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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 68/2001

av 12. januar 2001

om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte(*)

2003/EØS/23/72

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 994/98 av 
7. mai 1998 om anvendelse av artikkel 92 og 93 i traktaten om 
opprettelse av Det europeiske fellesskap på visse kategorier 
horisontal statsstøtte(1), særlig artikkel 1 nr. 1 bokstav a) iv),

etter offentliggjøring av utkast til forordning(2),

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forordning (EF) nr. 994/98 gir Kommisjonen myndig-
het til å erklære, i samsvar med traktatens artikkel 87, at 
opplæringsstøtte under visse omstendigheter er forenlig 
med det felles marked og ikke underlagt meldeplikten 
omhandlet i traktatens artikkel 88 nr. 3.

2) Kommisjonen har i en rekke vedtak anvendt traktatens 
artikkel 87 og 88 på opplæringsstøtte, og har dessuten 
definert sin politikk på dette området, senest i Fellesskapets 
rammebestemmelser for opplæringsstøtte(3). I lys av 
Kommisjonens betydelige erfaring med anvendelsen av 
disse artiklene på opplæringsstøtte bør den, for å sikre 
effektiv gransking samt å forenkle saksbehandlingen uten 
å svekke sin kontroll, benytte myndigheten den er gitt i 
henhold til forordning (EF) nr. 994/98.

3) Med henblikk på å fastsette en klar og sammenhengende 
politikk for alle sektorer bør virkeområdet for denne 
forordning være så bredt som mulig og omfatte 
landbrukssektoren, fiskeri og akvakultur.

4) Denne forordning berører ikke medlemsstatenes mulighet 
til å melde opplæringsstøtte. Kommisjonen vil vurdere en 
slik melding særlig i lys av kriteriene fastsatt i denne 
forordning, eller i henhold til Fellesskapets gjeldende 
retningslinjer og rammebestemmelser, såframt slike 
retningslinjer og rammebestemmelser eksisterer. Dette 
er for tiden tilfellet for aktiviteter knyttet til produksjon, 
bearbeiding og markedsføring av produkter oppført 

i vedlegg I til traktaten, og for sjøtransportsektoren. 
Rammebestemmelsene for opplæringsstøtte bør oppheves 
fra datoen for denne forordnings ikrafttredelse, da 
innholdet erstattes av denne forordning.

5) Av åpenhetshensyn bør det gjøres oppmerksom på at i 
samsvar med artikkel 51 nr. 1 annet ledd i rådsforordning 
(EF) nr. 1257/1999 av 17. mai 1999 om støtte til utvikling 
av landdistriktene fra Det europeiske utviklings- og 
garantifond for landbruket (EUGFL) og om endring 
og oppheving av visse forordninger(4), får traktatens 
artikkel 87-89 ikke anvendelse på medlemsstatenes 
finansielle bidrag til tiltak som mottar fellesskapsstøtte 
til opplæringsformål som omhandlet i artikkel 9 i nevnte 
forordning.

6) Av åpenhetshensyn bør det understrekes at denne 
forordning bør få anvendelse bare på opplæringstiltak som 
utgjør statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 1. 
Flere opplæringstiltak omfattes ikke av nevnte artikkel, 
men utgjør i stedet allmenne tiltak fordi de er beregnet 
på alle foretak i alle sektorer uten forskjellsbehandling 
og uten adgang til skjønnsutøvelse for myndighetene 
som iverksetter tiltakene (generelle ordninger for 
skattemessig oppmuntring, som automatisk skattekreditt 
for alle foretak som investerer i de ansattes opplæring). 
Andre opplæringstiltak faller utenfor virkeområdet for 
traktatens artikkel 87 nr. 1 fordi personer alle steder 
direkte nyter godt av dem, og de ikke gir fordeler 
for visse foretak eller sektorer. Eksempler på dette er 
skolegang og grunnopplæring (f.eks. vekselvis skolegang 
og praksis), opplæring eller omskolering av arbeidsløse, 
herunder praksisplasser i foretak, tiltak rettet direkte 
mot arbeidstakere eller til og med mot visse grupper 
arbeidstakere, noe som gir dem muligheten til å nyte 
godt av opplæring som ikke er tilknyttet bedriften eller 
sektoren de arbeider i (f.eks. en «utdanningskonto»). 
På den annen side bør det minnes om at bidrag fra 
sektorfond, dersom en stat gjør dem obligatoriske, ikke 
betraktes som private midler, men utgjør statsmidler i 
henhold til traktatens artikkel 87 nr. 1.

7) Denne forordning bør unnta alle former for støtte som 
oppfyller alle relevante krav i denne forordning, og alle 
former for støtteordninger, såframt støtte som kan gis 
etter en slik ordning, oppfyller alle relevante krav i denne 
forordning. Med henblikk på å sikre effektiv gransking 
og forenkling av administrativ behandling uten å svekke 
Kommisjonens kontroll, bør støtteordninger og individuell 
støtte som gis uavhengig av støtteordninger, inneholde en 
uttrykkelig henvisning til denne forordning.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 13.1.2002, s. 20, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, s. 42.

(1)    EFT L 142 av 14.5.1998, s. 1.
(2)    EFT C 89 av 28.3.2000, s. 8.
(3)    EFT C 343 av 11.11.1998, s. 10. (4)    EFT L 160 av 26.6.1999, s. 80.
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8) For å fjerne ulikheter som kan føre til konkurransevridning, 
og for å lette samordningen mellom ulike tiltak i 
Fellesskapet og på nasjonalt plan som gjelder små 
og mellomstore bedrifter, samt av hensyn til klarhet i 
den administrative behandling og til rettssikkerheten, 
bør definisjonen av «små og mellomstore bedrifter» 
i denne forordning være den samme som den i 
kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF av 3. april 1996 
om definisjonen av små og mellomstore bedrifter(1).

9) For å fastslå hvorvidt støtte er forenlig med det felles 
marked i henhold til denne forordning, er det nødvendig 
å vurdere støttens intensitet og dermed støttebeløpet 
uttrykt som tilskuddsekvivalent. Ved beregning av 
tilskuddsekvivalenten til støtte som utbetales i flere 
rater, og ved beregning av støtte i form av lån på 
gunstige vilkår bør den markedsrente anvendes som 
gjaldt da støtten ble tildelt. Med henblikk på en ensartet, 
klar og enkel anvendelse av statsstøttereglene bør 
markedsrentessatsene i denne forordning anses som 
referansesatser, forutsatt at eventuelle lån på gunstige 
vilkår sikres på vanlig måte og ikke innebærer risiko 
utenom det vanlige. Referansesatsene bør være de 
som jevnlig fastsettes av Kommisjonen på grunnlag av 
objektive kriterier og offentliggjøres i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende og på Internettet.

10) Opplæring vil vanligvis ha positive eksterne virkninger 
for samfunnet som helhet, idet den betyr et økt antall 
kvalifiserte arbeidstakere som rekrutteringsgrunnlag 
for andre foretak, forbedrer konkurranseevnen til 
Fellesskapets industri og spiller en viktig rolle i sysse
lsettingsstrategien. Ettersom foretakene i Fellesskapet 
generelt investerer for lite i opplæringen av sine 
arbeidstakere, kan statsstøtte bidra til å korrigere denne 
markedets ufullkommenhet, og kan derfor under 
visse omstendigheter betraktes som forenlig med 
det felles marked og derfor unntatt fra kravet om 
forhåndsmelding.

11) For å sikre at statsstøtte begrenses til det som er 
nødvendig for å nå Fellesskapets mål, noe som ikke vil 
være mulig ved hjelp av markedskreftene alene, bør den 
tillatte intensitet av støtte som gis unntak tilpasses etter 
den form for opplæring som gis, samt bedriftens størrelse 
og geografiske beliggenhet.

12) Generell opplæring gir kvalifikasjoner med bred 
anvendelse og forbedrer kvalifiserte arbeidstakeres
 

mulighet til sysselsetting betydelig. Støtte for dette 
formål bidrar i mindre grad til konkurransevridning, og 
støtte med høyere intensitet kan derfor betraktes som 
forenlig med det felles marked og unntas fra kravet om 
forhåndsmelding. På den annen side innebærer særskilt 
opplæring, som først og fremst kommer bedriften til 
gode, en større fare for konkurransevridning, og støtte til 
slik opplæring bør være av mye lavere intensitet for at 
støtten skal kunne betraktes som forenlig med markedet 
og unntas fra kravet om forhåndsmelding.

13) På bakgrunn av den store belastningen på små og 
mellomstore bedrifter og de høyere relative kostnadene 
disse må bære når de investerer i opplæring av sine 
arbeidstakere, bør intensiteten til støtte som gis unntak 
i henhold til denne forordning, økes for små og 
mellomstore bedrifter.

14) I områder som er støtteberettiget i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 3 bokstav a) og c), har opplæring relativt 
sett større eksterne virkninger, fordi det generelt 
investeres for lite i opplæring i slike områder, og fordi 
arbeidsledigheten er høyere. Intensiteten av støtte som 
gis unntak i henhold til denne forordning, bør derfor 
økes for disse områdene.

15) Innenfor sjøtransportsektoren rettferdiggjør opplæringens 
særlige form en særskilt tilnærming.

16) Store støttebeløp bør fortsatt vurderes individuelt 
av Kommisjonen før de fordeles. Støttebeløp som 
overstiger en bestemt øvre grense, som bør fastsettes 
til 1 000 000 euro, utelukkes følgelig fra unntaket 
fastsatt ved denne forordning og omfattes fortsatt av 
bestemmelsene i traktatens artikkel 87 nr. 3.

17) Denne forordning bør ikke unnta støtte som er 
kumulert med annen statsstøtte, herunder støtte gitt 
av nasjonale, regionale eller lokale myndigheter, eller 
med fellesskapsfinansiering som gjelder de samme 
støtteberettigede kostnader, når slik kumulering fører til 
at grensebeløpene fastsatt i denne forordning overstiges.

18) For å sikre åpenhet og effektiv kontroll i samsvar med 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 994/98, bør det opprettes 
et standardskjema, med henblikk på offentliggjøring i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende, som medlemsstatene 
kan bruke for å gi Kommisjonen opplysninger i 
sammendrags form når en støtteordning iverksettes, eller 
når individuell støtte som ikke omfattes av noen slik 
ordning, gis i henhold til denne forordning. Av samme 
årsak bør det fastsettes regler for hva slags registre 
medlemsstatene bør føre over støtte som er unntatt 
etter denne forordning. Kommisjonen bør selv fastsette 
presise krav når det gjelder de årlige rapportene som 
medlemsstatene skal oversende Kommisjonen, herunder 
krav om at opplysningene foreligger i elektronisk form, 
da den nødvendige teknologi nå er allment tilgjengelig.

(1)    EFT L 107 av 30.4.1996, s. 4.
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19) På bakgrunn av Kommisjonens erfaring, og særlig tatt i 
betraktning behovet for stadig å revidere politikken på 
området statsstøtte, er det hensiktsmessig å begrense 
gyldighetstiden for denne forordning. Dersom denne 
forordning ikke forlenges ved gyldighetstidens utløp, 
bør støtteordninger som allerede er unntatt etter denne 
forordning, fortsatt være unntatt i seks måneder —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Virkeområde

Denne forordning får anvendelse på støtte i alle sektorer, 
herunder aktiviteter knyttet til produksjon, bearbeiding og 
markedsføring av produkter oppført i vedlegg I til traktaten.

Artikkel 2

Defi nisjoner

I denne forordning menes med

a) «støtte», ethvert tiltak som oppfyller samtlige kriterier 
fastsatt i traktatens artikkel 87 nr. 1,

b) «små og mellomstore bedrifter», foretak som definert i 
vedlegg I,

c) «store foretak», foretak som ikke faller inn under 
definisjonen av små og mellomstore bedrifter i vedlegg I,

d) «særskilt opplæring», opplæring som omfatter 
undervisning som er direkte og hovedsakelig knyttet 
til arbeidstakerens nåværende eller framtidige stilling i 
mottakerbedriften, og som gir kvalifikasjoner som ikke 
eller bare i begrenset grad kan benyttes i andre foretak 
eller på andre arbeidsområder,

e) «generell opplæring», opplæring som omfatter 
undervisning som ikke utelukkende eller hovedsakelig 
er knyttet til arbeidstakerens nåværende eller framtidige 
stilling i mottakerbedriften, men som gir kvalifikasjoner 
som i stor grad kan benyttes i andre foretak eller på 
andre arbeidsområder og derfor i betydelig grad forbedrer 
arbeidstakerens mulighet til sysselsetting. Opplæring skal 
anses som «generell» dersom den f.eks.

— organiseres i fellesskap av flere uavhengige bedrifter, 
eller dersom arbeidstakere i forskjellige bedrifter kan 
ta del i opplæringen,

— anerkjennes, attesteres eller godkjennes av offentlige 
myndigheter eller organer eller av andre organer 
eller institusjoner som er blitt tildelt den nødvendige 
myndighet av en medlemsstat eller Fellesskapet.

f) «støtteintensitet», bruttostøttebeløpet uttrykt i prosent 
av prosjektets støtteberettigede kostnader. Alle tall 
som benyttes skal angi beløpene før eventuell direkte 
beskatning. Når støtten ikke gis som tilskudd, skal 

støttebeløpet være støttens tilskuddsekvivalent. Støtte som 
utbetales i flere rater, skal diskonteres til verdien på det 
tidspunktet støtten ble gitt. Rentesatsen som benyttes ved 
diskontering og ved beregning av støttebeløpet ved lån på 
gunstige vilkår, skal være den referansesatsen som gjaldt 
på det tidspunktet lånet ble gitt,

g) «vanskeligstilt arbeidstaker»,

— unge personer under 25 år som ikke tidligere har vært 
i fast, lønnet stilling, i de første seks månedene etter 
ansettelse,

— personer med alvorlige funksjonshemminger av fysisk, 
mental eller psykologisk art, men som likevel er i stand 
til å tre inn på arbeidsmarkedet,

— vandrearbeidere som flytter eller har flyttet innenfor 
Fellesskapet eller som bosetter seg i Fellesskapet 
for å finne sysselsetting, og som trenger yrkes- eller 
språkopplæring,

— personer som ønsker å tre inn på arbeidsmarkedet igjen 
etter en pause på minst tre år, og særlig personer som 
oppgav arbeidet på grunn av problemer med å forene 
arbeid og familieliv, i de første seks månedene etter 
ansettelse,

— personer over 45 år uten videregående eller tilsvarende 
utdanning,

— langtidsarbeidsledige, dvs. personer som har vært uten 
arbeid i 12 sammenhengende måneder, i de første seks 
månedene etter ansettelse.

Artikkel 3

Vilkår for unntak

1. Individuell støtte som gis uavhengig av støtteordninger og 
som oppfyller alle vilkår i denne forordning, skal være forenlig 
med det felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3 
og unntas fra meldeplikten fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3, 
forutsatt at det i støtten uttrykkelig vises til denne forordning 
ved angivelse av tittel og henvisning til publiseringen i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

2. Støtteordninger som oppfyller alle vilkår i denne 
forordning, skal være forenlige med det felles marked i henhold 
til traktatens artikkel 87 nr. 3 og unntas fra meldeplikten 
fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3, forutsatt at

a) enhver støtte som kan gis etter støtteordningen, oppfyller 
alle vilkår i denne forordning,

b) ordningen inneholder en uttrykkelig henvisning til denne 
forordning ved angivelse av tittel og henvisning til 
publisering i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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3. Støtte som gis etter ordningene omhandlet i nr. 2, skal 
være forenlig med det felles marked i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 3 og unntas fra meldeplikten fastsatt i traktatens 
artikkel 88 nr. 3 dersom den umiddelbart oppfyller alle vilkår i 
denne forordning.

Artikkel 4

Støtte til opplæring som er gitt unntak

1. Støtteordninger og individuell støtte til opplæring må 
oppfylle vilkårene fastsatt i nr. 2-7.

2. Når det gis støtte til særskilt opplæring, skal 
støtteintensiteten ikke overstige 25 % for store foretak og 35 % 
for små og mellomstore bedrifter.

Intensiteten skal økes med 5 prosentpoeng for foretak i områder 
som er berettiget til regionstøtte etter traktatens artikkel 87 
nr. 3 bokstav c), og med 10 prosentpoeng for foretak i områder 
som er berettiget til regionstøtte etter traktatens artikkel 87 
nr. 3 bokstav a).

3. Når det gis støtte til generell opplæring, skal 
støtteintensiteten ikke overstige 50 % for store foretak og 70 % 
for små og mellomstore bedrifter.

Intensiteten økes med 5 prosentpoeng for foretak i områder 
som er berettiget til regionstøtte etter traktatens artikkel 87 
nr. 3 bokstav c), og med 10 prosentpoeng for foretak i områder 
som er berettiget til regionstøtte etter traktatens artikkel 87 
nr. 3 bokstav a).

4. De høyeste støtteintensitetene omhandlet i nr. 2 og 3 økes 
med ti prosentpoeng dersom det dreier seg om opplæring av 
vanskeligstilte arbeidstakere.

5. I de tilfeller der støtteprosjektet omfatter elementer fra 
både særskilt og generell opplæring som ikke kan skilles fra 
hverandre for beregningen av støtteintensitet, og i tilfeller der 
det ikke kan fastslås om prosjektet til støtte for opplæring er av 
særskilt eller generell karakter, får de intensiteter anvendelse 
som gjelder for særskilt opplæring i henhold til nr. 2.

6. Når det gis støtte til sjøtransportsektoren, kan 
støtteintensiteten være på 100 %, uansett om støtten gjelder 
særskilt eller generell opplæring, såframt følgende vilkår er 
oppfylt:

a) den som mottar opplæring skal ikke være et aktivt medlem 
av besetningen, men skal være del av reservebesetningen 
om bord, og

b) opplæringen skal skje ombord på skip som er registrert i 
Fellesskapet.

7. Følgende kostnader er støtteberettiget ved et prosjekt for 
opplæringsstøtte:

a) kostnader til opplæringspersonale,

b) reisekostnader for opplæringspersonale og 
opplæringsdeltakere,

c) andre løpende utgifter, f.eks. til materiell og utstyr,

d) avskrivning av verktøy og utstyr i den grad de er brukt 
utelukkende til opplæringsprosjektet,

e) kostnader for konsulenttjenester og rådgivning i forbindelse 
med opplæringsprosjektet,

f) personalkostnader for opplæringsdeltakere inntil et beløp 
som tilsvarer summen av de andre støtteberettigede 
kostnadene omhandlet i bokstav a)-e). Bare de timer 
da deltakerne faktisk deltar i opplæringen skal tas i 
betraktning, etter at eventuelle produksjonstimer eller 
tilsvarende er trukket fra.

Støtteberettigede kostnader skal dokumenteres, og 
dokumentasjonen skal være oversiktlig og ordnet i poster.

Artikkel 5

Større individuelle støttebeløp

Unntaket kommer ikke til anvendelse dersom støttebeløpet 
gitt et foretak for ett enkelt opplæringsprosjekt overstiger 
1 000 000 euro.

Artikkel 6

Kumulering

1. De øvre grensene for støtte fastsatt i artikkel 4 og 5 
får anvendelse uavhengig av om prosjektstøtten finansieres 
utelukkende med statsmidler eller delvis finansieres med 
fellesskapsmidler.

2. Støtte som er unntatt ved denne forordning skal ikke 
kumuleres med annen statsstøtte i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 1, eller med annen fellesskapsfinansiering som 
gjelder de samme støtteberettigede kostnader, dersom slik 
kumulering ville føre til at støtteintensiteten overstiger det 
som er fastsatt i denne forordning.

Artikkel 7

Åpenhet og kontroll

1. Ved gjennomføring av en støtteordning eller tildeling av 
individuell støtte utenfor en ordning, og når støtteordningen 
eller den individuelle støtten er unntatt i henhold til denne 
forordning, skal medlemsstatene innen 20 virkedager 
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oversende Kommisjonen et sammendrag av opplysningene om støtteordningen eller den individuelle 
støtten i den form som er fastsatt i vedlegg II, med sikte på offentliggjøring i De Europeiske Fellesskaps 
Tidende.

2. Medlemsstatene skal føre detaljerte registre over de støtteordninger som unntas ved denne forordning, 
over individuell støtte gitt etter disse ordningene og over individuell støtte unntatt ved denne forordning 
som gis uavhengig av eventuelle støtteordninger. Slike registre skal inneholde alle opplysninger som er 
nødvendige for å fastslå at vilkårene for unntak fastsatt i denne forordning er oppfylt. Medlemsstatene skal 
oppbevare opplysningene om individuell støtte i ti år fra den dato støtten ble gitt, og for støtteordninger 
i ti år fra den dato da det sist ble gitt individuell støtte etter ordningen. På skriftlig anmodning fra 
Kommisjonen skal den berørte medlemsstat innen 20 virkedager eller en lengre frist som fastsatt i 
anmodningen oversende den alle opplysninger som Kommisjonen finner nødvendige for å kunne vurdere 
om vilkårene i denne forordning er oppfylt.

3. Medlemsstatene skal utarbeide en rapport om anvendelsen av denne forordning for hele eller deler av 
hvert kalenderår forordningen anvendes, i den form som er fastsatt i vedlegg III, samt i elektronisk form. 
Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen denne rapporten innen tre måneder etter utløpet av den 
perioden rapporten omhandler.

Artikkel 8

Ikrafttredelse og gyldighetstid

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps 
Tidende.

Den får anvendelse til 31. desember 2006.

2. Ved utløpet av denne forordnings gyldighetstid skal støtteordninger som er unntatt i henhold til denne 
forordning fortsatt være unntatt i en tilpasningsperiode på seks måneder.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 
medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 12. januar 2001.

 For Kommisjonen

 Mario MONTI

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Defi nisjon av små og mellomstore bedrifter

(utdrag fra kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF av 3. april 1996 om definisjonen av små og mellomstore bedrifter 
(EFT L 107 av 30.4.1996, s. 4))

’
«Artikkel 1

1. Med små og mellomstore bedrifter, heretter kalt «SMBer», menes foretak 

— som har under 250 ansatte, og

— som enten har

— en årsomsetning på høyst 40 millioner euro eller

— en samlet årsbalanse på høyst 27 millioner euro,

— som oppfyller kravet om uavhengighet som definert i nr. 3.

2. Når det er nødvendig å skille mellom «små» og «mellomstore» bedrifter, menes med «små» bedrifter, foretak

— som har under 50 ansatte, og

— som enten har

— en årsomsetning på høyst 7 millioner euro eller

— en samlet årsbalanse på høyst 5 millioner euro,

— som oppfyller kravet om uavhengighet som definert i nr. 3.

3. Et foretak anses som uavhengig med mindre 25 % eller mer av kapitalen eller stemmerettene eies av et foretak 
som ikke kommer inn under definisjonen av henholdsvis SMBer eller små bedrifter, eller av flere slike foretak i 
fellesskap. Denne øvre grensen kan overstiges i to tilfeller: 

— dersom foretaket eies av offentlige investeringsselskaper, venture-selskaper eller institusjonelle investorer, og disse 
verken enkeltvis eller i fellesskap utøver kontroll over foretaket,

— dersom det på grunn av kapitalspredning ikke er mulig å fastslå hvem som eier det, og foretaket erklærer at det etter 
beste overbevisning kan gå ut fra at det ikke eies med 25 % eller mer av et foretak eller av flere foretak i fellesskap 
som ikke kommer inn under definisjonen av SMBer eller små bedrifter.

4. Ved beregning av terskelverdiene nevnt i nr. 1 og 2 er det derfor nødvendig å legge sammen de relevante 
tallene for mottakerforetaket og for alle foretak der det direkte eller indirekte eier 25 % eller mer av kapitalen eller 
stemmerettene.

5. Når det er nødvendig å skille mellom svært små bedrifter og andre små bedrifter, menes med svært små bedrifter 
foretak som har under ti ansatte.

6. Når et foretak på balansedagen ligger over eller under de finansielle grenseverdiene eller terskelen for antall 
ansatte, skal dette føre til at foretaket får eller mister status som «SMB», «mellomstor bedrift», «liten bedrift» eller 
«svært liten bedrift» først når forholdet gjentar seg over to regnskapsår på rad.

7. Antallet ansatte tilsvarer antallet arbeidsenheter per år (årsverk), dvs. antallet lønnstakere som arbeider heltid i 
et helt år, idet deltidsarbeid og sesongarbeid regnes i deler av en enhet. Året som skal legges til grunn, er den siste 
avsluttede regnskapsperiode.

8. Terskelverdiene for omsetning eller samlet balanse skal være de for siste godkjente regnskapsperiode på tolv 
måneder. For nyetablerte foretak som ennå ikke har foretatt noen regnskapsavslutning, skal tersklene som benyttes være 
tall basert på et pålitelig overslag gjort i løpet av regnskapsåret.»
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VEDLEGG II

Oversikt over sammendrag av opplysninger som skal gis ved iverksetting av en støtteordning unntatt etter 
denne forordning og ved tildeling av individuell støtte unntatt etter denne forordning som ikke omfattes av en 

støtteordning

Sammendrag av opplysninger om statsstøtte gitt i samsvar med kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2001

Opplysninger som skal gis Merknader

Medlemsstat

Region Angi regionens navn dersom støtten gis av regionale eller 
lokale myndigheter 

Navnet på støtteordningen eller på bedriften som mottar 
individuell støtte

Angi støtteordningens navn eller, ved individuell støtte, 
mottakerens navn.

I sistnevnte tilfelle kreves det ingen årsrapport det 
påfølgende år

Rettslig grunnlag Angi teksten til det nasjonale rettslige grunnlag for 
støtteordningen eller den individuelle støtten

Planlagte årlige utgifter i henhold til ordningen eller 
samlet individuell støtte gitt mottakerforetaket

Beløp oppgis i euro eller eventuelt i nasjonal valuta.

For støtteordninger: 

oppgi den eller de samlede årlige budsjettbevilgninger 
eller et overslag over skattemessig underskudd per år for 
alle former for støtte som inngår i ordningen.

For individuell støtte:

oppgi det samlede støttebeløp/skattemessige underskudd. 
Om relevant oppgis også antallet år støtten vil utbetales 
i rater, eller i hvor mange år det vil påløpe skattemessig 
underskudd.

For garantier oppgis i begge tilfeller de (høyeste) 
garanterte lånebeløpene

Høyeste støtteintensitet Oppgi høyeste støtteintensitet eller høyeste støttebeløp 
per støtteberettiget enhet

Gjennomføringsdato Oppgi datoen da støtte kan gis i henhold til støtteordningen 
eller datoen for tildeling av individuell støtte

Ordningens eller den individuelle støttens varighet Oppgi inntil hvilken dato (år og måned) støtten kan ytes 
i henhold til ordningen eller ved individuell støtte, og 
eventuelt den forventede dato (år og måned) for utbetaling 
av siste rate

Støttens formål For opplæringsstøtte oppgis hvorvidt det dreier seg om 
særskilt eller generell opplæring.

For generell opplæring må det vedlegges dokumentasjon 
(f.eks. beskrivelse av opplæringens innhold) som godtgjør 
at opplæringen er av generell karakter.
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Opplysninger som skal gis Merknader

Berørt(e) økonomisk(e) sektor(er)

  Alle sektorer

eller

 Landbruk

 Fiskeri og akvakultur

 Kullgruvedrift

 Alle produksjonssektorer

eller

 Jern- og stålindustri

 Skipsbygging

 Syntetiske fibrer

 Bilindustri

 Annen produksjon

 Alle tjenester

eller

 Sjøtransporttjenester

 Andre transporttjenester

 Finansielle tjenester

 Andre tjenester

Merknader:

Kryss av i listen dersom det er relevant

Navn og adresse til den myndighet som gir støtten

Andre opplysninger
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VEDLEGG III

Utforming av rapporten som jevnlig skal oversendes Kommisjonen

Utforming av den årlige rapport om støtteordninger unntatt etter en forordning om gruppeunntak vedtatt i 
henhold til artikkel 1 i rådsforordning (EF) nr. 994/98

Medlemsstatene skal bruke utformingen nedenfor ved de rapporter de er pålagt å framlegge for Kommisjonen i henhold 
til forordninger om gruppeunntak vedtatt på grunnlag av rådsforordning (EF) nr. 994/98.

Rapportene bør også framlegges i elektronisk form.

Opplysninger som kreves for alle støtteordninger unntatt ved en forordning om gruppeunntak vedtatt i henhold til 
artikkel 1 i rådsforordning (EF) nr. 994/98

1. Støtteordningens navn

2. Kommisjonsforordning om gruppeunntak som får anvendelse

3. Utgifter

 Det skal oppgis separate tall for alle støtteformer som inngår i ordningen eller for all individuell støtte (f.eks. 
tilskudd, lån på gunstige vilkår osv.). Beløpene skal oppgis i euro eller eventuelt i nasjonal valuta. Ved skatteutgifter 
må årlige skattemessige underskudd rapporteres. Dersom det ikke foreligger nøyaktige tall, kan det gis et overslag 
over slike underskudd.

 Utgiftene skal føres på følgende måte:

 For det aktuelle år skal følgende oppgis separat for alle støtteformer som inngår i ordningen (f.eks. tilskudd, lån på 
gunstige vilkår, garantier osv.):

3.1. Bevilgede beløp, (antatte) skattemessige underskudd eller andre underskudd, opplysninger om garantier osv. 
for nye støtteprosjekter. Ved garantiordninger bør det samlede beløpet som de nye bevilgede garantiene utgjør, 
rapporteres.

3.2. Faktiske utbetalinger, (antatte) skattemessige underskudd eller andre underskudd, opplysninger om garantier 
osv. for nye og løpende prosjekter. Ved garantiordninger bør følgende oppgis: det samlede beløpet for 
utestående garantier, hovedinntekter, inndrevne beløp, utbetalte godtgjørelser, ordningens driftsresultat for 
vedkommende år.

3.3. Antallet nye støtteprosjekter.

3.4. Overslag over det samlede antall arbeidsplasser som er blitt skapt eller bevart som følge av nye prosjekter 
(eventuelt).

3.5. Overslag over det samlede investeringsbeløp som det gis støtte til gjennom nye prosjekter.

3.6. Regional fordeling av beløpene under punkt 3.1, etter regioner definert på NUTS(1) nivå 2 eller lavere eller 
etter regioner i henhold til artikkel 87 nr. 3 bokstav a), c) og ikke-støtteberettigede regioner.

3.7. Sektorfordeling for beløpene under punkt 3.1 etter mottakernes næringssektor (ved flere sektorer angis hver 
enkelt sektors andel):

— landbruk

— fiskeri og/eller akvakultur

— kullgruvedrift

— produksjonsektorer

 herunder:

jern- og stålindustri

skipsbygging

syntetiske fibrer

bilindustri

andre produksjonssektorer (angis nærmere)

(1)    NUTS er nomenklaturen for regionale statistikkenheter i EF. 
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— tjenester

 herunder:

sjøtransporttjenester

andre transporttjenester

finansielle tjenester

andre tjenester (angis nærmere)

— andre sektorer (angis nærmere)

4.  Andre opplysninger og merknader


