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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/2001

av 12. januar 2001

om anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellomstore bedrifter(*)

2003/EØS/23/74

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) i) og 
bokstav b),

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 å erklære, i samsvar med traktatens artikkel 87, at 
støtte til små og mellomstore bedrifter under visse 
omstendigheter er forenlig med det felles marked og 
ikke er underlagt meldeplikten omhandlet i traktatens 
artikkel 88 nr. 3.

2) Forordning (EF) nr. 994/98 gir dessuten Kommisjonen 
myndighet til å erklære, i samsvar med traktatens 
artikkel 87, at støtte som er i samsvar med kartet som 
er godkjent av Kommisjonen for hver medlemsstat 
for tildeling av regionstøtte, er forenlig med det felles 
marked og ikke omfattes av meldeplikten omhandlet i 
traktatens artikkel 88 nr. 3.

3) Kommisjonen har i en rekke vedtak anvendt traktatens 
artikkel 87 og 88 på små og mellomstore bedrifter 
innenfor og utenfor regioner som er gitt støtte, og har 
dessuten vist sin politikk på dette området, senest i 
Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til små og 
mellomstore bedrifter(3) og i retningslinjene for nasjonal 
regionstøtte(4). I lys av Kommisjonens betydelige erfaring 
med anvendelsen av disse artiklene på små og mellomstore 
bedrifter og i lys av de generelle bestemmelsene om 
små og mellomstore bedrifter og om regionstøtte som 

Kommisjonen har offentliggjort på bakgrunn av nevnte 
artikler, bør Kommisjonen for å sikre et effektivt tilsyn 
samt for å forenkle saksbehandlingen uten å svekke 
Kommisjonens kontroll, benytte myndigheten den er gitt 
i henhold til forordning (EF) nr. 994/98.

4) Denne forordning berører ikke medlemsstatenes mulighet 
til å melde støtte til små og mellomstore bedrifter. 
Kommisjonen vil vurdere slike meldinger særlig i lys 
av kriteriene fastsatt i denne forordning. Fellesskapets 
retningslinjer for statsstøtte til små og mellomstore 
bedrifter bør oppheves fra og med datoen for denne 
forordnings ikrafttredelse, da innholdet erstattes med 
denne forordning.

5) Små og mellomstore bedrifter spiller en avgjørende 
rolle med hensyn til å skape arbeidsplasser, og på det 
generelle plan bidrar de til sosial stabilitet samtidig 
som de utgjør en økonomisk drivkraft. Deres utvikling 
kan likevel bli hemmet av markedets ufullkommenhet. 
De har ofte vansker med å skaffe kapital eller kreditt, 
da det er vanskelig å oppnå risikovillig kapital på 
visse finansmarkeder, og fordi de ofte kan stille bare 
begrensede garantier. Begrensede ressurser kan også 
bidra til å innskrenke deres tilgang til informasjon, særlig 
med hensyn til ny teknologi og potensielle markeder. 
På bakgrunn av disse betraktninger bør formålet med 
støtte som unntas ved denne forordning, være å lette 
utviklingen av små og mellomstore bedrifters økonomiske 
virksomhet, forutsatt at slik støtte ikke endrer vilkårene 
for handel i et omfang som strider mot felles interesser.

6) Denne forordning bør unnta alle former for individuell 
støtte som oppfyller alle relevante krav i denne forordning, 
og alle støtteordninger, forutsatt at støtte som kan gis 
etter ordningen, oppfyller alle relevante krav i denne 
forordning. Med henblikk på å sikre effektivt tilsyn og 
forenklet saksbehandling uten å svekke Kommisjonens 
gransking, bør støtteordninger og individuell støtte som 
ikke gis i henhold til en støtteordning, inneholde en 
uttrykkelig henvisning til denne forordning.

7) Denne forordning bør få anvendelse uten å berøre de 
særskilte regler fastsatt i visse forordninger og direktiver 
om statsstøtte i visse sektorer, som gjeldende regler for 
statsstøtte til skipsbygging, og bør ikke få anvendelse på 
landbruk, fiskeri og/eller akvakultur.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 13.1.2002, s. 33, 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. 15.
(3)    EFT C 213 av 23.7.1996, s. 4.
(4)    EFT C 74 av 10.3.1998, s. 9.
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8) For å fjerne ulikheter som kan føre til konkurransevridning, 
og for å lette samordningen mellom ulike initiativer 
i Fellesskapet og på nasjonalt plan som gjelder små 
og mellomstore bedrifter, samt av hensyn til klarhet i 
saksbehandlingen og til rettssikkerheten, bør definisjonen 
av «små og mellomstore bedrifter» brukt i denne 
forordning være den samme som den i kommisjonsreko
mmandasjon 96/280/EF av 3. april 1996 om definisjonen 
av små og mellomstore bedrifter(5). Denne definisjonen 
ble også brukt i Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte 
til små og mellomstore bedrifter(6).

9) I samsvar med Kommisjonens faste praksis og for å 
sikre at støtte er forholdsmessig og ikke høyere enn 
nødvendig, bør grensene for støtte heller uttrykkes som 
støtteintensitet i forhold til en rekke støtteberettigede 
kostnader enn uttrykt som høyeste støttebeløp.

10) For å fastslå hvorvidt støtte er forenlig med det felles 
marked eller ikke 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 gitt 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 
reglene for statsstøtte bør markedsrentesatsene for denne 
forordning være referansesatsene, forutsatt at eventuelle 
lån på gunstige vilkår sikres på vanlig måte og ikke 
innebærer noen unormalt stor risiko. Referansesatsene 
bør være de som jevnlig fastsettes av Kommisjonen på 
grunnlag av objektive kriterier og som offentliggjøres i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende og på Internettet.

11) Tatt i betraktning forskjellene mellom små bedrifter og 
mellomstore bedrifter bør det fastsettes forskjellige øvre 
grenser for støtteintensitet for hver av de to kategoriene 
bedrifter.

12) På bakgrunn av Kommisjonens erfaring bør de øvre 
grenser for støtteintensitet fastsettes på et nivå som 
ivaretar behovet for på den ene side i størst mulig grad 
å begrense konkurransevridning i vedkommende sektor, 
og på den annen side å fremme utviklingen av små og 
mellomstore bedrifters økonomiske virksomhet.

13) Det er hensiktsmessig å fastsette ytterligere vilkår 
som bør oppfylles av alle støtteordninger eller all 
individuell støtte som unntas ved denne forordning. 
Under henvisning til traktatens artikkel 87 nr. 3 
bokstav c) bør slik støtte normalt ikke bare føre til at 
driftskostnader som mottakeren normalt vil måtte bære, 
reduseres periodisk eller jevnlig, og støtten bør dessuten 
stå i forhold til de ulemper som må overvinnes for å 
sikre de sosioøkonomiske fordeler som anses å være i 
Fellesskapets interesse. Det er derfor hensiktsmessig 
å begrense denne forordnings virkeområde til støtte 
gitt i tilknytning til visse materielle og immaterielle 
investeringer, visse tjenester som ytes mottakerne samt 
visse andre former for virksomhet. I lys av Fellesskapets 
overkapasitet innen transportsektoren, med unntak 
av rullende jernbanemateriell, bør støtteberettigede 
investeringskostnader for foretak som har sin viktigste 
økonomiske virksomhet i transportsektoren ikke omfatte 
transportmidler og -utstyr.

14) Denne forordning bør unnta støtte til små og 
mellomstore bedrifter uavhengig av bedriftenes 
geografiske beliggenhet. Investeringer i og opprettelse 
av arbeidsplasser kan bidra til økonomisk utvikling 
i vanskeligstilte regioner i Fellesskapet. Små og 
mellomstore bedrifter i disse regionene lider både under 
strukturelle problemer i tilknytning til sin beliggenhet og 
vansker som skriver seg fra bedriftenes størrelse. Det er 
derfor hensiktsmessig å fastsette høyere øvre grenser 
for små og mellomstore bedrifter i regioner som mottar 
støtte.

15) For at ikke en investerings kapitalfaktor skal bli 
begunstiget i forhold til sysselsettingsfaktoren, bør denne 
forordning fastsette mulighet for å måle investeringsstøtte 
på grunnlag enten av investeringskostnadene 
eller kostnadene ved nyansettelser knyttet til 
investeringsprosjektets gjennomføring.

16) I lys av Verdens handelsorganisasjons avtale (WTO) 
om subsidier og utjevningsavgifter(7) 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.

17) Under hensyn til behovet for å oppnå likevekt mellom i 
størst mulig grad å begrense konkurransevridning i den 
sektor som mottar støtte og denne forordnings formål, 
bør individuell støtte som overstiger et fastsatt øvre 
beløp, ikke unntas ved denne forordning, uavhengig av 
om støtten gis etter en støtteordning som er unntatt ved 
denne forordning.

(5)    EFT L 107 av 30.4.1996, s. 4.
(6)    EFT C 213 av 23.7.1996, s. 4. (7)    EFT L 336 av 23.12.1994, s. 156.
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18) For å sikre at støtten er nødvendig og fungerer som en 
oppmuntring til å utvikle bestemte former for virksomhet, 
bør støtte til virksomhet som mottakeren uansett ville 
drive på grunnlag av markedsvilkårene alene, ikke unntas 
ved denne forordning.

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

20) For å sikre åpenhet og effektiv kontroll i samsvar med 
artikkel 3 i forordning (EF) nr. 994/98, bør det opprettes 
et standardskjema, 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, med henblikk på offentliggjøring i 
De Europeiske Fellesskaps Tidende. 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 framlegge for Kommisjonen, herunder krav om 
at informasjon foreligger i elektronisk form, da den 
nødvendige teknologi nå er allment tilgjengelig.

21) På bakgrunn av Kommisjonens erfaring, og særlig tatt 
i betraktning behovet for stadig å revidere politikken 
på statsstøtteområdet, 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

1. Denne forordning får anvendelse på støtte til små og 
mellomstore bedrifter i alle sektorer, uten å berøre særlige 
fellesskapsforordninger eller -direktiver vedtatt i henhold til 
EF-traktaten og som gjelder tildeling av statsstøtte i visse 
sektorer, uansett om de er mer eller mindre restriktive enn 
denne forordning.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på

a) virksomhet knyttet til produksjon, bearbeiding eller 
markedsføring av produkter oppført 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 løpende utgifter knyttet til 
eksportvirksomhet,

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

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) «investering i materielle aktiva», investering i faste 
materielle anleggsmidler ved opprettelse av et nytt foretak, 
utvidelse av et eksisterende foretak eller igangsetting av 
virksomhet som innebærer en grunnleggende endring i 
et eksisterende foretaks produkt eller produksjonsprosess 
(særlig gjennom rasjonalisering, omstrukturering eller 
modernisering). En investering i anleggsmidler i form av 
overtakelse av et foretak som er nedlagt eller som ville blitt 
nedlagt dersom det ikke var blitt overtatt, skal også anses 
som en investering i materielle aktiva,

d) «investering i immaterielle aktiva», investering i 
overføring av teknologi ved erverv av patentrettigheter, 
lisenser, know-how eller ikke-patentert teknisk viten,

e) «brutto støtteintensitet», støttebeløpet 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 beløpet 
være støttens tilskuddsekvivalent. Støtte som utbetales i 
flere rater skal diskonteres til sin verdi 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,

f) «netto støtteintensitet», støttebeløpet etter skatt uttrykt i 
prosent av prosjektets støtteberettigede kostnader,

g) «antall ansatte», 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.
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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 skal 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 vilkårene 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.

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

Investering

1. Støtte til investering i materielle og immaterielle aktiva 
innenfor eller utenfor Fellesskapet 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 oppfyller vilkårene i nr. 2-6.

2. Brutto støtteintensitet skal ikke overstige:

a) 15 % for små bedrifter,

b) 7,5 % for mellomstore bedrifter.

3. Dersom investeringen gjøres i regioner som kvalifiserer 
til regionstøtte, skal støtteintensiteten ikke overstige den øvre 
grensen for regional investeringsstøtte fastsatt på kartet som 
Kommisjonen har godkjent for hver medlemsstat, med mer 
enn

a) 10 prosentpoeng brutto i regioner som omfattes av 
traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav c), forutsatt at den 
samlede netto støtteintensiteten ikke overstiger 30 %, eller

b) 15 prosentpoeng brutto i regioner som omfattes av 
traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a), forutsatt at den 
samlede netto støtteintensiteten ikke overstiger 75 %.

De høyere øvre grensene for regionstøtte skal få anvendelse 
bare dersom støtten gis på det vilkår at investeringen 
opprettholdes i regionen i en periode på minst fem år, samt at 
mottakerens bidrag til finansieringen er på minst 25 %.

4. De øvre grensene fastsatt i nr. 2 og 3 får anvendelse 
på støtteintensitet beregnet enten som prosent av 
investeringens støtteberettigede kostnader eller som prosent av 
lønnskostnadene ved sysselsetting skapt ved gjennomføringen 
av investeringen (støtte til jobbskaping), eller en kombinasjon 
av de to, forutsatt at støtten ikke overstiger det høyeste 
av de beløp som framkommer ved anvendelse av begge 
beregningsmåter.

5. Når støtte beregnes på grunnlag av investeringens 
kostnader, skal de støtteberettigede kostnadene for materielle 
aktiva være kostnadene knyttet til investering i grunn, 
bygninger, maskiner og utstyr. Innen transportsektoren skal 
transportmidler og -utstyr ikke inngå i de støtteberettigede 
kostnadene, med unntak for rullende jernbanemateriell. De 
støtteberettigede kostnader ved immaterielle investeringer skal 
være kostnadene ved erverv av teknologi.

6. Når støtten beregnes på grunnlag av skapt sysselsetting, 
skal støttebeløpet uttrykkes i prosent av lønnskostnadene for 
den skapte sysselsetting i en periode på to år, på følgende 
vilkår:

a) jobbskapingen skal være knyttet til gjennomføringen av 
et prosjekt for investering i materielle eller immaterielle 
aktiva. Det skal skapes sysselsetting innen en periode på 
tre år etter at investeringen er gjennomført,

b) investeringsprosjektet skal føre til en netto økning i antall 
ansatte i det aktuelle foretaket i forhold til gjennomsnittet 
for de seneste 12 månedene, og

c) den skapte sysselsetting skal opprettholdes i en periode på 
minst 5 år.

Artikkel 5

Rådgivningstjenester og andre tjenester og annen 
virksomhet

Støtte til små og mellomstore bedrifter 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 oppfyller følgende vilkår:

a) brutto støtte til rådgivningstjenester ytt av eksterne 
rådgivere skal ikke overstige 50 % av kostnadene for 
disse tjenestene. Det skal ikke dreie seg om tjenester som 
ytes løpende eller jevnlig og de skal ikke være knyttet 
til foretakets ordinære driftsutgifter, som rutinemessig 
skatterådgivning, rutinemessig juridisk bistand eller 
reklame,
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b) brutto støtte til deltaking på handels-/varemesser og 
utstillinger skal ikke overstige 50 % av tilleggskostnadene 
til leie, montering og drift av standen. Unntaket får 
anvendelse bare for et foretaks første deltaking på en 
bestemt messe eller utstilling.

Artikkel 6

Større individuelle støttebeløp

Tildeling av individuelle støtte skal ikke unntas ved denne 
forordning dersom den overstiger en av følgende terskler:

a) de samlede støtteberettigede kostnadene for hele prosjektet 
er minst 25 000 000 euro og

i) i områder som ikke er berettiget til regionstøtte, er 
brutto støtteintensitet minst 50 % av de øvre grensene 
for støtteintensitet fastsatt i artikkel 4 nr. 2,

ii) i områder som er berettiget til regionstøtte, er netto 
støtteintensitet minst 50 % av den øvre grensen for 
netto støtte som fastsatt i det regionale støttekartet for 
vedkommende region, eller

b) det samlede brutto støttebeløp er på minst 
15 000 000 euro.

Artikkel 7

Behovet for støtte

Støtte unntas etter denne forordning bare i de tilfeller der en 
medlemsstat før støtteprosjektet iverksettes

— har mottatt søknad om støtte fra mottakeren eller

— har vedtatt lovbestemmelser som gir rett til støtte 
på grunnlag av objektive kriterier uten ytterligere 
skjønnsvurdering fra medlemsstatens side.

Artikkel 8

Kumulering

1. De øvre grensene for støtte fastsatt i artikkel 4, 5 og 
6 får anvendelse uansett om prosjektstøtten finansieres 
utelukkende med statsmidler eller finansieres delvis 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 9

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 
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, herunder 
opplysninger om foretakets status som SMB. 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 alle opplysninger som 
Kommisjonen finner nødvendig 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 
som 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 10

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 ved denne forordning fortsatt 
være unntatt i en tilpasningsperiode på seks måneder.
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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 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. 70/2001

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 Det er underforstått at hovedformålet er å gi støtte til 
SMBer. Dette feltet gir anledning til nærmere å angi 
(sekundære) formål (f.eks. bare små bedrifter eller 
SMBer, investeringsstøtte/støtte til rådgivningstjenester)
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Opplysninger som skal gis Merknader

Berørt(e) økonomisk(e) sektor(er)

  Alle sektorer

 eller

   Kullgruvedrift

   Alle produksjonssektorer

  eller

  Jern- og stålindustri

  Skipsbygging

  Syntetiske fibrer

  Bilindustri

  Annen produksjon

  Alle tjenester

 eller

  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 oppgis et 
overslag over slike underskudd. 

 Utgiftene skal føres på følgende måte:

 For det rapportår som skal revideres, skal følgende oppgis separat for alle støtteformer som inngår i støtteordningen 
(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):

kullgruvedrift

produksjonssektorer

herunder:

jern- og stålindustri

skipsbygging

syntetiske fibrer

bilindustri

andre produksjonssektorer (angis nærmere)

tjenester

herunder:

transporttjenester

finansielle tjenester

andre tjenester (angis nærmere)

andre sektorer (angis nærmere)

4.  Andre opplysninger og merknader

(1)    NUTS er nomenklaturen for regionale statistikkenheter i Det europeiske fellesskap.


