsynsmodul for statsstøtte(47) eller på et nettsted med komplett informasjon 

om statsstøtte på nasjonalt eller regionalt plan av 

a) den fullstendige teksten til den godkjente støtteordningen eller beslutningen om 

bevilgning av individuell støtte og dens gjennomføringsbestemmelser, eller en lenke til 

den,  

b) informasjon om individuell støtte som ytes ad hoc eller i henhold til en støtteordning som 

er godkjent på grunnlag av disse retningslinjene, og som overstiger 100 000 euro(48). 

59. Medlemsstatene skal organisere sine nettsteder med komplett informasjon om statsstøtte der 

opplysninger nevnt i dette avsnittet skal offentliggjøres, på en slik måte at opplysningene er lett 

tilgjengelige. Opplysningene skal offentliggjøres i et allment tilgjengelig regnearkformat som 

gjør det mulig å søke etter, hente ut, laste ned og enkelt dele data på Internett, for eksempel i 

CSV- eller XML-format. Nettstedet skal være offentlig tilgjengelig uten begrensninger. Det skal 

ikke stilles krav om brukerregistrering for tilgang til nettstedet.  

  

(47) ”State Aid Transparency Public Search” finnes på: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ 

public?lang=en.  

(48) Etter tilstrekkelig begrunnet anmodning fra en medlemsstat kan dette kravet fravikes dersom en fullstendig, 

detaljert  offentliggjøring ville undergrave konkurransen i etterfølgende tildelingsprosesser, for eksempel ved å gi 

mulighet for strategisk budgivning.  

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en
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60. Når det gjelder ordninger i form av skattefordeler eller fordeler knyttet til parafiskale avgifter, 

vil vilkårene i nr. 58 bokstav b) bli ansett som oppfylt dersom medlemsstatene offentliggjør de 

påkrevde opplysningene om individuelle støttebeløp i følgende intervaller (i millioner euro): 

0,1–0,5.  

0,5–1. 

1–2. 

2–5. 

5–10. 

10–30.  

30–60. 

60–100. 

100–250.  

250 og høyere. 

61. Opplysningene i nr. 58 bokstav b) skal offentliggjøres senest seks måneder etter datoen for 

tildeling av støtten eller, når det gjelder støtte i form av skattefordeler, senest ett år etter utløpet 

av fristen for innlevering av skattemeldingen(49). Når det gjelder ulovlig støtte som er forenlig 

med det indre marked, skal medlemsstatene sikre offentliggjøring av disse opplysningene i 

ettertid, senest seks måneder etter datoen for Kommisjonens beslutning om å erklære støtten 

som forenlig. For å gjøre det mulig å håndheve statsstøttereglene i henhold til traktaten skal 

opplysningene være tilgjengelige i minst ti år regnet fra den datoen støtten ble tildelt. 

62. Kommisjonen vil på nettstedet sitt offentliggjøre lenkene til de nettstedene for statsstøtte som er 

nevnt i nr. 59. 

3.2.2 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen 

63. Traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c) åpner for at Kommisjonen kan erklære støtte som har til 

formål å lette utviklingen av enkelte økonomiske aktiviteter eller enkelte økonomiske områder, 

som forenlig med det indre marked, men bare «forutsatt at støtten ikke endrer vilkårene for 

handelen i et omfang som strider mot felles interesser».  

64. Anvendelsen av dette negative vilkåret krever først en vurdering av den aktuelle støttens 

konkurransevridende virkning på vilkårene for samhandelen. Ethvert støttetiltak er av natur 

tilbøyelig til å vri eller true med å vri konkurransen og påvirke samhandelen mellom 

medlemsstatene, ettersom det styrker støttemottakernes konkurransemessige stilling, selv om 

støttetiltaket er nødvendig, hensiktsmessig, forholdsmessig og gjennomsiktig.  

65. Støtte til miljøformål har i seg selv en tendens til å begunstige miljøvennlige produkter og 

teknologier på bekostning av andre, mer forurensende produkter og teknologier, og den 

virkningen av støtten vil i prinsippet ikke bli ansett som en utilbørlig vridning av konkurransen, 

ettersom den bøter på markedssvikt som gjør støtten nødvendig. Dessuten bidrar støtte til 

klimavennlige produkter og teknologier til å nå målene i den europeiske klimaloven for 2030 og 

2050. Når det gjelder miljøverntiltak, vil Kommisjonen derfor ta hensyn til de vridende 

virkningene for konkurrenter som likeledes driver virksomhet på et miljøvennlig grunnlag, selv 

uten støtte. 

66. Kommisjonen mener at ordninger som er åpne for et bredere utvalg av mulige støttemottakere, 

har eller sannsynligvis har en mer begrenset konkurransevridende virkning enn støtte som bare 

er rettet mot et begrenset antall særskilte støttemottakere, særlig når støttetiltakets virkeområde 

omfatter alle konkurrenter som er villige til å levere den samme tjenesten, det samme produktet 

eller den samme fordelen.  

  

(49) Dersom det ikke finnes formelle krav til årlige skattemeldinger, anses 31. desember i det året støtten ble tildelt , 

som tildelingsdato med tanke på innkodingen. 
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67. Statsstøtte til miljø- og energiformål kan ha den utilsiktede virkningen at den undergraver 

markedsgevinstene for de mest effektive og innovative produsentene samt insentivene for de 

minst effektive produsentene til å bli mer effektive, omstrukturere eller tre ut av markedet. Dette 

kan også medføre ineffektive hindringer for adgangen for mer effektive eller innovative mulige 

konkurrenter. I det lange løp kan slike vridninger hemme innovasjon, effektivitet og innføring 

av renere teknologier. Disse vridende virkningene kan være særlig viktige når støtten ytes til 

prosjekter som gir en begrenset midlertidig fordel, men som utestenger renere teknologier på 

lengre sikt, herunder teknologier som er nødvendige for å nå de mellomlangsiktige og 

langsiktige klimamålene som er fastsatt i den europeiske klimaloven. Dette kan for eksempel 

være tilfelle for støtte til enkelte former for virksomhet som bruker fossilt brensel som gir en 

umiddelbar reduksjon av klimagassutslippene, men fører til langsommere utslippsreduksjoner 

på lang sikt. Under ellers like forhold gjelder det at jo tettere på den relevante måldatoen den 

støttede investeringen er, desto større er sannsynligheten for at de midlertidige fordelene 

oppveies av de eventuelle hindringene for bruk av renere teknologier. Kommisjonen vil derfor 

ta hensyn til disse mulige kort- og langsiktige negative virkningene på konkurransen og 

samhandelen i sin vurdering.  

68. Støtte kan også vri konkurransen ved å styrke eller opprettholde støttemottakerens betydelige 

markedsmakt. Også når støtten ikke styrker en betydelig markedsmakt direkte, kan den gjøre det 

indirekte ved at eksisterende konkurrenter avskrekkes fra å utvide sin virksomhet eller presses 

til å tre ut av markedet, eller at nye konkurrenter avskrekkes fra å komme inn på markedet. 

Dette skal det tas hensyn til, særlig når støttetiltaket er rettet mot et begrenset antall særskilte 

støttemottakere, eller når eksisterende operatører fikk markedsmakt før liberaliseringen av 

markedet, slik det for eksempel noen ganger er tilfelle p å energimarkedene. Dette er også 

relevant i forbindelse med anbudskonkurranser i framvoksende markeder, der det er risiko for at 

en aktør med en sterk markedsstilling sikrer seg de fleste budene og hindrer en betydelig ny 

aktør i å komme inn på markedet. 

69. I tillegg til vridninger på produktmarkedene kan støtte også påvirke samhandelen og valget av 

plassering. Disse vridningene kan oppstå på tvers av medlemsstatene, enten når foretak 

konkurrerer over grensene, eller når de vurderer forskjellige investeringsområder. Støtte som 

har til formål å opprettholde økonomisk aktivitet i én region eller trekke den bort fra andre 

regioner innenfor det indre marked, kan fortrenge virksomhet eller investeringer fra én region til 

en annen uten at det oppnås noen netto miljøvirkning. Kommisjonen vil kontrollere at støtten 

ikke har noen åpenlyst negative virkninger på konkurransen og samhandelen. For eksempel vil 

støtte til miljø- og energiformål som bare fører til en endring i den økonomiske aktivitetens 

plassering uten å forbedre det eksisterende miljøvernnivået i medlemsstatene, ikke anses som 

forenlig med det indre marked. 

70. Kommisjonen vil godkjenne tiltak i henhold til disse retningslinjene i en periode på høyst ti år, 

selv om denne perioden kan være ytterligere begrenset i noen tilfeller (se nr. 76). Dersom en 

medlemsstat ønsker å forlenge tiltakets varighet ut over denne maksimumsperioden, kan den 

melde tiltaket på nytt. Det betyr at det kan ytes støtte i henhold til godkjente tiltak innen en 

periode på høyst ti år fra datoen for underretning av Kommisjonens beslutning om å erklære 

støtten som forenlig med det indre marked.  

3.3 Avveining av støttens positive virkninger opp mot de negative virkningene på konkurran-

sen og samhandelen 

71. Som et siste skritt vil Kommisjonen veie støttetiltakets identifiserte negative virkninger på 

vilkårene for konkurransen og samhandelen opp mot den planlagte støttens positive virkninger 

på den støttede økonomiske aktiviteten, herunder støttens bidrag til miljøvern og energipolitiske 

mål, og nærmere bestemt til overgangen til miljømessig bærekraftig virksomhet og til 

oppfyllelsen av de juridisk bindende målene fastsatt i den europeiske klimaloven og Unionens 

mål for energi og klima for 2030.  
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72. I denne balanseøvelsen vil Kommisjonen vie særlig oppmerksomhet til artikkel 3 i forordning 

(EU) 2020/852, herunder prinsippet om «ikke å gjøre betydelig skade»(50), eller andre 

sammenlignbare metoder. Som ledd i vurderingen av de negative virkningene på konkurransen 

og samhandelen vil Kommisjonen, dersom det er relevant, dessuten ta hensyn til negative 

eksterne virkninger av den støttede virksomheten, når slike eksterne virkninger påvirker 

konkurransen og samhandelen mellom medlemsstatene negativt i et omfang som strider mot 

felles interesser, ved å skape eller forverre ineffektivitet i markedet, herunder særlig eksterne 

virkninger som kan hindre at de klimamålene som er fastsatt i unionsretten, oppfylles(51).  

73. Kommisjonen vil anse et støttetiltak som forenlig med det indre marked bare dersom de positive 

virkningene oppveier de negative virkningene. Dersom det foreslåtte støttetiltaket ikke bøter på 

en veldefinert markedssvikt på en hensiktsmessig og forholdsmessig måte, for eksempel på 

grunn av fordelens midlertidige art og de langsiktige vridningene fordelen medfører, som angitt 

i nr. 67, vil de negative konkurransevridende virkningene ha lett for å oppveie tiltakets positive 

virkninger. Kommisjonen vil derfor sannsynligvis konkludere med at det foreslåtte støttetiltaket 

er uforenlig med det indre marked. 

74. Tiltak som direkte eller indirekte omfatter støtte til fossilt brensel, særlig de mest forurensende 

typene fossilt brensel, vil sannsynligvis ikke skape positive miljøvirkninger og har ofte 

betydelige negative virkninger fordi de kan øke de negative miljømessige eksterne virkningene i 

markedet. Det samme gjelder for tiltak som innebærer nye investeringer i naturgass, med 

mindre det påvises at det ikke er noen innlåsningseffekt(52). Dette vil i prinsippet gjøre det 

usannsynlig at det oppnås en positiv balanse for slike tiltak, som nærmere forklart i kapittel 4. 

75. Kommisjonen vil generelt stille seg positivt til de tiltakene som medlemsstatene foreslår for å 

gjøre det lettere for SMB-er og, dersom det er relevant, fellesskap for fornybar energi å delta i 

anbudskonkurranser, forutsatt at de positive virkningene av å sikre deltakelse og aksept 

oppveier de mulige vridende virkningene. 

76. Ytterligere faktorer som det bør tas hensyn til ved fastsettelse av den samlede balansen for 

enkelte kategorier av støtteordninger i enkelte tilfeller, er følgende: 

a) Et krav om evaluering i ettertid som beskrevet i kapittel 5. I slike tilfeller kan 

Kommisjonen begrense varigheten av ordningene (vanligvis til høyst fire år) med 

mulighet for å melde dem på nytt med sikte på forlengelse. 

b) Et krav – i mangel av en anbudskonkurranse – om individuelt å melde støtteprosjekter av 

en viss størrelse eller med bestemte kjennetegn. 

c) Et krav om at støttetiltakene skal være tidsbegrenset.  

4. S TØTTEKATEGORIER 

4.1 Støtte til reduksjon og fjerning av klimagassutslipp, herunder gjennom støtte til fornybar 

energi og energieffektivitet  

  

(50) Når det gjelder tiltak som er identiske med tiltak i planer for gjenoppretting og robusthet som Rådet har godkjent, 

anses prinsippet om «ikke å gjøre betydelig skade» for å være overholdt, ettersom dette allerede er kontrollert. 

(51)  Dette kan også være tilfelle dersom støtten vrir bruken av økonomiske instrumenter som er innført for å 

internalisere slike negative eksterne virkninger (for eksempel ved å påvirke prissignaler fra Unionens ordning for 

handel med utslippskvoter eller et lignende instrument). 

(52)  Dette kan for eksempel være basert på en nasjonal avkarboniseringsplan med bindende mål og/eller omfatte 

bindende tilsagn fra støttemottakeren om å ta i bruk avkarboniseringsteknologier som CCS/CCU eller erstatt e 

naturgass med fornybar gass eller lavkarbongass eller legge ned anlegget innen en frist  som er i samsvar med 

Unionens klimamål. For å oppfylle Unionens klimamål for 2030 og 2050 er det behov for en klar nedadgående 

kurs for alt  fossilt  brensel, herunder naturgass. I Kommisjonens konsekvensanalyse som ble utarbeidet i 

forbindelse med klimamålplanen for 2030, forklares det at den uforminskede bruken av naturgass senest i 2050 

vil bli uforenlig med målet om klimanøytralitet, og dens bruk skal reduseres med 66–71 % i forhold til 2015 

(SWD(2020) 176 final). 
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4.1.1 Bakgrunn for støtten 

77. I den europeiske klimaloven har Unionen fastsatt bindende og ambisiøse mål for reduksjon av 

klimagassutslipp for 2030 og 2050. Unionen har i forordning (EU) 2018/1999 fastsatt Unionens 

mål for energi og klima for 2030. I direktivet om energieffektivitet har Unionen fastsatt 

bindende energieffektivitetsmål for 2030. Statsstøtte kan være nødvendig for å bidra til å nå 

disse unionsmålene og tilknyttede nasjonale bidrag.  

4.1.2 Virkeområde og støttet virksomhet  

78. I avsnitt 4.1 fastsettes forenlighetsreglene for tiltak for energi fra fornybare kilder, herunder 

støtte til produksjon av fornybar energi eller syntetisk drivstoff produsert ved hjelp av fornybar 

energi. Tilsvarende fastsettes forenlighetsreglene for støttetiltak som omfatter et bredt utvalg av 

andre teknologier som primært har til formål å redusere klimagassutslippene(53). 

4.1.2.1 Støtte til fornybar energi 

79. I dette avsnittet fastsettes forenlighetsreglene for tiltak som skal støtte alle typer fornybar energi. 

80. Støtte til biodrivstoff, flytende biobrensel, biogass (herunder biometan) og biomassebrensel kan 

godkjennes bare dersom de støttede typene drivstoff eller brensel oppfyller kriteriene for 

bærekraft og reduksjon av klimagassutslipp i direktiv (EU) 2018/2001 og dets gjennomførings-

rettsakter eller delegerte rettsakter.  

81. Støtte til energiproduksjon fra avfall kan anses som forenlig i henhold til dette avsnittet, i det 

omfang det er begrenset til avfall som omfattes av definisjonen av fornybare energikilder. 

82. Støtte til produksjon av fornybart hydrogen(54) kan vurderes i henhold til dette avsnittet.  

4.1.2.2 Annen støtte til reduksjon og fjerning av klimagassutslipp og energieffektivitet  

83. Alle teknologier som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, er i prinsippet støtteberettiget, 

herunder støtte til produksjon av lavutslippsenergi eller syntetisk drivstoff produsert ved hjelp 

av lavutslippsenergi, støtte til energieffektivitet, herunder høyeffektiv kraftvarme, støtte til 

CCS/CCU, støtte til etterspørselsfleksibilitet og energilagring når dette reduserer utslippene, og 

støtte til reduksjon eller unngåelse av utslipp fra industriprosesser, herunder bearbeiding av 

råstoffer. Det omfatter også støtte til fjerning av klimagasser fra miljøet. Dette avsnittet får ikke 

anvendelse på tiltak der det primære formålet ikke er reduksjon eller fjerning av klimagass-

utslipp. Dersom et tiltak bidrar til både reduksjon av klimagassutslipp og forebygging eller 

reduksjon av forurensning bortsett fra klimagassutslipp, vurderes tiltakets forenlighet på 

grunnlag av dette avsnittet eller avsnitt 4.5, avhengig av hvilket av de to målene som er viktigst. 

84. Dette avsnittet omfatter også særlige infrastrukturprosjekter (herunder for hydrogen, andre 

lavkarbongasser og karbondioksid til lagring/bruk) som ikke omfattes av definisjonen av 

energiinfrastruktur, samt prosjekter som omfatter en dedikert infrastruktur eller energi-

infrastruktur, eller begge deler, kombinert med enten produksjon eller forbruk/bruk.  

85. I det omfang støtten fremmer investeringer for å forbedre industrivirksomhetens energiytelse, 

får dette avsnittet også anvendelse på støtte til SMB-er og små selskaper med middels 

markedsverdi som leverer energiytelsesforbedrende tiltak for å fremme kontrakter om 

energiytelse i henhold til artikkel 2 nr. 27 i direktiv 2012/27/EU.  

  

(53)  Dette omfatter investeringer i både eksisterende og nye aktiva.  

(54)  Dette omfatter elektrolysører på nettet som har inngått avtaler om kjøp av elektrisitet fra fornybare energikilder 

med økonomiske aktører som produserer elektrisitet fra fornybare energikilder som oppfyller vilkårene i den 

delegerte kommisjonsforordningen vedtatt  i henhold til artikkel 27 nr. 3 i direktiv (EU) 2018/2001. 
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86. Støtte til energiproduksjon fra avfall kan anses som forenlig i henhold til dette avsnittet, i det 

omfang den er begrenset til avfall som brukes til brenselsanlegg som omfattes av definisjonen 

av høyeffektiv kraftvarme. 

87. Støtte til produksjon av lavutslippshydrogen kan vurderes i henhold til dette avsnittet.  

88. Støtte til elektrifisering ved hjelp av fornybar elektrisitet og/eller lavutslippselektrisitet kan også 

vurderes i henhold til dette avsnittet, herunder støtte til varme- og industriprosesser.  

4.1.3 Begrensning av vridning av konkurransen og samhandelen  

4.1.3.1 Støttens nødvendighet 

89. Nr. 34 til 37 får ikke anvendelse på tiltak for reduksjon av klimagassutslipp. Medlemsstaten skal 

identifisere de politiske tiltakene som allerede er truffet for å redusere klimagassutslippene. Selv 

om Unionens ordning for handel med utslippskvoter og tilknyttet politikk og tilknyttede tiltak 

internaliserer noen av kostnadene ved klimagassutslipp, internaliserer de imidlertid kanskje ikke 

kostnadene fullt ut ennå.  

90. Medlemsstaten bør påvise at det er behov for støtte til den foreslåtte virksomheten som påkrevd 

i nr. 38, idet det tas hensyn til den kontrafaktiske situasjonen(55) samt de relevante kostnadene 

og inntektene, herunder dem som er knyttet til ordningen for handel med utslippskvoter og 

tilknyttet politikk og tilknyttede t iltak identifisert i nr. 89. Når det er betydelig usikkerhet om 

den framtidige markedsutviklingen i forbindelse med en stor del av lønnsomhetsanalysen (som 

for eksempel kan være tilfelle for investeringer i fornybar energi der elektrisitetsinntektene ikke 

er koblet til innsatskostnader), kan støtte i form av en garantert godtgjøring for å begrense 

eksponeringen for negative scenarioer anses som nødvendig for å sikre at den private 

investeringen finner sted. I slike tilfeller kan det være nødvendig å begrense lønnsomheten 

og/eller tilbakebetalinger i forbindelse med eventuelle positive scenarioer for å sikre 

forholdsmessighet. 

91. Dersom medlemsstaten påviser at det er behov for støtte i henhold til nr. 90, antar Kommisjonen 

at det fortsatt er en gjenstående markedssvikt som kan avhjelpes gjennom støtte til 

avkarbonisering, med mindre den har bevis for det motsatte.  

92. Når det gjelder ordninger som løper over mer enn tre år, skal medlemsstaten bekrefte at den vil 

oppdatere sin analyse av de relevante kostnadene og inntektene minst hvert tredje år, eller når 

det gjelder ordninger som innebærer mindre hyppig tildeling, før støtten ytes, for å sikre at 

støtten fortsatt er nødvendig for hver kategori av støttemottakere. Dersom det ikke lenger er 

behov for støtte til en kategori av støttemottakere, bør denne kategorien fjernes før det ytes 

ytterligere støtte(56). 

4.1.3.2 Hensiktsmessighet 

93. Avsnitt 3.2.1.2 får ikke anvendelse på tiltak for reduksjon av klimagassutslipp. Kommisjonen 

antar at statsstøtte i prinsippet kan være et hensiktsmessig tiltak for å nå avkarbonise-

ringsmålene, ettersom andre politiske virkemidler typisk ikke er tilstrekkelige til å nå disse 

målene, forutsatt at alle andre forenlighetsvilkår er oppfylt. I og med at behovet for 

avkarbonisering er så stort og presserende, kan det brukes en rekke virkemidler, herunder 

direkte tilskudd. 

94. Støtte til fremming av kontrakter om energiytelse som nevnt i nr. 85 kan bare ytes i en av 

følgende former:  

  

(55)  Den kontrafaktiske situasjonen er den virksomheten som støttemottakeren ville ha utført uten støtten. I noen 

avkarboniseringssaker kan dette innebære en investering i et mindre miljøvennlig alternativ. I andre tilfeller kan 

det være snakk om ingen eller forsinket investering, men det kan for eksempel innebære driftsbeslutninger som 

ville gitt  mindre miljøfordel, som for eksempel fortsatt  drift  av eksisterende anlegg og/eller kjøp av energi.  

(56)  Dette vil ikke påvirke retten til å motta støtte som allerede er tildelt (for eksempel i henhold til en tiårig avtale).  
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a) Et lån eller en garanti til leverandøren av tiltaket for å forbedre energiytelsen i henhold til 

en kontrakt om energiytelse.  

b) Et finansielt produkt som har til formål å refinansiere den aktuelle leverandøren (for 

eksempel faktoring eller forfaitering).  

4.1.3.3 Støtteberettigelse 

95. Avkarboniseringstiltak som er rettet mot særskilt virksomhet som konkurrerer med annen ikke-

subsidiert virksomhet, kan forventes å føre til større konkurransevridning sammenlignet med 

tiltak som er åpne for all konkurrerende virksomhet. Medlemsstaten bør derfor begrunne tiltak 

som ikke omfatter alle konkurrerende teknologier og prosjekter – for eksempel alle prosjekter 

som er aktive på markedet for elektrisk kraft, eller alle foretak som produserer substituerbare 

produkter, og som er teknisk i stand til å bidra effektivt til reduksjon av klimagassutslipp(57). 

Begrunnelsen bør være basert på objektive vurderinger av for eksempel effektivitet eller 

kostnader eller andre relevante omstendigheter. Slike begrunnelser kan bygge på beviser som er 

samlet inn i den offentlige høringen nevnt i avsnitt  4.1.3.4, dersom det er relevant.  

96. Kommisjonen vil vurdere begrunnelsen og vil for eksempel ta hensyn til at en mer begrenset 

støtteberettigelse ikke unødig vrir konkurransen dersom  

a) et tiltak er rettet mot et særskilt sektorspesifikt eller teknologibasert mål som er fastsatt i 

unionsretten(58), for eksempel en ordning for fornybar energi eller energieffektivitet(59),  

b) et tiltak særskilt har til formål å støtte demonstrasjonsprosjekter,  

c) et tiltak ikke bare har til formål å håndtere avkarbonisering, men også luftkvalitet eller 

annen forurensning,  

d) en medlemsstat finner grunner til å forvente at støtteberettigede sektorer eller innovative 

teknologier har potensial til å yte et viktig og kostnadseffektivt  bidrag til miljøvern og 

gjennomgripende avkarbonisering på lengre sikt,  

e) det er behov for et tiltak for å oppnå den diversifiseringen som er nødvendig for å unngå 

å forverre utfordringer knyttet til nettstabiliteten(60), 

f) en mer selektiv framgangsmåte kan forventes å føre til lavere kostnader ved å oppnå 

miljøvern (for eksempel gjennom reduserte systemintegreringskostnader som følger av 

diversifisering, herunder mellom fornybare ressurser, som også kan omfatte etterspør-

selsfleksibilitet og/eller lagring) og/eller føre til mindre konkurransevridning,  

  

(57) Kommisjonen vil generelt ikke kreve at det innledes tiltak på tvers av grensene, selv om dette kan bidra til å 

minske konkurranseproblemene. 

(58) For eksempel, dersom det er relevant, for fornybart hydrogen.  

(59) Støtteberettigelse i et slikt t ilfelle bør bare begrenses i samsvar med relevante definisjoner dersom slike finnes i 

sektorregelverket. For eksempel bør en ordning som er utformet med sikte på å oppfylle Unionens overordnede 

mål for fornybar energi, være åpen for alle teknologier som oppfyller definisjonen av «fornybare energikilder» i 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/2001 av 11. desember 2018 om å fremme bruk av energi fra 

fornybare energikilder (EUT  L 328 av 21.12.2018, s. 8), mens en ordning som er utformet med sikte på å 

oppfylle et av Unionens delmål, bør være åpen for alle teknologier som kan bidra til å oppfylle dette delmålet. 

Medlemsstatene kan imidlertid også ytterligere begrense omfanget av støttetiltakene deres, herunder til særskilte 

typer fornybare energikilder, på grunnlag av andre objektive kriterier, for eksempel kriteriene angitt  i nr.  96 

bokstav b)–g). 

(60) I et t ilfelle som omfatter regional støtte, bør medlemsstaten påvise at t illeggstjenester og regler for omfordeling 

muliggjør effektiv deltakelse av fornybare energikilder, lagring og etterspørselsfleksibilitet, dersom det er 

relevant, og belønne plasseringsmessige og teknologiske valg som støtter nettstabiliteten, i samsvar med 

forordning (EU) 2019/943 og direktiv (EU) 2019/944. Dersom medlemsstaten identifiserer et lokalt problem med 

forsyningssikkerheten som ikke kan løses på mellomlang sikt (for eksempel innen fem til t i år) ved hjelp av 

forbedringer av markedsutformingen eller tilstrekkelig nettforsterkning, bør det utformes og vurderes et tiltak for 

å løse dette problemet i henhold til avsnitt  4.8. 
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g)  et prosjekt er blitt valgt ut etter en åpen innbydelse til å inngå i et stort integrert 

grensekryssende prosjekt som er utformet i fellesskap av flere medlemsstater, og som har 

til formål å yte et viktig bidrag til miljøvern i tråd med Unionens felles interesser, og som 

enten anvender en nyskapende teknologi som følger av en forsknings-, utviklings- og 

innovasjonsvirksomhet (FoUoI) som er utført av støttemottakeren eller av en annen enhet 

såfremt førstnevnte erverver rettighetene til å bruke resultatene av den foregående 

FoUoI-virksomheten, eller er blant de første aktørene til å ta i bruk en nyskapende 

teknologi i sin sektor. 

97. Medlemsstatene skal regelmessig revidere støtteberettigelsesreglene og andre tilknyttede regler 

for å sikre at begrunnelsene for en mer begrenset støtteberettigelse fortsatt gjelder i hver enkelt 

ordnings levetid, det vil si for å sikre at eventuelle begrensninger på støtteberettigelsen fortsatt 

kan begrunnes når det utvikles nye teknologier eller framgangsmåter, eller når flere data blir 

tilgjengelige.  

4.1.3.4 Offentlig høring 

98. Avsnitt 4.1.3.4 får anvendelse fra 1. juli 2023.  

99. Før medlemsstatene melder støtte, unntatt i behørig begrunnede unntakstilfeller, skal de foreta 

en offentlig høring om de konkurransemessige virkningene og forholdsmessigheten av de 

tiltakene som skal meldes i henhold til dette avsnittet. Høringsforpliktelsen gjelder ikke for 

endringer av allerede godkjente tiltak som ikke endrer virkeområdet eller støtteberettigelsen 

eller forlenger varigheten ut over ti år etter meldingen om Kommisjonens opprinnelige 

avgjørelse som fastslår at støtten er forenlig med det indre marked, eller i de tilfellene som er 

nevnt i nr. 100. For å avgjøre om et tiltak er berettiget med tanke på kriteriene i disse 

retningslinjene, er følgende offentlige høring nødvendig(61): 

a) Når det gjelder tiltak der den anslåtte gjennomsnittlige årlige støtten er på minst 150 millioner 

euro i året, en offentlig høring av minst seks ukers varighet som omfatter 

i) støtteberettigelse, 

ii)  metode og anslag av tilskudd per tonn CO2-ekvivalente(62) utslipp som unngås (per 

prosjekt eller referanseprosjekt), 

iii)  foreslått bruk og omfang av anbudskonkurranser og eventuelle foreslåtte unntak, 

iv) de viktigste parametrene for støttetildelingsprosessen(63), herunder for å muliggjøre 

konkurranse mellom forskjellige typer støttemottakere(64), 

v) de viktigste antakelsene som ligger til grunn for den kvantifiseringen som brukes til å 

påvise insentiveffekten, nødvendigheten og forholdsmessigheten,  

vi) dersom det kan ytes støtte til nye investeringer i naturgassbasert produksjon eller 

industriproduksjon, foreslåtte vernetiltak for å sikre forenlighet med Unionens klimamål 

(se nr. 129).  

  

(61)  Medlemsstatene kan bruke eksisterende nasjonale høringsprosesser når det gjelder disse kravene. Så lenge 

høringen dekker de punktene som er angitt i disse retningslinjene, og løper i den påkrevde perioden, er det ikke 

behov for en særskilt  høring. Det kan heller ikke kreves en særskilt  høring i t ilfeller som er nevnt i nr.  96 

bokstav g). 

(62)  CO2-ekvivalent (CO2-e) er en metrisk måleenhet som brukes til å sammenligne utslipp fra forskjellige 

klimagasser på grunnlag av deres potensial for global oppvarming, ved å omregne mengder av andre gasser til 

den tilsvarende mengden karbondioksid med samme potensial for global oppvarming.  

(63)  For eksempel den tiden som går mellom anbudsprosedyren og leveringsperioden, regler for bud/tilbud, 

prisfastsettelsesregler. 

(64)  Dersom det for eksempel er forskjellige avtaleperioder, forskjellige metoder for beregning av den 

støtteberettigede kapasiteten/produksjonen fra forskjellige teknologier, forskjellige metoder for beregning eller 

utbetaling av subsidier. 
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b) Når det gjelder tiltak der den anslåtte gjennomsnittlige årlige støtten er på under 150 millioner 

euro i året, en offentlig høring av minst fire ukers varighet som omfatter 

i) støtteberettigelse,  

ii)  foreslått bruk og omfang av anbudskonkurranser og eventuelle foreslåtte unntak,  

iii)  dersom det kan ytes støtte til nye investeringer i naturgassbasert produksjon eller 

industriproduksjon, foreslåtte vernetiltak for å sikre forenlighet med Unionens klimamål 

(se nr. 129). 

100. Det kreves ingen offentlig høring i forbindelse med tiltak som omfattes av nr. 99 bokstav b) 

dersom det brukes anbudskonkurranser, og dersom tiltaket ikke støtter investeringer i generering 

eller produksjon av energi eller annen virksomhet basert på fossilt brensel.  

101. Spørreskjemaer for høringen skal offentliggjøres på et offentlig nettsted. Medlemsstatene skal 

offentliggjøre et svar på høringen som sammenfatter og behandler de mottatte bidragene. Dette 

bør omfatte en redegjørelse for hvordan de mulige negative virkningene på konkurransen er blitt 

begrenset gjennom det foreslåtte tiltakets virkeområde eller støtteberettigelse. Medlemsstatene 

skal legge ved en lenke til svaret på høringen som en del av meldingen om støttetiltak i henhold 

til dette avsnittet.  

102. I behørig begrunnede unntakstilfeller kan Kommisjonen vurdere alternative høringsmetoder, 

forutsatt at det tas hensyn til de berørte partenes synspunkter i forbindelse med (fortsatt) 

gjennomføring av støtten. I slike tilfeller må de alternative metodene kanskje kombineres med 

korrigerende tiltak for å begrense eventuelle vridende virkninger av tiltaket.  

4.1.3.5 Forholdsmessighet 

103. Støtte til reduksjon av klimagassutslipp bør generelt ytes gjennom en anbudskonkurranse som 

beskrevet i nr. 49 og 50, slik at målene med tiltaket(65) kan nås på en forholdsmessig måte som 

begrenser vridning av konkurransen og samhandelen. Budsjettet eller volumet i forbindelse med 

anbudsprosedyren er en bindende begrensning, idet det kan forventes at ikke alle bydere vil 

motta støtte, det forventede antall bydere er tilstrekkelig til å sikre effektiv konkurranse, og 

utformingen av anbudsprosedyrer med for få bydere under gjennomføringen av en ordning 

korrigeres for å gjenopprette effektiv konkurranse i de etterfølgende anbudsprosedyrene eller, 

dersom dette ikke er mulig, så snart det er relevant(66). 

104. Anbudsprosedyren bør i prinsippet være åpen for alle støtteberettigede mottakere for å 

muliggjøre en kostnadseffektiv tildeling av støtte og minske konkurransevridning. Anbuds-

prosedyren kan imidlertid begrenses til én eller flere særskilte kategorier av støttemottakere 

dersom det framlegges dokumentasjon, herunder relevant dokumentasjon samlet inn under den 

offentlige høringen, som for eksempel viser at 

a) en enkelt prosedyre som er åpen for alle støtteberettigede mottakere, vil føre til et mindre 

optimalt resultat eller ikke vil gjøre det mulig å nå målene med tiltaket; i denne 

begrunnelsen kan det henvises til kriteriene i nr. 96,  

b) det er et betydelig avvik mellom de budnivåene som forskjellige kategorier av støttemot -

takere forventes å tilby (dette vil generelt være tilfelle dersom det forventede 

konkurransenivået – identifisert på grunnlag av den analysen som kreves i henhold til 

nr. 90 – avviker med mer enn 10 %); i så fall kan det brukes særskilte anbuds-

konkurranser, slik at kategorier av støttemottakere med lignende kostnader konkurrerer 

med hverandre.  

  

(65)  For eksempel oppfyllelsen av medlemsstatens avkarboniseringsmål.  

(66) En slik bindende begrensning kan oppnås på en rekke komplementære måter, herunder tiltak for å minske 

eventuelle begrensninger på tilbudssiden, tilpasse mengden til det sannsynlige tilgjengelige tilbudet på et bestemt 

tidspunkt og/eller endre andre elementer i utformingen av anbudsprosedyren (for eksempel kriterier for 

deltakelse) med sikte på å nå målet med tiltaket (for eksempel medlemsstatenes avkarboniseringsmål) på en 

forholdsmessig måte som begrenser vridning av konkurransen og samhandelen. Så lenge forholdsmessigheten og 

konkurranseevnen sikres, kan medlemsstatene også ta hensyn til investorenes berettigede forven tninger. 
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105. Dersom en medlemsstat påberoper seg unntakene i nr. 104 bokstav b) for en ordning som vil 

løpe over mer enn tre år, bør det i den analysen som kreves i nr. 92, også vurderes om det 

fortsatt kan gjøres bruk av disse unntakene. Medlemsstater skal særlig bekrefte at slike 

ordninger vil bli tilpasset med tiden for å sikre at teknologier der budene forventes å ikke avvike 

med mer enn 10 % fra hverandre, omfattes av den samme anbudskonkurransen. På samme måte 

kan medlemsstaten velge å arrangere separate anbud dersom en oppdatert analyse i henhold til 

nr. 92 viser at kostnadene har vært så forskjellige at budene avviker med mer enn 10 %. 

106. Dersom den analysen som kreves i henhold til nr. 90, viser at det kan være et betydelig avvik 

mellom de budnivåene som forskjellige kategorier av støttemottakere forventes å tilby, bør 

medlemsstatene vurdere risikoen for overkompensasjon av billigere teknologier. Kommisjonen 

vil også ta hensyn til dette i sin vurdering. I visse tilfeller kan det kreves budtak for å begrense 

det høyeste budet fra bestemte bydere i bestemte kategorier. Eventuelle budtak bør begrunnes 

med henvisning til kvantifiseringen for referanseprosjekter nevnt i nr. 51, 52 og 53.  

107. Unntak fra kravet om tildeling av støtte og fastsettelse av støttenivået gjennom en 

anbudskonkurranse kan begrunnes dersom det framlegges dokumentasjon, herunder de 

opplysningene som er samlet inn i den offentlige høringen, på at ett av følgende gjelder: 

a) Det er et utilstrekkelig potensielt tilbud eller et utilstrekkelig antall potensielle bydere til 

å sikre konkurranse; i så fall skal medlemsstaten dokumentere at det ikke er mulig å øke 

konkurransen ved å redusere budsjettet eller lette deltakelsen i anbudsprosedyren (for 

eksempel ved å identifisere ytterligere arealer for utvikling eller tilpasse prekvalifi-

kasjonskrav) dersom det er relevant. 

b) Støttemottakerne er små prosjekter, definert som følger: 

i) For prosjekter for elektrisitetsproduksjon eller -lagring – prosjekter med en 

installert kapasitet som er under eller lik 1 MW. 

ii)  For elektrisitetsforbruk – prosjekter med en maksimal etterspørsel som er under 

eller lik 1 MW. 

iii)  For varmeproduksjons- og gassproduksjonsteknologier – prosjekter med en 

installert kapasitet som er under eller lik 1 MW eller tilsvarende. 

iv) For prosjekter som eies 100 % av SMB-er eller av fellesskap for fornybar energi – 

prosjekter med en installert kapasitet eller en maksimal etterspørsel som er under 

eller lik 6 MW. 

v) For prosjekter som eies 100 % av små og svært små bedrifter eller av fellesskap 

for fornybar energi som bare gjelder produksjon av vindkraft – prosjekter med en 

installert kapasitet som er lik eller under 18 MW. 

vi) For energieffektivitetstiltak som ikke omfatter energiproduksjon til fordel for 

SMB-er – prosjekter der støttemottakerne mottar mindre enn 300 000 euro per 

prosjekt. 

c) De enkelte prosjektene oppfyller begge følgende vilkår: 

i) Prosjektet er valgt ut etter en åpen innbydelse til å inngå i et stort integrert 

grensekryssende prosjekt som er utformet i fellesskap av flere medlemsstater, og 

som har til formål å yte et viktig bidrag til miljøvern i tråd med Unionens felles 

interesser.  

ii)  Prosjektet bruker en nyskapende teknologi som følger av en FoUoI-virksomhet 

som er utført av støttemottakeren eller av en annen enhet såfremt førstnevnte 

erverver rettighetene til å bruke resultatene av den foregående FoUoI-

virksomheten, eller prosjektet er blant de første aktørene til å ta i bruk en 

nyskapende teknologi i sin sektor. 

108. Medlemsstatene kan også bruke konkurransebaserte sertifikater eller leverandørforpliktel-

sesordninger til å fastsette støttebeløpet og tildele støtte, forutsatt at  

a) etterspørselen i ordningen ligger under det potensielle tilbudet,  
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b) utkjøps- eller sanksjonsprisen som gjelder for en forbruker eller leverandør som ikke har 

kjøpt det påkrevde antallet sertifikater (det vil si prisen som utgjør det maksimale beløpet 

som ville bli betalt for støtten), er satt til et tilstrekkelig høyt nivå for å stimulere til 

overholdelse av forpliktelsen. Sanksjonsprisen bør imidlertid være basert på kvantifise-

ringen nevnt i nr. 51, 52 og 53 for å unngå at et altfor høyt nivå fører til over-

kompensasjon,  

c) dersom ordningene omfatter støtte til biodrivstoff, flytende biobrensel og bio-

massebrensel, skal medlemsstatene ta hensyn til opplysningene om allerede mottatt støtte 

i dokumentasjonen for massebalansesystemet i henhold til artikkel 30 i direktiv (EU) 

2018/2001, for å unngå overkompensasjon.  

109. Medlemsstatene kan også utforme støtteordninger som er rettet mot avkarbonisering eller 

energieffektivitet i form av nedsettelser av parafiskale eller andre avgifter, for eksempel avgifter 

for finansiering av miljøpolitiske mål. Anvendelsen av en anbudskonkurranse er ikke 

obligatorisk for slike ordninger. En slik støtte skal imidlertid i prinsippet ytes på samme måte til 

alle støtteberettigede foretak som driver virksomhet innenfor samme næringsgren, og som 

befinner seg i samme eller lignende faktiske situasjon med hensyn til støttetiltakets formål eller 

mål. Meldermedlemsstaten skal innføre en årlig overvåkingsordning for å kontrollere at støtten 

fortsatt er nødvendig. Dette avsnittet omfatter ikke nedsettelser av parafiskale eller andre 

avgifter som gjenspeiler de vesentlige kostnadene ved levering av energi eller relaterte tjenester. 

Reduksjoner i nettavgifter eller avgifter for finansiering av kapasitetsmekanismer er for 

eksempel utelukket fra dette avsnittets virkeområde.  

110. Dersom en nedsettelse av en parafiskal eller annen avgift reduserer de løpende driftskostnadene, 

skal ikke støttebeløpet overstige forskjellen mellom kostnadene ved det miljøvennlige prosjektet 

eller den miljøvennlige virksomheten og det mindre miljøvennlige kontrafaktiske scenarioet. 

Dersom det mer miljøvennlige prosjektet eller den mer miljøvennlige virksomheten kan føre til 

potensielle kostnadsbesparelser eller ytterligere inntekter, skal det tas hensyn til dette ved 

vurderingen av støttens forholdsmessighet. 

111. Når medlemsstatene utformer støtteordninger, skal de ta hensyn til opplysningene om allerede 

mottatt støtte i dokumentasjonen for massebalansesystemet i henhold til artikkel 30 i direktiv 

(EU) 2018/2001.  

112. Dersom det gis konsesjoner eller andre fordeler som ledd i støttetiltak – for eksempel retten til å 

bruke land, havbunn eller elver eller rett til en infrastrukturforbindelse – skal medlemsstatene 

sikre at slike konsesjoner tildeles på grunnlag av objektive og gjennomsiktige kriterier som er 

knyttet til målene med tiltaket (se nr. 50).  

113. Dersom støtten ytes i form av et førsteprioritetslån til leverandøren av tiltak for forbedring av 

energiytelse i henhold til en kontrakt om energiytelse, bør låneinstrumentene sikre en betydelig 

samfinansieringsandel fra kommersielle leverandører av gjeldsfinansiering. Dette antas å være 

tilfelle dersom denne andelen ikke er lavere enn 30 % av verdien av leverandørens portefølje av 

underliggende kontrakter om energiytelse. Tilbakebetalingen fra leverandøren av tiltakene for 

forbedring av energiytelse skal minst tilsvare lånets nominelle verdi. Dersom støtten ytes i form 

av en garanti, skal den offentlige garantien ikke overstige 80 % av det underliggende lånets 

hovedstol, og kredittinstitusjonen og staten skal bære tap forholdsmessig og på samme vilkår. 

Det garanterte beløpet skal reduseres forholdsmessig, slik at garantien aldri dekker mer enn 

80 % av det utestående lånet. Det offentlige lånet eller garantien til leverandøren av tiltakene for 

forbedring av energiytelse skal være begrenset til høyst ti år.  

4.1.4 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen og balansering  

114. Med unntak av nr. 70 får avsnitt 3.2.2 og 3.3 ikke anvendelse på tiltak for reduksjon av 

klimagassutslipp.  

115. Dette nummeret får anvendelse fra 1. juli 2023. Tilskuddet per tonn CO2-ekvivalente utslipp 

som unngås, skal anslås for hvert prosjekt eller, dersom det dreier seg om ordninger, for hvert 

referanseprosjekt, og de antakelsene og metodene som ligger til grunn for denne beregningen, 

skal framlegges. Så langt det er mulig, bør dette anslaget vise reduksjonen i nettoutslipp fra 

virksomheten, idet det tas hensyn til de genererte eller reduserte livssyklusutslippene. Kort - og 
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langsiktige interaksjoner med annen relevant politikk eller andre relevante tiltak, herunder 

Unionens ordning for handel med utslippskvoter, bør dessuten vurderes. For å gjøre det mulig å 

sammenligne kostnadene ved forskjellige miljøverntiltak bør metoden i prinsippet være den 

samme for alle tiltak som fremmes av en medlemsstat(67).  

116. For å oppnå positive miljøvirkninger i forbindelse med avkarbonisering skal ikke støtten bare 

flytte utslippene fra én sektor til en annen, men føre til en samlet reduksjon av klimagass-

utslippene.  

117. For å unngå risikoen for dobbeltsubsidier og sikre kontroll med reduksjonen av klimagassutslipp 

skal støtte til avkarbonisering av industrivirksomhet redusere de utslippene som er en direkte 

følge av denne industrivirksomheten. Støtte til forbedring av industrivirksomheters energi-

effektivitet skal forbedre energieffektiviteten i støttemottakernes virksomhet. 

118. Som unntak fra kravet i siste punktum i nr. 117 kan forbedringer av industrivirksomheters 

energieffektivitet støttes med støtte til fremming av kontrakter om energiytelse.  

119. Dersom støtte til fremming av kontrakter om energiytelse ikke ytes som følge av en 

anbudskonkurranse, skal det i prinsippet ytes statsstøtte på samme måte til alle støtteberettigede 

foretak som driver virksomhet innenfor samme næringsgren, og som befinner seg i samme eller 

tilsvarende faktiske situasjon med hensyn til støttetiltakets formål eller mål. 

120. For å unngå at det tildeles et budsjett til prosjekter som ikke gjennomføres, noe som potensielt 

kan blokkere ny markedsadgang, skal medlemsstatene dokumentere at det vil bli truffet rimelige 

tiltak for å sikre at prosjekter som tildeles støtte, faktisk vil bli utviklet, for eksempel fastsettelse 

av klare frister for prosjektlevering, kontroll av prosjektets gjennomførbarhet som en del av 

forhåndsutvelgingen til å motta støtte, krav om at deltakerne skal stille sikkerhet, eller 

overvåking av prosjektutvikling og bygging. Medlemsstatene kan imidlertid gi mer fleksibilitet 

når det gjelder prekvalifikasjonskrav for prosjekter som er utviklet og eies 100 % av SMB-er 

eller fellesskap for fornybar energi, som et middel for å redusere hindringene for deltakelse fra 

disse(68).  

121. Støtte til avkarbonisering kan ha forskjellige former, inkludert forutgående tilskudd og 

kontrakter om løpende støttebetalinger, for eksempel differansekontrakter(69). Støtte som dekker 

kostnader som hovedsakelig er forbundet med drift snarere enn investeringer, bør anvendes bare 

dersom medlemsstaten påviser at dette fører til mer miljøvennlige driftsbeslutninger.  

122. Dersom støtten primært skal dekke kortsiktige kostnader som kan være variable, for eksempel 

kostnader ved biomassebrensel eller elektrisitetstilførsel, og som utbetales over perioder på over 

ett år, skal medlemsstatene bekrefte at de produksjonskostnadene som støttebeløpet er basert på, 

vil bli overvåket, og at støttebeløpet vil bli oppdatert minst én gang per år. 

123. Støtten skal ha til formål å hindre utilbørlig svekkelse av effektiviteten i markedene og særlig 

bevare effektive driftsinsentiver og prissignaler. For eksempel bør støttemottakerne fortsatt være 

utsatt for prisvariasjon og markedsrisiko, med mindre dette undergraver oppnåelsen av målet 

  

(67) Prinsippene for beregning av reduksjoner av klimagassutslipp som brukes for EUs innovasjonsfond, er et nyttig 

referansepunkt og finnes på: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/ 

wp-call/2021/call-annex_c_innovfund-lsc-2021_en.pdf. Når elektrisitet brukes som innsatsfaktor, skal den 

benyttede metoden imidlertid ta hensyn til utslippene fra produksjon av denne elektrisiteten. Medlemsstatene kan 

velge å bruke subsidienivået per tonn CO2-ekvivalente utslipp som unngås, som et utvelgingskriterium i sine 

støttetiltak, men er ikke forpliktet t il å gjøre det.  

(68)  I t illegg vil Kommisjonen som angitt i nr. 75 generelt stille seg positivt t il andre elementer som medlemsstatene 

foreslår for å gjøre det lettere for SMB-er og fellesskap for fornybar energi å delta i anbudskonkurranser, forutsatt 

at de positive virkningene av å sikre deltakelse og aksept oppveier de mulige vridende virkningene.  

(69)  En differansekontrakt gir støttemottakeren rett  t il en betaling tilsvarende forskjellen mellom en fast 

«innløsningspris» og en referansepris – for eksempel en markedspris, per produksjonsenhet. Differansekontrakter 

er blitt  brukt til t iltak for produksjon av elektrisk kraft de siste årene, men de kan også involvere en referansepris 

knyttet til ETS – det vil si CO2-differansekontrakter. Slike CO2-differansekontrakter kan være et nyttig redskap 

for å bringe banebrytende teknologier som kan være nødvendige for å oppnå industriell avkarbonisering, i 

omsetning. Differansekontrakter kan også involvere tilbakebetalinger fra støttemottakere til skattebetalere eller 

forbrukere i perioder der referanseprisen overstiger innløsningsprisen.  



27.10.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 68/41 

 2
7
.1

0
.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. 6
8
/4

1
 

med støtten. Særlig bør støttemottakerne ikke stimuleres til å selge produksjonen sin til en lavere 

pris enn marginalkostnadene, og de skal ikke motta støtte til produksjon i perioder der 

markedsverdien av denne produksjonen er negativ(70).  

124. Kommisjonen vil foreta en individuell vurdering av tiltak som omfatter særlige infrastruktur-

prosjekter. Kommisjonen vil i sin vurdering blant annet ta hensyn til infrastrukturens størrelse i 

forhold til det relevante markedet, innvirkningen på sannsynligheten for ytterligere 

markedsbaserte investeringer, i hvilket omfang infrastrukturen opprinnelig er beregnet på en 

enkelt bruker eller gruppe av brukere, og om det finnes en troverdig plan eller et bindende 

tilsagn om tilslutning til et større nett, varigheten av eventuelle unntak eller fritak fra regelverket 

om det indre marked, strukturen på det relevante markedet og støttemottakernes stilling på det 

aktuelle markedet.  

125. Dersom infrastrukturen for eksempel i første omgang bare forbinder et begrenset antall brukere, 

kan den vridende virkningen begrenses når den inngår i en plan om å utvikle et bredere 

unionsnett på grunnlag av følgende kriterier: 

a) Regnskapene for infrastrukturen bør atskilles fra enhver annen virksomhet, og 

kostnadene ved adgang og bruk bør gjøres gjennomsiktige.  

b) Med mindre dette undergraver oppnåelsen av målet med støtten, bør støtten være 

betinget av tilsagn om å åpne infrastrukturen(71) for tredjeparter på rettferdige, rimelige 

og ikke-diskriminerende vilkår (herunder offentlige innbydelser til tilkoplingsanmod-

ninger på tilsvarende vilkår).  

c) Det kan være nødvendig å oppveie den fordelen som støttemottakerne oppnår fram til en 

slik videre utvikling finner sted, for eksempel ved å bidra til ytterligere utvidelse av 

nettet.  

d) Den fordelen som de dedikerte brukerne oppnår, må kanskje begrenses og/eller deles 

med andre aktører. 

126. For å unngå at målet med tiltaket eller andre miljøvernmål i Unionen undergraves, skal det ikke 

gis insentiver til produksjon av energi som ville fortrenge mindre forurensende former for 

energi. Dersom det for eksempel ytes støtte til kraftvarmeproduksjon basert på ikke-fornybare 

kilder, eller dersom energiproduksjon fra biomasse støttes, skal det så vidt mulig ikke gis 

insentiver til slik produksjon av elektrisitet eller varme på tidspunkter der dette ville bety at 

fornybare energikilder uten luftforurensning ville blitt redusert. 

127. Støtte til avkarbonisering kan vri konkurransen unødig dersom den fortrenger investeringer i 

renere alternativer som allerede finnes på markedet, eller dersom den binder enkelte teknologier 

og hemmer den bredere utviklingen av et marked for og bruken av renere løsninger. 

Kommisjonen vil derfor også kontrollere at støttetiltaket ikke stimulerer eller forlenger 

forbruket av fossilbaserte drivstoff og fossilbasert energi(72), noe som hemmer utviklingen av 

renere alternativer og vesentlig reduserer den samlede miljøfordelen ved investeringen. 

Medlemsstatene bør forklare hvordan de planlegger å unngå denne risikoen, herunder gjennom 

bindende tilsagn om hovedsakelig å bruke fornybart drivstoff eller drivstoff med lavere 

karboninnhold eller fase ut fossile energikilder.  

128. Kommisjonen mener at enkelte støttetiltak har negative virkninger på konkurransen og 

samhandelen som sannsynligvis ikke vil bli oppveid. Enkelte støttetiltak kan særlig forverre 

markedssvikt og skape ineffektivitet til skade for forbrukerne og velferden. For eksempel øker 

tiltak som stimulerer til nye investeringer i energi- eller industriproduksjon basert på de mest 

forurensende typene fossilt brensel som kull, diesel, brunkull, olje, torv og oljeskifer, de 

negative miljømessige eksterne virkningene i markedet. De vil ikke bli ansett for å ha noen 

positive miljøvirkninger, ettersom disse typene brensel er uforenlige med Unionens klimamål.  

  

(70)  Små anlegg for elektrisitet fra fornybare energikilder kan dra fordel av direkte prisstøtte som dekker de fulle 

driftskostnadene og ikke krever at de selger elektrisiteten sin på markedet, i samsvar med unntaket i artikkel 4 

nr. 3 i direktiv (EU) 2018/2001. Anlegg anses som små dersom kapasiteten deres ligger under den gjeldende 

terskelen i artikkel 5 i forordning (EU) 2019/943.  

(71)  Dette henviser til listen over aktiva i nr. 19 punkt  36. 

(72)  Herunder drivstoff med lavere karboninnhold fra ikke-fornybare kilder og energibærere som ikke medfører 

utslipp fra eksosrøret, men produseres i en karbonintensiv prosess. 
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129. Tilsvarende kan tiltak som stimulerer til nye investeringer i energi- eller industriproduksjon 

basert på naturgass, redusere klimagassutslippene og andre forurensende stoffer på kort sikt, 

men forverre negative miljømessige eksterne virkninger på lengre sikt sammenlignet med 

alternative investeringer. For at investeringer i naturgass kan anses for å ha positive 

miljøvirkninger, må medlemsstatene forklare hvordan de vil sikre at investeringen bidrar til å nå 

Unionens klimamål for 2030 og målet om klimanøytralitet for 2050. Medlemsstatene må særlig 

forklare hvordan en innlåsning av denne gassfyrte energiproduksjonen eller dette gassfyrte 

produksjonsutstyret skal unngås. Dette kan for eksempel være basert på en nasjonal 

avkarboniseringsplan med bindende mål og/eller omfatte bindende tilsagn fra støttemottakeren 

om å gjennomføre avkarboniseringsteknologier som CCS/CCU eller erstatte naturgass med 

fornybar gass eller lavkarbongass eller legge ned anlegget innen en frist som er i samsvar med 

Unionens klimamål. Tilsagnene bør omfatte én eller flere troverdige milepæler i 

utslippsreduksjonen i retning av klimanøytralitet senest i 2050.  

130. Produksjon av biodrivstoff fra næringsmiddel- og fôrvekster kan skape ytterligere etterspørsel 

etter jord og føre til at landbruksarealer utvides til områder med store karbonlagre, for eksempel 

skoger, våtmarksområder og torvmark, noe som medfører ytterligere klimagassutslipp. Derfor 

begrenser direktiv (EU) 2018/2001 mengden av biodrivstoff, flytende biobrensel og 

biomassebrensel basert på næringsmiddel- og fôrvekster som teller med i målene for fornybar 

energi. Kommisjonen mener at enkelte støttetiltak kan forverre indirekte negative eksterne 

virkninger. Kommisjonen vil derfor i prinsippet anta at statsstøtte til biodrivstoff, flytende 

biobrensel, biogass og biomassebrensel som overstiger de takene som bestemmer deres 

berettigelse i forbindelse med beregning av brutto sluttforbruk av energi fra fornybare kilder i 

den berørte medlemsstaten i samsvar med artikkel 26 i direktiv (EU) 2018/2001, sannsynligvis 

ikke har positive virkninger som oppveier tiltakenes negative virkninger.  

131. Dersom det konstateres at det er risiko for ytterligere konkurransevridning, eller dersom 

tiltakene er særlig nye eller komplekse, kan Kommisjonen fastsette vilkår som angitt i nr. 76. 

132. Når det gjelder individuelle støttetiltak eller ordninger som er til fordel for et særlig begrenset 

antall støttemottakere eller en eksisterende støttemottaker, bør medlemsstatene dessuten påvise 

at det foreslåtte støttetiltaket ikke vil føre til konkurransevridning, for eksempel gjennom økt 

markedsmakt. Selv om støtten ikke direkte styrker markedsmakten, kan den gjøre det indirekte 

ved å avskrekke eksisterende konkurrenter fra å utvide virksomheten, presse dem til å tre ut av 

markedet eller avskrekke nye konkurrenter fra å komme inn på markedet. Når Kommisjonen 

vurderer de negative virkningene av disse støttetiltakene, vil den konsentrere sin analyse om den 

virkningen støtten forventes å ha på konkurransen mellom foretak på det berørte 

produktmarkedet samt i tidligere eller senere markedsledd, og risikoen for overkapasitet. 

Kommisjonen vil også vurdere mulige negative virkninger for samhandelen, herunder risikoen 

for et subsidiekappløp mellom medlemsstatene, som særlig kan oppstå med hensyn til valg av 

plassering. 

133. Dersom støtten ytes uten en anbudskonkurranse og tiltaket gagner et særlig begrenset antall 

støttemottakere eller en eksisterende støttemottaker, kan Kommisjonen kreve at medlemsstaten 

sikrer at støttemottakeren formidler den fagkunnskapen som er oppnådd som et resultat av det 

støttede prosjektet med sikte på å framskynde utrullingen av de teknologiene som er 

demonstrert med vellykket resultat.  

134. Forutsatt at alle andre forenlighetsvilkår er oppfylt, vil Kommisjonen typisk finne at balansen 

for avkarboniseringstiltak er positiv (det vil si at vridninger på det indre marked oppveies av 

positive virkninger) i lys av bidraget deres til begrensning av klimaendringer, som er definert 

som et miljømål i forordning (EU) 2020/852, og/eller i lys av bidraget deres til å oppfylle 

Unionens energi- og klimamål, så lenge det ikke er klare tegn på manglende overholdelse av 

prinsippet om «ikke å gjøre betydelig skade»(73). Dersom ovenstående antakelse ikke får 

  

(73) Når det gjelder tiltak som er identiske med tiltak i planer for gjenoppretting og robusthet som Rådet har godkjent, 

anses det at de oppfyller prinsippet om «ikke å gjøre betydelig skade», ettersom dette allerede er kontrollert.  
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anvendelse, vil Kommisjonen vurdere om de positive virkningene (herunder overholdelse av 

punktene i avsnitt 4.1.4 og eventuelle tilsagn knyttet til nr. 129) samlet sett er større enn de 

negative virkningene for det indre marked. 

4.2 Støtte til forbedring av bygningers energiytelse og miljøprestasjon 

4.2.1 Bakgrunn for støtten 

135. Tiltak som har til formål å forbedre bygningers energiytelse og miljøprestasjon, rettes mot 

negative eksterne virkninger ved å skape individuelle insentiver til å nå målene om energi-

sparing og reduksjon av klimagassutslipp og utslipp av luftforurensende stoffer. I tillegg til de 

generelle formene for markedssvikt som er identifisert i kapittel 3, kan det oppstå særskilt 

markedssvikt innenfor bygningers energiytelse og miljøprestasjon. Når det gjelder renove-

ringsarbeid i bygninger, tilfaller fordelene ved energiytelses- og miljøprestasjonstiltak for 

eksempel typisk ikke bare eieren av bygningen, som generelt bærer renoveringskostnadene, men 

også leietakeren. Kommisjonen mener derfor at det kan være behov for statsstøtte til fremming 

av investeringer som skal forbedre bygningers energiytelse og miljøprestasjon. 

4.2.2 Virkeområde og støttet virksomhet 

136. Det kan ytes støtte til forbedring av bygningers energieffektivitet.  

137. Denne støtten kan kombineres med støtte til ett eller flere av følgende tiltak:  

a) Installasjon av integrerte anlegg for fornybar energi på stedet som produserer elektrisitet, 

varme eller kjøling. 

b) Installasjon av utstyr for lagring av den energien som produseres av anlegg for fornybar 

energi på stedet. 

c) Oppføring og installasjon av infrastruktur for ladestasjoner til bruk for bygningens 

brukere og tilhørende infrastruktur som kabelføring, enten parkeringsanleggene ligger 

inne i bygningen eller grenser fysisk til bygningen.  

d) Installasjon av utstyr for digitalisering av bygningens miljø- og energistyring og  

-kontroll, særlig for å legge til rette for økt bruk av smart teknologi, herunder passive 

kabler eller strukturerte kabler til datanett i bygningen og de tilhørende delene av det 

passive nettet på den eiendommen bygningen tilhører, men ikke lednings- eller 

kabelføring til datanett utenfor eiendommen. 

e) Andre investeringer som forbedrer bygningens energiytelse eller miljøprestasjon, 

herunder investeringer i grønne tak og utstyr for gjenvinning av regnvann. 

138. Det kan også ytes støtte til forbedring av energiytelsen til bygningens varme- eller kjøleutstyr. 

Støtte til varme- eller kjøleutstyr som er direkte koplet til fjernvarme- og fjernkjølingssystemer, 

vil bli vurdert på de vilkårene som gjelder for støtte til fjernvarme og fjernkjøling i avsnitt  4.10. 

Støtte til forbedring av energieffektiviteten i produksjonsprosesser og til energiproduksjons-

utstyr som brukes til maskiner, vil bli vurdert på de vilkårene som gjelder for støtte til reduksjon 

og fjerning av klimagassutslipp i avsnitt 4.1.  

139. Støtten skal føre til følgende: 

a) Når det gjelder renovering av eksisterende bygninger, forbedringer av energiytelsen som 

fører til en reduksjon av primærenergietterspørselen på minst 20 % sammenlignet med 

situasjonen før investeringen eller, dersom forbedringene er en del av en etappevis 

renovering, en reduksjon av primærenergietterspørselen på minst 30 % sammenlignet 

med situasjonen før investeringen, over en periode på fem år. 

b) Når det gjelder renoveringstiltak vedrørende installasjon eller utskifting av bare én type 

bygningselement(74) som definert i artikkel 2 nr. 9 i direktiv 2010/31/EU, en reduksjon 

av primærenergietterspørselen på minst 10 % sammenlignet med situasjonen før 

investeringen, forutsatt at medlemsstaten påviser at tiltaket på ordningsnivå har en samlet 

betydelig virkning i form av reduksjon av primærenergietterspørselen.  

  

(74)  Slike investeringer kan for eksempel ha til formål å erstatte vinduer eller kjeler i bygningen eller fokusere på 

veggisolasjon. 
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c) Når det gjelder nye bygninger, forbedringer av energiytelsen som fører til en reduksjon 

av primærenergietterspørselen på minst 10 % sammenlignet med den terskelen som er 

fastsatt for krav til nesten-nullenergibygninger i nasjonale tiltak som gjennomfører 

direktiv 2010/31/EU. 

140. Støtte til forbedring av bygningers energiytelse kan også ytes til SMB-er og små selskaper med 

middels markedsverdi som leverer tiltak for forbedring av energiytelsen for å fremme kontrakter 

om energiytelse som definert i artikkel 2 nr. 27 i direktiv 2012/27/EU. 

4.2.3 Insentiveffekt 

141. Kravene i nr. 142–143 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.1.2.  

142. Kommisjonen mener at støtte til prosjekter med en tilbakebetalingsperiode(75) på under fem år i 

prinsippet ikke har noen insentiveffekt. Medlemsstaten kan imidlertid framlegge dokumentasjon 

på at det er behov for støtte for å utløse en atferdsendring, også ved prosjekter med en kortere 

tilbakebetalingsperiode.  

143. Dersom unionsretten pålegger foretak minstestandarder for energiytelse som kan anses som EU-

standarder, vil støtte til alle nødvendige investeringer som setter foretak i stand til å oppfylle 

disse standardene, bli ansett for å ha en insentiveffekt, forutsatt at støtten ytes før kravene blir 

obligatoriske for det aktuelle foretaket(76). Medlemsstaten skal sikre at støttemottakerne 

framlegger en nøyaktig renoveringsplan og en tidsplan som viser at den støttede renoveringen i 

det minste er tilstrekkelig til å bringe bygningen i samsvar med disse minstestandardene for 

energiytelse. 

4.2.4 Begrensning av vridning av konkurransen og samhandelen 

4.2.4.1 Hensiktsmessighet 

144. Kravet i nr. 145 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.1.2.  

145. Støtte til fremming av kontrakter om energiytelse kan ytes i form av et lån eller en garanti til 

leverandøren av tiltakene for forbedring av energiytelsen i henhold til en kontrakt om 

energiytelse eller bestå av et finansielt produkt som har til formål å finansiere den aktuelle 

leverandøren (for eksempel faktoring eller forfaitering). 

4.2.4.2 Forholdsmessighet 

146. De støtteberettigede kostnadene er de investeringskostnadene som er direkte knyttet til 

oppnåelsen av et høyere nivå for energiytelse eller miljøprestasjon. 

147. Støtteintensiteten skal ikke overstige 30 % av de støtteberettigede kostnadene ved tiltak angitt i 

nr. 139 bokstav a) og c). Når det gjelder tiltak angitt i nr. 139 bokstav b), skal ikke 

støtteintensiteten overstige 25 %. Dersom det ytes støtte til investeringer som setter foretak i 

stand til å overholde minstestandarder for energiytelse som kan anses som EU-standarder, 

mindre enn 18 måneder før EU-standardene trer i kraft, skal ikke støtteintensiteten overstige 

20 % av de støtteberettigede kostnadene ved tiltak angitt i nr. 139 bokstav a) og c), eller 15 % 

av de støtteberettigede kostnadene ved tiltak angitt i nr. 139 bokstav b). 

148. Når det gjelder støtte til forbedring av eksisterende bygningers energiytelse, kan støtte-

intensiteten økes med 15 prosentpoeng dersom forbedringen av energiytelsen fører til en 

reduksjon av primærenergietterspørselen på minst 40 %. Denne økningen i støtteintensitet får 

imidlertid ikke anvendelse dersom prosjektet, selv om det medfører en reduksjon av 

primærenergietterspørselen på minst 40 %, ikke forbedrer bygningens energiytelse ut over det 

nivået som kreves i henhold til minstestandarder for energiytelse som kan anses som EU-

standarder som trer i kraft innen mindre enn 18 måneder.  

  

(75)  T ilbakebetalingsperioden er den tiden som er nødvendig for å tjene inn kostnadene ved en investering (uten 

støtte). 

(76)  Dette gjelder når det ytes støtte for å sette foretak i stand til å oppfylle minstestandarder for energiytelse som 

oppfyller EU-standarder, før de blir obligatoriske for det aktuelle foretaket, uansett om det allerede finnes 

tidligere gjeldende EU-standarder. 
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149. Støtteintensiteten kan økes med 20 prosentpoeng for støtte til små bedrifter eller med  

10 prosentpoeng for støtte til mellomstore bedrifter. 

150. Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller 

vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a), eller med fem prosentpoeng for investeringer 

i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c). 

151. Avhengig av tiltakets særlige kjennetegn kan medlemsstaten, på grunnlag av en analyse av det 

udekkede finansieringsbehovet som angitt i nr. 48, 51 og 52, også påvise at det er behov for et 

høyere støttebeløp. Støttebeløpet skal ikke overstige det udekkede finansieringsbehovet som 

angitt i nr. 51 og 52. Dersom det ytes støtte til investeringer som setter foretak i stand til å 

overholde minstestandarder for energiytelse som kan anses som EU-standarder, mindre enn 18 

måneder før EU-standardene trer i kraft, skal det største støttebeløpet ikke overstige 70 % av det 

udekkede finansieringsbehovet. 

152. Dersom det ytes støtte etter en anbudskonkurranse som gjennomføres i samsvar med kriteriene i 

nr. 49 og 50, anses støttebeløpet som forholdsmessig. Dersom det ytes støtte til investeringer 

som setter foretak i stand til å overholde minstestandarder for energiytelse som kan anses som 

EU-standarder, mindre enn 18 måneder før EU-standardene trer i kraft, skal medlemsstaten 

sikre at det tas passende hensyn til risikoen for overkompensasjon, for eksempel ved å fastsette 

budtak. 

153. Støtte som ytes i form av finansielle instrumenter, er ikke underlagt den største støtteintensiteten 

fastsatt i nr. 147–151. Dersom støtten ytes i form av en garanti, bør ikke garantien overstige 

80 % av det underliggende lånet. Dersom støtten ytes i form av et lån, skal bygningseierens eller 

-eiernes tilbakebetaling til energieffektivitetsfondet, fondet for fornybar energi eller en annen 

finansformidler minst tilsvare lånets nominelle verdi. 

4.2.4.3 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen og balansering 

154. Kravene i nr. 155–157 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.2.  

155. Støtte til investeringer i utstyr som bruker naturgass, og som har til formål å forbedre 

bygningers energieffektivitet, kan på kort sikt føre til en reduksjon av energietterspørselen, men 

forverre de negative miljømessige eksterne virkningene på lengre sikt sammenlignet med 

alternative investeringer. Støtte til installasjon av utstyr som bruker naturgass, kan vri 

konkurransen unødig dersom den fortrenger investeringer i renere alternativer som allerede 

finnes på markedet, eller dersom den låser inn enkelte teknologier, noe som dermed hindrer 

utviklingen av et marked for renere teknologier og bruken av dem. De positive virkningene av 

tiltak som skaper slike fortrengnings- eller innlåsningseffekter, vil sannsynligvis ikke oppveie 

de negative virkningene på konkurransen. Som ledd i sin vurdering vil Kommisjonen vurdere 

om utstyr som bruker naturgass, erstatter energiutstyr som bruker de mest forurensende typene 

fossilt brensel som olje og kull. 

156. Det finnes allerede alternativer til energiutstyr som bruker forurensende fossilt brensel som olje 

og kull, på markedet. I den forbindelse anses støtte til installasjon av energieffektivt energiutstyr 

som bruker slikt brensel, ikke for å ha samme positive virkninger som støtte til installasjon av 

renere energiutstyr. For det første oppveies den marginale forbedringen med hensyn til 

reduksjon av energietterspørselen av de større karbonutslippene som er knyttet til bruken av 

fossilt brensel. For det andre innebærer tildeling av støtte til installasjon av energiutstyr som 

bruker fast eller flytende fossilt brensel, en betydelig risiko for å låse inn teknologier basert på 

fossilt brensel og fortrenge investeringer i renere og mer innovative alternativer som finnes på 

markedet, ved å flytte etterspørselen vekk fra energiutstyr som ikke bruker fast eller flytende 

fossilt brensel. Dette ville også motvirke en videreutvikling av markedet for ikke-fossile 

brenselsteknologier. Kommisjonen mener derfor at de negative virkningene på konkurransen 

som følger av støtte til energiutstyr som bruker fast eller flytende fossilt brensel, sannsynligvis 

ikke vil bli oppveid.  
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157. Dersom støtten ytes i form av en donasjon, egenkapital, en garanti eller et lån til et 

energieffektivitetsfond, et fond for fornybar energi eller en annen finansformidler, vil 

Kommisjonen kontrollere at vilkårene er til stede for å sikre at energieffektivitetsfondet, fondet 

for fornybar energi eller andre finansformidlere ikke får en uberettiget fordel og bruker en 

kommersielt forsvarlig investeringsstrategi for å gjennomføre støttetiltaket for energiytelse. 

Særlig skal følgende vilkår være oppfylt: 

a) Finansformidlere eller fondsforvaltere skal velges gjennom en åpen, gjennomsiktig og 

ikke-diskriminerende prosess som gjennomføres i samsvar med gjeldende unionsrett og 

nasjonal lovgivning. 

b) Det er fastsatt vilkår for å sikre at finansformidlere, herunder energieffektivitetsfond eller 

fond for fornybar energi, forvaltes på et kommersielt grunnlag og sikrer at 

finansieringsbeslutninger har overskudd som mål.  

c) Forvaltere av energieffektivitetsfondet, fondet for fornybar energi eller andre 

finansformidlere overfører i størst mulig omfang fordelen til de endelige støttemottakerne 

(bygningseier(e) eller leietaker(e)) i form av større finansieringsvolum, lavere krav til 

sikkerhetsstillelse, lavere garantipremier eller lavere rentesatser.  

4.3 Støtte til ren mobilitet 

158. I avsnitt 4.3.1 og 4.3.2 fastsettes vilkårene for når statsstøtte til enkelte investeringer for å 

redusere eller unngå utslipp av CO2 og andre forurensende stoffer fra luft-, vei-, jernbane-, 

vann- og sjøtransportsektoren kan fremme utviklingen av en økonomisk aktivitet på en 

miljøvennlig måte uten å endre vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot 

Unionens felles interesser.  

159. Støtte til investeringer i lette og tunge veigående kjøretøyer som bruker gass (særlig LNG, CNG 

og biogass), og i den relevante infrastrukturen for påfyll av gass til veitransport, bortsett fra 

infrastruktur utelukkende for påfyll av LNG på tunge veigående kjøretøyer, omfattes ikke av 

disse retningslinjene. På bakgrunn av det nåværende stadiet i markedsutviklingen forventes 

disse teknologiene å ha et betydelig lavere potensial til å bidra til begrensning av klimaendringer 

og reduksjon av luftforurensningen sammenlignet med renere og mer innovative alternativer, og 

forventes derfor å vri konkurransen unødig ved å fortrenge investeringer i disse renere 

alternativene og låse inn mobilitetsløsninger som ikke er i samsvar med målene for 2030 og 

2050.  

4.3.1 Støtte til anskaffelse og leasing av rene kjøretøyer og rent mobilt serviceutstyr og til 

ettermontering i kjøretøyer og mobilt serviceutstyr  

4.3.1.1 Bakgrunn for støtten 

160. For å nå Unionens juridisk bindende mål om klimanøytralitet senest i 2050 ble det i meldingen 

om den europeiske grønne given fastsatt et mål om å redusere transportutslippene med minst 

90 % sammenlignet med nivået i 1990 senest i 2050. Meldingen om en strategi for bærekraftig 

og intelligent mobilitet(77) staker ut en kurs for å nå dette målet gjennom avkarbonisering av 

både de enkelte transporttypene og hele transportkjeden(78).  

  

(77)  Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «Sustainable and Smart Mobility Strategy: putting European transport on track for 

the future», COM(2020) 789 final.  

(78)  Meldingen inneholder blant annet ambisjonen om å ha minst 30 millioner nullutslippsbiler og 80  000 

nullutslippslastebiler i drift  senest i 2030, og at nesten alle personbiler, varebiler, busser og nye tunge kjøretøyer 

senest i 2050 vil være nullutslippskjøretøyer. 
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161. Selv om eksisterende politikk kan gi insentiver til utbredelse av rene kjøretøyer ved å fastsette 

bindende CO2-utslippsmål for produsentenes nye park av veigående kjøretøyer(79) ved å 

internalisere de klima- og miljømessige eksterne virkningene(80) eller ved å øke etterspørselen 

etter kjøretøyer gjennom offentlige innkjøp(81), er det kanskje ikke tilstrekkelig til fullt ut å bøte 

på markedssvikt som påvirker den aktuelle sektoren. Tross eksisterende politikk kan enkelte 

markedshindringer og enkelte former for markedssvikt fortsatt ikke avhjelpes, herunder prisen 

på rene kjøretøyer sammenlignet med konvensjonelle kjøretøyer, den begrensede 

tilgjengeligheten av infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff og tilstedeværelsen av 

miljømessige eksterne virkninger. Medlemsstatene kan derfor yte støtte til å bøte på slik 

gjenstående markedssvikt og støtte utviklingen av sektoren for ren mobilitet.  

4.3.1.2 Virkeområde og støttet virksomhet 

162. Det kan ytes støtte til anskaffelse og leasing av nye eller brukte rene kjøretøyer og til 

anskaffelse og leasing av rent mobilt serviceutstyr.  

163. Det kan også ytes støtte til ettermontering i og ombygging og tilpasning av kjøretøyer eller 

mobilt serviceutstyr i følgende tilfeller:  

a) Dersom det gir dem mulighet for å bli klassifisert som rene kjøretøyer eller rent mobilt 

serviceutstyr. 

b) Dersom det er nødvendig for å gi fartøyer og luftfartøyer mulighet til å bruke eller øke 

andelen av biodrivstoff og syntetisk drivstoff, herunder fornybart flytende og gassformig 

transportdrivstoff av ikke-biologisk opprinnelse, i tillegg eller som et alternativ til 

fossilbasert drivstoff. 

c) Dersom det er nødvendig for å gi fartøyer mulighet til å bruke vindframdrift. 

4.3.1.3 Insentiveffekt 

164. Vilkårene i nr. 165–169 gjelder i tillegg til vilkårene i avsnitt 3.1.2.  

165. Medlemsstaten skal framlegge et troverdig kontrafaktisk scenario uten støtten. Et kontrafaktisk 

scenario tilsvarer en investering med samme kapasitet, levetid og, dersom det er relevant, andre 

relevante tekniske kjennetegn som den miljøvennlige investeringen. Dersom investeringen 

gjelder anskaffelse eller leasing av rene kjøretøyer eller rent mobilt serviceutstyr, er det 

kontrafaktiske scenarioet vanligvis anskaffelse eller leasing av kjøretøyer eller mobilt 

serviceutstyr av samme kategori og samme kapasitet, som minst overholder EU-standarder, om 

relevant, som ville blitt anskaffet eller leaset uten støtten. 

166. Det kontrafaktiske scenarioet kan tilsvare å holde det eksisterende kjøretøyet eller mobile 

serviceutstyret i drift i en periode som tilsvarer den miljøvennlige investeringens levetid. I så 

fall skal det tas hensyn til diskonterte vedlikeholds-, reparasjons- og moderniseringskostnader i 

denne perioden.  

167. I andre tilfeller kan det kontrafaktiske scenarioet bestå av en senere utskiftning av kjøretøyet 

eller det mobile serviceutstyret, og i så fall bør det tas hensyn til kjøretøyets eller det mobile 

serviceutstyrets diskonterte verdi, og forskjellen i utstyrets respektive økonomiske levetid bør 

utlignes. Denne framgangsmåten kan være særlig relevant for kjøretøyer som har en lengre 

økonomisk levetid, for eksempel fartøyer, rullende materiell til jernbane eller luftfartøyer.  

168. Når det gjelder kjøretøyer eller mobilt serviceutstyr som omfattes av leasingavtaler, bør den 

diskonterte verdien av leasingen av de rene kjøretøyene eller det rene mobile serviceutstyret 

sammenlignes med den diskonterte verdien av leasingen av det mindre miljøvennlige kjøretøyet 

eller mobile serviceutstyret som ville blitt brukt uten støtten.  

  

(79)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 og (EU) 2019/631 av 17. april 2019 om fastsettelse av 

CO2-utslippsstandarder for nye personbiler og nye lette nyttekjøretøyer og om oppheving av forordning (EF) 

nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (EUT L 111 av 25.4.2019, s. 13). 

(80)  For eksempel gjennom europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/62/EF av 17. juni 1999 om avgifter på tunge 

lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur (EFT L 187 av 20.7.1999, s. 42) og Unionens ordning for handel 

med utslippskvoter.  

(81)  For eksempel gjennom direktiv 2009/33/EF. 
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169. Dersom investeringen består i å tilføye utstyr til et eksisterende kjøretøy eller mobilt 

serviceutstyr for å forbedre miljøprestasjonen (for eksempel ettermontering av forurensnings-

reduserende systemer), kan de støtteberettigede kostnadene bestå av de samlede investe-

ringskostnadene. 

4.3.1.4 Begrensning av vridning av konkurransen og samhandelen 

1.1.1.1.4 Hensiktsmessighet 

170. Kravene i nr. 171 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.1.2. 

171. Når hensiktsmessigheten blant alternative politiske virkemidler kontrolleres, bør det tas hensyn 

til andre intervensjonstyper enn statsstøtte for å stimulere utviklingen av markedet for ren 

mobilitet og den forventede virkningen sammenlignet med det foreslåtte tiltaket. Slike andre 

intervensjonstyper kan omfatte innføring av generelle tiltak som har til formål å fremme 

anskaffelse av rene kjøretøyer, for eksempel miljøbonusordninger eller vrakingsordninger eller 

opprettelse av lavutslippssoner i den berørte medlemsstaten.  

1.1.1.1.5 Forholdsmessighet 

172. Støtten skal ikke overstige de kostnadene som er nødvendige for å fremme utviklingen av den 

aktuelle økonomiske aktiviteten på en måte som øker miljøvernnivået (det vil si ved overgangen 

fra konvensjonelle til rene kjøretøyer og rent mobilt serviceutstyr) sammenlignet med det 

kontrafaktiske scenarioet uten støtte. Statsstøtte kan anses som forholdsmessig dersom vilkårene 

i nr. 173–181 er oppfylt. 

173. Som hovedregel skal støtten ytes etter en anbudskonkurranse som gjennomføres i samsvar med 

kriteriene i nr. 49 og 50. 

174. Dersom det anvendes andre kriterier enn det støttebeløpet som søkeren anmoder om i 

forbindelse med anbudskonkurransen, gjelder nr. 50. Utvelgingskriteriene kan for eksempel 

gjelde de forventede miljøgevinstene ved investeringen i form av reduksjon av CO2-

ekvivalenter eller andre forurensende stoffer i hele deres levetid. For å gjøre det lettere å 

identifisere miljøgevinstene kan medlemsstaten i slike tilfeller kreve at søkerne i budet sitt angir 

det forventede nivået av utslippsreduksjoner som følger av investeringen sammenlignet med 

utslippsnivået for et sammenlignbart kjøretøy som overholder EU-standarder, dersom det er 

relevant. Miljøkriterier som brukes i anbudskonkurransen, kan også omfatte livssyklushensyn 

som miljøvirkningen av sluttbehandling av produktet.  

175. Utformingen av anbudskonkurransen skal sikre at søkerne fortsatt har tilstrekkelige insentiver til 

å by på prosjekter som vedrører anskaffelse av nullutslippskjøretøyer, som generelt er dyrere 

enn mindre miljøvennlige alternativer, i den grad de er tilgjengelige for den aktuelle 

transporttypen. Dette omfatter å sikre at anvendelsen av utvelgingskriteriene ikke setter disse 

prosjektene i en mindre gunstig stilling enn andre rene kjøretøyer som ikke kan anses som 

nullutslippskjøretøyer. Miljøkriterier kan for eksempel utformes som premier som gir mulighet 

for å tildele en høyere score til prosjekter som gir miljøgevinster ut over dem som følger av 

støtteberettigelseskravene eller tiltakets hovedmål. I visse tilfeller kan det kreves budtak for å 

begrense det høyeste budet fra bestemte bydere i bestemte kategorier. Eventuelle budtak bør 

begrunnes med henvisning til kvantifiseringen for referanseprosjekter nevnt i nr. 51, 52 og 53. 

176. Som unntak fra nr. 173–175 kan det ytes støtte uten anbudskonkurranse i følgende tilfeller:  

a) Dersom det forventede antall deltakere ikke er tilstrekkelig til å sikre effektiv 

konkurranse eller unngå strategisk budgivning.  
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b) Dersom medlemsstaten framlegger en tilstrekkelig begrunnelse for at en anbuds-

konkurranse som beskrevet i nr. 49 og 50 ikke er hensiktsmessig for å sikre støttens 

forholdsmessighet, og at anvendelse av de alternative metodene i nr. 177– 180 ikke ville 

øke risikoen for utilbørlig konkurransevridning(82), avhengig av tiltakets eller de aktuelle 

sektorenes eller transporttypenes kjennetegn. 

c) Dersom støtten ytes til anskaffelse eller leasing av kjøretøyer som er beregnet på å brukes 

av foretak som driver med offentlig persontransport på vei, med jernbane eller til sjøs. 

177. I tilfellene nevnt i nr. 176 kan støtten anses som forholdsmessig dersom den ikke overstiger 

40 % av de støtteberettigede kostnadene. Støtteintensiteten kan økes med ti prosentpoeng for 

nullutslippskjøretøyer og med ti prosentpoeng for mellomstore bedrifter eller med  

20 prosentpoeng for små bedrifter. 

178. De støtteberettigede kostnadene er nettomerkostnadene ved investeringen. Disse beregnes som 

forskjellen mellom de samlede kostnadene ved eierskap av det rene kjøretøyet som forventes 

anskaffet eller leaset, på den ene siden, og støtten og de samlede kostnadene ved eierskap i det 

kontrafaktiske scenarioet på den andre. Kostnader som ikke er direkte knyttet til oppnåelsen av 

et høyere miljøvernnivå, er ikke støtteberettiget.  

179. Når det gjelder ettermontering i kjøretøyer eller mobilt serviceutstyr, kan de støtteberettigede 

kostnadene i samsvar med nr. 169 være de samlede kostnadene ved ettermontering, forutsatt at 

kjøretøyene eller det mobile serviceutstyret i det kontrafaktiske scenarioet beholder den samme 

økonomiske levetiden dersom det ikke foretas ettermontering. 

180. Avhengig av tiltakets særlige kjennetegn kan medlemsstaten, på grunnlag av en analyse av det 

udekkede finansieringsbehovet som angitt i nr. 48, 51 og 52, også påvise at det er behov for et 

høyere støttebeløp. I så fall skal medlemsstaten utføre en kontroll i ettertid for å kontrollere 

antakelsene om det påkrevde støttenivået og innføre en tilbakebetalingsordning som angitt i 

nr. 55. Støttebeløpet skal ikke overstige det udekkede finansieringsbehovet som er angitt i nr. 51 

og 52.  

181. Når det gjelder individuell støtte, skal støttebeløpet fastsettes på grunnlag av en analyse av det 

udekkede finansieringsbehovet som angitt i nr. 48, 51 og 52. I slike tilfeller skal medlemsstaten 

utføre en kontroll i ettertid for å kontrollere antakelsene om det påkrevde støttenivået og innføre 

en tilbakebetalingsordning som angitt i nr. 55. 

4.3.1.5 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen og balansering 

182. Kravene i nr. 183–189 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.2.  

183. Kommisjonen mener at støtte til investeringer i kjøretøyer og mobilt serviceutstyr som bruker 

naturgass, kan føre til en reduksjon av klimagassutslippene og andre forurensende stoffer på 

kort sikt, men forverre de negative miljømessige eksterne virkningene på lengre sikt sammen-

lignet med alternative investeringer. Støtte til anskaffelse av kjøretøyer og mobilt serviceutstyr 

som bruker naturgass, kan vri konkurransen unødig dersom den fortrenger investeringer i renere 

alternativer som allerede finnes på markedet, eller dersom den låser inn enkelte teknologier, noe 

som dermed hindrer utviklingen av et marked for renere teknologier og bruken av dem. I slike 

tilfeller mener derfor Kommisjonen at de negative virkningene av støtte til kjøretøyer og mobilt 

serviceutstyr som bruker naturgass, sannsynligvis ikke vil bli oppveid. 

184. Støtte til anskaffelse eller leasing av CNG- og LNG-kjøretøyer til vanntransport og mobilt 

serviceutstyr kan imidlertid anses for ikke å ha langsiktige innlåsningseffekter eller for ikke å 

fortrenge investeringer i renere teknologier dersom medlemsstaten påviser at renere alternativer 

ikke er umiddelbart tilgjengelige på markedet og ikke forventes å være tilgjengelige på kort 

sikt(83).  

  

(82)  Dette kan påvises ved å sikre at støtten ytes på en gjennomsiktig og ikke-diskriminerende måte, og at potensielle 

berørte parter er tilstrekkelig underrettet om omfanget av tiltaket og de potensielle støttevilkårene.  

(83)  I forbindelse med en slik vurdering vil Kommisjonen, avhengig av de aktuelle sektorene og transporttypene, 

generelt  vurdere en periode på mellom to og fem år etter at støttetiltaket er meldt eller gjennomført. Den vil 

basere sin vurdering på uavhengige markedsundersøkelser som medlemsstaten har framlagt, eller på annen 

relevant dokumentasjon. 
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185. Det finnes allerede alternativer til kjøretøyer som bruker de mest forurensende typene fossilt 

brensel som diesel, bensin eller flytende petroleumsgass (LPG), til bruk i vei-, vann- og 

jernbanetransportsektoren. Tildeling av støtte til disse kjøretøyene innebærer en betydelig risiko 

for å låse inn konvensjonelle teknologier og for å fortrenge investeringer i renere alternativer 

som er tilgjengelige på markedet, ved å flytte etterspørselen vekk fra mer miljøvennlige 

kjøretøyer. Dette ville også motvirke en videreutvikling av markedet for ikke-fossile 

brenselsteknologier. I den forbindelse anses støtte til anskaffelse eller leasing av disse 

kjøretøyene, herunder kjøretøyer av ny generasjon som går lenger enn EU-standardene, dersom 

det er relevant, ikke for å ha samme positive virkninger som støtte til anskaffelse eller leasing av 

rene kjøretøyer med lavere direkte CO2-utslipp (eksosutslipp). Kommisjonen mener derfor at de 

negative virkningene på konkurransen som følger av støtte til kjøretøyer som bruker de mest 

forurensende typene fossilt brensel som diesel, bensin eller LPG, sannsynligvis ikke vil bli 

oppveid. 

186. Nullutslippsluftfartøyer, enten de er elektriske eller hydrogendrevet, forventes ikke å bli 

tilgjengelige på markedet på kort sikt. På dette grunnlag mener Kommisjonen at de negative 

virkningene av statsstøtte til andre rene luftfartøyer enn nullutslippsluftfartøyer kan oppveies av 

dens positive virkninger dersom den bidrar til markedsintroduksjon eller framskyndet utbredelse 

av nye, mer effektive og vesentlig mer miljøvennlige luftfartøyer i samsvar med kursen mot 

klimanøytralitet, uten å låse inn enkelte teknologier og fortrenge investeringer i renere 

alternativer. 

187. Når det gjelder lufttransport, kan Kommisjonen, dersom det er relevant for å begrense særlig 

vridende virkninger av støtten, herunder med hensyn til støttemottakerens markedsstilling, eller 

for å øke de positive virkningene av tiltakene, kreve at støttemottakeren tar ut av drift et 

tilsvarende antall mindre miljøvennlige luftfartøyer med en startmasse tilsvarende det 

luftfartøyet som er anskaffet eller leaset med statsstøtte.  

188. Når Kommisjonen vurderer konkurransevridningen av støtte til anskaffelse eller leasing av 

kjøretøyer eller mobilt serviceutstyr, vil den vurdere om ibruktaking av nye kjøretøyer vil 

medføre eller forverre eksisterende markedssvikt, for eksempel overkapasitet i den aktuelle 

sektoren.  

189. For å avhjelpe de større forventede vridende virkningene av tiltak som yter målrettet støtte til en 

individuell støttemottaker eller et begrenset antall særskilte støttemottakere(84) uten anbuds-

konkurranse, skal medlemsstaten i tilstrekkelig grad begrunne tiltakets utforming og påvise at 

det tas behørig hensyn til de høyere risikoene for konkurransevridning(85).  

4.3.2 Støtte til utbygging av infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff  

4.3.2.1 Bakgrunn for støtten 

190. Et omfattende nett av infrastruktur for lading og påfyll av drivstoff er nødvendig for å 

muliggjøre en bred utbredelse av rene kjøretøyer og muliggjøre overgangen til nullutslipps-

mobilitet. En særlig kritisk hindring for utbredelsen av rene kjøretøyer på markedet er faktisk 

den begrensede tilgjengeligheten av infrastruktur for lading og påfyll av drivstoff. Dessuten er 

infrastrukturen for lading og påfyll av drivstoff ikke jevnt fordelt på medlemsstatene. Så lenge 

andelen av rene kjøretøyer i drift fortsatt er begrenset, er det mulig at markedet ikke selv kan 

sørge for den nødvendige infrastrukturen for lading og påfyll av drivstoff.  

191. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU(86) skaper en felles ramme for tiltak for 

utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff for transport i Unionen og fastsetter en 

ramme for felles tiltak for utbygging av slik infrastruktur. Dessuten kan annen politikk som 

fremmer utbredelsen av rene kjøretøyer, allerede gi investeringssignaler for utbygging av 

infrastruktur for lading og påfyll av drivstoff. Imidlertid er kanskje denne politikken i seg selv 

  

(84)  Se nr. 66.  

(85) Dette kan omfatte å sikre at overkompensasjon utelukkes ved å kontrollere at støtten ikke overstiger 

nettomerkostnadene, noe som framgår av en sammenligning av det udekkede finansieringsbehovet i det faktiske 

og kontrafaktiske scenarioet, og at medlemsstaten innfører en ordning for etterfølgende overvåking for å 

kontrollere antakelsene om det påkrevde støttenivået sammen med en tilbakebetalingsordning.  

(86)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/94/EU av 22. oktober 2014 om utbygging av en infrastruktur for 

alternativt drivstoff (EUT  L 307 av 28.10.2014, s. 1). 
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ikke nok til fullt ut å bøte på den identifiserte markedssvikten. Medlemsstatene kan derfor yte 

støtte for å bøte på slik gjenstående markedssvikt og støtte utbygging av infrastruktur for lading 

og påfyll av drivstoff.  

4.3.2.2 Virkeområde og støttet virksomhet 

192. Det kan ytes støtte til oppføring, installasjon, oppgradering eller utvidelse av infrastruktur for 

lading eller påfyll av drivstoff.  

193. Prosjekter kan også omfatte anlegg for smart lading og for produksjon på stedet av fornybar 

elektrisitet eller fornybart hydrogen eller lavutslippshydrogen, som er forbundet med 

infrastrukturen for lading eller påfyll av drivstoff ved hjelp av en direkte forbindelse, samt 

lagringsenheter på stedet for lagring av elektrisitet eller fornybart hydrogen eller lavutslipps-

hydrogen som skal leveres som transportdrivstoff. Den nominelle produksjonskapasiteten for 

elektrisitets- eller hydrogenproduksjonsanlegg på stedet bør stå i forhold til den nominelle 

effekten eller den nominelle påfyllingskapasiteten i den infrastrukturen for lading eller påfyll av 

drivstoff som den er forbundet med. 

4.3.2.3 Begrensning av vridning av konkurransen og samhandelen 

1.1.1.1.6  Støttens nødvendighet 

194. Medlemsstaten skal kontrollere om støtten er nødvendig for å oppfordre til utbygging av 

infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff av samme kategori som den infrastrukturen som 

ville blitt utbygd med statsstøtte(87), ved hjelp av en åpen offentlig høring i forkant, en 

uavhengig markedsundersøkelse eller på grunnlag av annen relevant dokumentasjon som 

fastsatt i avsnitt 3.2.1.1. Medlemsstaten skal særlig dokumentere at lignende infrastruktur 

sannsynligvis ikke vil bli utviklet på kommersielle vilkår på kort sikt(88), og vurdere 

virkningene av en ordning for handel med utslippskvoter, dersom det er relevant. 

195. Ved vurdering av behovet for støtte til utbygging av infrastruktur for lading og påfyll av 

drivstoff som er åpen for tilgang for andre brukere enn støttemottakeren eller støttemottakerne, 

herunder offentlig tilgjengelig infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff, kan det tas 

hensyn til graden av gjennomtrenging av markedet av de rene kjøretøyene som en slik 

infrastruktur kan betjene, og trafikkmengden i den eller de aktuelle regionene.  

1.1.1.1.7 Hensiktsmessighet 

196. Kravet i nr. 197 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.1.2.  

197. Når hensiktsmessigheten i forhold til alternative politiske virkemidler vurderes, bør det tas 

hensyn til muligheten for nye regulerende intervensjoner for å stimulere overgangen til ren 

mobilitet og den forventede virkningen sammenlignet med det foreslåtte tiltaket.  

1.1.1.1.8 Forholdsmessighet 

198. Støtten skal ikke overstige de kostnadene som er nødvendige for å fremme utviklingen av den 

aktuelle økonomiske aktiviteten på en måte som øker miljøvernnivået. Støtten kan anses som 

forholdsmessig dersom vilkårene i nr. 199–204 er oppfylt.  

199. Støtten skal ytes etter en anbudskonkurranse i samsvar med kriteriene angitt i nr. 49 og 50. 

Utformingen av anbudskonkurransen skal sikre at søkerne fortsatt har tilstrekkelige insentiver til 

å by på prosjekter som vedrører infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff som bare leverer 

fornybar elektrisitet eller fornybart hydrogen. Anvendelsen av tildelingskriteriene skal ikke føre 

til at prosjekter for infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff som bare leverer fornybar 

elektrisitet eller fornybart hydrogen, settes i en mer ugunstig stilling enn prosjekter for 

infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff som også leverer elektrisitet eller hydrogen som 

er mer CO2-intensiv(t) sammenlignet med fornybar elektrisitet eller fornybart hydrogen, eller 

  

(87)  For eksempel infrastruktur for lading med normal effekt eller høy effekt.  

(88)  Når det gjelder en slik vurdering, vil Kommisjonen generelt vurdere om infrastrukturen for lading eller påfyll av 

drivstoff forventes å bli utbygd på kommersielle vilkår innen en periode som er relevant med hensyn til t iltakets 

varighet. Den vil basere sin vurdering på resultatene av den forutgående offentlige høringen, uavhengige 

markedsundersøkelser som medlemsstaten har framlagt, eller på annen relevant dokumentasjon.  
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som ikke er fornybar(t). I visse tilfeller kan det kreves budtak for å begrense det høyeste budet 

fra bestemte bydere i bestemte kategorier. Eventuelle budtak bør begrunnes med henvisning til 

kvantifiseringen for referanseprosjekter nevnt i nr. 51, 52 og 53. 

200. Som unntak fra nr. 199 kan støtten tildeles på grunnlag av andre metoder enn en anbuds-

konkurranse i følgende tilfeller: 

a) Dersom det forventede antall deltakere ikke er tilstrekkelig til å sikre effektiv 

konkurranse eller unngå strategisk budgivning.  

b) Dersom en anbudskonkurranse som angitt i nr. 49 og 50 ikke kan gjennomføres. 

c) Dersom støtten ytes til infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff som utelukkende 

eller primært er beregnet på å brukes av foretak som driver med offentlig persontransport 

på vei, med jernbane eller til sjøs.(89). 

d) Dersom støtten ytes til infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff som utelukkende 

eller primært er beregnet på å brukes av støttemottakeren, og som ikke er offentlig 

tilgjengelig(90), dersom den berørte medlemsstaten har gitt behørig begrunnelse for dette. 

e) Dersom støtten ytes til infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff som er beregnet på 

visse typer kjøretøyer for hvilke den relevante graden av gjennomtrenging av markedet 

(per relevant type kjøretøy) i den berørte medlemsstaten eller trafikkmengden i de(n) 

berørte regionen(e) er svært begrenset(91). 

201. I tilfellene angitt i nr. 200 kan støttebeløpet fastsettes på grunnlag av en analyse av det udekkede 

finansieringsbehovet som angitt i nr. 48, 51 og 52. Medlemsstaten skal utføre en kontroll i 

ettertid for å kontrollere antakelsene om det påkrevde støttenivået og innføre en tilbakebeta-

lingsordning som angitt i nr. 55.  

202. Alternativt til nr. 201 kan støtten anses som forholdsmessig dersom den ikke overstiger 30 % av 

de støtteberettigede kostnadene eller, dersom infrastrukturen for lading eller påfyll av drivstoff 

bare leverer fornybar elektrisitet eller fornybart hydrogen, 40 % av de støtteberettigede 

kostnadene. Støtteintensiteten kan økes med ti prosentpoeng for mellomstore bedrifter eller med 

20 prosentpoeng for små bedrifter. Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for 

investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a), 

eller med fem prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller vilkårene i 

traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c). 

203. I slike tilfeller er de støtteberettigede kostnadene alle investeringskostnadene ved oppføring, 

installasjon, oppgradering eller utvidelse av infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff. 

Disse kan for eksempel omfatte kostnadene ved  

a) infrastrukturen for lading eller påfyll av drivstoff og tilknyttet teknisk utstyr, 

b) installasjon eller oppgradering av elektriske eller andre komponenter, herunder elektriske 

kabler og krafttransformatorer som er nødvendige for å forbinde infrastrukturen for 

lading eller påfyll av drivstoff til nettet eller til en lokal elektrisitets- eller hydrogen-

produksjons- eller lagringsenhet og for å sikre at infrastrukturen for lading er tilrettelagt 

for bruk av smart teknologi, 

c) byggverk, areal- eller veitilpasninger, installasjonskostnader og kostnader ved oppnåelse 

av tilknyttede tillatelser.  

  

(89)  Infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff som primært er beregnet på å brukes av foretak som driver med 

offentlig persontransport på vei, med jernbane eller til sjøs, kan på tilleggsbasis tillates brukt av disse foretakens 

ansatte, eksterne leverandører eller underleverandører. 

(90)  Infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff som primært er beregnet på å brukes av støttemottakeren, kan på 

tilleggsbasis tillates brukt av støttemottakerens ansatte, eksterne leverandører eller underleverandører.  

(91)  For eksempel et t iltak rettet mot støtte til investeringer i hydrogenstasjoner for tunge kjøretøyer ved gods-

terminaler og logistikkparker i en medlemsstat der markedsandelen for tunge hydrogenkjøretøyer er under 2  %. 
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204. Dersom et prosjekt omfatter produksjon på stedet av fornybar elektrisitet, fornybart hydrogen 

eller lavutslippshydrogen eller lagring på stedet av elektrisitet, fornybart hydrogen eller 

lavutslippshydrogen, kan de støtteberettigede kostnadene omfatte investeringskostnadene ved 

produksjonsenhetene eller lagringsanleggene. 

4.3.2.4 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen og balansering 

205. Kravene i nr. 206–216 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.2.  

206. Ny infrastruktur for lading som muliggjør overføring av elektrisitet med en effekt på opptil 

22 kW, skal kunne støtte smarte ladefunksjoner. Dette vil sikre at ladeoperasjonene 

optimaliseres og håndteres på en måte som ikke forårsaker overbelastning, og som fullt ut 

utnytter tilgjengeligheten av fornybar elektrisitet og lave elektrisitetspriser i systemet . 

207. For å unngå duplisering av infrastruktur og bruk av aktiva som ennå ikke har nådd slutten av sin 

økonomiske levetid når det gjelder infrastruktur for påfyll av drivstoff for vann- og lufttransport 

som leverer syntetisk drivstoff, herunder fornybart flytende og gassformig transportdrivstoff av 

ikke-biologisk opprinnelse, eller biodrivstoff(92), skal medlemsstaten begrunne behovet for ny 

infrastruktur, idet det tas hensyn til de tekniske kjennetegnene ved den eller de typene drivstoff 

som skal leveres via denne infrastrukturen. Når det gjelder syntetisk drop-in(93)-drivstoff eller 

biodrivstoff, skal medlemsstaten vurdere i hvilket omfang eksisterende infrastruktur kan brukes 

til å levere syntetisk drop-in-drivstoff eller biodrivstoff.  

208. Støtte til oppføring, installasjon, oppgradering eller utvidelse av infrastruktur for påfyll av 

drivstoff kan vri konkurransen unødig dersom den fortrenger investeringer i renere alternativer 

som allerede finnes på markedet, eller dersom den låser inn enkelte teknologier og dermed 

hindrer utviklingen av et marked for renere teknologier og bruken av dem. I slike tilfeller mener 

Kommisjonen derfor at de negative virkningene på konkurransen som følger av støtte til 

infrastruktur for påfyll av naturgassbasert drivstoff, sannsynlig ikke vil bli oppveid.  

209. I betraktning av det aktuelle utviklingsstadiet på markedet for rene mobilitetsteknologier 

innenfor vanntransport kan støtte til oppføring, installasjon, oppgradering eller utvidelse av 

infrastruktur for påfyll av CNG og LNG for vanntransport anses for ikke å ha langsiktige 

innlåsningseffekter og ikke å fortrenge investeringer i renere teknologier dersom medlemsstaten 

påviser at renere alternativer ikke er umiddelbart tilgjengelige på markedet og ikke forventes å 

være tilgjengelige på kort sikt(94), og forutsatt at infrastrukturen vil bli brukt til å fremskynde 

overgangen til drivstoff med lavere karboninnhold. Når Kommisjonen vurderer slik støtte, vil 

den ta hensyn til om investeringen inngår i en troverdig kurs mot avkarbonisering, og om støtten 

bidrar til å nå de målene som er fastsatt i Unionens regelverk om utbygging av infrastruktur for 

alternativt drivstoff. 

210. Innenfor veitransport er nullutslippskjøretøyer allerede en realistisk mulighet, særlig for lette 

kjøretøyer. Når det gjelder tunge kjøretøyer, forventes de å bli mer allment tilgjengelige på 

markedet i nær framtid. Derfor vil støtte til infrastruktur for påfyll av LNG for tunge kjøretøyer 

som ytes etter 2025, sannsynligvis ha negative virkninger på konkurransen som sannsynlig ikke 

vil bli oppveid av noen positive virkninger. Når Kommisjonen vurderer støtte til infrastruktur 

for påfyll av drivstoff for tunge kjøretøyer, vil den ta hensyn til om den bidrar til å nå de målene 

som er fastsatt i Unionens regelverk om utbygging av infrastruktur for alternativt drivstoff. 

211. Det finnes allerede alternativer til fossilbasert drivstoff på markedet for bruk i veitransport -

sektoren, enkelte segmenter av vanntransportsektoren og jernbanetransportsektoren. I den 

forbindelse anses støtte til utbygging av infrastruktur for påfyll av drivstoff som leverer 

drivstoff produsert ved hjelp av fossilbaserte kilder eller fossilbasert energi, herunder 

  

(92)  Dette omfatter bærekraftig flydrivstoff. 

(93)  Drop-in-drivstoff henviser t il drivstoff som funksjonelt t ilsvarer det fossile brenselet som brukes i dag, og som er 

fullt  forenlig med distribusjonsinfrastrukturen og de innebygde maskinene og motorene.  

(94)  I forbindelse med en slik vurdering vil Kommisjonen generelt vurdere en periode på mellom to og fem år etter at 

støttetiltaket er meldt eller gjennomført. Den vil basere sin vurdering på uavhengige markedsundersøkelser som 

medlemsstaten har framlagt, eller på annen relevant dokumentasjon.  
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fossilbasert hydrogen(95), ikke for å ha samme positive virkninger som støtte til utbygging av 

infrastruktur for påfyll av drivstoff som leverer ikke-fossilbasert drivstoff eller drivstoff med 

lavere karboninnhold. For det første vil de CO2-utslippsreduksjonene som er oppnådd i 

transportsektoren, sannsynligvis bli oppveid av en fortsettelse av CO2-utslippene i forbindelse 

med produksjon og bruk av fossilbasert drivstoff, særlig dersom de ikke fanges og lagres 

effektivt. For det andre kan tildeling av støtte til infrastruktur for påfyll av drivstoff som leverer 

fossilbasert drivstoff som ikke har lavere karboninnhold, innebære en risiko for innlåsning av 

enkelte produksjonsteknologier og dermed fortrenge investeringer i renere alternativer ved å 

flytte etterspørselen vekk fra produksjonsprosesser som ikke innebærer bruk av fossilbaserte 

kilder eller fossilbasert energi, eller som har lavere karboninnhold. Dette ville også hemme 

utviklingen av markedet for rene, ikke-fossilbaserte teknologier for nullutslippsmobilitet og for 

produksjon av ikke-fossilt brensel og ikke-fossil energi. Kommisjonen mener derfor at de 

negative virkningene på konkurransen som følger av støtte til infrastruktur for påfyll av 

drivstoff som leverer fossilbasert drivstoff, herunder fossilbasert hydrogen, der klimagasser som 

slippes ut som en del av hydrogenproduksjonen, ikke fanges effektivt, sannsynlig ikke vil bli 

oppveid dersom det ikke finnes en troverdig kurs mot levering og bruk av fornybart drivstoff 

eller lavutslippsdrivstoff på mellomlang sikt. 

212. Støtte til infrastruktur for påfyll av hydrogen som ikke utelukkende leverer fornybart hydrogen 

eller lavutslippshydrogen, kan derfor anses for ikke å ha langsiktige innlåsningseffekter eller for 

ikke å fortrenge investeringer i renere teknologier dersom medlemsstaten påviser en troverdig 

kurs mot å fase ut bruken av hydrogen som ikke er fornybart eller har lave utslipp, i 

infrastrukturen for påfyll av drivstoff senest i 2035. 

213. Dersom det ikke finnes egnede vernetiltak, kan støtten bidra til å etablere eller styrke 

markedsmakt som kan hindre eller svekke effektiv konkurranse i framvoksende markeder eller 

markeder i utvikling. Medlemsstaten må derfor sikre at støttetiltakets utforming inneholder 

egnede vernetiltak for å avhjelpe denne risikoen. Disse vernetiltakene kan for eksempel omfatte 

fastsettelse av en største prosentandel av budsjettet for tiltaket som kan tildeles ett enkelt 

foretak.  

214. Dersom det er relevant, vil Kommisjonen vurdere om det er truffet tilstrekkelige vernetiltak for 

å sikre at operatører av infrastruktur for lading eller påfyll av drivstoff som tilbyr eller tillater 

avtalebaserte betalinger på infrastrukturen, ikke urimelig forskjellsbehandler ulike leverandører 

av mobilitetstjenester, for eksempel ved å anvende uberettigede preferensielle adgangsvilkår 

eller uberettiget prisdifferensiering. Dersom slike vernetiltak ikke er innført, mener 

Kommisjonen at tiltaket sannsynligvis vil få utilbørlige negative virkninger på konkurransen i 

markedet for mobilitetstjenester.  

215. Konsesjoner eller andre former for tildeling til tredjepart av driften av infrastrukturen for lading 

eller påfyll av drivstoff skal tildeles på et konkurransebasert, åpent og ikke-diskriminerende 

grunnlag, idet det tas behørig hensyn til gjeldende regler for offentlige innkjøp, dersom det er 

relevant. 

216. Dersom det ytes støtte til oppføring, installasjon, oppgradering eller utvidelse av infrastruktur 

for lading eller påfyll av drivstoff som er tilgjengelig for andre brukere enn støttemottakeren 

eller støttemottakerne, herunder offentlig tilgjengelig infrastruktur for lading eller påfyll av 

drivstoff, skal infrastrukturen være tilgjengelig for allmennheten og gi brukerne ikke-

diskriminerende tilgang, herunder eventuelt i forbindelse med takster, autentiserings- og 

betalingsmåter og andre vilkår for bruk. Dessuten skal medlemsstaten sikre at de gebyrene som 

kreves av andre brukere enn støttemottakeren eller støttemottakerne for bruk av infrastrukturen 

for lading eller påfyll av drivstoff, er i tråd med markedsprisene. 

4.4 Støtte til ressurseffektivitet og til omstillingen til en sirkulær økonomi  

4.4.1 Bakgrunn for støtten  

  

(95)  Se kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «A hydrogen strategy for a climate-neutral Europe», COM(2020) 301 final, s. 3. 
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217. Handlingsplanen for den sirkulære økonomien(96) inneholder en framtidsrettet dagsorden som 

har til formål å framskynde Unionens omstilling til en sirkulær økonomi som ledd i de 

omstillingsendringene som fremmes av meldingen om den europeiske grønne given. 

Handlingsplanen fremmer prosesser i den sirkulære økonomien, oppfordrer til bærekraftig 

forbruk og produksjon og har til formål å sikre at avfall forebygges, og at de benyttede 

ressursene bevares i Unionens økonomi så lenge som mulig. Disse målene er også en 

forutsetning for å nå Unionens mål om klimanøy tralitet for 2050 og en renere og mer 

bærekraftig økonomi. 

218. I handlingsplanen for den sirkulære økonomien nevnes behovet for å gjenspeile de målene som 

er knyttet til den sirkulære økonomien i forbindelse med revisjonen av retningslinjene for 

statsstøtte på miljø- og energiområdet. I så måte kan økonomisk støtte i form av statsstøtte 

kombinert med brede, klare og konsekvente regler spille er sentral rolle for å støtte sirkularitet i 

produksjonsprosessene som ledd i en bredere omstilling av Unionens industri til klimanøytra-

litet og langsiktig konkurranseevne. Det kan også spille en sentral rolle for å bidra til å skape et 

velfungerende unionsmarked for sekundære råstoffer som vil redusere presset på 

naturressursene og skape bærekraftig vekst og sysselsetting og styrke motstandsdyktigheten. 

219. Handlingsplanen anerkjenner videre de biologiske ressursenes økende betydning som en sentral 

innsatsfaktor i EUs økonomi. I samsvar med EUs strategi for bioøkonomi(97) støtter 

bioøkonomien målene i den europeiske grønne given, ettersom den bidrar til en karbonnøytral 

økonomi, fremmer miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft og fremmer grønn vekst. 

Økonomisk støtte i form av statsstøtte kan spille en sentral rolle for å støtte utbredelsen av 

bærekraftige bioøkonomiske løsninger, for eksempel støtte til bærekraftig produserte biobaserte 

materialer og produkter som kan bidra til å oppnå klimanøytralitet, og som markedet ikke ville 

tatt i bruk av seg selv.  

4.4.2 Virkeområde og støttet virksomhet 

220. Støtte i henhold til dette avsnittet kan ytes til følgende typer investeringer: 

a) Investeringer som har til formål å forbedre ressurseffektiviteten ved hjelp av følgende: 

i) En nettoreduksjon av de ressursene som forbrukes ved produksjonen av samme 

produksjonsmengde(98). 

ii)  Utskifting av primære råstoffer eller utgangsmaterialer med sekundære (ombrukte 

eller materialgjenvunne) eller gjenvunne råstoffer eller utgangsmaterialer.  

iii)  Utskifting av fossilbaserte råstoffer eller utgangsmaterialer med biobaserte 

råstoffer eller utgangsmaterialer. 

b) Investeringer i reduksjon, forebygging, forberedelse til ombruk, materialutnytting, 

dekontaminering og gjenvinning av støttemottakerens avfall(99). 

c) Investeringer i forberedelse til ombruk, materialutnytting, dekontaminering og 

gjenvinning av avfall som er produsert av tredjepart, og som ellers ville blitt 

sluttbehandlet eller blitt behandlet på grunnlag av en behandlingsoperasjon som er lavere 

i avfallshierarkiets prioriterte rekkefølge(100), eller på en mindre ressurseffektiv måte, 

eller som ville ført til en lavere materialgjenvinningskvalitet.  

  

(96)  Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosia le komité og 

Regionkomiteen med tittelen «A new Circular Economy Action Plan for a cleaner and more competitive 

Europe», COM(2020) 98 final. 

(97)  Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «A sustainable Bioeconomy for Europe: Strengthening the connection between 

economy, society and the environment», COM(2018)673 final og SWD(2018)431.  

(98)  De ressursene som forbrukes, kan omfatte alle de materielle ressursene som forbrukes, med unntak av energi. 

Reduksjonen kan bestemmes ved å måle eller anslå forbruket før og etter at støttetiltaket er gjennomført, herunder 

eventuelle tilpasninger for eksterne forhold som kan påvirke ressursforbruket.  

(99)  Se definisjonene av ombruk, gjenvinning, forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og avfall i punkt  19 

nr. 59, 61, 62, 75 og 90. 

(100)  Avfallshierarkiet består av a) forebygging, b) forberedelse til ombruk, c) materialgjenvinning, d) annen 

gjenvinning, for eksempel energigjenvinning, og e) sluttbehandling. Se artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2008/98/EF. 
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d) Investeringer i reduksjon, forebygging, forberedelse til ombruk, materialutnytting, 

dekontaminering, ombruk og gjenvinning av andre produkter, materialer eller stoffer(101) 

produsert av støttemottakeren eller tredjepart, og som ikke nødvendigvis regnes som 

avfall, og som ellers ville blitt ubenyttet, sluttbehandlet eller gjenvunnet på en mindre 

ressurseffektiv måte, ville utgjort avfall med mindre det ble ombrukt, eller ville ført til en 

lavere materialgjenvinningskvalitet.  

e) Investeringer i separat innsamling(102) og sortering av avfall eller andre produkter, 

materialer eller stoffer med sikte på forberedelse til ombruk eller materialgjenvinning.  

221. På enkelte vilkår kan det ytes støtte til dekning av driftskostnader ved separat innsamling og 

sortering av avfall i forbindelse med særskilte avfallsstrømmer eller -typer (se nr. 247). 

222. Støtte til gjenvinning av restvarme fra produksjonsprosesser eller støtte i forbindelse med CCU 

vil bli vurdert på de vilkårene som gjelder for støtte til reduksjon av klimagassutslipp fastsatt i 

avsnitt 4.1. 

223. Støtte til produksjon av biodrivstoff, flytende biobrensel, biogass og biomassebrensel fra avfall 

vil bli vurdert på de vilkårene som gjelder for støtte til reduksjon av klimagassutslipp fastsatt i 

avsnitt 4.1. 

224. Støtte til energiproduksjon fra avfall vurderes på de vilkårene som gjelder for støtte til reduksjon 

av klimagassutslipp fastsatt i avsnitt  4.1. Dersom støtten gjelder investeringer i fjernvarme- og 

fjernkjølingssystemer eller driften av dem, vil støtte til produksjon av energi eller varme fra 

avfall bli vurdert på de vilkårene som gjelder for støtte til fjernvarme eller fjernkjøling fastsatt i 

avsnitt 4.10. 

4.4.3 Insentiveffekt 

225. Kravene i nr. 226–233 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.1.2.  

226. Når det gjelder kravet i nr. 28 om at medlemsstaten skal identifisere et troverdig kontrafaktisk 

scenario, vil det kontrafaktiske scenarioet vanligvis tilsvare en investering med samme 

kapasitet, levetid og, dersom det er relevant, andre relevante tekniske kjennetegn som den 

miljøvennlige investeringen.  

227. Det kontrafaktiske scenarioet kan også bestå i å holde de eksisterende anleggene eller det 

eksisterende utstyret i drift i en periode som tilsvarer den miljøvennlige investeringens levetid.  

I så fall skal det tas hensyn til diskonterte vedlikeholds-, reparasjons- og moderniseringskost-

nader i denne perioden.  

228. I enkelte tilfeller kan det kontrafaktiske scenarioet bestå i en senere utskifting av anlegg eller 

utstyr, og i så fall bør den diskonterte verdien av anlegg og utstyr tas i betraktning, og 

forskjellen i anleggenes eller utstyrets respektive økonomiske levetid bør utlignes.  

229. Når det gjelder utstyr som omfattes av leasingavtaler, bør den diskonterte verdien av leasingen 

av det miljøvennlige utstyret sammenlignes med den diskonterte verdien av leasingen av det 

mindre miljøvennlige utstyret som ville blitt brukt uten støtten. 

230. Dersom investeringen består i å tilføye anlegg eller utstyr til eksisterende anlegg, installasjoner 

eller utstyr, vil de støtteberettigede kostnadene bestå av de samlede investeringskostnadene.  

231. Kommisjonen mener at støtte til prosjekter med en tilbakebetalingsperiode på under fem år i 

prinsippet ikke har noen insentiveffekt. Medlemsstaten kan imidlertid framlegge dokumentasjon 

på at det er behov for støtte for å utløse en atferdsendring, også ved prosjekter med en kortere 

tilbakebetalingsperiode.  

  

(101)  Andre produkter, materialer eller stoffer kan omfatte biprodukter (som nevnt i artikkel 5 i direktiv 2008/98/EF), 

restprodukter fra landbruk, akvakultur, fiske og skogbruk, spillvann, regnvann og avrenningsvann, mineraler, 

gruveavfall, næringsstoffer, restgasser fra produksjonsprosesser, overflødige produkter, deler og materialer osv. 

Overflødige produkter, deler og materialer er produkter, deler eller materialer som ikke lenger er nødvendige eller 

nyttige for innehaveren, men som er egnet til ombruk.  

(102)  Se definisjonen av «separat innsamling» i artikkel 3 nr. 11 i direktiv 2008/98/EF. 
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232. Støtte til investeringer som bare setter foretak i stand til å overholde gjeldende obligatoriske 

EU-standarder, vil ikke bli ansett for å ha en insentiveffekt (se nr. 32). Som forklart i nr. 32 kan 

støtte anses for å ha en insentiveffekt dersom den setter et foretak i stand til å øke sitt 

miljøvernnivå i samsvar med obligatoriske nasjonale standarder som er strengere enn EU-

standardene, eller som vedtas i fravær av EU-standarder.  

233. Støtte til tilpasning til EU-standarder som er vedtatt, men ennå ikke trådt i kraft, vil bli ansett for 

å ha en insentiveffekt dersom investeringen gjennomføres og avsluttes minst 18 måneder før 

EU-standardene trer i kraft.  

4.4.4 Begrensning av vridning av konkurransen og samhandelen 

4.4.4.1 Støttens nødvendighet 

234. Kravene i nr. 235–236 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.1.1.  

235. Investeringen skal gå lenger enn den etablerte kommersielle praksisen som brukes generelt i 

hele Unionen og på tvers av teknologier(103).  

236. Når det gjelder støtte til separat innsamling og sortering av avfall eller andre produkter, 

materialer eller stoffer, skal medlemsstaten dokumentere at slik separat innsamling og sortering 

er underutviklet i den aktuelle medlemsstaten(104). Dersom det ytes støtte til dekning av 

driftskostnader, skal medlemsstaten dokumentere at en slik støtte er nødvendig i en over-

gangsperiode for å fremme utviklingen av virksomhet i forbindelse med separat innsamling og 

sortering av avfall. Medlemsstaten skal ta hensyn til eventuelle forpliktelser for foretak i 

henhold til ordninger for utvidet produsentansvar som den måtte ha gjennomført i henhold til 

artikkel 8 i direktiv 2008/98/EF. 

4.4.4.2 Hensiktsmessighet 

237. Kravene i nr. 238 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.1.2.  

238. I samsvar med prinsippet om at forurenser betaler(105), bør foretak som produserer avfall, ikke 

fritas fra kostnadene ved avfallsbehandling. Støtten bør derfor ikke frita foretak som produserer 

avfall, for kostnader eller forpliktelser i forbindelse med behandling av avfall som de er 

ansvarlige for i henhold til unionsretten eller nasjonal rett, herunder ordninger for utvidet  

produsentansvar. Dessuten bør ikke støtten frita foretak for kostnader som bør anses som 

normale kostnader for et foretak. 

4.4.4.3 Forholdsmessighet 

239. De støtteberettigede kostnadene er de ekstra investeringskostnadene som bestemmes ved å 

sammenligne prosjektets samlede investeringskostnader med kostnadene ved et mindre 

miljøvennlig prosjekt eller en mindre miljøvennlig virksomhet, som kan være ett av følgende:  

a) En sammenlignbar investering som beskrevet i nr. 226 som realistisk ville kunne 

gjennomføres uten støtte, og som ikke oppnår samme grad av ressurseffektivitet. 

b) Behandling av avfallet på grunnlag av en behandlingsoperasjon som er lavere i 

avfallshierarkiets prioriterte rekkefølge, eller på en mindre ressurseffektiv måte.  

c) Den tradisjonelle produksjonsprosessen i forbindelse med det primære råstoffet eller 

produktet, dersom det ombrukte eller gjenvunne (sekundære) produktet er teknisk og 

økonomisk substituerbart med det primære råstoffet eller produktet.  

d) Ethvert annet kontrafaktisk scenario basert på behørig begrunnede antakelser.  

  

(103)  Ut fra et teknologisk perspektiv bør investeringen føre til en høyere grad av resirkuleringsmulighet eller til en 

høyere kvalitet på det gjenvunne materialet sammenlignet med normal praksis.  

(104)  Dersom medlemsstaten legger fram tilstrekkelig dokumentasjon, kan det også tas hensyn til den særskilte 

situasjonen i den eller de aktuelle regionene. 

(105)  Se definisjonen i nr. 19 punkt  58. 
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240. Dersom produktet, stoffet eller materialet vil utgjøre avfall med mindre det ombrukes, og det 

ikke er noe lovkrav om at produktet, stoffet eller materialet skal sluttbehandles eller behandles 

på annen måte, kan de støtteberettigede kostnadene tilsvare den investeringen som er nødvendig 

for å gjenvinne det aktuelle produktet, stoffet eller materialet. 

241. Støtteintensiteten skal ikke overstige 40 % av de støtteberettigede kostnadene. 

242. Støtteintensiteten kan økes med ti prosentpoeng for mellomstore bedrifter eller med 20 

prosentpoeng for små bedrifter. 

243. Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller 

vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a), eller med fem prosentpoeng for investeringer 

i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c). 

244. Støtteintensiteten kan økes med ti prosentpoeng for miljøinnovasjonsvirksomhet, forutsatt at 

følgende kumulative vilkår er oppfylt: 

a) Miljøinnovasjonsvirksomheten skal være ny eller betydelig forbedret i forhold til det 

nåværende utviklingstrinn i teknikken innenfor sektoren i Unionen(106). 

b) Den forventede miljøfordelen skal være betydelig større enn den forbedringen som følger 

av den generelle tekniske utviklingen innenfor sammenlignbar virksomhet(107).  

c) Virksomhetens innovative art innebærer en klar teknologisk, markedsmessig og 

økonomisk risiko som er større enn den generelle risikoen knyttet til sammenlignbar 

virksomhet som ikke er innovativ(108). 

245. Som unntak fra nr. 241–244 kan medlemsstaten også på grunnlag av en analyse av det udekkede 

finansieringsbehovet som angitt i nr. 48, 51 og 52 påvise at det er behov for en høyere 

støtteintensitet. I så fall skal medlemsstaten utføre en kontroll i ettertid for å kontrollere 

antakelsene om det påkrevde støttenivået og innføre en tilbakebetalingsordning som angitt i 

nr. 55. Støttebeløpet skal ikke overstige det udekkede finansieringsbehovet som er angitt i nr. 51 

og 52.  

246. Dersom det ytes støtte etter en anbudskonkurranse som gjennomføres i samsvar med kriteriene i 

nr. 49 og 50, anses støttebeløpet som forholdsmessig.  

247. Støtten kan dekke driftskostnader dersom den gjelder separat innsamling og sortering av avfall 

eller andre produkter, materialer eller stoffer i forbindelse med særskilte avfallsstrømmer eller -

typer med sikte på forberedelse til ombruk eller materialgjenvinning, og i så fall skal følgende 

vilkår være oppfylt:  

a) Støtten skal ytes etter en anbudskonkurranse som gjennomføres i samsvar med kriteriene 

i nr. 49 og 50, og som på et ikke-diskriminerende grunnlag skal være åpen for alle 

operatører som leverer tjenester innen separat innsamling og sortering.  

  

(106)  Medlemsstatene kan for eksempel påvise nyhetsverdien på grunnlag av en nøyaktig beskrivelse av innovasjonen 

og av markedsvilkårene for å innføre eller videreformidle den, der den sammenlignes med eksisterende beste 

praksis eller organisasjonmessige teknikker som vanligvis brukes av andre foretak i den samme bransjen.  

(107)  Dersom kvantitative parametrer kan brukes for å sammenligne miljøinnovativ virksomhet med vanlig virksomhet 

som ikke er innovativ, menes med «betydelig st ørre» at den marginale forbedringen som er forventet av 

miljøinnovativ virksomhet, i form av redusert miljørisiko eller forurensning eller forbedret energi- eller 

ressurseffektivitet, bør være minst dobbelt så stor som den marginale forbedringen som er forventet av den 

generelle utviklingen innenfor sammenlignbar virksomhet som ikke er innovativ. Når den foreslåtte metoden ikke 

er egnet i et bestemt tilfelle, eller dersom en kvantitativ sammenligning ikke er mulig, bør søknaden om 

statsstøtte inneholde en detaljert beskrivelse av metoden som benyttes for å vurdere dette kriteriet, for å sikre en 

standard som kan sammenlignes med den foreslåtte metoden. 

(108)  Medlemsstaten kan påvise denne risikoen for eksempel gjennom kostnadene i forhold til foretakets omset ning, 

den tiden utviklingen tar, forventet gevinst av miljøinnovasjonsvirksomheten sammenlignet med kostnadene og 

sannsynligheten for å mislykkes. 
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b) Dersom det er stor usikkerhet om den framtidige utviklingen i driftskostnadene i tiltakets 

løpetid, kan anbudskonkurransen omfatte regler som begrenser støtten under enkelte 

veldefinerte omstendigheter, forutsatt at disse reglene og omstendighetene er fastsatt på 

forhånd. 

c) Enhver investeringsstøtte til et anlegg som brukes til separat innsamling og sortering av 

avfall i forbindelse med særskilte avfallsstrømmer eller -typer, skal trekkes fra den 

driftsstøtten som ytes til det samme anlegget når begge former for støtte dekker de 

samme støtteberettigede kostnadene. 

d) Støtten kan ytes i høyst fem år. 

4.4.5 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen 

248. Kravene i nr. 249–252 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.2. 

249. Støtten skal ikke oppfordre til avfallsproduksjon eller økt ressursbruk. 

250. Støtten skal ikke bare øke etterspørselen etter avfall eller andre materialer og ressurser som skal 

ombrukes, materialgjenvinnes eller gjenvinnes, men også øke innsamlingen av disse 

materialene. 

251. Når Kommisjonen vurderer hvordan støtten påvirker markedet, vil den ta hensyn til støttens 

potensielle virkninger på markedenes funksjon for primære og sekundære materialer i 

forbindelse med de aktuelle produktene. 

252. Når Kommisjonen vurderer hvordan markedet påvirkes av støtte til driftskostnader i forbindelse 

med separat innsamling og sortering av avfall eller andre produkter, materialer eller stoffer i 

forbindelse med særskilte avfallsstrømmer eller -typer med sikte på forberedelse til ombruk eller 

materialgjenvinning, vil den særlig ta hensyn til det potensielle samspillet med ordninger for 

utvidet produsentansvar i den berørte medlemsstaten. 

4.5 Støtte til forebygging eller reduksjon av forurensning bortsett fra klimagasser 

4.5.1 Bakgrunn for støtten 

253. Ambisjonen om nullforurensning i meldingen om den europeiske grønne given, som har til 

formål å oppnå et giftfritt miljø, bør sikre at forurensningen senest i 2050 reduseres til nivåer 

som ikke lenger er skadelige for mennesker og naturlige økosystemer, og respektere de grensene 

som planeten vår kan klare, og dermed skape et giftfritt miljø i samsvar med FNs 2030-agenda 

for bærekraftig utvikling(109) og de langsiktige målene i det 8. miljøhandlingsprogrammet(110). 

Unionen har fastsatt særskilte mål for reduksjon av forurensningsnivået, for eksempel for renere 

luft(111) og for nullforurensning av vannforekomster(112), mindre støy, begrenset bruk og 

frigivelse av stoffer som gir grunn til bekymring, plastavfall og mikroplastforurensning og  

-avfall(113) samt mål for overskytende næringsstoffer og gjødsel, farlige pesticider og stoffer 

  

(109) FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling finnes på: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ 

21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf. 

(110)  Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning om et allment miljøhandlingsprogram i Unionen fram til 2030, 

COM(2020) 652 final.  

(111)  Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Region -

komiteen med tittelen «A Clean Air Programme for Europe», COM(2013) 918 final. Se også europaparlaments- 

og rådsdirektiv 2004/107/EF av 15. desember 2004 om arsen, kadmium, kvikksølv, nikkel og polysykliske 

aromatiske hydrokarboner i omgivelsesluft (EUT L 23 av 26.1.2005, s. 3) og europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/50/EF av 21. mai 2008 om kvaliteten på omgivelsesluft og renere luft for Europa (EUT L 152 av 11.6.2008, 

s. 1) når det gjelder ozon på bakkenivå, partikler, nitrogenoksider, farlige tungmetaller og en rekke andre 

forurensende stoffer. Se også europaparlament s- og rådsdirektiv (EU) 2016/2284 av 14. desember 2016 om 

reduksjon av nasjonale utslipp av visse luftforurensende stoffer, om endring av direktiv  2003/35/EF og om 

oppheving av direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 1) når det gjelder de viktigste grensekryssende 

luftforurensende stoffene: svoveldioksider, nitrogenoksider, ammoniakk og andre flyktige organiske forbindelser 

enn metan og partikler. 

(112)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for felles-

skapstiltak på området vannpolitikk (EFT  L 327 av 22.12.2000, s. 1) krever god økologisk tilstand for alle 

overflatevannområder og grunnvannforekomster, såfremt det ikke gjelder unntak.  

(113) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «Pathway to a Healthy Planet for All EU Action Plan: Towards Zero Pollution for 

Air, Water and Soil», COM(2021) 400 final. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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som forårsaker antimikrobiell resistens(114). 

254. Økonomisk støtte i form av statsstøtte kan bidra vesentlig til miljømålet om å redusere andre 

former for forurensning enn klimagassutslipp. 

4.5.2 Virkeområde og støttet virksomhet  

255. Støtte til forebygging eller reduksjon av forurensning bortsett fra klimagasser kan ytes til 

investeringer som setter foretak i stand til å gå lenger enn EU-standardene for miljøvern, øke 

miljøvernnivået i fravær av EU-standarder eller overholde EU-standarder som er vedtatt, men 

ennå ikke trådt i kraft. 

256. Dersom støtten ytes i form av omsettelige tillatelser(115), skal støttetiltaket utformes på en slik 

måte at forurensning forebygges eller reduseres ut over de nivåene som er obligatoriske for de 

aktuelle foretakene i henhold til EU-standarder.  

257. Støtten skal være rettet mot forebygging eller reduksjon av forurensning som er direkte 

forbundet med støttemottakerens egen virksomhet. 

258. Støtten skal ikke bare flytte forurensning fra én sektor til en annen eller fra ett miljømedium til 

et annet (for eksempel fra luft til vann). Dersom støtten har til formål å redusere forurensningen, 

må den føre til en samlet reduksjon av forurensningen.  

259. Avsnitt 4.5 får ikke anvendelse på støttetiltak som omfattes av avsnitt  4.1. Dersom et tiltak 

bidrar til både forebygging eller reduksjon av klimagassutslipp og forebygging eller reduksjon 

av forurensning bortsett fra klimagassutslipp, vurderes tiltakets forenlighet enten på grunnlag av 

avsnitt 4.1 eller på grunnlag av dette avsnittet, avhengig av hvilket av de to målene som er 

viktigst(116). 

4.5.3 Insentiveffekt 

260. Kravene i nr. 261–262 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.1.2. 

261. Støtte anses for å ha en insentiveffekt når den setter et foretak i stand til å forebygge eller 

redusere forurensning i fravær av EU-standarder eller ut over de nivåene som kreves i henhold 

til allerede gjeldende EU-standarder. Som forklart i nr. 32 kan støtte også anses for å ha en 

insentiveffekt dersom den setter et foretak i stand til å forebygge eller redusere forurensning i 

samsvar med obligatoriske nasjonale standarder som er strengere enn EU-standardene, eller som 

vedtas i fravær av EU-standarder.  

262. Støtte til tilpasning til EU-standarder som er vedtatt, men ennå ikke trådt i kraft, vil bli ansett for 

å ha en insentiveffekt dersom investeringen gjennomføres og avsluttes minst 18 måneder før 

EU-standardene trer i kraft. 

4.5.4 Begrensning av vridning av konkurransen og samhandelen 

4.5.4.1 Støttens nødvendighet 

263. Kravene i nr. 264 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.1.1. 

264. Når det gjelder støtte i form av omsettelige tillatelser(117), skal medlemsstaten dokumentere at 

følgende kumulative vilkår er oppfylt:  

  

(114)  Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Region-

komiteen med tittelen «A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally -friendly food system», 

COM(2020) 381 final.  

(115)  Omsettelige tillatelser kan omfatte statsstøtte, særlig når medlemsstatene tildeler tillatelser og kvoter under 

markedsverdi. 

(116)  For å avgjøre hvilket av de to målene som er viktigst, kan Kommisjonen kreve at medlemsstaten framlegger en 

sammenligning av de forventede resultatene av tiltaket når det gjelder forebygging eller reduksjon  av utslipp av 

klimagasser og andre forurensende stoffer på grunnlag av troverdige og detaljerte kvantifiseringer.  

(117)  Omsettelige tillatelser kan omfatte statsstøtte, særlig når medlemsstatene tildeler tillatelser og kvoter under 

markedsverdi. 
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a) Full auksjonering fører til en vesentlig økning i produksjonskostnadene for hver sektor 

eller kategori av individuelle støttemottakere. 

b) Den betydelige økningen i produksjonskostnader kan ikke skyves over på kundene uten 

at det fører til en betydelig salgsnedgang(118).  

c) Enkeltforetak i sektoren har ikke mulighet for å redusere utslippsnivåene for å redusere 

kostnadene ved sertifikatene til et nivå som er akseptabelt for disse foretakene. At 

forbruk ikke kan reduseres, kan påvises ved å sammenligne utslippsnivåene med de 

utslippsnivåene som oppnås ved hjelp av den beste teknikken i Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde. Ethvert foretak som oppnår den beste teknikken, kan 

høyst dra fordel av en kvote i henhold til ordningen med omsettelige tillatelser som 

tilsvarer økningen i produksjonskostnadene, og som ikke kan overføres til kundene. 

Ethvert foretak som har en dårligere miljøprestasjon, får en mindre kvote, som står i 

forhold til miljøprestasjonen. 

4.5.4.2 Forholdsmessighet 

265. De støtteberettigede kostnadene er de ekstra investeringskostnadene som er direkte forbundet 

med oppnåelsen av et høyere miljøvernnivå. 

266. De ekstra investeringskostnadene består av forskjellen mellom de støttede investeringskost -

nadene og investeringskostnadene i henhold til det kontrafaktiske scenarioet som beskrevet i 

nr. 226–230. Dersom prosjektet består av en tidlig tilpasning til EU-standarder som ennå ikke er 

trådt i kraft, bør det kontrafaktiske scenarioet i prinsippet være det som er beskrevet i nr. 228.  

267. Støtteintensiteten skal ikke overstige 40 % av de støtteberettigede kostnadene. 

268. Støtteintensiteten kan økes med ti prosentpoeng for mellomstore bedrifter eller med  

20 prosentpoeng for små bedrifter. 

269. Støtteintensiteten kan økes med 15 prosentpoeng for investeringer i støtteområder som oppfyller 

vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav a), eller med fem prosentpoeng for investeringer 

i støtteområder som oppfyller vilkårene i traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c). 

270. Støtteintensiteten kan økes med ti prosentpoeng for miljøinnovasjonsvirksomhet, forutsatt at 

vilkårene i nr. 244 bokstav a) til c) er oppfylt. 

271. Som unntak fra nr. 267–270 kan medlemsstaten, på grunnlag av en analyse av det udekkede 

finansieringsbehovet som angitt i nr. 48, 51 og 52, også påvise at det er behov for et høyere 

støttebeløp. I så fall skal medlemsstaten utføre en kontroll i ettertid for å kontrollere antakelsene 

om det påkrevde støttenivået og innføre en tilbakebetalingsordning som angitt i nr. 55. 

Støttebeløpet skal ikke overstige det udekkede finansieringsbehovet som angitt i nr. 51 og 52.  

272. Dersom det ytes støtte etter en anbudskonkurranse som gjennomføres i samsvar med kriteriene i 

nr. 49 og 50, anses støttebeløpet som forholdsmessig. 

273. Når det gjelder støtte i form av omsettelige tillatelser, vil Kommisjonen også kontrollere at  

a) tildelingen skjer på en åpen måte, på grunnlag av objektive kriterier og datakilder av best 

mulig tilgjengelig kvalitet, 

b) det samlede antallet omsettelige tillatelser eller kvoter som tildeles hvert foretak til en 

pris under markedsverdi, ikke er høyere enn det forventede behovet i en situasjon uten 

handelsordningen. 

4.5.5 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen 

274. Kravene i nr. 275 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.2. 

275. Når det gjelder støtte i form av omsettelige tillatelser, vil Kommisjonen også kontrollere at  

  

(118)  Analysen kan gjennomføres på grunnlag av anslag av produktenes priselastisitet i den aktuelle sektoren, blant 

andre faktorer, og anslag av tapte salg og innvirkningen disse har på støttemottakerens lønnsomhet.  
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a) valget av støttemottakere bygger på objektive og klare kriterier, og støtten ytes i 

prinsippet på samme måte til alle konkurrenter i den samme sektoren dersom de er i 

samme faktiske situasjon, 

b) tildelingsmåten ikke begunstiger enkelte foretak(119) eller enkelte sektorer, med mindre 

det kan begrunnes med ordningens egen miljølogikk eller i tilfeller der slike regler er 

nødvendige med tanke på samsvar med annen miljøpolitikk,  

c) nyinntredere ikke tildeles tillatelser eller kvoter på gunstigere vilkår enn eksisterende 

foretak som er virksomme på de samme markedene,  

d) større tildelinger til eksisterende anlegg enn til nyinntredere ikke fører til utilbørlige 

etableringshindringer. 

4.6 Støtte til sanering av miljøskader, gjenoppretting av habitater og økosystemer, beskyttelse 

eller gjenoppretting av biologisk mangfold og gjennomføring av naturbaserte løsninger for 

tilpasning til og begrensning av klimaendringer 

4.6.1 Bakgrunn for støtten 

276. Strategien for biologisk mangfold for 2030(120) har til formål å beskytte naturen, reversere 

nedbrytingen av økosystemer og bringe Unionens biologiske mangfold på vei mot 

gjenoppretting innen 2030. Som en sentral del av meldingen om den europeiske grønne given 

fastsetter den ambisiøse mål og forpliktelser for 2030 for å oppnå friske og motstandsdyktige 

økosystemer.  

277. Økonomisk støtte i form av statsstøtte kan bidra betydelig til miljømålet om å beskytte og 

gjenopprette det biologiske mangfoldet og økosystemene på flere måter, herunder ved å gi 

insentiver til å utbedre skadene på forurensede områder, rehabilitere forringede habitater og 

økosystemer eller foreta investeringer for å beskytte økosystemer.  

278. EU-strategien for tilpasning til klimaendringer(121) har til formål å mobilisere investeringer i 

naturbaserte tilpasningsløsninger(122), ettersom gjennomføringen av dem i stor skala vil øke 

motstandsdyktigheten overfor klimaendringer og bidra til å nå flere mål i den europeiske grønne 

given. 

4.6.2 Virkeområde og støttet virksomhet 

279. I dette avsnittet fastsettes det forenlighetsregler for støttetiltak til sanering av miljøskader, 

gjenoppretting av habitater og økosystemer, beskyttelse eller gjenoppretting av biologisk 

mangfold og gjennomføring av naturbaserte løsninger for tilpasning til og begrensning av 

klimaendringer. 

280. Dette avsnittet får ikke anvendelse på 

a) støtte til sanering eller rehabilitering etter nedlegging av kraftverk og gruve- eller 

utvinningsvirksomhet i det omfang den aktuelle støtten omfattes av avsnitt  4.12(123), 

b) støtte til å bøte på skader som er forårsaket av naturkatastrofer som jordskjelv, snøskred, 

jordras, flom, tornadoer, orkaner, vulkanutbrudd og naturlig oppståtte skogbranner. 

281. Støtte i henhold til dette avsnittet kan ytes til følgende virksomhet:  

  

(119)  For eksempel enten nyinntredere eller eksisterende foretak eller anlegg. 

(120)  Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «EU biodiversity Strategy for 2030 bringing nature back into our lives», 

COM(2020) 380 final.  

(121) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «Forging a climate-resilient Europe – the new EU Strategy on Adaptation to 

Climate Change», COM(2021) 82 final. 

(122)  https://www.eea.europa.eu/publications/nature-based-solutions-in-europe/. 

(123)  For eksempel kan støtte til gjenfukting av torvmark som ikke er knyttet t il støtte til t idlig nedlegging av 

torvskjæringsvirksomhet eller støtte til ekstraordinære kostnader i forbindelse med slik virksomhet, være omfattet 

av avsnitt  4.6. 
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a) Sanering av miljøskader, herunder skade på kvaliteten til jordbunnen, overflatevannet 

eller grunnvannet eller på havmiljøet. 

b) Rehabilitering av forringede habitater og økosystemer. 

c) Beskyttelse eller gjenoppretting av biologisk mangfold eller av økosystemer for å bidra 

til å oppnå en god tilstand for økosystemer eller beskytte økosystemer som allerede er i 

god stand. 

d) Gjennomføring av naturbaserte løsninger for tilpasning til og begrensning av 

klimaendringer. 

282. Dette avsnittet får ikke anvendelse på støttetiltak som omfattes av avsnitt  4.1. Dersom et tiltak 

bidrar til både reduksjon av klimagassutslipp og sanering av miljøskader, rehabilitering av 

habitater og økosystemer, beskyttelse eller gjenoppretting av biologisk mangfold og gjennom-

føring av naturbaserte løsninger for tilpasning til og begrensning av klimaendringer, vil tiltakets 

forenlighet bli vurdert enten på grunnlag av avsnitt  4.1 eller dette avsnittet, avhengig av hvilket 

av de to målene som er viktigst(124). 

4.6.3 Insentiveffekt 

283. Kravene i nr. 284–287 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.1.2. 

284. Uten at det berører europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF eller andre relevante 

unionsregler(125), kan støtte til sanering av miljøskader, rehabilitering av habitater og 

økosystemer, beskyttelse eller gjenoppretting av biologisk mangfold og gjennomføring av 

naturbaserte løsninger for tilpasning til og begrensning av klimaendringer anses for å ha en 

insentiveffekt bare dersom den enheten eller det foretaket som har forårsaket miljøskaden, ikke 

kan identifiseres eller holdes juridisk ansvarlig for finansieringen av de arbeidene som er 

nødvendige for å forebygge og korrigere miljøskader i samsvar med prinsippet om at forurenser 

betaler. 

285. Medlemsstaten skal dokumentere at alle nødvendige tiltak, herunder rettslige skritt, er truffet for 

å identifisere den ansvarlige enheten eller det ansvarlige foretaket som har forårsaket 

miljøskaden, og pålegge den/det å bære de relevante kostnadene. Dersom den enheten eller det 

foretaket som etter gjeldende rett er ansvarlig, ikke kan identifiseres eller pålegges å bære 

kostnadene, kan det ytes støtte til hele sanerings- eller rehabiliteringsarbeidet, og støtten kan 

anses for å ha en insentiveffekt. Kommisjonen kan anse at et foretak ikke kan pålegges å bære 

kostnadene ved sanering av den miljøskaden som det har forårsaket, dersom det har opphørt å 

eksistere i henhold til loven, og intet annet foretak kan anses for å være en juridisk eller 

økonomisk etterfølger(126), eller dersom det ikke finnes tilstrekkelig økonomisk sikkerhet til å 

dekke kostnadene ved sanering. 

286. Støtte til gjennomføring av kompenserende tiltak nevnt i artikkel 6 nr. 4 i rådsdirektiv 

92/43/EØF(127) har ikke en insentiveffekt. Støtte til dekning av de ekstrakostnadene som er 

nødvendige for å øke omfanget av eller ambisjonen for disse tiltakene ut over de rettslige 

forpliktelsene i henhold til artikkel 6 nr. 4 i nevnte direktiv, kan anses for å ha en insentiveffekt.  

  

(124)  For å avgjøre hvilket av de to målene som er viktigst, kan Kommisjonen kreve at medlemsstaten framlegger en 

sammenligning av de forventede resultatene av tiltaket når det gjelder forebygging eller reduksjon av utslipp av 

klimagasser og sanering av miljøskader, rehabilitering av habitater og økosystemer, beskyttelse eller 

gjenoppretting av biologisk mangfold og gjennomføring av naturbaserte løsninger for tilpasning til og 

begrensning av klimaendringer, dersom det er relevant, på grunnlag av troverdige og detaljerte kvantifiseringer. 

(125) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av 21. april 2004 om miljøansvar med hensyn til forebygging og 

utbedring av miljøskader (EUT  L 143 av 30.4.2004, s. 56). Se også kommisjonskunngjøring med tittelen 

«Guidelines providing a common understanding of the term ‘environmental damage’ as defined in Article  2 of 

Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council on environmental liability with regard to 

the prevention and remedying of environmental damage» (EUT C 118 av 7.4.2021, s. 1).  

(126)  Se kommisjonsbeslutning C(2012) 558 final av 17. oktober 2012 i sak SA.33496 (2011/N) – Østerrike – 

Einzelfall, Altlast, DECON Umwelttechnik GmbH, premiss 65–69 (EUT  C 14 av 17.1.2013, s. 1). 

(127)  Rådsdirektiv 92/43/EØF av 21. mai 1992 om vern av habitater og ville dyr og planter (EFT L 206 av 22.7.1992, 

s. 7). 
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287. Støtte til sanering av miljøskader og rehabilitering av habitater og økosystemer vil bli ansett for 

å ha en insentiveffekt når sanerings- eller rehabiliteringskostnadene overstiger økningen i 

grunnens verdi (se nr. 288).  

4.6.4 Forholdsmessighet 

288. Når det gjelder investeringer i sanering av miljøskader eller rehabilitering av habitater og 

økosystemer, er de støtteberettigede kostnadene de kostnadene som er påløpt i forbindelse med 

sanerings- eller rehabiliteringsarbeidet, minus grunnens eller eiendommens verdiøkning. 

Evalueringer av økningen i grunnens eller eiendommens verdi som følge av saneringen eller 

rehabiliteringen må foretas av en uavhengig ekspert. 

289. Når det gjelder investeringer i beskyttelse eller gjenoppretting av biologisk mangfold og i 

gjennomføring av naturbaserte løsninger for tilpasning til og begrensning av klimaendringer, er 

de støtteberettigede kostnadene de samlede kostnadene ved det arbeidet som fører til bidraget til 

å beskytte eller gjenopprette det biologiske mangfoldet eller til gjennomføringen av naturbaserte 

løsninger for tilpasning til og begrensning av klimaendringer. 

290. Dersom det ytes støtte til gjennomføring av naturbaserte løsninger i bygninger som det finnes et 

energisertifikat for, må medlemsstatene påvise at disse investeringene ikke hindrer gjennom-

føringen av de energieffektivitetstiltakene som anbefales i energisertifikatet. 

291. Støtteintensiteten kan være på opptil 100 % av de støtteberettigede kostnadene. 

4.7 Støtte i form av nedsatte parafiskale eller andre avgifter 

292. Avsnitt 4.7 omfatter støtte til miljøvern i form av nedsatte parafiskale eller andre avgifter. Det er 

strukturert i to underavsnitt, som hver har en særskilt logikk. Avsnitt  4.7.1 omhandler avgifter 

som sanksjonerer miljøskadelig atferd og derfor har til formål å lede foretak og forbrukere i 

retning av mer miljøvennlige valg. I henhold til avsnitt  4.7.2 kan medlemsstatene ved hjelp av 

målrettede avgiftsnedsettelser velge å oppfordre foretak til å endre eller tilpasse atferden ved å 

delta i mer miljøvennlige prosjekter eller mer miljøvennlig virksomhet.  

4.7.1 Støtte i form av nedsatte miljøavgifter og parafiskale avgifter 

4.7.1.1 Bakgrunn for støtten 

293. Miljøavgifter eller parafiskale avgifter pålegges for å internalisere de eksterne kostnadene ved 

miljøskadelig atferd og dermed avskrekke slik atferd ved å sette en pris på den og øke 

miljøvernnivået. Miljøavgifter og parafiskale avgifter bør i prinsippet gjenspeile de samlede 

kostnadene for samfunnet (eksterne kostnader), og tilsvarende bør avgiften eller den parafiskale 

avgiften som betales per utslippsenhet, andre forurensende stoffer eller forbrukte ressurser, være 

den samme for alle de foretakene som er ansvarlige for den miljøskadelige atferden. Selv om 

nedsatte miljøavgifter eller parafiskale avgifter kan virke negativt på dette miljøvernmålet, kan 

de likevel være nødvendige dersom støttemottakerne ellers ville fått en slik konkurransemessig 

ulempe at det ikke ville være gjennomførbart å innføre miljøavgiften eller den parafiskale 

avgiften i utgangspunktet.  

294. Dersom miljøavgifter eller parafiskale avgifter ikke kan håndheves uten å sette enkelte foretaks 

økonomiske aktivitet i fare, kan en mer fordelaktig behandling av enkelte foretak gjøre det 

mulig å oppnå et høyere generelt bidrag til miljøavgifter eller parafiskale avgifter. Derfor kan 

nedsatte miljøavgifter under enkelte omstendigheter indirekte bidra til et høyere miljøvernnivå. 

De bør imidlertid ikke undergrave miljøavgiftens eller den parafiskale avgiftens overordnede 

mål om å motvirke miljøskadelig atferd og/eller øke kostnadene ved en slik atferd dersom det 

ikke finnes tilfredsstillende alternativer.  

4.7.1.2 Virkeområde og støttet virksomhet  

295. Kommisjonen mener at det kan ytes støtte i form av avgiftsnedsettelser dersom medlemsstaten 

dokumenterer at begge følgende vilkår er oppfylt:  
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a) Nedsettelsene er rettet mot de foretakene som er hardest rammet av miljøavgiften, og 

som ikke ville være i stand til å utøve sin økonomiske aktivitet på en bærekraftig måte 

uten nedsettelsen. 

b) Det miljøvernnivået som faktisk oppnås ved å gjennomføre nedsettelsene, er høyere enn 

det som ville blitt oppnådd uten gjennomføring av disse nedsettelsene. 

296. For å påvise at de to vilkårene i nr. 295 er oppfylt, skal medlemsstaten framlegge følgende 

informasjon for Kommisjonen:  

a) En beskrivelse av de sektorene eller kategoriene av støttemottakere som er berettiget til 

nedsettelser.  

b) En liste over de største støttemottakerne i hver berørte sektor, deres omsetning, 

markedsandeler, avgiftsgrunnlagets størrelse og den andelen som miljøavgiften ville 

utgjort av overskuddet før skatt med og uten nedsettelsen.  

c) En beskrivelse av disse støttemottakernes situasjon med en forklaring på hvorfor de ikke 

ville være i stand til å betale den normale miljøavgiften. 

d) En redegjørelse for hvordan avgiftsnedsettelsen vil bidra til en faktisk økning av 

miljøvernnivået sammenlignet med det miljøvernnivået som oppnås uten nedsettelser 

(for eksempel ved å sammenligne den standardsatsen som ville blitt gjennomført med 

nedsettelsene, med den standardsatsen som ville blitt gjennomført uten nedsettelsene, 

antall foretak som ville være omfattet av avgiften i alt, eller andre indikatorer som 

gjenspeiler en faktisk endring i miljømessig skadelig atferd).  

4.7.1.3 Begrensning av vridning av konkurransen og samhandelen 

297. Dersom miljøavgiftene er harmonisert, kan Kommisjonen anvende en forenklet framgangsmåte 

for å vurdere om støtten er nødvendig og forholdsmessig. I forbindelse med direktiv 2003/96/EF 

kan Kommisjonen anvende en forenklet framgangsmåte for avgiftsnedsettelser som overholder 

den minste avgiftssatsen i Unionen som fastsatt i nr. 298 og 299.  

298. Kommisjonen vil anse støtte i form av nedsettelser av harmoniserte avgifter som nødvendige og 

forholdsmessige, forutsatt at følgende kumulative vilkår er oppfylt: 

a) Støttemottakerne betaler minst den minste avgiftssatsen i Unionen som er fastsatt i det 

gjeldende direktivet.  

b)  Valget av støttemottakere er basert på objektive og gjennomsiktig kriterier.  

c) Støtten ytes i prinsippet på samme måte til alle foretak i den samme sektoren dersom de 

befinner seg i en lignende faktisk situasjon.  

d) Medlemsstaten kontrollerer nødvendigheten av at støtten indirekte bidrar til et høyere 

miljøvernnivå, ved hjelp av en forutgående åpen offentlig høring der de sektorene som er 

berettiget til nedsettelser, er behørig beskrevet, og det stilles opp en liste over de største 

støttemottakerne for hver sektor. 

299. Medlemsstatene kan yte støtten i form av en reduksjon av avgiftssatsen eller som et fast årlig 

kompensasjonsbeløp (avgiftsrefusjon) eller som en kombinasjon av de to. Fordelen ved metoden 

med avgiftsrefusjon er at foretakene forblir eksponert for de prissignalene som miljøavgiften 

gir. Avgiftsrefusjonen bør beregnes på grunnlag av historiske data, dvs. det produksjonsnivået 

og det forbruket eller den forurensningen som er konstatert for foretaket i et bestemt basisår. 

Avgiftsrefusjonen skal ikke overstige det minste avgiftsbeløpet i Unionen som ellers ville gjelde 

for basisåret. 

300. Når miljøavgifter ikke er harmonisert eller støttemottakerne betaler mindre enn minstenivået i 

Unionen for den harmoniserte avgiften, dersom dette er tillatt i henhold til det gjeldende 

direktivet, er det nødvendig å foreta en inngående vurdering av støttens nødvendighet og 

forholdsmessighet som fastsatt i avsnitt  4.7.1.3.1–4.7.1.3.3. 

1.1.1.1.9 Nødvendighet 

301. Kravene i nr. 302–303 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.1.1. 

302. Kommisjonen vil anse støtten som nødvendig dersom følgende kumulative vilkår er oppfylt:  
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a) Utvelgingen av støttemottakere er basert på objektive og gjennomsiktige kriterier, og 

støtten ytes på samme måte til alle støtteberettigede foretak som driver virksomhet 

innenfor samme næringsgren, og som befinner seg i samme eller tilsvarende faktiske 

situasjon med hensyn til støttetiltakets formål eller mål.  

b) Miljøavgiften eller den parafiskale avgiften uten nedsettelsen ville ført til en betydelig 

økning i produksjonskostnadene, beregnet som en andel av bruttoproduktet for hver 

sektor eller kategori av støttemottakere.  

c) Den betydelige økningen i produksjonskostnader ville ikke kunne skyves over på 

kundene uten at dette ville føre til en betydelig nedgang i salgsvolumene. 

303. Når det gjelder avgiftsnedsettelser for biodrivstoff, flytende biobrensel og biomassebrensel, skal 

medlemsstaten innføre en ordning for å kontrollere at tiltaket fortsatt er nødvendig, ved bruk av 

nødvendighetsvilkårene i avsnitt 4.1.3.1, og treffe egnede tiltak som oppheving av fritaket eller 

en nedsettelse av støttenivået. 

1.1.1.1.10 Hensiktsmessighet 

304. Kravene i nr. 305–306 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.1.2. 

305. Kommisjonen vil godkjenne støtteordninger for perioder på høyst ti år, og deretter kan en 

medlemsstat melde tiltaket på nytt dersom den vurderer at de aktuelle støttetiltakene fortsatt er 

hensiktsmessige.  

306. Dersom støtten ytes som en avgiftsrefusjon, bør avgiftsrefusjonen beregnes på grunnlag av 

historiske data, det vil si det produksjonsnivået og det forbruket eller den forurensningen som er 

konstatert for foretaket i et bestemt basisår.  

1.1.1.1.11 Forholdsmessighet 

307. Avsnitt 3.2.1.3 får ikke anvendelse på støtte i form av nedsettelser av miljøavgifter og 

parafiskale avgifter. 

308. Kommisjonen vil anse støtten for å være forholdsmessig dersom minst ett av følgende vilkår er 

oppfylt:  

a) Hver støttemottaker betaler minst 20 % av det nominelle beløpet for miljøavgiften eller 

den parafiskale avgiften som ellers ville gjelde for den aktuelle støttemottakeren uten 

nedsettelsen.  

b) Avgiftsnedsettelsen, som ikke skal overstige 100 % av den nasjonale miljøavgiften eller 

parafiskale avgiften, er betinget av at det inngås avtaler mellom medlemsstaten og 

støttemottakerne eller sammenslutningene av støttemottakere, der støttemottakerne eller 

sammenslutningene av støttemottakere forplikter seg til å nå miljøvernmål som har den 

samme virkningen som om støttemottakerne eller sammenslutningene av støttemottakere 

hadde betalt minst 20 % av den nasjonale avgiften. Slike avtaler eller forpliktelser kan 

blant annet gjelde reduksjon i energiforbruket, reduksjon i utslipp og andre forurensende 

stoffer eller andre miljøverntiltak.  

309. Slike avtaler skal oppfylle følgende kumulative vilkår: 

a) Innholdet i avtalene framforhandles av medlemsstaten, angir målene og fastsetter en 

tidsplan for å nå målene.  

b) Medlemsstatene sikrer uavhengig og regelmessig overvåking av forpliktelsene i avtalene.  

c) Avtalene revideres regelmessig i lys av den teknologiske utviklingen og annen utvikling 

og fastsetter effektive sanksjoner som får anvendelse dersom forpliktelsene ikke 

overholdes. 

4.7.2 Støtte til miljøvern i form av parafiskale eller andre avgifter 

4.7.2.1 Bakgrunn for støtten  
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310. Medlemsstatene kan vurdere å oppfordre foretak til å delta i prosjekter eller virksomhet som 

øker miljøvernnivået ved hjelp av nedsettelser av parafiskale eller andre avgifter. Dersom slike 

nedsettelser har til formål å oppfordre støttemottakerne til å gjennomføre prosjekter eller 

virksomhet som fører til mindre forurensning eller ressursbruk, vil Kommisjonen vurdere 

tiltakene i lys av kravene fastsatt i avsnitt 4.7.2.  

4.7.2.2 Virkeområde og støttet virksomhet 

311. Dette avsnittet omfatter støtte til miljøvennlige prosjekter og miljøvennlig virksomhet som 

omfattes av avsnitt 4.2–4.6, og som har form av nedsatte parafiskale eller andre avgifter. 

312. Dersom avgiftsnedsettelsen primært har et mål om avkarbonisering, får avsnitt  4.1 anvendelse.  

313. Dette avsnittet omfatter ikke avgiftsnedsettelser som gjenspeiler de vesentlige kostnadene ved 

levering av energi eller relaterte tjenester. Nedsettelser av nettavgifter eller avgifter for 

finansiering av kapasitetsmekanismer er for eksempel utelukket fra virkeområdet for 

avsnitt 4.7.2. Dette avsnittet omfatter ikke nedsettelser av avgifter på elektrisitetsforbruk som 

finansierer et energipolitisk mål. 

4.7.2.3 Insentiveffekt 

314. Kravene i nr. 315–316 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.1.2. 

315. For hvert støtteberettiget prosjekt eller referanseprosjekt for en kategori av støttemottakere skal 

medlemsstaten framlegge en kvantifisering som angitt i nr. 51 eller tilsvarende data som 

Kommisjonen skal vurdere, og som sammenligner referanseprosjektets eller referansevirk-

somhetens lønnsomhet med og uten nedsettelsen av (den parafiskale) avgiften og viser at 

nedsettelsen oppfordrer til gjennomføring av det miljøvennlige prosjektet eller den 

miljøvennlige virksomheten.  

316. Støtte til prosjekter som igangsettes før søknaden om støtte inngis, anses for å ha en 

insentiveffekt dersom følgende kumulative vilkår er oppfylt:  

a) Tiltaket gir rett til støtte i samsvar med objektive og ikke-diskriminerende kriterier og 

uten ytterligere skjønnsmessig vurdering fra medlemsstatens side. 

b) Tiltaket er vedtatt og er trådt i kraft før det igangsettes arbeid med det prosjektet eller den 

virksomheten som støttes, unntatt når det gjelder etterfølgende skatteordninger der 

virksomheten allerede var omfattet av de tidligere ordningene i form av skattefordeler 

eller fordeler knyttet til parafiskale avgifter. 

4.7.2.4 Forholdsmessighet 

317. Avsnitt 3.2.1.3 gjelder ikke for støtte til miljøvern i form av nedsettelser av parafiskale eller 

andre avgifter. 

318. Støtten skal ikke overstige den normale satsen eller det normale beløpet for avgiften som ellers 

ville gjelde. 

319. Dersom nedsettelsen av (den parafiskale) avgiften er knyttet til investeringskostnadene, vil 

støtten bli ansett som forholdsmessig, forutsatt at den ikke overstiger støtteintensiteten og de 

største støttebeløpene i avsnitt  4.2–4.6. Dersom disse avsnittene krever en anbudskonkurranse, 

får ikke dette kravet anvendelse på støtte i form av nedsettelser av parafiskale eller andre 

avgifter.  

320. Dersom nedsettelse av (den parafiskale) avgiften reduserer de løpende driftskostnadene, skal 

ikke støttebeløpet overstige forskjellen mellom driftskostnadene ved det miljøvennlige 

prosjektet eller den miljøvennlige virksomheten og det mindre miljøvennlige kontrafaktiske 

scenarioet. Dersom det mer miljøvennlige prosjektet eller den mer miljøvennlige virksomheten 

kan føre til potensielle kostnadsbesparelser eller ytterligere inntekter, skal det tas hensyn til 

dette ved vurdering av støttens forholdsmessighet.  

4.7.2.5 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen  
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321. Kravene i nr. 322–324 gjelder i tillegg til kravene i avsnitt 3.2.2. 

322. Statsstøtte skal ytes på samme måte til alle støtteberettigede foretak som driver virksomhet 

innenfor samme næringsgren, og som befinner seg i samme eller lignende faktiske situasjon 

med hensyn til støttetiltakets formål eller mål. 

323. Medlemsstaten skal sikre at støtten er nødvendig i hele perioden for ordninger som løper i mer 

enn tre år, og evaluere ordningene minst hvert tredje år. 

324. Dersom nedsettelsen av (den parafiskale) avgiften gjelder prosjekter som omfattes av 

a) avsnitt 4.2, får nr. 154–156 anvendelse, 

b) avsnitt 4.3.1, får nr. 183–188 anvendelse,  

c) avsnitt 4.3.2, får nr. 206–216 anvendelse.  

4.8 Støtte til forsyningssikkerheten for elektrisk kraft 

4.8.1 Bakgrunn for støtten 

325. Markeds- og reguleringssvikt kan bety at prissignaler ikke gir effektive investeringsinsentiver, 

noe som for eksempel fører til uhensiktsmessig elektrisitetsressursmiks, kapasitet, fleksibilitet 

eller plassering. Dessuten medfører den betydelige omleggingen i elektrisitetssektoren som 

følge av teknologiske endringer og klimautfordringer nye utfordringer når det gjelder å sikre 

forsyningssikkerheten for elektrisk kraft. Selv om et stadig mer integrert marked for elektrisk 

kraft vanligvis vil gjøre det mulig å utveksle elektrisitet i hele EU og dermed minske nasjonale 

problemer med forsyningssikkerheten, kan det oppstå situasjoner der det selv på 

sammenkoplede markeder kanskje ikke kan garanteres forsyningssikkerhet til enhver tid i noen 

medlemsstater eller regioner. Medlemsstater kan derfor vurdere å innføre tiltak for å sikre en 

viss grad av forsyningssikkerhet for elektrisk kraft. 

4.8.2 Virkeområde og støttet virksomhet 

326. Dette avsnittet omfatter forenlighetsregler for støttetiltak som har til formål å øke forsynings-

sikkerheten for elektrisk kraft. Dette omfatter kapasitetsmekanismer og andre tiltak for 

håndtering av langsiktige og kortsiktige problemer med forsyningssikkerheten som følge av 

markedssvikt som hindrer tilstrekkelige investeringer i kapasiteten for produksjon og lagring av 

elektrisk kraft eller etterspørselsfleksibilitet, overføringsforbindelser samt tiltak mot 

overbelastning av nettet som har til formål å avhjelpe utilstrekkeligheten i nettet for transmisjon 

og distribusjon av elektrisk kraft(128).  

327. Slike tiltak kan også utformes for å støtte miljøvernmål, for eksempel ved å utelukke mer 

forurensende kapasitet eller tiltak for å gi en mer miljøvennlig kapasitet en fordel i utvelgings-

prosessen.  

328. Som ledd i meldingen bør medlemsstatene identifisere den økonomiske aktiviteten som vil bli 

utviklet som følge av støtten. Støtte til økt forsyningssikkerhet for elektrisk kraft fremmer 

direkte utviklingen av økonomisk aktivitet i forbindelse med produksjon og lagring av elektrisk 

kraft og etterspørselsfleksibilitet, herunder nye investeringer og effektiv renovering og effektivt 

vedlikehold av eksisterende ressurser. Den kan også indirekte støtte et bredt spekter av 

økonomisk aktivitet som er avhengig av elektrisitet som innsatsfaktor, herunder elektrifisering 

av varme og transport.  

4.8.3 Insentiveffekt 

329. Reglene for insentiveffekt i nr. 29, 30, 31 og 32 får anvendelse.  

4.8.4 Begrensning av vridning av konkurransen og samhandelen  

  

(128)  Dette avsnittet omfatter ikke tilleggstjenester, herunder tiltak i systembeskyttelsesplaner i henhold til 

kommisjonsforordning (EU) 2017/2196, med det formål å sikre driftssikkerhet som kjøpes inn av TSO-er eller 

DSO-er gjennom en ikke-diskriminerende anbudskonkurranse som er åpen for alle ressurser som kan bidra til det 

identifiserte kravet til driftssikkerhet, uten at staten deltar i innkjøp og finansiering av tjenesten. 
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4.8.4.1 Nødvendighet  

330. Avsnitt 3.2.1.1 får ikke anvendelse på tiltak for forsyningssikkerheten for elektrisk kraft. 

331. Arten av og årsakene til problemet med forsyningssikkerheten for elektrisk kraft og dermed 

behovet for statsstøtte for å sikre forsyningssikkerheten for elektrisk kraft skal analyseres og 

kvantifiseres grundig, herunder når og hvor problemet forventes å oppstå med en eventuell 

henvisning til standarden for pålitelighet som definert i artikkel 25 i forordning (EU) 2019/943. 

Når det gjelder tiltak mot overbelastning av nettet, bør medlemsstaten framlegge en analyse 

(etter å ha hørt og tatt hensyn til den ansvarlige nasjonale reguleringsmyndighetens synspunkt), 

som sammen med en nytte- og kostnadsanalyse identifiserer og begrunner det 

forsyningssikkerhetsnivået som ønskes med det foreslåtte tiltaket. Når det gjelder alle 

forsyningssikkerhetstiltak, bør måleenheten for kvantifisering beskrives, og beregningsmetoden 

bør angis med henvisning til eventuelle relevante krav i sektorregelverket. 

332. Dersom det er relevant, bør identifiseringen av et problem med forsyningssikkerhet for elektrisk 

kraft være i samsvar med den nyeste tilgjengelige analysen som ENTSO-E har utført for 

elektrisitet i samsvar med regelverket for det indre marked for energi, særlig 

a) når det gjelder tiltak som er rettet mot ressurstilstrekkelighet, de europeiske ressurs-

tilstrekkelighetsvurderingene nevnt i artikkel 23 i forordning (EU) 2019/943,  

b) når det gjelder tiltak mot overbelastning av nettet, rapportene om strukturelle kapasitets-

begrensninger og andre større fysiske flaskehalser mellom og innenfor budområder nevnt 

i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EU) 2019/943. 

333. Medlemsstatene kan også basere seg på nasjonale ressurstilstrekkelighetsvurderinger for å 

dokumentere nødvendigheten av kapasitetsmekanismer, i det omfang det er tillatt i henhold til 

artikkel 24 i forordning (EU) 2019/943. Når det gjelder andre forsyningssikkerhetstiltak, 

herunder tiltak mot overbelastning av nettet, kan medlemsstatene også basere seg på en nasjonal 

vurdering av nødvendigheten av den foreslåtte intervensjonen. De nasjonale vurderingene nevnt 

i dette nummeret bør enten godkjennes eller revideres av den ansvarlige nasjonale 

reguleringsmyndigheten. 

334. Tiltak knyttet til risikoen for elektrisitetskriser bør identifiseres i den nasjonale 

risikoberedskapsplanen fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) 2019/941(129).  

335. Medlemsstater som foreslår å innføre flere tiltak rettet mot forsyningssikkerhet for elektrisk 

kraft, skal tydelig forklare hvordan disse interagerer med hverandre for å sikre den samlede 

kostnadseffektiviteten av de kombinerte tiltakene for å sikre forsyningssikkerheten, for 

eksempel når det gjelder kapasitetsmekanismer ved å forklare hvordan disse når (men ikke går 

lenger enn) standarden for pålitelighet nevnt i nr. 331. 

336. Regulerings- eller markedssvikten(e) og eventuelle andre problemer som hindrer at det oppnås 

en tilstrekkelig grad av forsyningssikkerhet for elektrisk kraft (og eventuelt miljøvern) uten 

inngrep, skal identifiseres. 

337. Eksisterende tiltak som allerede er rettet mot markeds- eller reguleringssvikt, eller andre 

problemer som er identifisert i nr. 336, skal også identifiseres.  

338. Medlemsstatene skal dokumentere årsakene til at markedet ikke kan forventes å levere 

forsyningssikkerhet for elektrisk kraft uten statsstøtte, idet det tas hensyn til markedsreformer 

og forbedringer som medlemsstaten har planlagt, og den teknologiske utviklingen. 

339. I sin vurdering vil Kommisjonen ta hensyn til følgende elementer som medlemsstaten skal 

framlegge: 

a) En vurdering av virkningen av skiftende produksjon, herunder produksjon med 

opprinnelse i tilgrensende nett.  

  

(129)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/941 av 5. juni 2019 om risikoberedskap i elektrisitetssektoren 

(forordningen om risikoberedskap) (EUT  L 158 av 14.6.2019, s. 1). 
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b) En vurdering av virkningen av deltakelse på etterspørsels- og lagringssiden, herunder en 

beskrivelse av de tiltakene som skal fremme brukersidetiltak. 

c) En vurdering av faktisk eller mulig forekomst av overføringsforbindelser og større 

overføringsnettinfrastruktur, herunder en beskrivelse av prosjekter som er under 

oppføring og planlagt. 

d) En vurdering av ethvert annet element som kan forårsake eller forverre problemet med 

forsyningssikkerheten for elektrisk kraft, for eksempel tak på engrospriser eller annen 

regulerings- eller markedssvikt. Dersom det kreves i henhold til forordning (EU) 

2019/943, skal gjennomføringsplanen nevnt i artikkel 20 nr. 3 i nevnte forordning være 

gjenstand for en uttalelse fra Kommisjonen før det kan ytes støtte. Det vil bli tatt hensyn 

til gjennomføringsplanen og uttalelsen i forbindelse med nødvendighetsvurderingen. 

e) Eventuelt relevant innhold i en handlingsplan i henhold til artikkel 15 i forordning (EU) 

2019/943. 

4.8.4.2 Hensiktsmessighet 

340. Avsnitt 3.2.1.2 får ikke anvendelse på tiltak for forsyningssikkerheten for elektrisk kraft.  

341. Medlemsstatene bør først og fremst vurdere alternative måter å oppnå forsyningssikkerhet for 

elektrisk kraft på, særlig en mer effektiv utforming av markedet for elektrisk kraft som kan bøte 

på markedssvikt som undergraver forsyningssikkerheten for elektrisk kraft. For eksempel bedre 

fungerende balanseavregning i elektrisitetssektoren, bedre integrering av variabel produksjon, 

oppfordring til og integrering av etterspørselsfleksibilitet og lagring, fremming av effektive 

prissignaler, fjerning av hindringer for grensekryssende handel og forbedring av infrastrukturen, 

herunder overføringsforbindelsen. Støtte kan anses som hensiktsmessig for forsynings-

sikkerhetstiltak dersom det tross egnede og forholdsmessige forbedringer av markedsut-

formingen(130) og investeringer i nettaktiva, uansett om de allerede er gjennomført eller 

planlagt, fortsatt foreligger en forsyningssikkerhetsrisiko.  

342. Når det gjelder tiltak mot overbelastning av nettet, bør medlemsstatene dessuten forklare 

hvordan omfordelingstiltakenes effektivitet forbedres i samsvar med artikkel 13 i forordning 

(EU) 2019/943. 

4.8.4.3 Støtteberettigelse  

343. Støttetiltaket bør være åpent for alle støttemottakere eller prosjekter som teknisk sett kan bidra 

effektivt til å oppfylle målet om forsyningssikkerhet. Dette omfatter produksjon, lagring og 

etterspørselsfleksibilitet samt aggregering av små enheter av disse formene for kapasitet til 

større blokker.  

344. Begrensninger i deltakelsen i forsyningssikkerhetstiltak som har til formål å sikre at disse 

tiltakene ikke undergraver miljøvernet, anses som hensiktsmessige (se nr. 368 og 369). 

345. Medlemsstatene oppfordres til å innføre ytterligere kriterier eller egenskaper i sine 

forsyningssikkerhetstiltak for å øke innslaget av grønnere teknologier (eller minske innslaget av 

forurensende teknologier) som er nødvendige for å støtte oppfyllelsen av Unionens 

miljøvernmål. Slike ytterligere kriterier eller egenskaper skal være objektive, gjennomsiktige og 

ikke-diskriminerende i forhold til klart identifiserte miljøvernmål og ikke føre til 

overkompensasjon av støttemottakerne.  

346. Dersom det er teknisk mulig, skal tiltak for forsyningssikkerhet for elektrisk kraft være åpne for 

direkte grensekryssende deltakelse av kapasitetsleverandører som er etablert i en annen 

medlemsstat(131). Medlemsstatene skal sikre at utenlandsk kapasitet med en teknisk ytelse som 

tilsvarer den innenlandske kapasiteten, har mulighet for å delta i samme anbudskonkurranse 

  

(130)  Idet det tas hensyn til forordning (EU) 2019/943 og direktiv  (EU) 2019/944. 

(131)  Teknisk gjennomførbarhet er en forutsetning for kapasitetsmekanismer som det kreves grensekryssende 

deltakelse for i henhold til forordning (EU) 2019/943. 
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som innenlandsk kapasitet. Medlemsstatene kan kreve at den utenlandske kapasiteten befinner 

seg i en medlemsstat som har direkte nettilkopling med den medlemsstaten som anvender 

tiltaket. Dersom det er relevant, skal de relevante bestemmelsene i artikkel 26 i forordning (EU) 

2019/943 også overholdes. 

4.8.4.4 Offentlig høring 

347. Avsnitt 4.8.4.4 får anvendelse fra 1. juli 2023.  

348. Før medlemsstatene melder støtte, unntatt i behørig begrunnede unntakstilfeller, skal de foreta 

en offentlig høring om forholdsmessigheten og de konkurransemessige virkningene av de 

tiltakene som skal meldes i henhold til dette avsnittet. Høringsforpliktelsen gjelder ikke for 

endringer av allerede godkjente tiltak som ikke endrer virkeområdet eller støtteberettigelsen 

eller forlenger varigheten ut over ti år fra datoen for den opprinnelige avgjørelsen, eller i de 

tilfellene som er nevnt i nr. 349. For å avgjøre om et tiltak er berettiget med tanke på kriteriene i 

disse retningslinjene, er følgende offentlige høring nødvendig(132): 

a) Når det gjelder tiltak der den anslåtte gjennomsnittlige årlige støtten er på minst  

100 millioner euro i året, en offentlig høring av minst seks ukers varighet som omfatter 

i) støtteberettigelse, 

ii)  foreslått bruk og omfang av anbudskonkurranser og eventuelle foreslåtte unntak, 

iii)  de viktigste parametrene for støttetildelingsprosessen(133), herunder for å 

muliggjøre konkurranse mellom forskjellige typer støttemottakere(134), 

iv) metoden for fordeling av kostnadene ved tiltaket på forbrukerne,  

v) dersom det ikke brukes en anbudskonkurranse, de antakelsene og dataene som 

ligger til grunn for den kvantifiseringen som brukes til å dokumentere støttens 

forholdsmessighet, herunder kostnader, inntekter, driftsantakelser og levetid samt 

WACC, 

vi) dersom det kan ytes støtte til nye investeringer i naturgassbasert produksjon, 

foreslåtte vernetiltak for å sikre samsvar med Unionens klimamål. 

b) Når det gjelder tiltak der den anslåtte gjennomsnittlige årlige støtten er på under  

100 millioner euro i året, en offentlig høring av minst fire ukers varighet som omfatter 

i) støtteberettigelse, 

ii)  foreslått bruk og omfang av anbudskonkurranser og eventuelle foreslåtte unntak,  

iii)  metoden for fordeling av kostnadene ved tiltaket på forbrukerne, og 

iv) dersom det kan ytes støtte til nye investeringer i naturgassbasert produksjon, 

foreslåtte vernetiltak for å sikre samsvar med Unionens klimamål.  

  

(132)  Medlemsstatene kan bruke eksisterende nasjonale høringsprosesser når det gjelder disse kravene. Så lenge 

høringen omfatter de punktene som er angitt  her, er det ikke behov for en særskilt  høring.  

(133)  For eksempel den tiden som går mellom konkurranseprosessen og leveringsperioden, regler for bud/tilbud, 

prisfastsettelsesregler. 

(134)  Dersom det for eksempel er forskjellige avtaleperioder, forskjellige metoder for beregning av den støtteberet -

tigede kapasiteten/produksjonen fra forskjellige teknologier, forskjellige metoder for beregning eller utbetaling av 

subsidier. 
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349. Det kreves ingen offentlig høring i forbindelse med tiltak som omfattes av nr. 348 bokstav b) 

dersom det brukes anbudskonkurranser, og dersom tiltaket ikke støtter investeringer i 

energiproduksjon basert på fossilt brensel.  

350. Spørreskjemaer for høringen skal offentliggjøres på et offentlig nettsted. Medlemsstatene skal 

offentliggjøre et svar på høringen som sammenfatter og behandler de mottatte svarene. Dette 

bør omfatte en redegjørelse for hvordan de mulige virkningene på konkurransen er blitt 

begrenset gjennom det foreslåtte tiltakets virkeområde/støtteberettigelse. Medlemsstatene skal 

legge ved en lenke til høringssvaret som en del av meldingen om støttetiltak i henhold til dette 

avsnittet.  

351. I behørig begrunnede unntakstilfeller kan Kommisjonen vurdere alternative høringsmetoder, 

forutsatt at det tas hensyn til de berørte partenes synspunkter i forbindelse med (fortsatt) 

gjennomføring av støtten. I slike tilfeller må høringen kanskje kombineres med korrigerende 

tiltak for å begrense eventuelle vridende virkninger av tiltaket.  

4.8.4.5 Forholdsmessighet 

352. Reglene i nr. 353, 354, 355, 356 og 357 får anvendelse i tillegg til reglene i nr. 49, 50, 51, 52, 53 

og 55. 

353. Etterspørselen etter forsyningssikkerhetstiltak bør fastsettes på grunnlag av standarden for 

pålitelighet eller nytte- og kostnadsanalysen som er nevnt i nr. 331, og på grunnlag av analysen 

nevnt i nr. 332, 333 og 334 av de ressursene som kreves for å sikre et tilstrekkelig 

forsyningssikkerhetsnivå. Den analysen som brukes til å fastsette etterspørselsnivået, skal være 

høyst tolv måneder gammel på det tidspunktet etterspørselsnivået fastsettes. 

354. Den tiden som går mellom tildelingen av støtten og fristen for når prosjekter skal gjennomføres, 

bør gi mulighet for effektiv konkurranse mellom de forskjellige støtteberettigede prosjektene.  

355. Unntak fra kravet om tildeling av støtte og fastsettelse av støttenivået gjennom en anbudskon-

kurranse kan bare begrunnes 

a) dersom det framlegges dokumentasjon, herunder dokumentasjon som er samlet inn i 

forbindelse med den offentlige høringen dersom det er relevant, som viser at den 

potensielle deltakelsen i en slik anbudsprosess sannsynligvis ikke vil være tilstrekkelig til 

å sikre konkurranse, eller  

b) bare når det gjelder tiltak mot overbelastning av nettet, dersom medlemsstaten 

framlegger en analyse (etter å ha hørt og tatt hensyn til den ansvarlige nasjonale regule-

ringsmyndighetens synspunkt) basert på dokumentasjon, herunder opplysninger samlet 

inn under den offentlige høringen dersom det er relevant, på at et anbud ville være 

mindre kostnadseffektivt, for eksempel på grunn av strategisk budgivning eller 

markedsvridning.  

356. Mottakerne av forsyningssikkerhetstiltak bør ha effektive insentiver til å bidra til 

forsyningssikkerheten i leveringsperioden. Disse insentivene bør generelt være knyttet til 

avsavnsverdien (VOLL)(135). Dersom en støttemottaker for eksempel ikke er tilgjengelig, bør 

vedkommende bli ilagt en sanksjon som er knyttet til VOLL. Bortsett fra ved tiltak mot 

overbelastning av nettet bør denne sanksjonen generelt komme fra priser for balanseavregning i 

elektrisitetssektoren for å unngå vridninger av markedets funksjon. 

357. Medlemsstatene kan også bruke konkurransebaserte sertifikater/leverandørforpliktel-

sesordninger, forutsatt at 

a) etterspørselen i ordningen ligger under det potensielle tilbudet, og 

b) den kjøps- eller sanksjonsprisen som gjelder for en forbruker/leverandør som ikke har 

kjøpt det påkrevde antallet sertifikater (dvs. den prisen som utgjør det største beløpet som 

vil bli betalt til støttemottakerne), fastsettes på et nivå som sikrer at støttemottakere ikke 

kan overkompenseres.  

  

(135)  Som fastsatt  i henhold til artikkel 11 i forordning (EU) nr. 2019/943. 
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4.8.5 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen og balansering 

358. Bortsett fra nr. 70 får ikke avsnitt 3.2.2 anvendelse på tiltak for forsyningssikkerheten for 

elektrisk kraft.  

359. Støtten skal utformes slik at markedene fortsatt fungerer effektivt, og slik at det opprettholdes 

effektive driftsinsentiver og prissignaler.  

360. Det skal ikke gis insentiver til produksjon av energi som vil fortrenge mindre forurensende 

energiformer.  

361. Kravene i nr. 359–360 vil generelt være oppfylt når et tiltak betaler for kapasitet (euro per 

megawatt (MW)) framfor elektrisitetsproduksjon (euro/MWh). Dersom det foretas betaling per 

MWh, er det behov for ytterligere oppmerksomhet for å sikre at negative markedsvirkninger 

unngås, og at mindre forurensende produksjonskilder ikke fortrenges.  

362. Forsyningssikkerhetstiltak skal oppfylle alle gjeldende vilkår for utformingen i artikkel 22 i 

forordning (EU) 2019/943(136). 

363. Når det gjelder strategiske reserver og andre tiltak for ressurstilstrekkelighet, herunder 

avbruddsordninger, der kapasiteten holdes utenfor markedet, gjelder følgende ytterligere 

kumulative krav for å sikre at markedsprisdannelsen ikke vris: 

a) Ressursene i tiltaket skal inngå i lastfordelingen bare dersom operatørene av 

transmisjonsnett kan forventes å uttømme sine balanseringsressurser for å skape likevekt 

mellom tilbud og etterspørsel(137). 

b) Under balanseavregningsperioder der ressursene i tiltaket inngår i lastfordelingen, skal 

ubalanser i markedet avregnes minst til VOLL eller til en verdi som er høyere enn den 

tekniske intradagprisbegrensningen(138), avhengig av hva som er høyest. 

c) Tiltakets produksjon etter lastfordeling skal tildeles balanseansvarlige aktører ved hjelp 

av ordningen for balanseavregning. 

d) Ressursene mottar ikke godtgjøring fra engrosmarkedet for elektrisk kraft eller 

balansemarkedene. 

e) Ressursene i tiltaket skal holdes utenfor energimarkedene minst under hele 

kontraktsperioden. 

364. Når det gjelder tiltak mot overbelastning av nettet, der ressursene holdes utenfor markedet, kan 

disse ressursene ikke motta godtgjøring fra engrosmarkedet for elektrisk kraft eller balanse-

markedene, og de må holdes utenfor energimarkedene minst under hele kontraktsperioden. 

365. Når det gjelder andre kapasitetsmekanismer enn strategiske reserver, skal medlemsstatene sikre 

at tiltaket 

a) utformes på en slik måte at det sikrer at prisen som betales for tilgjengelighet, automatisk 

beveger seg mot null når den leverte kapasiteten forventes å være tilstrekkelig til å dekke 

den etterspurte kapasiteten, 

b) bare godtgjør de deltakende ressursene for deres tilgjengelighet og sikrer at godtgjørelsen 

ikke påvirker kapasitetsleverandørens beslutninger om å produsere eller ikke, og 

c) gjør det mulig å overføre kapasitetsforpliktelser mellom berettigede kapasitets-

leverandører. 

366. Tiltak for forsyningssikkerhet for elektrisk kraft bør ikke 

a) skape urimelige markedsvridninger eller begrense handelen på tvers av soner,  

  

(136)  Når det gjelder tiltak i den risikoberedskapsplanen som er nevnt i forordning (EU) 2019/941, henvises det også til 

artikkel 12 nr. 1 i nevnte forordning. 

(137)  Dette kravet berører ikke mobilisering av ressurser før den faktiske lastfordelingen for å overholde ressursenes 

begrensninger med hensyn til ramping og krav i forbindelse med drift . Den strategiske reservens produksjon 

under mobilisering skal ikke tildeles balanseringsgrupper via engrosmarkeder og skal ikke endre ubalansene 

deres. 

(138)  Som nevnt i artikkel 10 nr. 1 i forordning (EU) 2019/943. 
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b) redusere insentivene til å investere i kapasitet i overføringsforbindelser – for eksempel 

ved å redusere flaskehalsinntektene for eksisterende eller nye overføringsforbindelser, 

c) undergrave markedskoplingen, herunder intradag- og balansemarkeder, 

d) undergrave de investeringsbeslutningene om kapasitet som gikk forut for tiltaket. 

367. For å unngå å undergrave insentivene for etterspørselsfleksibilitet og forverre markedssvikt som 

fører til behovet for forsyningssikkerhetstiltak, og for å sikre at forsyningssikkerhetstiltakene er 

så begrenset som mulig, bør kostnadene ved et forsyningssikkerhetstiltak bæres av 

markedsdeltakerne som bidrar til behovet for tiltaket. Dette kan for eksempel oppnås ved å 

fordele kostnadene ved et forsyningssikkerhetstiltak på elektrisitetsforbrukerne i perioder når 

etterspørselen etter elektrisk kraft er på det høyeste, eller ved å fordele kostnadene ved et tiltak 

mot overbelastning av nettet på forbrukere i den regionen som opplever knapphet på tidspunkter 

der kapasiteten i tiltaket sendes. En slik kostnadsfordeling er imidlertid ikke nødvendigvis 

påkrevd dersom medlemsstaten framlegger en analyse basert på dokumentasjon, herunder de 

opplysningene som ble samlet inn under den offentlige høringen, om at en slik kostnads-

fordeling ville undergrave tiltakets kostnadseffektivitet eller føre til alvorlig konkurranse-

vridning som klart ville undergrave de potensielle fordelene ved en slik kostnadsfordeling. 

368. Kommisjonen mener at enkelte støttetiltak har negative virkninger på konkurransen og 

samhandelen som sannsynligvis ikke vil bli oppveid. Enkelte støttetiltak kan særlig forverre 

markedssvikt og skape ineffektivitet til skade for forbrukerne og velferden. For eksempel kan 

tiltak – herunder tiltak mot overbelastning av nettet og avbruddsordninger – som ikke 

overholder den utslippsterskelen som gjelder for kapasitetsmekanismer i artikkel 22 i forordning 

(EU) 2019/943, og som kan oppfordre til nye investeringer i energi basert på de mest 

forurensende typene fossilt brensel som kull, diesel, brunkull, olje, torv og oljeskifer, og øke de 

negative miljømessige eksterne virkningene på markedet. 

369. Tiltak som oppfordrer til nye investeringer i energiproduksjon basert på naturgass, kan støtte 

forsyningssikkerheten for elektrisk kraft, men forverre negative miljømessige eksterne 

virkninger på lengre sikt sammenlignet med alternative investeringer i ikke-forurensende 

teknologier. For å gjøre det mulig for Kommisjonen å kontrollere at de negative virkningene av 

slike tiltak kan oppveies av positive virkninger i balanseringstesten, bør medlemsstatene 

forklare hvordan de vil sikre at slike investeringer bidrar til å nå Unionens klimamål for 2030 og 

målet om klimanøytralitet for 2050. Medlemsstatene må særlig forklare hvordan en innlåsning 

av denne gassfyrte energiproduksjonen vil unngås. Dette kan for eksempel omfatte bindende 

tilsagn fra støttemottakeren om å gjennomføre avkarboniseringsteknologier som CCS/CCU eller 

erstatte naturgass med fornybar gass eller lavkarbongass eller legge ned anlegget innen en frist 

som er i samsvar med Unionens klimamål.  

370. Når det gjelder individuelle støttetiltak eller ordninger som bare er til fordel for et særlig 

begrenset antall støttemottakere eller en eksisterende støttemottaker, bør medlemsstatene 

dessuten påvise at det foreslåtte støttetiltaket ikke vil føre til økt markedsmakt. 

4.9 Støtte til energiinfrastruktur 

4.9.1 Bakgrunn for støtten 

371. For å oppfylle Unionens klimamål vil det være behov for betydelige investeringer i og 

oppgradering av energiinfrastrukturen. En moderne energiinfrastruktur er avgjørende for et 

integrert energimarked som oppfyller klimamålene og samtidig sikrer forsyningssikkerheten i 

Unionen. Tilstrekkelig energiinfrastruktur er et nødvendig element i et effektivt energimarked. 

Forbedring av energiinfrastrukturen øker systemets stabilitet, ressurstilstrekkelighet, integrering 

av forskjellige energikilder og energiforsyning i underutviklede nett.  

372. Dersom markedsdeltakere ikke kan levere den nødvendige infrastrukturen, kan statsstøtte være 

nødvendig for å bøte på markedssvikt og for å sikre at de betydelige infrastrukturbehovene i 

Unionen oppfylles. En markedssvikt som kan oppstå innenfor energiinfrastrukturen, er knyttet 

til samordningsproblemer. Ulike interesser blant investorene, usikkerhet rundt resultatet av 

samarbeidet og netteffekten kan hindre utviklingen av et prosjekt eller effektiv utforming av det. 

Samtidig kan energiinfrastruktur skape betydelige positive eksterne virkninger, der kostnadene 

og fordelene ved infrastrukturen kan inntreffe asymmetrisk blant forskjellige markedsdeltakere 

og medlemsstater. Kommisjonen mener derfor at støtte til energiinfrastruktur kan gagne det 
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indre marked ved å bidra til å bøte på slik markedssvikt. Dette gjelder særlig for infrastruk-

turprosjekter med grensekryssende virkninger, for eksempel prosjekter av felles interesse som 

definert i artikkel 2 nr. 4 i forordning (EF) nr. 347/2013.  

373. I samsvar med kunngjøringen om begrepet støtte(139) er støtte til energiinfrastruktur innenfor 

rammen av et lovbeskyttet monopol ikke underlagt statsstøttereglene. I energisektoren er dette 

særlig relevant for de medlemsstatene der oppføring og drift av enkelte infrastrukturer ved lov 

utelukkende er forbeholdt TSO-en eller DSO-en.  

374. Kommisjonen mener at det foreligger et lovbeskyttet monopol som utelukker konkurranse-

vridning dersom følgende kumulative vilkår er oppfylt: 

a) Oppføringen og driften av infrastrukturen er underlagt et lovbeskyttet monopol som er 

opprettet i samsvar med unionsretten. Dette er tilfelle dersom TSO-en/DSO-en juridisk 

sett er den eneste enheten som er berettiget til å foreta en viss type investering eller 

virksomhet, og ingen annen enhet kan drive et alternativt nett(140). 

b) Det lovbeskyttede monopolet utelukker ikke bare konkurranse på markedet, men også 

konkurransen om markedet, ved at det hindrer enhver mulig konkurranse om å bli 

eneoperatør av den aktuelle infrastrukturen. 

c) Tjenesten konkurrerer ikke med andre tjenester.  

d) Dersom operatøren av energiinfrastrukturen er aktiv på et annet marked (geografisk 

marked eller produktmarked) som er åpent for konkurranse, er kryssubsidiering 

utelukket; dette krever at regnskapene holdes atskilt, at kostnadene og inntektene fordeles 

på en egnet måte, og at eventuell offentlig finansiering av tjenesten som er underlagt et 

lovbeskyttet monopol, ikke kan begunstige annen virksomhet. Når det gjelder 

elektrisitets- og gassinfrastruktur, skal vertikalt integrerte enheter i henhold til artikkel 56 

i direktiv (EU) 2019/944 og artikkel 31 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF 

føre atskilte regnskaper for hver av virksomhetene sine, og dette kravet vil derfor etter all 

sannsynlighet være oppfylt.  

375. Kommisjonen mener heller ikke at det er snakk om statsstøtte i forbindelse med investeringer 

der energiinfrastrukturen drives under et «naturlig monopol», som anses for å eksistere når 

følgende kumulative vilkår er oppfylt: 

a) En infrastruktur står ikke overfor noen direkte konkurranse, noe som er tilfelle dersom 

energiinfrastrukturen ikke kan reproduseres økonomisk og det derfor ikke er andre 

operatører enn TSO-en/DSO-en involvert. 

b) Alternativ finansiering i nettinfrastrukturen i tillegg til finansieringen av nettet er 

ubetydelig i den berørte sektoren og medlemsstaten.  

c) Infrastrukturen er ikke utformet for selektivt å begunstige et bestemt foretak eller en 

bestemt sektor, men er til fordel for samfunnet som helhet.  

  

(139)  Se kommisjonskunngjøring om begrepet statsstøtte som nevnt i artikkel 107 nr. 1 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (EUT C 262 av 19.7.2016, s. 1). Ettersom begrepet statsstøtte er et objektivt og juridisk begrep 

som er definert direkte i traktaten (Domstolens dom av 22. desember 2008, British Aggregates mot Kommisjonen, 

C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, premiss 111), berører de synspunktene som er angitt i nr. 373–375, ikke EU-

domstolenes tolkning av statsstøttebegrepet (Domstolens dom av 21.  juli 2011, Alcoa Trasformazioni mot 

Kommisjonen, C-194/09 P, ECLI:EU:C:2011:497, premiss 125); det primære referansegrunnlaget ved tolkning av 

traktaten vil allt id være EU-domstolenes rettspraksis. 

(140)  Det foreligger et lovbeskyttet monopol dersom en bestemt tjeneste ved lov eller gjennom lovgivningsmessige 

tiltak er forbeholdt en eneleverandør i et bestemt geografisk område (også innenfor en medlemsstat) med et klart 

forbud mot at andre aktører yter denne tjenesten (selv ikke for å dekke resterende etterspørsel fra enkelte 

kundegrupper). Det forhold at levering av en offentlig tjeneste er tildelt et bestemt foretak, betyr imidlertid ikke at 

dette foretaket har et lovbeskyttet monopol. 
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d) Medlemsstatene skal også sikre at den finansieringen som stilles til rådighet for 

oppføring og/eller drift av energinettinfrastrukturen, ikke kan brukes til kryssubsidiering 

eller indirekte støtte til annen økonomisk aktivitet. Når det gjelder elektrisitets- og 

gassinfrastruktur, henvises det til nr. 374. 

4.9.2 Virkeområde og støttet virksomhet 

376. Dette avsnitt 4.9 får anvendelse på støtte til investeringer i bygging eller oppgradering av 

energiinfrastruktur som definert i nr. 19 punkt 36(141). Støtteberettigede investeringer kan 

omfatte digitalisering, tilrettelegging for bruk av smart teknologi, for eksempel for å muliggjøre 

integrering av fornybar energi eller lavutslippsenergi, samt oppgraderinger med henblikk på 

motstandsdyktighet overfor klimaendringer. Driftskostnadene bør generelt bæres av 

nettbrukerne, og det bør derfor generelt ikke være behov for støtte til disse kostnadene.  

I unntakstilfeller der en medlemsstat påviser at driftskostnadene ikke kan dekkes av 

nettbrukerne, og der driftsstøtten ikke er relatert  til irreversible kostnader, men fører til en 

atferdsendring som gjør det mulig å oppfylle målene om forsyningssikkerhet eller miljøvern, 

kan driftsstøtte til infrastruktur anses som forenlig. Med mindre prosjektet er utelukket fra 

statsstøttekontroll (se nr. 374 og 375), vil Kommisjonen vurdere det som nærmere beskrevet i 

dette avsnittet. 

377. Dette avsnitt 4.9 får også anvendelse fram til 31. desember 2023 på energilagringsanlegg som er 

tilkoplet transmisjons- eller distribusjonslinjer (separat elektrisitetslagring(142)) uavhengig av 

spenningsnivåene(143). 

4.9.3 Begrensning av vridning av konkurransen og samhandelen 

4.9.3.1 Nødvendighet og hensiktsmessighet 

378. Avsnitt 3.2.1.1. og 3.2.1.2 gjelder ikke for støtte til energiinfrastruktur.  

379. Energiinfrastruktur finansieres typisk gjennom tariffer som betales av brukerne. For mange 

infrastrukturkategorier er disse tariffene underlagt regulering for å sikre det nødvendige 

investeringsnivået samtidig som brukernes rettigheter ivaretas, og for å sikre at kostnadene 

gjenspeiler virkeligheten, og at tariffene fastsettes uten statlig inngrep. 

380. Tildeling av statsstøtte er et middel for å bøte på markedssvikt som ikke kan avhjelpes fullt ut 

ved hjelp av obligatoriske brukertariffer. For å påvise at det er behov for stat sstøtte, gjelder 

derfor følgende prinsipper: 

a) Kommisjonen mener at når det gjelder prosjekter av felles interesse som definert i 

artikkel 2 nr. 4 i forordning (EU) nr. 347/2013 som er fullt ut underlagt regelverket for 

det indre marked for energi, er markedssvikten med hensyn til samordningsproblemer av 

en slik art at finansiering gjennom tariffer kanskje ikke er tilstrekkelig, og at det kan ytes 

statsstøtte. 

b) Når det gjelder prosjekter av felles interesse som er helt eller delvis unntatt fra 

regelverket for det indre marked for energi, og når det gjelder andre infrastruktur-

kategorier, vil Kommisjonen foreta en individuell vurdering av behovet for statsstøtte. 

Kommisjonen vil i sin vurdering ta hensyn til følgende forhold: i) I hvilken utstrekning 

en markedssvikt fører til at den nødvendige infrastrukturen ikke kan leveres på en 

optimal måte. ii) I hvilken utstrekning infrastrukturen er tilgjengelig for tredjeparter og 

omfattet av tariffregler. iii) I hvilken utstrekning prosjektet bidrar til energiforsy nings-

sikkerheten i Unionen eller til Unionens mål om klimanøytralitet. Når det gjelder 

  

(141)  Dette avsnittet gjelder ikke for prosjekter som involverer dedikert infrastruktur og/eller annen energiinfrastruktur 

kombinert med produksjons- og/eller forbruksvirksomhet. 

(142)  Forskjellig fra lagringsanlegg «bak måleren».  

(143)  Støtte til energilagring kan også vurderes i henhold til avsnitt  4.1, 4.2, 4.3 og 4.8 dersom det er relevant. 

Lagringsaktiva som er valgt ut som prosjekter av felles interesse – i samsvar med gjeldende TEN-E-regelverk – 

regnes som energiinfrastruktur i henhold til dette avsnittet, og støtten vil bli vurdert i henhold til avsnitt  4.9. 

Støtte til lagringsaktiva som «eies eller kontrolleres» av TSO-ene eller DSO-ene i samsvar med artikkel 54 

og/eller 36 i direktiv 944/2019, omfattes også av avsnitt  4.9.  
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infrastruktur mellom Unionen og et tredjeland, kan det, dersom prosjektet ikke er oppført 

på listen over prosjekter av gjensidig interesse, også tas hensyn til andre faktorer ved 

vurdering av forenligheten med reglene for det indre marked(144). 

c) Når det gjelder elektrisitetslagringsanlegg, kan Kommisjonen kreve at medlemsstaten 

påviser en særskilt markedssvikt i forbindelse med utviklingen av anlegg for levering av 

tilsvarende tjenester. 

4.9.3.2 Støttens forholdsmessighet 

381. Forholdsmessigheten vil bli vurdert på grunnlag av prinsippet om udekket finansieringsbehov 

som angitt i nr. 48, 51 og 52. Når det gjelder støtte til infrastruktur som forklart i nr. 52, antas 

det kontrafaktiske scenarioet å være en situasjon der prosjektet ikke vil finne sted. Det kan være 

nødvendig å innføre overvåkings- og tilbakebetalingsordninger dersom det er en risiko for 

uventede overskudd, for eksempel når støtten ligger tett på det tillatte maksimum, samtidig som 

det opprettholdes insentiver for støttemottakerne til å begrense kostnadene sine og utvikle 

virksomheten sin mer på en mer effektiv måte over tid. 

4.9.4 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen og balansering 

382. Avsnitt 3.2.2. får ikke anvendelse på energiinfrastruktur. Når Kommisjonen analyserer hvordan 

statsstøtte til energiinfrastruktur påvirker konkurransen, vil den bruke følgende framgangsmåte: 

a) I lys av de eksisterende kravene i regelverket for det indre marked for energi, som har til 

formål å øke konkurransen, vil Kommisjonen generelt mene at støtte til energi-

infrastruktur som omfattes av den fulle reguleringen av det indre marked, ikke har noen 

utilbørlige vridende virkninger(145). 

b) Når det gjelder infrastrukturprosjekter som helt eller delvis er unntatt fra regelverket for 

det indre marked for energi, vil Kommisjonen foreta en individuell vurdering av den 

potensielle konkurransevridningen, idet den tar hensyn særlig til graden av tredjeparts-

tilgang til den støttede infrastrukturen, tilgang til alternativ infrastruktur, fortrengning av 

private investeringer og støttemottakerens eller støttemottakernes konkurransemessige 

stilling. Når det gjelder infrastruktur som er helt unntatt fra regelverket for det indre 

marked for energi, anses de negative konkurransevridende virkningene som særlig 

alvorlige. 

c) I tillegg til framgangsmåten beskrevet i bokstav a) og b) mener Kommisjonen at når det 

gjelder investeringer i naturgassinfrastruktur, må medlemsstatene påvise følgende 

positive virkninger som kan oppveie de negative virkningene på konkurransen: i) om 

infrastrukturen er klar for bruk av hydrogen og fører til økt bruk av fornybare gasser, 

eller alternativt grunnen til at det ikke er mulig å utforme prosjektet slik at det er klart for 

bruk av hydrogen, og på hvilken måte prosjektet ikke skaper en innlåsningseffekt for 

bruk av naturgass, og ii) på hvilken måte investeringen bidrar til å nå Unionens klimamål 

for 2030 og målet om klimanøytralitet for 2050.  

d) Når det gjelder støtte til elektrisitetslagringsanlegg samt infrastruktur til andre prosjekter 

av felles interesse og prosjekter av gjensidig interesse som ikke omfattes av regelverket 

for det indre marked, vil Kommisjonen særlig vurdere de risikoene for konkurranse-

vridning som kan oppstå på relaterte tjenestemarkeder og på andre energimarkeder.  

4.10 Støtte til fjernvarme og fjernkjøling  

  

(144) Kommisjonen vil særlig vurdere om det eller de involverte tredjelandene har et høyt nivå av lovgivningsmessig 

tilpasning og støtter Unionens overordnede politiske mål, særlig med hensyn til å sikre et velfungerende indre 

marked for energi, energiforsyningssikkerhet basert på samarbeid og solidaritet, et energisystem som går i retning 

av avkarbonisering i samsvar med Parisavtalen og Unionens klimamål og unngåelse av karbonlekkasje.  

(145) For infrastruktur mellom én medlemsstat og ett  eller flere tredjeland: – For den delen som befinner seg på 

Unionens territorium, skal prosjektene være i samsvar med direktiv 2009/73/EF og (EU) 2019/944. – For det eller 

de involverte tredjelandene skal prosjektene ha et høyt nivå av lovgivningsmessig tilpasning og støtte Unionens 

overordnede politiske mål, særlig for å sikre et velfungerende indre marked for energi, energiforsyningssikkerhet 

basert på samarbeid og solidaritet og et energisystem som går i retning av avkarbonisering i samsvar med 

Parisavtalen og Unionens klimamål og særlig unngåelse av karbonlekkasje. 
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4.10.1 Bakgrunn for støtten  

383. Oppføring eller oppgradering av fjernvarme- og fjernkjølingssystemer kan yte et positivt bidrag 

til miljøvernet ved å øke det støttede systemets energieffektivitet og bærekraft. Sektorregelverk 

for fremming av fornybar energi (direktiv 2018/2001/EU) krever særskilt at medlemsstatene 

treffer nødvendige tiltak for å utvikle en effektiv fjernvarme- og fjernkjølingsinfrastruktur for å 

fremme varme og kjøling fra fornybare energikilder(146). 

384. De miljømessige eksterne virkningene som er forbundet med driften av fjernvarme og 

fjernkjøling, kan imidlertid føre til ineffektiv underinvestering i oppføring og oppgradering av 

fjernvarme- og fjernkjølingssystemer. Statsstøtte kan bidra til å bøte på slik markedssvikt ved å 

utløse ytterligere effektive investeringer eller ved å støtte ekstraordinære driftskostnader på 

grunn av behovet for å fremme fjernvarmesystemers miljøformål. 

4.10.2 Virkeområde og støttet virksomhet 

385. Støtte som er begrenset til distribusjonsnett for fjernvarme, kan under enkelte omstendigheter 

anses for å falle utenfor statsstøttekontroll som et infrastrukturtiltak som ikke påvirker 

konkurransen og samhandelen. Dette kan særlig være tilfelle når fjernvarmenett drives på 

samme måte som andre energiinfrastrukturer gjennom atskillelse fra varmeproduksjonen, 

tredjepartstilgang og regulerte tariffer. 

386. I slike tilfeller gjelder de samme vilkårene som i nr. 374 og 375(147) når distribusjonsnettet for 

fjernvarme drives i en situasjon med naturlig eller lovbeskyttet monopol eller begge deler. 

387. Med mindre prosjektet er utelukket fra statsstøttekontroll (se nr. 385(148)), vil Kommisjonen 

vurdere det som nærmere beskrevet i dette avsnittet. 

388. Dette avsnittet får anvendelse på støtte til oppføring, oppgradering eller drift av varme- eller 

kjøleproduksjons- og lagringsanlegg eller distribusjonsnettet eller begge deler.  

389. Slike støttetiltak omfatter typisk oppføring, oppgradering og drift av produksjonsenheten for å 

bruke fornybar energi(149), spillvarme eller høyeffektiv kraftvarme, herunder termiske lagrings-

løsninger, eller oppgradering av distribusjonsnettet for å redusere tap og øke effektiviteten, 

herunder gjennom intelligente og digitale løsninger(150). Støtte til energiproduksjon basert på 

avfall kan anses som forenlig i henhold til dette avsnittet, i det omfang den er begrenset til enten 

avfall som oppfyller definisjonen av fornybare energikilder, eller avfall som brukes til 

drivstoffinstallasjoner som oppfyller definisjonen av høyeffektiv kraftvarme.  

  

(146)  I artikkel 20 i direktiv (EU) 2018/2001 fastsettes det at medlemsstatene, dersom det er relevant, skal treffe 

nødvendige tiltak med sikte på å utarbeide en infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling for å legge til rette for 

utbygging av varme og kjøling fra store anlegg for biomasse, solenergi, energi fra omgivelsene og geotermisk 

energi samt fra spillvarme og spillkulde. 

(147)  For å sikre at distribusjonsnettet reelt drives som et anlegg som er åpent for brukerne, i samsvar med meldingen 

om investeringsplanen for et bærekraftig Europa (se avsnitt  4.3.3. i kommisjonsmeldingen om en 

investeringsplan for et bærekraftig Europa – vedlegg til meldingen om den europeiske grønne given – av 

14.1.2020 COM(2020) 21 final), vil det vanligvis – i analogi med reglene for det indre marked for 

energisektoren, særlig gass eller elektrisitet – være nødvendig å innføre særlige regler (krav til tredepartstilgang, 

rettslig atskillelse og regulerte tariffer) ut over bare «atskilte regnskaper». 

(148)  Selv om støtte til infrastruktur for fjernvarmedistribusjon ved naturlig eller lovbeskyttet monopol eller begge 

deler faller utenfor statsstøttereglene (på særlige vilkår), vil enhver støtte til fjernvarmeproduksjon fortsatt  være 

omfattet av statsstøttereglene. 

(149)  Den mengden energi som fanges av varmepumper som skal anses for å være fornybar, skal beregnes i henhold til 

vedlegg VII til direktiv 2018/2001/EU. Dersom det brukes elektrisitet, kan den dessuten anses for å være fullt  

fornybar i analogi med de metodene som brukes for å regne elektrisitet som fullt  fornybar i henhold til 

direktiv 2018/2001/EU samt delegert regelverk, eller andre tilsvarende metoder som sikrer at all faktisk benyttet 

elektrisitet stammer fra fornybare kilder, forutsatt  at dobbelttelling av fornybar energi og overkompensasjon 

unngås. Støtte til nye investeringer eller oppgradering – samt drift  – skal under ingen omstendigheter gjelde 

samforbrenningsanlegg som bruker annet brensel enn energi fra fornybare energikilder eller spillvarme. 

(150)  Varme- og kjøleutstyr, herunder termisk lagring, hos kunder som nevnt i nr. 138, når det er knyttet til fjernvarme- 

eller fjernkjølingssystemer, kan også være omfattet. 
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390. Dersom det ytes støtte til oppgradering av et fjernvarme- og fjernkjølingssystem uten at 

standarden for effektiv fjernvarme og fjernkjøling oppfylles(151), skal medlemsstaten forplikte 

seg til å sikre at støttemottakeren igangsetter arbeidet for å nå denne standarden senest tre år 

etter oppgraderingsarbeidet.  

4.10.3 Nødvendighet og hensiktsmessighet 

391. Avsnitt 3.2.1.1. og 3.2.1.2. får ikke anvendelse på støtte til fjernvarme eller fjernkjøling. 

Kommisjonen mener at statsstøtte kan bidra til å bøte på markedssvikt ved å utløse 

investeringskostnadene som er nødvendige for å opprette, utvide eller oppgradere effektive 

fjernvarme- og fjernkjølingssystemer.  

392. Driftskostnader bør generelt betales av varmeforbrukerne, og det bør generelt ikke være behov 

for støtte til disse kostnadene. Dersom en medlemsstat påviser at driftskostnader ikke kan 

skyves over på varmeforbrukerne uten å undergrave miljøvernet, kan driftsstøtte til 

varmeproduksjon anses som forenlig dersom de netto ekstra driftskostnadene (sammenlignet 

med et kontrafaktisk scenario) bidrar til å oppnå miljøgevinster (for eksempel reduksjon av 

CO2-utslipp og annen forurensning sammenlignet med alternative varmeløsninger(152)). Dette 

vil for eksempel være tilfelle dersom det foreligger dokumentasjon på at private 

varmeforbrukere (eller andre enheter som ikke utøver økonomisk aktivitet) ved fravær av 

driftsstøtte ville skifte til mer forurensende varmekilder(153), eller at fjernvarmesystemets 

langsiktige levedyktighet – uten støtte – ville blitt truet til fordel for mer forurensende 

oppvarmingsløsninger. Når det gjelder driftsstøtte til fjernvarmeanlegg, får nr. 122 og 126 

anvendelse. 

393. Dessuten kan statsstøtte til effektive fjernvarme- og fjernkjølingsanlegg som benytter avfall som 

innsatsbrensel, bidra positivt til miljøvern, forutsatt at den ikke omgår prinsippet om et 

avfallshierarki(154). 

4.10.4 Støttetiltakets forholdsmessighet 

394. Forholdsmessigheten vil bli vurdert på grunnlag av prinsippet om udekket finansieringsbehov 

som angitt i nr. 48, 51 og 52. 

395. Når det gjelder oppføring, oppgradering og drift av distribusjonsnett som angitt i nr. 52, ville det 

kontrafaktiske scenarioet være den situasjonen der prosjektet ikke finner sted.  

4.10.5 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen og balansering 

396. Avsnitt 3.2.2. gjelder ikke for støtte til fjernvarme eller fjernkjøling. Kommisjonen mener at 

støtte til oppgradering, oppføring eller drift av fjernvarme- og fjernkjølingssystemer som 

benytter de mest forurensende typene fossilt brensel som kull, brunkull, olje og diesel, har 

negative konsekvenser for konkurransen og samhandelen som sannsynlig ikke vil bli oppveid 

med mindre følgende kumulative vilkår er oppfylt: 

a) Støtten er begrenset til investeringer i distribusjonsnettet. 

b) Distribusjonsnettet gjør det allerede mulig å transportere varme eller kjøling fra 

fornybare energikilder, spillvarme eller karbonnøytrale kilder. 

c) Støtten fører ikke til en økt produksjon av energi fra de mest forurensende typene fossilt 

brensel (for eksempel ved å kople til ytterligere kunder)(155).  

  

(151)  Se artikkel 2 nr. 41 i direktiv 2012/27/EU. 

(152)  I den forbindelse skal medlemsstatene særlig påvise at de støttede fjernvarmesystemene har innført nødvendige 

tiltak for å øke effektiviteten, redusere CO2-utslipp og andre forurensningskilder samt redusere nettap.  

(153)  Varmeforbrukere som er foretak som utøver økonomisk aktivitet, skal under alle omstendigheter betale sin fulle 

andel av varmekostnadene, som minst tilsvarer deres billigste alternative varmekilde, for å unngå 

konkurransevridning på andre markeder. 

(154)  Avfallshierarkiet består av a) forebygging, b) forberedelse til ombruk, c) materialgjenvinning, d) annen 

gjenvinning, for eksempel energigjenvinning, og e) sluttbehandling. Se artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2008/98/EF.  

(155)  Medlemsstater skal dokumentere at det er truffet t iltak for å tilføye bærekraftige varmekilder i systemet for å 

tilgodese ytterligere kunder. 
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d) Det foreligger en klar tidsplan som omfatter bindende tilsagn om å gå vekk fra de mest 

forurensende typene fossilt brensel i lys av Unionens klimamål for 2030 og målet om 

klimanøytralitet innen 2050(156). 

397. Når det gjelder oppføring, oppgradering eller drift av fjernvarmeanlegg, kan tiltak som 

oppfordrer til nye investeringer i eller drift av energiproduksjonsaktiva basert på naturgass, 

redusere klimagassutslippene på kort sikt, men forverre negative miljømessige eksterne 

virkninger på lengre sikt sammenlignet med alternative investeringer eller kontrafaktiske 

scenarioer. For at investeringer i eller drift basert på naturgass skal kunne anses for å ha positive 

miljøvirkninger, må medlemsstatene forklare hvordan de vil sikre at støtten bidrar til å nå 

Unionens klimamål for 2030 og målet om klimanøytralitet innen 2050, og særlig hvordan en 

innlåsning av gassfyrt energiproduksjon skal unngås, og hvordan støtten ikke fortrenger 

investeringer i renere alternativer som allerede finnes på markedet, og dermed hemmer 

utviklingen av renere teknologier og bruken av dem. Dette kan for eksempel omfatte bindende 

tilsagn fra støttemottakeren om å gjennomføre CCS/CCU eller erstatte naturgass med fornybar 

gass eller lavkarbongass eller legge ned anlegget innen en frist som er i samsvar med Unionens 

klimamål. 

398. Når Kommisjonen analyserer hvordan statsstøtte til fjernvarme- og fjernkjølingssystemer 

påvirker konkurransen, vil den foreta en vurdering der prosjektets fordeler med hensyn til 

energieffektivitet og bærekraft(157) veies opp mot de negative virkningene på konkurransen og 

særlig den mulige negative virkningen på alternative teknologier eller leverandører av varme- 

og kjøletjenester og -nett. I den forbindelse vil Kommisjonen ta hensyn til om 

fjernvarmesystemet er eller kan være åpent for tredjepartstilgang(158), og om det er mulighet for 

bærekraftige alternative varmeløsninger(159). 

4.11 Støtte i form av nedsatte elektrisitetsavgifter for energiintensive brukere  

4.11.1 Bakgrunn for støtten 

399. Omstillingen av Unionens økonomi i samsvar med meldingen om den europeiske grønne given 

finansieres delvis gjennom avgifter på elektrisitetsforbruk. Gjennomføringen av den grønne 

given krever at medlemsstatene innfører en ambisiøs avkarboniseringspolitikk for i vesentlig 

grad å redusere Unionens klimagassutslipp fram til 2030 og nå klimanøytralitet senest i 2050. I 

den forbindelse er det sannsynlig at medlemsstatene fortsatt  vil finansiere slik politikk gjennom 

avgifter, og det er derfor mulig at disse avgiftene kan øke. Finansieringen av avkarbonise-

ringsstøtte gjennom avgifter er ikke som sådan rettet mot en negativ ekstern virkning. Disse 

avgiftene er derfor ikke miljøavgifter i disse retningslinjenes forstand, og avsnitt  4.7.1 får ikke 

anvendelse på disse avgiftene. 

400. Når det gjelder enkelte økonomiske sektorer som er særlig utsatt for internasjonal handel og i 

høy grad er avhengige av elektrisitet for å skape verdi, kan forpliktelsen til å betale det fulle 

beløpet av avgifter på elektrisitetsforbruk som finansierer energi- og miljøpolitiske mål, øke 

risikoen for at virksomhet i disse sektorene flyttes ut av Unionen til steder der miljødisiplinene 

mangler eller er mindre ambisiøse. Slike avgifter øker dessuten kostnadene ved elektrisitet 

sammenlignet med kostnadene ved direkte utslipp som følge av anvendelsen av andre 

energikilder, og kan derfor motvirke elektrifisering av produksjonsprosesser, som er avgjørende 

for en vellykket avkarbonisering av Unionens økonomi. For å avhjelpe disse risikoene og 

negative virkningene på miljøet kan medlemsstatene innrømme nedsettelser av slike avgifter til 

selskaper som er aktive i de aktuelle økonomiske sektorene.  

401. I dette avsnittet fastsettes de kriteriene som Kommisjonen vil bruke ved vurdering av 

utviklingen av en økonomisk aktivitet, insentiveffekten, nødvendigheten, hensiktsmessigheten, 

  

(156)  Medlemsstatene bør for eksempel framlegge dokumentasjon på at de aktuelle fjernvarmesystemene enten er en 

del av en nasjonal eller lokal avkarboniseringsplan eller en del av de integrerte nasjonale energi- og klimaplanene 

i samsvar med vedlegg I t il forordning (EU) 2018/1999 om behovet for å bygge ny infrastruktur for fjernvarme 

og fjernkjøling fra fornybare kilder for å nå Unionens mål fastsatt i artikkel 3 nr. 1 i direktiv (EU) 2018/2001 og 

forplikte seg til å gå vekk fra fossilt brensel ved å forfølge delmål og endelige mål mot klimanøytralitet senest i 

2050. 

(157) I lys av deres bidrag til begrensning av klimaendringer som er definert som et miljømål i forordning (EU) 

2020/852, så lenge det ikke er klare tegn på manglende overholdelse av prinsippet om ikke å gjøre betydelig 

skade. 

(158) Se også artikkel 24 i direktiv 2018/2001/EU. 

(159) Se også artikkel 18 nr. 5 og artikkel 24 i direktiv 2018/2001/EU.  
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forholdsmessigheten og konkurransevirkningene av nedsettelser av elektrisitetsavgifter for 

enkelte energiintensive brukere. Forenlighetskriteriene i kapittel 3 får anvendelse bare i det 

omfang det ikke finnes særlige regler i avsnitt 4.11.  

402. Kommisjonen har anvendt egnede tiltak for å identifisere de sektorene som er særlig utsatt for 

risikoene som er nevnt i nr. 400, og har innført forholdsmessighetskrav som tar hensyn til at 

dersom avgiftsnedsettelsene er for høye eller tildeles for mange elektrisitetsforbrukere, kan den 

samlede finansieringen av støtte til energi fra fornybare kilder være truet og vridningen av 

konkurransen og samhandelen være særlig stor. 

4.11.2 Virkeområde: Avgifter som det kan innrømmes nedsettelser av 

403. Medlemsstatene kan innrømme nedsettelser av avgifter på elektrisitetsforbruk som finansierer 

energi- og miljøpolitiske mål. Dette omfatter avgifter som finansierer støtte til fornybare 

energikilder eller til kraftvarme, og avgifter som finansierer sosiale tariffer eller energipriser i 

isolerte regioner. Avsnitt 4.11 omfatter ikke avgifter som gjenspeiler en del av kostnadene ved å 

levere elektrisitet til de aktuelle støttemottakerne. For eksempel er fritak fra nettavgifter eller fra 

avgifter som finansierer kapasitetsmekanismer, ikke omfattet av dette avsnittet. Avgifter på 

forbruk av andre former for energi, særlig naturgass, er heller ikke omfattet av dette avsnittet. 

404. Foretakenes lokaliseringsbeslutninger og den tilknyttede negative miljøvirkningen avhenger av 

den samlede kombinerte økonomiske virkningen av de avgiftene som det kan innrømmes 

nedsettelser av. De medlemsstatene som ønsker å innføre et tiltak som skal vurderes i henhold 

til dette avsnittet, må derfor inkludere alle slike nedsettelser i én enkelt ordning og, som del av 

meldingen, underrette Kommisjonen om den kumulative virkningen av alle støtteberettigede 

avgifter og alle foreslåtte nedsettelser. Dersom en medlemsstat på et senere tidspunkt beslutter å 

innføre ytterligere nedsettelser av avgifter som omfattes av dette avsnittet, vil den måtte melde 

en endring av den eksisterende ordningen. 

4.11.3 Begrensning av vridning av konkurransen og samhandelen 

4.11.3.1 Støtteberettigelse  

405. Når det gjelder avgifter som omfattes av avsnitt  4.11.2, avhenger risikoen på sektorplan for at 

virksomhet flyttes ut av Den europeiske union til steder der miljødisipliner mangler eller er 

mindre ambisiøse, i høy grad av den aktuelle sektorens elektrisitetsintensitet og dens åpenhet 

overfor internasjonal handel. Det kan derfor ytes støtte bare til foretak fra  

a) sektorer med betydelig risiko der produktet av handelsintensiteten og elektrisitets-

intensiteten på unionsplan når minst 2 %, og der handelsintensiteten og elektrisitets-

intensiteten på unionsplan er minst 5 % for hver indikator,  

b) sektorer med risiko der produktet av handelsintensiteten og elektrisitetsintensiteten på 

unionsplan når minst 0,6 %, og der handelsintensiteten og elektrisitetsintensiteten på 

unionsplan er minst henholdsvis 4 % og 5 %. 

De sektorene som oppfyller disse kriteriene, er angitt i vedlegg I. 

406. En sektor eller delsektor(160) som ikke er oppført i vedlegg I, vil også bli ansett som 

støtteberettiget dersom den oppfyller kriteriene for støtteberettigelse i nr. 405, og dersom 

medlemsstatene påviser dette med data som er representative for sektoren eller delsektoren på 

unionsplan(161), kontrollert av en uavhengig ekspert og basert på en periode på minst tre 

påfølgende år som begynner tidligst i 2013.  

  

(160)  I definisjonen av standarden for næringsgruppering innen De europeiske fellesskap («NACE rev. 2»-standarden) 

til et oppdelingsnivå på høyst åtte sifre («PRODCOM»-nivå). 

(161) For eksempel data som dekker en betydelig prosentandel av bruttoproduktet på EU-plan i den aktuelle sektoren 

eller delsektoren. 
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407. Dersom en medlemsstat bare yter støtte til en undergruppe av støtteberettigede mottakere eller 

yter forskjellige nedsettelser til støtteberettigede mottakere som hører inn under samme kategori 

i enten nr. 405 bokstav a) eller b), skal den påvise at beslutningen treffes på grunnlag av 

objektive, ikke-diskriminerende og gjennomsiktige kriterier, og at støtten i prinsippet ytes på 

samme måte for alle støtteberettigede mottakere i samme sektor dersom de befinner seg i en 

tilsvarende faktisk situasjon. 

4.11.3.2 Støttetiltakets forholdsmessighet 

408. Kommisjonen vil anse støtten for å være forholdsmessig dersom støttemottakerne fra sektorene i 

nr. 405 bokstav a) og b) betaler henholdsvis minst 15 % og 25 % av kostnadene ved de 

elektrisitetsavgiftene som en medlemsstat tar med i sin ordning. Kommisjonen mener også at for 

at støtten skal være forholdsmessig, skal slike reduksjoner ikke føre til en avgift på under 

0,5 euro/MWh. 

409. Egenbidrag basert på nr. 408 kan imidlertid være større enn det foretak som er særlig utsatt, kan 

bære. Derfor kan medlemsstaten i stedet begrense de tilleggskostnadene som følger av 

elektrisitetsavgiftene, til 0,5 % av bruttoproduktet for foretakene i sektorene i nr. 405 bokstav a), 

og til 1 % av bruttoproduktet for foretakene i sektorene i nr. 405 bokstav b). Kommisjonen 

mener også at for at støtten skal være forholdsmessig, skal slike reduksjoner ikke føre til en 

avgift på under 0,5 euro/MWh. 

410. Kommisjonen vil anse støtten for å være forholdsmessig dersom anvendelsen av den høyere 

støtteintensiteten i henhold til nr. 408 og 409 utvides til også å omfatte foretakene fra sektorene 

i nr. 405 bokstav b), forutsatt at de berørte foretakene reduserer karbonavtrykket ved 

elektrisitetsforbruket sitt. For dette formålet vil støttemottakerne dekke minst 50 % av 

elektrisitetsforbruket sitt av karbonfrie kilder, hvorav minst 10 % vil være omfattet av et 

termininstrument, for eksempel en avtale om kjøp av kraft, eller minst 5 % vil bli dekket av 

produksjon på stedet eller i nærheten av anlegget.  

411. Når det gjelder nr. 409, er bruttoproduktet for et foretak bruttoproduktet til faktorkostnad, som 

er bruttoproduktet til markedspriser minus eventuelle indirekte avgifter pluss eventuelle 

subsidier. Bruttoprodukt til faktorkostnad kan beregnes fra omsetning, pluss kapitalisert 

produksjon, pluss annen driftsinntekt, pluss eller minus lagerendringer, minus kjøp av varer og 

tjenester(162), minus andre omsetningsrelaterte produktavgifter som ikke er fradragsberettiget, 

minus produksjonsrelaterte skatter og avgifter. Alternativt kan bruttoprodukt til faktorkostnad 

beregnes på grunnlag av brutto driftsresultat ved å tilføye personalkostnader. Inntekter og 

utgifter som klassifiseres som finansielle eller ekstraordinære i foretakets regnskap, inngår ikke 

i bruttoproduktet. Bruttoproduktet til faktorkostnad beregnes brutto, ettersom verdijusteringer 

(for eksempel avskrivninger) ikke trekkes fra(163). 

412. Når det gjelder nr. 411, anvendes det aritmetiske gjennomsnittet for de seneste tre årene som det 

finnes bruttoproduktdata for.  

4.11.3.3 Form for statsstøtte 

413. Medlemsstatene kan yte støtten i form av nedsatte avgifter, et fast årlig kompensasjonsbeløp 

(tilbakebetaling) eller en kombinasjon av de to(164). Dersom støtten ytes i form av nedsatte 

avgifter, skal det innføres en ordning for etterfølgende kontroll for å sikre at eventuelt for mye 

utbetalt støtte tilbakebetales før 1. juli året etter. Dersom støtten ytes i form av en 

tilbakebetaling, skal den beregnes på grunnlag av det konstaterte elektrisitetsforbruket og, 

dersom det er relevant, bruttoproduktet i den perioden der de støtteberettigede avgiftene ble 

anvendt.  

4.11.3.4 Energirevisjoner og energistyringssystemer  

  

(162) «Varer og tjenester» omfatter ikke personalkostnader.  

(163)  Kode 12 15 0 i den rettslige rammen fastsatt ved rådsforordning (EF, Euratom) nr.  58/97 av 20. desember 1996 

om statistikk over foretaksstrukturer (EFT L 014 av 17.1.1997, s. 1).  

(164)  Bruken av faste årlige kompensasjonsbeløp (tilbakebetalinger) har den fordelen at foretak som mottar støtten, står 

overfor den samme økningen i marginalkostnadene for elektrisitet (det vil si den samme økningen i 

elektrisitetskostnaden for hver ekstra forbrukt MWh), noe som dermed begrenser den potensielle konkurranse-

vridningen i sektoren. 
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414. Når det gjelder støtte som ytes i henhold til avsnitt  4.11, skal medlemsstaten forplikte seg til å 

kontrollere at støttemottakeren oppfyller sin plikt til å gjennomføre en energirevisjon som 

definert i artikkel 8 i direktiv 2012/27/EU. Den kan enten utføres som en selvstendig 

energirevisjon eller innenfor rammen av et sertifisert energistyringssystem eller en miljø-

styringsordning som angitt i energieffektivitetsdirektivets artikkel 8. 

415. Medlemsstaten skal også forplikte seg til å kontrollere at støttemottakere som plikter å 

gjennomføre en energirevisjon i henhold til artikkel 8 nr. 4 i direktiv 2012/27/EU, utfører én 

eller flere av følgende handlinger:  

a) Gjennomfører revisjonsrapportens anbefalinger i den utstrekning tilbakebetalingstiden 

for de relevante investeringene ikke overstiger tre år, og investeringskostnadene deres er 

forholdsmessige.  

b) Reduserer karbonavtrykket fra elektrisitetsforbruket sitt, slik at minst 30 % av 

elektrisitetsforbruket dekkes av karbonfrie kilder.  

c) Investerer en betydelig andel på minst 50 % av støttebeløpet i prosjekter som fører til at 

anleggets klimagassutslipp reduseres betydelig; dersom det er relevant, bør investeringen 

føre til reduksjoner til et nivå som er godt under den relevante referanseverdien som 

brukes for vederlagsfri tildeling i Unionens ordning for handel med utslippskvoter.  

4.11.3.5 Overgangsregler 

416. For å unngå forstyrrende endringer i avgiftsbyrden for individuelle foretak som ikke oppfyller 

vilkårene for støtteberettigelse i avsnitt  4.11, kan medlemsstatene utarbeide en overgangsplan 

for disse foretakene. Overgangsplanen vil være begrenset til foretak som oppfyller følgende to 

kumulative kriterier: 

a) I minst ett av de siste to årene før tilpasningen i henhold til nr. 468 bokstav a) har de 

mottatt støtte i form av nedsatte avgifter i henhold til en nasjonal støtteordning som er 

erklært forenlig på grunnlag av avsnitt  3.7.2 i retningslinjene for statsstøtte til miljøvern 

og energi 2014–2020(165).  

b) På det tidspunktet der støtten i henhold til nr. 416 bokstav a) ble tildelt, oppfylte de 

kriteriene for støtteberettigelse i avsnitt 3.7.2 i retningslinjene for statsstøtte til miljøvern 

og energi 2014–2020. 

417. En slik overgangsplan vil innebære en gradvis og fullstendig tilpasning til de vilkårene som 

følger av anvendelsen av støtteberettigelses- og forholdsmessighetskriteriene i avsnitt 4.11, som 

skal være avsluttet senest i 2028 i samsvar med følgende tidsplan: 

a) Når det gjelder de avgiftene som gjelder for årene fram til 2026, betaler de berørte 

foretakene minst 35 % av kostnadene ved de elektrisitetsavgiftene som en medlemsstat 

tar med i sin ordning, eller tilsvarende 1,5 % av foretakenes bruttoprodukt.  

b) Når det gjelder de avgiftene som gjelder for 2027, betaler de berørte foretakene minst 

55 % av kostnadene ved de elektrisitetsavgiftene som en medlemsstat tar med i sin 

ordning, eller tilsvarende 2,5 % av foretakenes bruttoprodukt. 

c) Når det gjelder de avgiftene som gjelder for 2028, betaler de berørte foretakene minst 

80 % av kostnadene ved de elektrisitetsavgiftene som en medlemsstat tar med i sin 

ordning, eller tilsvarende 3,5 % av foretakenes bruttoprodukt. 

418. Overgangsplanen kan gjøre det mulig å bruke støtteintensitetene i nr. 417 bokstav a) i hele 

overgangsperioden, forutsatt at de berørte foretakene reduserer karbonavtrykket av 

elektrisitetsforbruket sitt. For dette formålet vil støt temottakerne dekke minst 50 % av 

elektrisitetsforbruket sitt av karbonfrie kilder, hvorav minst 10 % vil være omfattet av et 

termininstrument, for eksempel en avtale om kjøp av kraft, eller minst 5 % vil bli dekket av 

produksjon på stedet eller i nærheten av anlegget.  

  

(165)  Kommisjonsmelding med tittelen «Retningslinjer for statsstøtte for miljøvern og energi 2014–2020» (EUT C 200 

av 28.6.2014). 
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419. Kommisjonen mener at umeldt støtte som ytes i form av nedsatte elektrisitetsavgifter til 

energiintensive brukere i perioden før offentliggjøringen av disse retningslinjene, kan erklæres 

forenlig med det indre marked på følgende kumulative vilkår:  

a) At støtten var nødvendig for utvikling av støttemottakernes økonomisk aktivitet.  

b) At uforholdsmessig konkurransevridning er blitt unngått. 

4.12 Støtte til nedlegging av kraftverk som bruker kull, torv eller oljeskifer, og av gruvedrift i 

forbindelse med utvinning av kull, torv eller oljeskifer 

420. Skiftet vekk fra kraftproduksjon basert på kull, torv og oljeskifer er en av de viktigste 

drivkreftene for avkarbonisering i kraftsektoren i Unionen. I avsnitt  4.12.1 og 4.12.2 fastsettes 

de forenlighetsreglene som gjelder for to typer tiltak som medlemsstatene kan treffe for å støtte 

nedleggingen av kraftverk som forbrenner kull (herunder både steinkull og brunkull), torv eller 

oljeskifer og av gruvedrift for disse typene brensel (samlet kalt «kull-, torv- og 

oljeskifervirksomhet»).  

421. I avsnitt 4.12.1 og 4.12.2 beskrives de kriteriene som Kommisjonen vil anvende ved vurdering 

av insentiveffekten, nødvendigheten, hensiktsmessigheten, forholdsmessigheten og virkningene 

på konkurransen og samhandelen. Forenlighetskriteriene i kapittel 3 får bare anvendelse på de 

kriteriene som det ikke finnes særlige regler for i avsnitt  4.12.1 og 4.12.2. 

422. Det er en særlig utfordring å framskynde energiomstillingen i medlemsstater med svært lav 

inntekt per innbygger. For å støtte det grønne skiftet i de hardest rammede regionene ved å fase 

ut de mest forurensende energikildene kan medlemsstatene være nødt til å kombinere utfasingen 

av kull-, torv- eller oljeskifervirksomheten med en samtidig investering i mer miljøvennlig 

produksjon som naturgass. Kommisjonen kan unntaksvis fram til 31. desember 2023 basere sin 

vurdering av slike investeringer i medlemsstater med et reelt BNP per innbygger i 

markedspriser i euro på eller under 35 % av unionsgjennomsnittet i 2019 på kriterier som 

avviker fra disse retningslinjene. De prosjektene som omfattes av dette nummeret, skal 

a) innebære samtidig nedlegging av kraftverk som bruker kull, torv eller oljeskifer med 

minst samme kapasitet som den nye produksjonen som omfattes av investeringen, senest 

i 2026,  

b) gjelde medlemsstater som ikke har en kapasitetsmekanisme, og som forplikter seg til å 

gjennomføre de nødvendige markedsreformene, slik at forsyningssikkerhet for elektrisk 

kraft framover kan sikres uten individuelle støttetiltak, og 

c) være en del av en troverdig og ambisiøs avkarboniseringsstrategi, herunder forebygging 

av strandede eiendeler i lys av målene for 2030 og 2050 (se nr. 129). 

4.12.1 Støtte til tidlig nedlegging av lønnsom kull-, torv- og oljeskifervirksomhet 

4.12.1.1 Bakgrunn for støtten  

423. Skiftet vekk fra kull-, torv- og oljeskifervirksomhet drives for en stor del fram av regulering, 

markedskrefter som virkningene av karbonpriser og konkurranse fra fornybare kilder med lave 

marginalkostnader.  

424. Medlemsstatene kan imidlertid velge å framskynde denne markedsdrevne omstillingen ved å 

forby produksjon av kraft basert på disse typene brensel fra en bestemt dato. Dette forbudet kan 

skape situasjoner der lønnsom kull-, torv- og oljeskifervirksomhet må legges ned før utløpet av 

den økonomiske levetiden, og kan dermed medføre tapt overskudd. Medlemsstatene kan ønske å 

yte kompensasjon utenfor rettssystemet for å sikre rettssikkerhet og forutsigbarhet og lette det 

grønne skiftet.  
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4.12.1.2 Virkeområde og støttet virksomhet  

425. I dette avsnittet fastsettes forenlighetsregler for tiltak som treffes for å framskynde nedleggingen 

av lønnsom kull-, torv- og oljeskifervirksomhet og kompensere de aktuelle foretakene. En slik 

kompensasjon vil typisk bli beregnet på grunnlag av foretakenes tapte overskudd på grunn av 

den tidlige nedleggingen. Den kan også dekke tilleggskostnader for foretakene, for eksempel i 

forbindelse med sosiale og miljømessige tilleggskostnader, dersom disse kostnadene er direkte 

forårsaket av den tidlige nedleggingen av den lønnsomme virksomheten. Tilleggskostnader kan 

ikke omfatte kostnader som også ville ha oppstått i det kontrafaktiske scenarioet.  

426. Tiltak som omfattes av dette avsnittet, kan lette utviklingen av enkelte økonomiske aktiviteter 

eller økonomiske områder. Slike tiltak kan for eksempel skape rom for utvikling av annen 

kraftproduksjonsvirksomhet i tråd med den grønne given for å oppveie reduksjonen i 

kraftproduksjonskapasiteten som følge av den tidlige nedleggingen. Dersom tiltaket ikke 

gjennomføres, vil denne utviklingen kanskje ikke finne sted i samme omfang. Dessuten kan den 

forutsigbarheten og rettssikkerheten som slike tiltak medfører, bidra til å lette den pålagte 

nedleggingen av kull-, torv- og oljeskifervirksomhet. 

4.12.1.3 Insentiveffekt 

427. Tiltaket skal utløse en endring i operatørenes økonomiske atferd, idet de legger ned sin kull-, 

torv- og oljeskifervirksomhet før utløpet av den økonomiske levetiden. For å avgjøre om dette 

er tilfelle, vil Kommisjonen sammenligne det faktiske scenarioet (det vil si virkningene av 

tiltaket) med et kontrafaktisk scenario (det vil si uten tiltaket). Tiltaket bør ikke føre til en 

omgåelse av de reglene som gjelder for tiltak for forsyningssikkerhet.  

4.12.1.4 Nødvendighet og hensiktsmessighet 

428. Kommisjonen mener at det er behov for et tiltak dersom medlemsstaten kan påvise at tiltaket er 

rettet mot en situasjon der det kan føre til en vesentlig forbedring som markedet ikke kan sørge 

for selv. For eksempel ved å muliggjøre utfasing av kraftproduksjonskapasitet basert på kull, 

torv og oljeskifer og dermed bidra til utvikling av den økonomiske aktiviteten knyttet til 

kraftproduksjon fra alternative kilder, noe som ikke ville skje i samme omfang uten tiltaket.  

I den forbindelse kan Kommisjonen også vurdere om markedet selv ville ha oppnådd en 

tilsvarende CO2-utslippsreduksjon uten tiltaket, eller om tiltaket bidrar vesentlig til å sikre en 

rettssikkerhet og forutsigbarhet som ikke ville ha vært der dersom tiltaket ikke hadde eksistert, 

og dermed letter det grønne skiftet.  

429. Dessuten bør medlemsstaten påvise at tiltaket er et egnet politisk virkemiddel til å nå det 

tiltenkte målet, det vil si at det ikke skal foreligge et mindre vridende politisk virkemiddel eller 

støtteinstrument som kan oppnå de samme resultatene. Dersom tiltaket for eksempel er rettet 

mot å bidra til utviklingen av elektrisitetsproduksjon fra alternative kilder, samtidig som det 

begrenser påvirkningen på elektrisitetsmarkedets virkemåte og sysselsettingen, og å sikre 

forutsigbarhet i forbindelse med nedleggingen, samtidig som den bidrar til å nå CO2-

utslippsreduksjonsmålene. 

4.12.1.5 Forholdsmessighet 

430. Støtten skal i prinsippet ytes etter en anbudskonkurranse på grunnlag av klare, gjennomsiktige 

og ikke-diskriminerende kriterier i samsvar med avsnitt  3.2.1.3(166). Dette kravet gjelder ikke 

dersom medlemsstaten påviser at en anbudsprosedyre av objektive grunner sannsynligvis ikke 

vil være konkurransepreget. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom antall potensielle 

deltakere er begrenset, forutsatt at dette ikke skyldes diskriminerende kriterier for støtteberet -

tigelse. 

431. Dersom støtten ytes etter en anbudskonkurranse, vil Kommisjonen anta at støtten er 

forholdsmessig og begrenset til det nødvendige minimum.  

  

(166)  Kravet om 30 % fastsatt i nr. 50 gjelder ikke for anbudsprosedyrer i henhold til avsnitt 4.12. Medlemsstatene kan 

vurdere å bruke ytterligere kriterier, for eksempel andre miljøgevinster som skal oppnås.  
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432. Dersom det ikke gjennomføres en anbudskonkurranse, vil Kommisjonen vurdere forholds-

messigheten fra sak til sak for å kontrollere at kompensasjonen er begrenset til det nødvendige 

minimum. I den forbindelse vil Kommisjonen foreta en detaljert analyse av de antakelsene som 

medlemsstaten bruker til å fastslå det tapte overskuddet og de tilleggskostnadene som 

kompensasjonen for den tidlige nedleggingen ble beregnet på grunnlag av, ved å sammenligne 

den forventede lønnsomheten i det faktiske og det kontrafaktiske scenarioet. Det kontrafaktiske 

scenarioet bør baseres på behørig begrunnede antakelser og en realistisk markedsutvikling og 

gjenspeile de forventede inntektene og kostnadene ved hver av de aktuelle enhetene, samtidig 

som det tas hensyn til eventuelle direkte funksjonelle forbindelser mellom enhetene. 

433. Dersom nedleggingen av kull-, torv- og oljeskifervirksomheten skjer mer enn tre år etter at det 

er tildelt kompensasjon, skal medlemsstaten innføre en ordning for oppdatering av beregningen 

av kompensasjonen basert på de nyeste antakelsene, med mindre den kan dokumentere at 

anvendelsen av en slik ordning ikke er berettiget på grunn av ekstraordinære omstendigheter i 

den aktuelle saken. 

4.12.1.6 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen 

434. Medlemsstaten skal identifisere og kvantifisere de forventede miljøgevinstene ved tiltaket, om 

mulig i form av støtte per tonn CO2-ekvivalente utslipp som unngås. Kommisjonen vil dessuten 

se positivt på det dersom tiltak omfatter en frivillig annullering av CO2-klimakvoter på nasjonalt 

plan. 

435. Det er viktig å sikre at tiltaket er strukturert på en måte som begrenser enhver konkurranse-

vridning på markedet til et minimum. Dersom støtten ytes gjennom en anbudskonkurranse som 

er åpen for alle operatører av kull-, torv- eller oljeskifervirksomhet på et ikke-diskriminerende 

grunnlag, vil Kommisjonen anta at støtten har begrensede vridende virkninger på konkurransen 

og samhandelen. Dersom det ikke gjennomføres en anbudskonkurranse, vil Kommisjonen 

vurdere hvordan støtten påvirker konkurransen og samhandelen på grunnlag av tiltakets 

utforming og virkning på det relevante markedet. 

4.12.2 Støtte til ekstraordinære kostnader i forbindelse med nedlegging av kull-, torv- og 

oljeskifervirksomhet som ikke er konkurransedyktig 

4.12.2.1 Bakgrunn for støtten 

436. Nedlegging av kull-, torv- og oljeskifervirksomhet som ikke er konkurransedyktig, kan medføre 

betydelige sosiale og miljømessige kostnader for kraftverkene og gruvedriften. Medlemsstatene 

kan beslutte å dekke slike ekstraordinære kostnader for å begrense de sosiale og regionale 

konsekvensene av nedleggingen.  

4.12.2.2 Virkeområde og støttet virksomhet  

437. I dette avsnittet fastsettes forenlighetsregler for tiltak som treffes for å dekke ekstraordinære 

kostnader som følger av nedlegging av kull-, torv- og oljeskifervirksomhet som ikke er 

konkurransedyktig. 

438. Tiltak som omfattes av dette avsnittet, kan lette den sosiale, miljømessige og sikkerhetsmessige 

overgangen i det aktuelle området. 

439. Dette avsnittet får anvendelse i det omfang tiltaket ikke omfattes av rådsbeslutningen av 

10. desember 2010 om statsstøtte til fremming av nedlegging av kullgruver som ikke er 

konkurransedyktige(167). 

4.12.2.3 Nødvendighet og hensiktsmessighet  

440. Kommisjonen vil anse støtte for å dekke ekstraordinære kostnader som nødvendig og 

hensiktsmessig i det omfang støtten kan bidra til å bøte på de sosiale konsekvensene og 

miljøvirkningen av nedleggingen av kull-, torv- og oljeskifervirksomhet som ikke er 

konkurransedyktig, i regionen og den berørte medlemsstaten.  

4.12.2.4 Insentiveffekt og forholdsmessighet  

  

(167) Rådsbeslutning av 10. desember 2010 om statsstøtte til fremming av nedlegging av kullgruver som ikke er 

konkurransedyktige (EUT  L 336 av 21.12.2010, s. 24).  
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441. Statsstøtte til ekstraordinære kostnader kan bare brukes til å dekke kostnadene som følger av 

nedlegging av kull-, torv- og oljeskifervirksomhet som ikke er konkurransedyktig.  

442. De kategoriene av støtteberettigede kostnader som er omfattet, er definert i vedlegg II. 

Kostnader som følger av manglende overholdelse av miljøbestemmelser og kostnader i 

forbindelse med den løpende produksjonen, er ikke støtteberettiget. 

443. Uten at det berører europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF(168) eller andre relevante 

unionsregler(169), kan støtte til dekning av ekstraordinære miljøkostnader bare anses for å ha en 

insentiveffekt dersom den enheten eller det foretaket som har forårsaket miljøskaden, ikke kan 

identifiseres eller holdes juridisk ansvarlig for finansieringen av de arbeidene som er 

nødvendige for å forebygge og rette opp miljøskader i samsvar med prinsippet om at forurenser 

betaler. 

444. Medlemsstaten skal dokumentere at alle nødvendige tiltak, herunder rettslige skritt, er truffet for 

å identifisere den ansvarlige enheten eller det ansvarlige foretaket som har forårsaket 

miljøskaden, og pålegge den/det å bære de relevante kostnadene. Dersom den enheten eller det 

foretaket som etter gjeldende rett er ansvarlig, ikke kan identifiseres eller pålegges å bære 

kostnadene, kan det ytes støtte til hele sanerings- eller rehabiliteringsarbeidet, og støtten kan 

anses for å ha en insentiveffekt. Kommisjonen kan anse at et foretak ikke kan pålegges å bære 

kostnadene ved sanering av den miljøskaden som det har forårsaket, dersom det har opphørt å 

eksistere i henhold til loven, og intet annet foretak kan anses for å være en juridisk eller 

økonomisk etterfølger(170), eller dersom det ikke finnes tilstrekkelig økonomisk sikkerhet til å 

dekke kostnadene ved sanering. 

445. Støttebeløpet skal begrenses til dekning av støttemottakerens ekstraordinære kostnader og skal 

ikke overstige de faktisk påløpte kostnadene. Kommisjonen vil kreve at medlemsstaten klart og 

særskilt angir støttebeløpet for hver av de støtteberettigede kostnadskategoriene som beskrevet i 

vedlegg II. Dersom medlemsstaten dekker slike kostnader på grunnlag av anslag før de faktisk 

er påført støttemottakeren, skal den foreta en kontroll i ettertid av de påløpte kostnadene på 

grunnlag av detaljert dokumentasjon fra støttemottakeren til den myndigheten som yter støtten, 

herunder fakturaer eller sertifikater som viser de ekstraordinære kostnadene, og justere de 

tildelte beløpene i samsvar med dette.  

4.12.2.5 Unngåelse av utilbørlige negative virkninger på konkurransen og samhandelen 

446. Forutsatt at støtten er begrenset til dekning av ekstraordinære kostnader som støttemottakeren 

har pådratt seg, mener Kommisjonen at den har begrensede vridende virkninger på 

konkurransen og samhandelen. 

447. Støtte som mottas til ekstraordinære kostnader, oppføres i støttemottakerens resultatregnskap 

som en særskilt inntektspost som er atskilt fra omsetningen. Dersom støttemottakeren fortsetter 

å drive virksomhet etter nedleggingen av den relevante kull-, torv- og oljeskifervirksomheten, 

skal den føre nøyaktige og særskilte regnskaper for disse virksomhetene. Den tildelte støtten 

skal forvaltes på en slik måte at det ikke er mulig å overføre den til annen økonomisk aktivitet i 

samme foretak. 

4.13 Støtte til undersøkelser eller rådgivningstjenester i forbindelse med klima, miljøvern og 

energi 

4.13.1 Virkeområde og støttet virksomhet  

  

(168) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/35/EF av 21. april 2004 om miljøansvar med hensyn til forebygging og 

utbedring av miljøskader (EUT  L 143 av 30.4.2004, s. 56). 

(169) Se også kommisjonskunngjøring med tittelen «Guidelines providing a common understanding of the term 

‘environmental damage’ as defined in Article 2 of Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the 

Council on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage», 

2021/C 118/01 (EUT  C 118 av 7.4.2021, s. 1).  

(170)  Se kommisjonsbeslutning C(2012) 558 final av 17. oktober 2012 i sak SA.33496 (2011/N) – Østerrike – 

Einzelfall, Altlast, DECON Umwelttechnik GmbH, premiss 65–69 (EUT  C 14 av 17.1.2013, s. 1). 
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448. Dette avsnittet får anvendelse på støtte til undersøkelser eller rådgivningstjenester som er 

direkte knyttet til prosjekter eller virksomhet som omfattes av disse retningslinjene, i spørsmål 

knyttet til klima, miljøvern og energi. Det kan ytes støtte uavhengig av om undersøkelsen eller 

rådgivningstjenesten etterfølges av en investering som omfattes av disse retningslinjene.  

449. Undersøkelsen eller rådgivningstjenesten skal ikke være en kontinuerlig eller periodisk 

virksomhet eller gjelde foretakets vanlige driftskostnader. 

4.13.2 Insentiveffekt 

450. Kravet i nr. 451 får anvendelse i tillegg til kravene i avsnitt  3.1.2.  

451. Støtte til energirevisjoner som kreves i henhold til direktiv 2012/27/EU, kan anses for å ha en 

insentiveffekt bare i det omfang energirevisjonen utføres i tillegg til den obligatoriske 

energirevisjonen i henhold til nevnte direktiv.  

4.13.3 Forholdsmessighet 

452. De støtteberettigede kostnadene er kostnader ved undersøkelser eller rådgivningstjenester i 

forbindelse med prosjekter eller virksomhet som omfattes av disse retningslinjene. Dersom bare 

en del av undersøkelsen eller rådgivningstjenesten gjelder investeringer som omfattes av disse 

retningslinjene, er det kostnadene ved de delene av undersøkelsen eller rådgivningstjenesten 

som gjelder disse investeringene, som utgjør de støtteberettigede kostnadene. 

453. Støtteintensiteten skal ikke overstige 60 % av de støtteberettigede kostnadene.  

454. Støtteintensiteten kan økes med 20 prosentpoeng for undersøkelser eller rådgivningstjenester 

som gjennomføres på vegne av små bedrifter, og med ti prosentpoeng for undersøkelser eller 

rådgivningstjenester som gjennomføres på vegne av mellomstore bedrifter.  

5. EVALUERING  

455. Som et ytterligere tiltak for å sikre at vridning av konkurransen og samhandelen begrenses, kan 

Kommisjonen kreve at meldepliktige støtteordninger blir gjenstand for en evaluering i ettertid. 

Det bør gjennomføres evalueringer av støtteordninger der den mulige vridningen av 

konkurransen og samhandelen er særlig stor, det vil si støtteordninger som kan begrense eller 

vri konkurransen i betydelig grad dersom gjennomføringen av dem ikke revideres til rett tid. 

456. Det vil være nødvendig å foreta evaluering i ettertid av ordninger med stort støttebudsjett eller 

med nye kjennetegn, eller når det forventes betydelige markedsmessige, teknologiske eller 

lovgivningsmessige endringer. Under alle omstendigheter vil det være behov for en evaluering i 

ettertid av ordninger der statsstøttebudsjettet eller de bokførte utgiftene overstiger 150 millioner 

euro i et bestemt år eller 750 millioner euro i løpet av ordningenes samlede varighet. 

Ordningenes samlede varighet omfatter den kombinerte varigheten av ordningen og eventuelle 

tidligere ordninger som dekker et lignende mål og et tilsvarende geografisk område, regnet fra 

1. januar 2022. I og med evalueringens mål og for ikke å pålegge medlemsstatene og mindre 

støtteprosjekter en uforholdsmessig stor byrde gjelder kravet om evaluering i ettertid bare for 

støtteordninger med en samlet varighet på over tre år regnet fra 1. januar 2022. 

457. Det kan dispenseres fra kravet om evaluering i ettertid for støtteordninger som følger 

umiddelbart etter en ordning som omfatter et lignende mål og et tilsvarende geografisk område, 

og som har vært gjenstand for en evaluering som har ført til en endelig evalueringsrapport i 

samsvar med den evalueringsplanen som Kommisjonen har godkjent, som viser at det ikke er 

gjort noen negative funn. Enhver ordning der den endelige evalueringsrapporten ikke er i 

samsvar med den godkjente evalueringsplanen, skal innstilles med umiddelbar virkning.  

458. Evalueringen i ettertid bør ha til formål å kontrollere om de antakelsene og vilkårene som lå til 

grunn for ordningens forenlighet, er oppfylt, særlig støttetiltakets nødvendighet og effektivitet i 

lys av de allmenne og særlige målene, og bør angi hvordan ordningen påvirker konkurransen og 

samhandelen. 

459. Medlemsstaten skal framlegge et utkast til evalueringsplan som blir en integrert del av 

Kommisjonens vurdering av ordningen, som angitt i det følgende:  
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a) Sammen med støtteordningen, dersom statsstøttebudsjettet overstiger 150 millioner euro 

i et bestemt år eller 750 millioner euro over ordningens samlede varighet. 

b) Senest 30 virkedager etter en betydelig endring som øker ordningens budsjett til mer enn 

150 millioner euro i et bestemt år eller 750 millioner euro over ordningens samlede 

varighet. 

c) For ordninger som ikke omfattes av bokstav a) eller b), senest 30 virkedager etter at 

utgifter på mer enn 150 millioner euro er blitt registrert i det offisielle regnskapet i det 

foregående året. 

460. Utkastet til evalueringsplan skal være i samsvar med de felles metodologiske prinsippene som 

Kommisjonen har godkjent(171). Den evalueringsplanen som Kommisjonen har godkjent, skal 

offentliggjøres. 

461. Evalueringen i ettertid skal foretas av en ekspert som er uavhengig av den myndigheten som 

yter støtten, på grunnlag av evalueringsplanen. Hver evaluering skal omfatte minst én foreløpig 

og én endelig evalueringsrapport. Begge rapportene skal offentliggjøres. 

462. Når det gjelder støtteordninger som er utelukket fra virkeområdet for en gruppeunntaks-

forordning utelukkende på grunn av sitt store budsjett, vil Kommisjonen vurdere forenligheten 

bare på grunnlag av evalueringsplanen. 

463. Den endelige evalueringsrapporten skal framlegges for Kommisjonen i tilstrekkelig god tid til at 

den kan inngå i vurderingen av en eventuell forlengelse av støtteordningen, og senest ni 

måneder før den utløper. Denne fristen kan forkortes for ordninger der evalueringskravet skal 

oppfylles i løpet av de to siste gjennomføringsårene. Det nøyaktige omfanget av og de nærmere 

bestemmelsene for hver evaluering vil bli angitt i beslutningen om godkjenning av 

støtteordningen. Ethvert etterfølgende støttetiltak med et lignende formål skal beskrive hvordan 

det er tatt hensyn til resultatene av evalueringen. 

6. RAPPORTERING OG OVERVÅKING  

464. Medlemsstatene skal i henhold til rådsforordning (EU) 2015/1589(172) og kommisjons-

forordning (EF) nr. 794/2004(173) framlegge årlige rapporter for Kommisjonen. 

465. Medlemsstatene skal føre nøyaktige fortegnelser over alle støttetiltak. Disse fortegnelsene skal 

inneholde all den informasjonen som er nødvendig for å fastslå om vilkårene for 

støtteberettigede kostnader og høyeste støtteintensitet er oppfylt. Disse fortegnelsene skal 

oppbevares i ti år fra datoen for støttetildelingen og framlegges for Kommisjonen på 

anmodning. 

7. ANVENDELSE 

466. Kommisjonen vil anvende disse retningslinjene til å vurdere forenligheten av all meldepliktig 

støtte til klima, miljøvern og energi som er tildelt eller skal tildeles fra 27. januar 2022. Ulovlig 

støtte vil bli vurdert etter de reglene som gjaldt den datoen støtten ble tildelt.  

467. Disse retningslinjene erstatter retningslinjene for statsstøtte for miljøvern og energi  

2014–2020(174). 

468. Kommisjonen foreslår følgende hensiktsmessige tiltak for medlemsstatene i henhold til 

traktatens artikkel 108 nr. 1:  

  

(171) Kommisjonens arbeidsdokument med tittelen «Common methodology for State aid evaluation», 28.5.2014, 

SWD(2014) 179 final. 

(172)  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). 

(173)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF) 

nr. 659/1999 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93 (EUT  L 140 av 

30.4.2004, s. 1). 

(174)  Kommisjonsmelding med tittelen «Retningslinjer for statsstøtte for miljøvern og energi 2014–2020» (EUT C 200 

av 28.6.2014, s. 1). 



Nr. 68/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.10.2022 

 

a) Medlemsstatene endrer om nødvendig sine eksisterende miljøvern- og energistøtte-

ordninger for å bringe dem i samsvar med disse retningslinjene senest 31. desember 

2023. 

b) Medlemsstatene gir sitt uttrykkelige og uforbeholdne samtykke til de hensiktsmessige 

tiltakene som foreslås i nr. 468 bokstav a) senest to måneder etter datoen for 

offentliggjøring av disse retningslinjene i Den europeiske unions tidende. Dersom svar 

ikke gis, vil Kommisjonen anta at den aktuelle medlemsstaten ikke godtar de foreslåtte 

tiltakene. 

8. REVISJON 

469. Kommisjonen har til hensikt å gjennomføre en evaluering av disse retningslinjene fra og med 

31. desember 2027 for å undersøke om de er effektive, formålstjenlige, relevante, 

sammenhengende og verdiøkende. 

470. Kommisjonen kan til enhver tid beslutte å revidere eller endre disse retningslinjene dersom det 

skulle være nødvendig av konkurransepolitiske årsaker eller av hensyn til annen unionspolitikk 

og internasjonale forpliktelser eller av annen gyldig grunn. 
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VEDLEGG 1 

Liste  over støtteberettigede sektorer i  henhold til  avsnitt  4.11 

Sektorer med betydelig risiko som nevnt i  avsnitt  4.11.3.1 

NACE-kode Beskrivelse  

0510 Bryting av steinkull 

0620 Utvinning av naturgass 

0710 Bryting av jernmalm 

0729 Bryting av ikke-jernholdig malm ellers 

0811 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet, kalkstein, gips, kritt og skifer 

0891 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselmineraler 

0893 Utvinning av salt  

0899 Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted 

1020 Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr 

1031 Bearbeiding og konservering av poteter 

1032 Produksjon av juice av frukt og grønnsaker 

1039 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers 

1041 Produksjon av oljer og fettstoffer 

1062 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter 

1081 Produksjon av sukker 

1086 Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat 

1104 Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer 

1106 Produksjon av malt 

1310 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 

1320 Veving av tekstiler 

1330 Etterbehandling av tekstiler 

1391 Produksjon av stoffer av trikotasje 

1393 Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer 

1394 Produksjon av tauverk og nett 

1395 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær  

1396 Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk 

1411 Produksjon av klær av lær 

1431 Produksjon av strømpevarer 

1511 Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn 

1610 Saging, høvling og impregnering av tre 

1621  Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre 

1622 Produksjon av sammensatte parkettstaver 

1629 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer 

1711 Produksjon av papirmasse 

1712 Produksjon av papir og papp 

1722 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir 

1724 Produksjon av tapeter 

1920 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 

2011 Produksjon av industrigasser 

2012 Produksjon av fargestoffer og pigmenter 

2013 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 
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2014 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 

2015 Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord 

2016 Produksjon av basisplast  

2017 Produksjon av syntetisk gummi 

2059 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted 

2060 Produksjon av kunstfibrer 

2110 Produksjon av farmasøytiske råvarer 

2211 
Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og regummiering og vulkanisering av 

gummidekk 

2219 Produksjon av gummiprodukter ellers 

2221 Produksjon av halvfabrikater av plast 

2222 Produksjon av plastemballasje 

2229 Produksjon av plastprodukter ellers 

2311 Produksjon av planglass 

2312 Bearbeiding av planglass 

2313 Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall 

2314 Produksjon av glassfibrer 

2319 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer 

2320 Produksjon av ildfaste produkter 

2331 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 

2342 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale 

2343 Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale 

2344 Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk 

2349 Produksjon av andre keramiske produkter 

2351 Produksjon av sement 

2391 Produksjon av slipestoffer 

2399 Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted 

2410 Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer 

2420 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål 

2431 Kaldtrekking av stenger og profiler 

2432 Kaldvalsing av bånd 

2434 Kaldtrekking av tråd 

2442 Produksjon av aluminium 

2443 Produksjon av bly, sink og tinn 

2444 Produksjon av kobber 

2445 Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers 

2446 Produksjon av kjernebrensel 

2451 Støping av jern 

2550 Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi 

2561 Overflatebehandling av metaller 

2571 Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klipperedskaper 

2593 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer 

2594 Produksjon av bolter og skruer 

2611 Produksjon av elektroniske komponenter 

2720 Produksjon av batterier og akkumulatorer 

2731 Produksjon av optiske fiberkabler 
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2732 Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler 

2790 Produksjon av annet elektrisk utstyr 

2815 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring 

3091 Produksjon av motorsykler 

3099 Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt annet sted 

Sektorer med risiko som nevnt i  avsnitt 4.11.3.1 

NACE-kode Beskrivelse  

1011 Bearbeiding og konservering av kjøtt 

1012 Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt 

1042 Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer 

1051 Produksjon av meierivarer 

1061 Produksjon av kornvarer 

1072 Produksjon av kavringer og kjeks; produksjon av konserverte konditorvarer 

1073 Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende pastavarer 

1082 Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer 

1085 Produksjon av ferdigmat 

1089 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted 

1091 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold 

1092 Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 

1107 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske 

1723 Produksjon av kontorartikler av papir  

1729 Produksjon av varer av papir og papp ellers 

2051 Produksjon av eksplosiver 

2052 Produksjon av lim 

2332 Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire 

2352 Produksjon av kalk og gips 

2365 Produksjon av fibersement 

2452 Støping av stål 

2453 Støping av lettmetaller 

2591 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål 

2592 Produksjon av emballasje av lettmetall 

2932 Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner 
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VEDLEGG 2 

Definisjon av kostnader nevnt i  avsnitt 4.12.2 

1. Kostnader hos foretak som har lagt ned eller er i ferd med å legge ned kull-, torv- og oljeskifervirksomhet  

Utelukkende følgende kostnadskategorier, og bare dersom de skyldes nedlegging av kull-, torv- og 

oljeskifervirksomhet: 

a) Kostnader til dekning av stønader som følge av pensjonering av arbeidstakere før de har nådd fastsatt 

pensjonsalder.  

b) Andre ekstraordinære utgifter til arbeidstakere som har mistet eller mister arbeidet sitt .  

c) Betaling av pensjon og ytelser utenfor den lovfestede ordningen til arbeidstakere som har mistet eller 

mister arbeidet sitt , og til arbeidstakere som var berettiget til disse ytelsene før nedleggingen.  

d) Foretakenes kostnader til omskolering av arbeidstakere for å hjelpe dem med å finne nytt arbeid 

utenfor kull-, torv- og oljeskiferindustrien, særlig opplæringskostnader.  

e) Leveranser av gratis kull, torv og oljeskifer til arbeidstakere som har mistet eller mister arbeidet sitt , 

og til arbeidstakere som var berettiget til slike leveranser før nedleggingen, eller et t ilsvarende 

pengebeløp.  

f) Resterende kostnader som følge av administrative, rettslige eller skattemessige bestemmelser som er 

spesifikke for kull-, torv- og oljeskiferindustrien.  

g) Ytterligere sikkerhetsarbeid under jord som følge av nedleggingen av kull-, torv- og oljeskifervirk-

somhet.  

h) Gruveskader, forutsatt at de er forårsaket av kull-, torv- og oljeskifervirksomhet som er blitt  lagt ned 

eller er i ferd med å bli lagt ned.  

i) Alle behørig begrunnede kostnader i forbindelse med rehabilitering av tidligere kraftverk og gruver, 

herunder  

 resterende kostnader i form av bidrag til organer som har ansvar for vannforsyning og fjerning 

av spillvann, 

 andre resterende kostnader i forbindelse med vannforsyning og fjerning av spillvann.  

j) Resterende kostnader til dekning av tidligere arbeidstakeres sykeforsikring.  

k) Kostnader i forbindelse med annullering eller endring av løpende kontrakter (maksimalt t ilsvarende 

seks måneders produksjon).  

l) Ekstraordinær vesentlig avskrivning, forutsatt  at den skyldes nedleggingen av kull-, torv og 

oljeskifervirksomhet.  

m) Kostnader i forbindelse med gjenoppdyrking av overflatearealer.  

Økningen i grunnens verdi skal trekkes fra de støtteberettigede kostnadene for kostnadskategoriene i bokstav g), h), i) 

og m). 

2. Kostnader betalt  av flere foretak 

Utelukkende følgende kostnadskategorier:  

a) Økning av bidrag, utenfor den lovfestede ordningen, til dekning av kostnader til trygd som følge av 

fallet i antall bidragsytere etter nedleggingen av kull-, torv- og oljeskifervirksomhet. 

b) Kostnader i forbindelse med vannforsyning og fjerning av spillvann som følge av nedleggingen av 

kull-, torv- og oljeskifervirksomhet.  

c) Økning av bidrag til organer som har ansvar for vannforsyning og fjerning av spillvann, forutsatt  at 

økningen skyldes en reduksjon av den avgiftspliktige produksjonen etter nedleggingen av kull-, torv- 

og oljeskifervirksomhet. 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10790 – SALIC / OLAM / OLAM AGRI) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  

1.  Kommisjonen mottok 20. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (”SALIC”, Saudi-Arabia), kontrollert av Public Investment 

Fund (Saudi-Arabia). 

– Olam Group Limited (”Olam Group”, Singapore), kontrollert av Temasek Holdings (Private) Limited (Singapore). 

– Olam Agri Holdings Pte. Ltd. (”Olam Agri”, Singapore), som tilhører Olam Group. 

SALIC og Olam Group overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over hele Olam Agri. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SALIC er et saudiarabisk investeringsselskap som er aktivt innen landbruk og næringsmiddelindustri med 

investeringer både i Saudi-Arabia og internasjonalt. 

– Olam Group er aktivt over hele verden innen næringsmiddel- og landbrukssektoren gjennom sine forskjellige 

datterselskaper. Olam Group er kontrollert av Temasek, et investeringsselskap med porteføljeforetak som er aktive i 

et bredt spekter av næringer, deriblant sektoren for landbruksbaserte næringsmidler. 

– Olam Agri er aktivt globalt innen handel med og bearbeiding av landbruksvarer og har virksomhet i hele verdikjeden 

(oppdrett, råvarehandel, engroshandel, bearbeiding, raffinering og distribusjon). 

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 414 av 

28.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10790 – SALIC / OLAM / OLAM AGRI 

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/68/02 

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

(Sak M.10800 – AHLSELL/SANISTAL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ahlsell Danmark ApS (”Ahlsell”, Danmark), kontrollert av CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”, 

Luxembourg). 

– Sanistål A/S (”Sanistal”, Danmark). 

Ahlsell overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Sanistal. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og ved et offentlig overtakelsestilbud offentliggjort 24. mai 2022. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC er en stor global investeringsforvalter som fokuserer på aktiv eierkapital, secondary -fond og kreditt. 

– Ahlsell er et av porteføljeforetakene til et CVC-fond og er en forhandler og distributør av hovedsakelig 

installasjonsprodukter og verktøy og utstyr til profesjonelle kunder i de nordiske landene. 

– Sanistal leverer et bredt sortiment av produkter, med hovedfokus på rørsystemer, varme, ventilasjon, 

luftkondisjonering og verktøy og utstyr, inkludert personlig verneutstyr, til industrien og byggenæringen i Danmark 

og de baltiske landene. 

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 410 av 

26.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10800 – AHLSELL/SANISTAL 

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/68/03 
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27.10.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 68/97 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10892 – APOLLO/HINES/VI-BA/AEDES) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  

1.  Kommisjonen mottok 18. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Apollo Global Real Estate Management, L.P. (”Apollo”, USA). 

– Hines International Real Estate Holdings L.P. (”Hines”, USA). 

– VI-BA S.r.l. (”VI-BA”, Italia). 

– Aedes SIIQ S.p.A. (”Aedes”, Italia). 

Apollo, Hines og VI-BA overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Aedes. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo er en global forvalter av alternative aktiva.  

– Hines er et globalt selskap innen investering, utvikling og forvaltning av fast eiendom. 

– VI-BA er aktivt innen investering, bygging, utvikling, utleie og salg av fast eiendom.  

3. Aedes er et eiendomsinvesteringsselskap som har en portefølje av 65 faste eiendommer, hvorav flesteparten er beliggende i 

Nord-Italia og hovedsakelig brukes som detaljhandels- og kontorlokaler. 

4. 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). 

5. 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 412 av 

27.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10892 – APOLLO/HINES/VI-BA/AEDES 

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/68/04 
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Nr. 68/98 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.10.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10906 – INFRAVIA / LIBERTY GLOBAL / TELEFÓNICA / OPAL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  

1.  Kommisjonen mottok 18. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– InfraVia Capital Partners S.A.S. (”InfraVia”, Frankrike). 

– Liberty Global plc (”Liberty Global”, Storbritannia).  

– Telefónica S.A. (”Telefónica”, Spania).  

– Liberty Global Investment JVco Limited (”Opal”, Storbritannia). 

InfraVia, Liberty Global og Telefónica erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over Opal. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– InfraVia er et uavhengig investeringsselskap som fungerer som forvalter for investeringsfond med fokus p å sektorene 

for infrastruktur og teknologi. 

– Liberty Global er en operatør av kabelnett som tilbyr fjernsyns-, bredbånds-, fasttelefoni- og mobilkommuni-

kasjonstjenester i flere europeiske land, blant annet gjennom VMED O2 UK Limited (”Virgin Media O2”) i 

Storbritannia, som Liberty Global kontroller i fellesskap med Telefónica. 

– Telefónica er et globalt telekommunikasjonsforetak som er operatør av fasttelefoninett og mobilnett og tilbyr 

mobiltelefoni-, fasttelefoni-, internett- og fjernsynstjenester under en rekke merkenavn, deriblant Virgin Media O2 i 

Storbritannia, som Telefónica kontrollerer i fellesskap med Liberty Global. 

3. Opals virksomhet vil bestå i å bygge og drive et FTTH-nett med sikte på å tilby engrostilgang til dette nettet til Virgin 

Media O2, tredjeparts internettleverandører og bedriftskunder i Storbritannia. 

4. 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). 

5. 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 410 av 

26.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10906 – INFRAVIA / LIBERTY GLOBAL / TELEFÓNICA / OPAL 

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/68/05 
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27.10.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 68/99 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10910 – MACQUARIE / ABERDEEN / AIP / CERTAIN  

MÁSMÓVIL ASSETS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  

1. Kommisjonen mottok 17. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Macquarie Asset Holdings Limited (”Macquarie”, Storbritannia). 

– Aberdeen Infrastructure (Holdco) IV B.V. og Aberdeen Infrastructure (Holdco) IV-A B.V. (samlet kalt ”Aberdeen”, 

Nederland). 

– Arjun Infrastructure Partners Limited (”AIP”, Storbritannia). 

– Et FTTH-nett (”visse aktiva tilhørende MásMóvil”, Spania) som i dag eies av MásMóvil Broadband S.A.U. 

Macquarie, Aberdeen og AIP overtar, gjennom Uclés Infraco, S.L. (”Uclés Infraco”, Spania), felles kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 2 over visse aktiva tilhørende MásMóvil. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Macquarie er en global leverandør av investerings- og banktjenester og finansielle tjenester som er aktiv på en rekke 

forskjellige områder, inkludert investering i sektorer som bl.a. ressurser og råvarer, energi, finansinstitusjoner, 

infrastruktur og fast eiendom. 

– Aberdeen er en kapitalforvalter som forvalter en rekke aktivatyper, nærmere bestemt aksjer, verdipapirer med fast 

avkastning, eiendom, infrastruktur og aktiv eierkapital, og som er aktiv innen sektorer som transport, sosial 

infrastruktur, vannbehandling og avfallshåndtering og nettverk for produksjon av ren energi. 

– AIP er et uavhengig kapitalforvaltningsselskap som gjennomfører og forvalter mellomstore infrastrukturinvesteringer. 

Gjennom sine kontrollerte porteføljeforetak er AIP akt ivt i forskjellige sektorer som transport (drift av fergesamband 

og motorveitjenester), fornybar energi (solcelleplattformer, vindkraft til lands og til havs, bioenergianlegg og vann- 

og avløpsselskaper), regulerte sektorer (integrert forsyning av elektrisk kraft og distribusjon av energi) og digital 

infrastruktur (fiber). 

– Visse aktiva tilhørende MásMóvil består i et FTTH-nettverk som skal drives av Uclés Infraco med støtte fra 

søsterselskapet Pentacom Investments (Spain) Opco, S.L.U. (”Onivia”, Spania) (begge kontrollert i fellesskap av 

Macquarie, Aberdeen og AIP) med sikte på engroslevering av bredbåndstjenester til internettleverandører slik at disse 

i sin tur kan levere internettjenester til sluttkunder i detaljmarkedet. Onivia (sammen med Uclés Infraco) er en nøytral 

infrastrukturoperatør som er aktiv innen engroslevering av bredbåndstjenester i Spania.  

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 409 av 

25.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10910 – MACQUARIE / ABERDEEN / AIP / CERTAIN MÁSMÓVIL ASSETS 

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/68/06 
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Nr. 68/100 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.10.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10925 – BNP PARIBAS / TERBERG BUSINESS LEASE GROUP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  

1.  Kommisjonen mottok 20. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Arval B.V. (”Arval”, Nederland), kontrollert av BNP Paribas S.A. (”BNP Paribas”, Frankrike). 

– Terberg Business Lease Group B.V. (”TBLG”, Nederland). 

Arval overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele TBLG.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Arval: leasing av kjøretøyer til selskaper og privatpersoner og, i begrenset omfang, relaterte mobilitetstjenester. Arval 

er kontrollert av BNP Paribas, som driver bankvirksomhet over hele verden.  

– TBLG: leasing av kjøretøyer til selskaper og privatpersoner i Nederland.  

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 414 av 

28.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10925 – BNP PARIBAS / TERBERG BUSINESS LEASE GROUP 

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/68/07 
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27.10.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 68/101 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10928 – ICI/BENVIC) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  

1.  Kommisjonen mottok 13. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– International Chemical Investors 4 SE (”ICI”, Luxembourg). 

– Benvic Group SAS (”Benvic”, Frankrike). 

ICI overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Benvic. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ICI er et industrikonsern som fokuserer på mellomstore kjemi- og legemiddelselskaper, og som er aktivt, gjennom 

Vynova Holding S.A., innen produksjon av harpiks av S-PVC. 

– BENVIC er en produsent av PVC-forbindelser.  

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 409 av 

25.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10928 – ICI/BENVIC 

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/68/08 
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Nr. 68/102 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.10.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10953 – ADD / TOTALENERGIES / TOTAL EGYPT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  

1.  Kommisjonen mottok 19. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC (”ADD”, De forente arabiske emirater), som er eid av Abu 

Dhabi National Oil Company PJSC (”ADNOC”). 

– TotalEnergies Marketing Afrique SAS (”TotalEnergies”, Frankrike), et heleid datterselskap av TotalEnergies S.E.  

– TotalEnergies Marketing Egypt LLC (”Total Egypt”, Egypt), et datterselskap av TotalEnergies. 

ADD og TotalEnergies overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over Total Egypt. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av kvoter.(2) 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ADD markedsfører og distribuerer petroleumsprodukter som brukes innen en rekke forskjellige sektorer. 

– TotalEnergies er aktivt innen forskning, industri og handel knyttet til hydrokarboner og alle former for hydro-

karbonderivater og mer generelt innen tilsvarende virksomhet på energiområdet over hele verden, men særlig på det 

afrikanske kontinentet.  

3. Total Egypt er aktivt innen detaljsalg av drivstoff og annet detaljsalg (næringsmidler og bilvasktjenester), smøremidler, 

flydrivstoff og bulkdistribusjon av drivstoff i Egypt.  

4. 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(3). 

5. 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 412 av 

27.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10953 – ADD / TOTALENERGIES / TOTAL EGYPT 

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) TotalEnergies eies gjennom kvoter og ikke gjennom aksjer, og den planlagte overtakelsen innebærer derfor kjøp av kvoter i stedet for 

aksjer.  

(3)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/68/09 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10347 – SYNTHOS / TRINSEO (SYNTHETIC RUBBER BUSINESS)) 

Kommisjonen besluttet 21. oktober 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 32021M10347. 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.10612 – NIS/HIPP) 

Kommisjonen besluttet 19. september 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 32022M10612. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10660 – MONTAGU / HG / WAYSTONE / KB ASSOCIATES) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32022M10660. 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.10725 – SK CAPITAL PARTNERS / POLYMER ADDITIVES HOLDINGS) 

Kommisjonen besluttet 15. juli 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 32022M 10725. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10819 – OMERS/APG/GROENDUS) 

Kommisjonen besluttet 15. september 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 32022M10819. 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.10826 – GOLDMAN SACHS / NORGINE) 

Kommisjonen besluttet 15. september 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 32022M10826. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV) 

Kommisjonen besluttet 12. oktober 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 32022M10852. 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.10863 – HANWHA Q CELLS / ENERCITY / LYNQTECH) 

Kommisjonen besluttet 13. oktober 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 32022M10863. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10864 – AGC GLASS EUROPE / INTERPANE) 

Kommisjonen besluttet 21. september 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 32022M10864. 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.10870 – CAPVEST/NATRA) 

Kommisjonen besluttet 20. september 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 32022M10870. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10898 – PLATINUM EQUITY GROUP / HOP LUN) 

Kommisjonen besluttet 13. september 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 32022M10898. 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 foretakssammenslutni ng 

(Sak M.10902 – FEV CONSULTING / MITSUBISHI CORPORATION / JV) 

Kommisjonen besluttet 14. oktober 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 32022M10902. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10909 – KFW / NEDERLANDSE GASUNIE / JV) 

Kommisjonen besluttet 10. oktober 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 32022M10909. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/diskonteringsrenter som får anvendelse fra 1. november 2022  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av  

21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og diskonteringsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginene fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For 

diskonteringsrenten betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 

skal renten for tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre 

annet er fastsatt i en egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 367 av 26.9.2022, s. 11, og EØS-tillegget nr. 62 av 29.9.2022, 

s. 14. 

Fra T il AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.11.2022 – 1,49 1,49 0,00 1,49 6,95 1,49 1,90 1,49 1,49 

1.10.2022 31.10.2022 1,03 1,03 0,00 1,03 6,95 1,03 1,45 1,03 1,03 

1.9.2022 30.9.2022 0,71 0,71 0,00 0,71 6,95 0,71 1,12 0,71 0,71 

1.8.2022 31.8.2022 0,38 0,38 0,00 0,38 5,73 0,38 0,81 0,38 0,38 

1.7.2022 31.7.2022 0,02 0,02 0,00 0,02 5,73 0,02 0,44 0,02 0,02 

1.6.2022 30.6.2022 -0,19 -0,19 0,00 -0,19 4,85 -0,19 0,24 -0,19 -0,19 

1.5.2022 31.5.2022 -0,35 -0,35 0,00 -0,35 4,85 -0,35 0,08 -0,35 -0,35 

1.4.2022 30.4.2022 -0,49 -0,49 0,00 -0,49 4,00 -0,49 0,00 -0,49 -0,49 

1.3.2022 31.3.2022 -0,49 -0,49 0,00 -0,49 4,00 -0,49 -0,03 -0,49 -0,49 

1.2.2022 28.2.2022 -0,49 -0,49 0,00 -0,49 3,29 -0,49 -0,03 -0,49 -0,49 

1.1.2022 31.1.2022 -0,49 -0,49 0,00 -0,49 2,49 -0,49 -0,01 -0,49 -0,49 

 

Fra T il ES FI FR HR HU IE IT  LT LU 

1.11.2022 – 1,49 1,49 1,49 0,26 13,13 1,49 1,49 1,49 1,49 

1.10.2022 31.10.2022 1,03 1,03 1,03 0,26 11,15 1,03 1,03 1,03 1,03 

1.9.2022 30.9.2022 0,71 0,71 0,71 0,26 9,23 0,71 0,71 0,71 0,71 

1.8.2022 31.8.2022 0,38 0,38 0,38 0,26 7,67 0,38 0,38 0,38 0,38 

1.7.2022 31.7.2022 0,02 0,02 0,02 0,26 6,24 0,02 0,02 0,02 0,02 

1.6.2022 30.6.2022 -0,19 -0,19 -0,19 0,26 6,24 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 

1.5.2022 31.5.2022 -0,35 -0,35 -0,35 0,26 5,40 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 

1.4.2022 30.4.2022 -0,49 -0,49 -0,49 0,26 4,66 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

1.3.2022 31.3.2022 -0,49 -0,49 -0,49 0,26 4,02 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

1.2.2022 28.2.2022 -0,49 -0,49 -0,49 0,26 3,17 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

1.1.2022 31.1.2022 -0,49 -0,49 -0,49 0,26 2,38 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

 

Fra T il LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.11.2022 – 1,49 1,49 1,49 7,17 1,49 7,97 1,88 1,49 1,49 1,76 

1.10.2022 31.10.2022 1,03 1,03 1,03 7,17 1,03 6,58 1,55 1,03 1,03 1,76 

1.9.2022 30.9.2022 0,71 0,71 0,71 7,17 0,71 6,58 1,22 0,71 0,71 1,52 

1.8.2022 31.8.2022 0,38 0,38 0,38 5,81 0,38 5,10 0,82 0,38 0,38 1,19 

1.7.2022 31.7.2022 0,02 0,02 0,02 5,81 0,02 5,10 0,50 0,02 0,02 1,19 

1.6.2022 30.6.2022 -0,19 -0,19 -0,19 4,88 -0,19 4,40 0,22 -0,19 -0,19 1,02 

1.5.2022 31.5.2022 -0,35 -0,35 -0,35 4,06 -0,35 3,38 0,08 -0,35 -0,35 0,86 

1.4.2022 30.4.2022 -0,49 -0,49 -0,49 3,42 -0,49 3,38 -0,01 -0,49 -0,49 0,66 

1.3.2022 31.3.2022 -0,49 -0,49 -0,49 2,85 -0,49 2,74 -0,04 -0,49 -0,49 0,66 

1.2.2022 28.2.2022 -0,49 -0,49 -0,49 2,04 -0,49 2,74 -0,05 -0,49 -0,49 0,66 

1.1.2022 31.1.2022 -0,49 -0,49 -0,49 1,21 -0,49 2,27 -0,03 -0,49 -0,49 0,51 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2022:367:TOC
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Sammendrag av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring  

for bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,  

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(Offentliggjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006)(1) 

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsre-

feranse 

Beslutningsdato Godkjennings-

nummer 

Ytterligere  

opplysninger 

Trikloretylen 

EF-nr. 201-167-4, 

CAS-nr. 79-01-6 

C(2022) 6874 3. oktober 2022 REACH/22/31/0/R1 EUT C 388 av 

10.10.2022, s. 6 

4-(1,1,3,3-

tetrametylbu-

tyl)fenol, etoksylert 

(4-tert-OPnEO) 

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2022) 6922 4. oktober 2022 REACH/22/28/0 

REACH/22/28/1 

REACH/22/28/2 

EUT C 390 av 

11.10.2022, s. 2 

Beslutningene finnes på Kommisjonens nettsted: Authorisation (europa.eu) 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2022/EØS/68/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.388.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.388.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.390.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.390.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2006:396:TOC

	EFTA-ORGANER
	EFTAs overvåkingsorgan
	Vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 029/22/COL av 9. februar 2022 om endring av de materielle reglene på statsstøtteområdet ved innføring av nye  retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern og energi 2022


	EU-ORGANER
	Kommisjonen
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10790 – SALIC / OLAM / OLAM AGRI) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10800 – AHLSELL/SANISTAL) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10892 – APOLLO/HINES/VI-BA/AEDES) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10906 – INFRAVIA / LIBERTY GLOBAL / TELEFÓNICA / OPAL) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10910 – MACQUARIE / ABERDEEN / AIP / CERTAIN  MÁSMÓVIL ASSETS) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10925 – BNP PARIBAS / TERBERG BUSINESS LEASE GROUP) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10928 – ICI/BENVIC) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10953 – ADD / TOTALENERGIES / TOTAL EGYPT) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10347 – SYNTHOS / TRINSEO (SYNTHETIC RUBBER BUSINESS))
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10612 – NIS/HIPP)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10660 – MONTAGU / HG / WAYSTONE / KB ASSOCIATES)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10725 – SK CAPITAL PARTNERS / POLYMER ADDITIVES HOLDINGS)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10819 – OMERS/APG/GROENDUS)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10826 – GOLDMAN SACHS / NORGINE)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10863 – HANWHA Q CELLS / ENERCITY / LYNQTECH)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10864 – AGC GLASS EUROPE / INTERPANE)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10870 – CAPVEST/NATRA)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10898 – PLATINUM EQUITY GROUP / HOP LUN)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10902 – FEV CONSULTING / MITSUBISHI CORPORATION / JV)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10909 – KFW / NEDERLANDSE GASUNIE / JV)
	Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  statsstøtte og referanse-/diskonteringsrenter som får anvendelse fra 1. november 2022
	Sammendrag av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring  for bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til  europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,  vurdering og godkjenning av samt ...



