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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2001

av 12. januar 2001

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

2003/EØS/23/73

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 2,

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 myndighet 
til ved forordning å fastsette en øvre grense, slik at 
støttetiltak under denne verdien ikke anses å oppfylle 
alle kriterier i traktatens artikkel 87 nr. 1 og dermed ikke 
faller inn under framgangsmåten for melding fastsatt i 
traktatens artikkel 88 nr. 3.

2) Kommisjonen har i en rekke vedtak anvendt traktatens 
artikkel 87 og 88, og har særlig klargjort støttebegrepet 
som omhandlet i traktatens artikkel 87 nr. 1. 
Kommisjonen har også vist sin politikk med hensyn til en 
øvre grense for bagatellmessig støtte, slik at artikkel 87 
nr. 1 ikke anses å få anvendelse på støtte under denne 
grensen, senest i kommisjonsmelding om regelen om 
bagatellmessig støtte(3). I lys av denne erfaring og med 
henblikk på større klarhet og rettssikkerhet, bør regelen 
om bagatellmessig støtte fastlegges i en forordning.

3) Tatt i betraktning de særlige regler som gjelder i 
landbruks-, fiskeri- og akvakultursektoren, og i 
transportsektoren, samt faren for at selv små støttebeløp 
innenfor disse sektorene vil kunne oppfylle kriteriene i 
traktatens artikkel 87 nr. 1, bør denne forordning ikke få 
anvendelse på disse sektorene.

4) I lys av Verdens handelsorganisasjons (WTO) avtale 
om subsidier og utjevningsavgifter(4) bør denne 
forordning ikke unnta eksportstøtte eller støtte som 
begunstiger innenlandske framfor importerte produkter. 
Støtte til dekning av kostnadene ved deltaking på 
handels-/varemesser eller til undersøkelser eller 
rådgivningstjenester som er nødvendige for lanseringen 
av et nytt eller eksisterende produkt på et nytt marked 
utgjør normalt ikke eksportstøtte.

5) På bakgrunn av Kommisjonens erfaring kan det fastslås at 
støtte som ikke overstiger en øvre grense på 100 000 euro 
over et tidsrom på tre år, ikke påvirker handelen mellom 
medlemsstatene og/eller ikke vrir eller truer med å vri 
konkurransen; slik støtte faller dermed ikke inn under 
traktatens artikkel 87 nr. 1. Den relevante treårsperioden 
er av glidende karakter, slik at for hver ny tildeling av 
bagatellmessig støtte må den samlede bagatellmessige 
støtten tildelt i de foregående tre årene fastslås. Den 
bagatellmessige støtten skal anses å være gitt i det 
øyeblikk det rettslige krav på å motta støtten overføres 
til mottakeren. Regelen om bagatellmessig støtte berører 
ikke foretakenes mulighet til, for samme prosjekt, også 
å motta statsstøtte godkjent av Kommisjonen eller i 
henhold til en forordning om gruppeunntak.

6) Med henblikk på åpenhet, likebehandling og korrekt 
anvendelse av den øvre grense for bagatellmessig støtte, 
bør medlemsstatene benytte samme beregningsmetode. 
For å forenkle slik beregning, og i samsvar med gjeldende 
praksis for anvendelse av regelen om bagatellmessig støtte, 
bør støttebeløp som gis i annen form enn kontanttilskudd, 
omregnes til brutto tilskuddsekvivalent. Ved beregning 
av tilskuddsekvivalenten til støtte som utbetales i flere 
rater, og ved beregning av støtte i form av lån på gunstige 
vilkår, er det nødvendig å benytte den markedsrente 
som gjaldt da støtten ble gitt. Med henblikk på en 
ensartet, åpen og enkel anvendelse av statsstøttereglene, 
bør markedsrentene for denne forordning anses som 
referansesatser, forutsatt at eventuelle lån på gunstige 
vilkår sikres på vanlig måte og ikke innebærer noen 
unormalt stor risiko. Referansesatsene bør være de satser 
som jevnlig fastsettes av Kommisjonen på grunnlag av 
objektive kriterier og som offentliggjøres i De Europeiske 
Fellesskaps Tidende og på Internettet.

7) Kommisjonen er forpliktet til å sikre at statsstøttereglene 
overholdes, og særlig at støtte som er gitt i henhold til 
regelen om bagatellmessig støtte oppfyller vilkårene for 
slik støtte. Medlemsstatene bør bidra, i samsvar med 
samarbeidsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 10, 
til å lette gjennomføring av denne oppgaven ved å 
opprette et kontrollapparat som skal sikre at det samlede 
støttebeløp som gis til samme mottaker etter regelen om 
bagatellmessig støtte, ikke overstiger den øvre grense på 
100 000 euro over en periode på tre år. Når de berørte 
medlemsstater gir bagatellmessig støtte, bør de for 
dette formål underrette vedkommende foretak om at 
det er tale om bagatellmessig støtte, innhente fullstendig 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 13.1.2002, s. 30, 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. 6.
(3)    EFT C 68 av 6.3.1996, s. 9.
(4)    EFT L 336 av 23.12.1994, s. 156.
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informasjon om annen bagatellmessig støtte som foretaket 
har mottatt i løpet av de tre foregående år, samt forsikre 
seg om at den øvre grensen for bagatellmessig støtte ikke 
overstiges som følge av den nye støtten. Alternativt kan 
det opprettes et sentralt register for å kontrollere at den 
øvre grensen for bagatellmessig støtte overholdes.

8) På bakgrunn av Kommisjonens erfaring, og særlig tatt 
i betraktning det generelle behov for stadig å revidere 
politikken på statsstøtteområdet, bør gyldighetstiden 
for denne forordning begrenses. Dersom denne 
forordning ikke forlenges ved gyldighetstidens utløp, bør 
medlemsstatene ha en tilpasningsperiode på seks måneder 
med hensyn til støtteordninger for bagatellmessig støtte 
som omfattes av denne forordning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Virkeområde

Denne forordning får anvendelse på støtte til foretak i alle 
sektorer unntatt følgende: 

a) transportsektoren og virksomhet knyttet til produksjon, 
bearbeiding og markedsføring av produkter angitt i 
vedlegg I til traktaten,

b) støtte til eksportrelatert virksomhet, det vil si støtte som 
er direkte knyttet til eksportvolum, opprettelse og drift av 
distribusjonsnett eller til andre løpende utgifter knyttet til 
eksportvirksomhet,

c) støtte som forutsetter at det brukes innenlandske framfor 
importerte produkter.

Artikkel 2

Bagatellmessig støtte

1. Støtteordninger som oppfyller vilkårene i nr. 2 og 3 skal 
anses som ikke å oppfylle alle kriterier i traktatens artikkel 87 
nr. 1 og er derfor ikke omfattet av meldeplikten fastsatt i 
traktatens artikkel 88 nr. 3.

2. Samlet bagatellmessig støtte som gis til et foretak, skal 
ikke overstige 100 000 euro over en treårsperiode. Denne øvre 
grense gjelder uavhengig av støttens form og formål.

3. Den øvre grense fastsatt i nr. 2 skal uttrykkes som 
kontanttilskudd. Alle tall som benyttes skal være bruttobeløp, 
dvs. før direkte beskatning. Når støtte gis i en annen form enn 
som tilskudd, skal støttebeløpet være det samme som støttens 
brutto tilskuddsekvivalent.

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

Artikkel 3

Kumulering og kontroll

1. Når en medlemsstat gir et foretak bagatellmessig 
støtte, skal den underrette foretaket om at det er tale om 
bagatellmessig støtte og innhente fra vedkommende foretak 
fullstendige opplysninger om annen bagatellmessig støtte som 
det har mottatt i løpet av de tre foregående årene.

Medlemsstaten kan først gi den nye bagatellmessige støtten når 
den har forsikret seg om at dette ikke vil føre til at den samlede 
bagatellmessige støtte mottatt i løpet av referanseperioden på 
tre år overstiger den øvre grensen fastsatt i artikkel 2 nr. 2.

2. Dersom en medlemsstat har opprettet et sentralt register 
over bagatellmessig støtte med fullstendige opplysninger om 
alle former for bagatellmessig støtte gitt av en myndighet i 
denne medlemsstaten, får kravet i nr. 1 annet ledd ikke lenger 
anvendelse fra det tidspunkt registeret dekker et tidsrom på tre 
år.

3. Medlemsstatene skal registrere og samle alle opplysninger 
om anvendelsen av denne forordning. Slik dokumentasjon skal 
omfatte alle opplysninger som er nødvendige for å fastslå at 
vilkårene i denne forordning er overholdt. Opplysninger om 
individuelle tildelinger av bagatellmessig støtte skal bevares 
i ti år fra og med den dato da støtten ble gitt, og med hensyn 
til støtteordninger for bagatellmessig støtte, i ti år fra og med 
den dato da den siste individuelle støtte i henhold til ordningen 
ble gitt. Den aktuelle medlemsstat skal på skriftlig anmodning 
framlegge for Kommisjonen innen 20 virkedager, eller 
eventuelt et lengre tidsrom som fastsatt i anmodningen, alle 
opplysninger som Kommisjonen anser som nødvendige for å 
kunne vurdere om vilkårene i denne forordning er overholdt, 
særlig det samlede beløp for bagatellmessig støtte som er gitt 
til et foretak.

Artikkel 4

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.
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2. Ved utløpet av denne forordnings gyldighetstid skal støtteordninger for bagatellmessig støtte som hører 
inn under denne forordning, fortsatt nyte godt av dens bestemmelser i en tilpasningsperiode på seks måneder.

I løpet av tilpasningsperioden kan ordningene fortsatt anvendes på vilkårene fastsatt i denne forordning.

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


