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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 364/2004

av 25. februar 2004

om endring av forordning (EF) nr. 70/2001 for å utvide dens virkeområde til å omfatte støtte til  
forskning og utvikling(*)

2007/EØS/26/43

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) punkt 
i) og bokstav b),

etter offentliggjøring av utkast til denne forordning(2),

etter samråd med Den rådgivende komité for statsstøtte og

ut fra følgende betraktninger:

1)  Definisjonen av små og mellomstore bedrifter (SMB) i 
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(3) er den 
som er brukt i kommisjonsrekommandasjon 96/280/EF 
av 3. april 1996 om definisjonen av små og mellomstore 
bedrifter(4). Nevnte rekommandasjon er blitt erstattet 
med rekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 
om definisjonen av svært små, små og mellomstore 
bedrifter(5), med virkning fra 1. januar 2005.

2)  Reglene bør tydeliggjøres for tilfeller der en investering 
gjøres i et område som er berettiget til regionstøtte, men 
i en sektor der regionstøtte er forbudt. De øvre grensene 
for regionstøtte bør få anvendelse bare dersom både den 
region der investeringen gjennomføres og den sektor 
støttemottakeren tilhører er berettiget til regionstøtte. 
Reglene som krever melding av store individuelle 
støttebeløp over en viss grense bør derfor tydeliggjøres.

3)  Erfaring har vist at det er ønskelig å ha en ensartet og 
forenklet rapporteringsordning for årlige rapporter vedtatt 
i henhold til artikkel 27 i rådsforordning (EF) nr. 659/1999 
av 22. mars 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 
anvendelsen av EF-traktatens artikkel 93(6). De særlige 
bestemmelsene om rapportering fastsatt i vedlegg III til 
forordning (EF) nr. 70/2001 bør derfor gjelde bare inntil 
det er vedtatt en generell rapporteringsordning.

4)  Det må fastsettes bestemmelser om vurderingen av om 
støtte til små og mellomstore bedrifter som er gitt uten 
Kommisjonens forhåndsgodkjenning før ikrafttredelsen 
av forordning (EF) nr. 70/2001, er forenlig med det felles 
marked.

5)  Støtte til forskning og utvikling kan bidra til økonomisk 
vekst, styrket konkurranseevne og økt sysselsetting. 
Støtte til forskning og utvikling i små og mellomstore 
bedrifter er ytterst viktig, ettersom en av de strukturelle 
ulempene ved slike bedrifter er at det kan være 
vanskelig for dem å få tilgang til ny teknologi og 
teknologioverføring. Samtidig har Kommisjonen inntatt 
det standpunkt i Fellesskapets rammebestemmelser om 
statsstøtte til forskning og utvikling(7) at det kan antas 
at statsstøtte til forskning og utvikling vil oppmuntre 
små og mellomstore bedrifter til økt innsats innenfor 
forskning og utvikling ettersom de vanligvis bruker bare 
en liten prosentdel av sin omsetning på forskning og 
utvikling. På grunnlag av sine erfaringer med anvendelsen 
av Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte til 
forskning og utvikling i små og mellomstore bedrifter 
har Kommisjonen derfor besluttet at det er berettiget å 
unnta slik støtte fra kravet om forhåndsmelding, idet det 
også tas hensyn til at slik støtte bare i svært begrenset 
omfang vil kunne påvirke konkurransen i negativ retning. 
Dette gjelder også støtte til forundersøkelser og støtte til 
å dekke patentkostnader så vel som individuell støtte som 
ikke overstiger visse grenser.

6)  Virkeområdet for forordning (EF) nr. 70/2001 bør derfor 
utvides til å omfatte støtte til forskning og utvikling gitt 
til små og mellomstore bedrifter i så mange sektorer som 
mulig.

7)  Visse definisjoner i forordning (EF) nr. 70/2001 bør endres 
for å ta hensyn til de særlige forhold ved statsstøtte til 
forskning og utvikling, og andre bør legges til. Særlig bør 
de definisjoner av stadiene i forskning og utvikling som 
finnes i vedlegg I til Fellesskapets rammebestemmelser 
om statsstøtte til forskning og utvikling, tilføyes. 
Listen over støtteberettigede kostnader bør svare til 
listen i vedlegg II til rammebestemmelsene, med visse 
avklaringer som er nødvendige for å gjenspeile det 
faktum at en forordning kommer direkte til anvendelse 
i medlemsstatene. Støttemottakere bør ikke kunne få 
dobbel økonomisk støtte for samme forskningsresultater.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 63 av 28.2.2004, s. 22, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2004 av 24. september 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 12 av 10.3.2005, s. 49.

(1) EFT L 142 av 14.5.1998, s. 1.
(2) EUT C 190 av 12.8.2003, s. 3.
(3) EFT L 10 av 13.1.2001, s. 33.
(4) EFT L 107 av 30.4.1996, s. 4.
(5) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36.
(6) EFT L 83 av 27.3.1999, s. 1. Forordningen endret ved tiltredelsesakten  

av 2003. (7) EFT C 45 av 17.2.1996, s. 5.
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8)  Retningslinjene i Fellesskapets rammebestemmelser om 
statsstøtte til forskning og utvikling med hensyn til 
om visse tiltak utgjør statsstøtte i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 1, er fortsatt relevante for denne forordnings 
formål.

9)  For å oppmuntre til spredning av forskningsresultater kan 
små og mellomstore bedrifter motta støtte til kostnader 
ved å oppnå og få godkjent patent og andre industrielle 
eiendomsretter som er resultat av forsknings- og 
utviklingsvirksomhet. Det bør ikke være en forutsetning 
for å unnta slik støtte at den virksomhet som førte til den 
berørte rettighet også mottok støtte. Det er tilstrekkelig 
at virksomheten ville vært berettiget til forsknings- og 
utviklingsstøtte.

10)  Ikke all forsknings- og utviklingsstøtte til små og 
mellomstore bedrifter kan unntas i henhold til forordning 
(EF) nr. 70/2001. Den øvre grense i Fellesskapets 
rammebestemmelser om statsstøtte til forskning og 
utvikling som gjelder for individuelle meldinger, bør 
også gjelde for individuell støtte som kan unntas i 
henhold til nevnte forordning. Særlige regler bør også 
fortsatt gjelde for Eureka-prosjekter som hører inn under 
virkeområdet for erklæringen fra ministerkonferansen i 
Hannover 6. november 1985, og som anses for å være av 
felles europeisk interesse.

11)  Forordning (EF) nr. 70/2001 bør ikke unnta støtte gitt i 
form av et forskudd som uttrykt som en prosentdel av 
støtteberettigede kostnader overstiger den støtteintensi-
teten som er fastsatt i nevnte forordning og skal tilbake-
betales bare dersom forskningsvirksomheten er vellykket, 
slik det er fastsatt i rammebestemmelsene om statsstøtte til 
forskning og utvikling, ettersom Kommisjonen vurderer 
støtte som kan kreves tilbakebetalt fra sak til sak og tar 
hensyn til de foreslåtte vilkårene for tilbakebetaling.

12)  Forordning (EF) nr. 70/2001, som endret ved denne 
forordning, får anvendelse bare på statsstøtte til forskning 
og utvikling som gis til små og mellomstore bedrifter. 
Fellesskapets rammebestemmelser om statsstøtte 
til forskning og utvikling skal fortsatt anvendes ved 
vurdering av all støtte til forskning og utvikling som 
meldes til Kommisjonen.

13)  Forordning (EF) nr. 70/2001 bør derfor endres —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning (EF) nr. 70/2001 gjøres følgende endringer:

1.  I artikkel 1 nr. 2 gjøres følgende endringer:

a)  bokstav a) skal lyde:

«a)  støtte i henhold til artikkel 4 og 5 til virksomhet 
knyttet til produksjon, bearbeiding eller 
markedsføring av produkter oppført i vedlegg I til 
traktaten,»

b)  ny bokstav d) skal lyde:

«d)  støtte som hører inn under virkeområdet for 
rådsforordning (EF) nr. 1407/2002(*).
_____________
(*)  EFT L 205 av 2.8.2002, s. 1.»

2.  I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a)  I bokstav e) skal nytt ledd lyde:

 «For støtte til forskning og utvikling (FoU) skal brutto 
støtteintensitet for et FoU-prosjekt som gjennomføres 
i samarbeid mellom offentlige forskningsinstitusjoner 
og bedrifter, beregnes på grunnlag av den samlede 
støtten som består av direkte statsstøtte til et bestemt 
forskningsprosjekt og, der de utgjør støtte, bidrag 
til prosjektet fra offentlige institusjoner for høyere 
utdanning eller forskningsinstitusjoner.» 

b)  Ny bokstav h), i) og j) skal lyde:

«h)  «grunnforskning», en virksomhet som utøves 
med sikte på å utvide vitenskapelig og teknisk 
kunnskap som ikke er knyttet til industrielle eller 
kommersielle formål, 

i)  «industriell forskning», planlagt forskning eller 
kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av 
ny kunnskap, der formålet er at slik kunnskap 
kan være nyttig for å utvikle nye produkter, 
prosesser eller tjenester eller kan føre til betydelig 
forbedring av eksisterende produkter, prosesser 
eller tjenester, 

j)  «utvikling før konkurransestadiet», overføring 
av resultatene av industriell forskning til en 
plan, utkast eller skisse for nye, endrede eller 
forbedrede produkter, prosesser eller tjenester, 
enten de er beregnet på salg eller bruk, herunder 
utforming av en første prototype som ikke kan 
utnyttes kommersielt. Dette kan også omfatte 
begrepsmessig utforming og skisser av andre 
produkter, prosesser eller tjenester og innledende 
demonstrasjonsprosjekter eller forsøksprosjekter, 
forutsatt at slike prosjekter ikke kan omdannes 
eller utnyttes til industrielle eller kommersielle 
formål. Det omfatter ikke rutinemessige 
eller regelmessige endringer av produkter, 
produksjonslinjer, produksjonsprosesser, 
eksisterende tjenester og annen pågående 
virksomhet, selv om slike endringer kan innebære 
forbedringer.» 

3.  I artikkel 4 skal nr. 2 og 3 lyde:

 «2.  Dersom investeringen gjøres i områder eller sektorer 
som ikke er berettiget til regionstøtte i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 3 bokstav a) og c) på det tidspunkt støtten 
gis, skal brutto støtteintensitet ikke overstige

a)  15 % for små bedrifter, 

b)  7,5 % for mellomstore bedrifter.
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 3.  Dersom investeringen gjøres i områder og sektorer 
som er berettiget til regionstøtte på det tidspunkt støtten 
gis, 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 områder som omfattes av 
traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav c), forutsatt at 
samlet netto støtteintensitet ikke overstiger 30 %, eller

b)  15 prosentpoeng brutto i områder som omfattes av 
traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a), forutsatt at 
samlet netto støtteintensitet ikke overstiger 75 %.

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

4.  Ny artikkel 5a, 5b og 5c skal lyde:

 «Artikkel 5a

 Støtte til forskning og utvikling

 1.  Støtte til forskning og utvikling skal være forenlig 
med det felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 
nr. 3 bokstav c) og skal unntas fra meldingsplikten fastsatt 
i traktatens artikkel 88 nr. 3 dersom den oppfyller vilkårene 
i nr. 2-5.

 2.  Hele støtteprosjektet skal falle inn under de stadier 
av forskning og utvikling som er definert i artikkel 2 
bokstav h), i) og j).

 3.  Brutto støtteintensitet, beregnet på grunnlag av 
prosjektets støtteberettigede kostnader, skal ikke 
overstige:

a)  100 % for grunnforskning, 

b)  60 % for industriell forskning, 

c)  35 % for utvikling før konkurransestadiet.

 Dersom et prosjekt omfatter ulike stadier av forskning 
og utvikling, skal tillatt støtteintensitet fastsettes 
på grunnlag av veid gjennomsnitt av de respektive 
tillatte støtteintensitetene, beregnet på grunnlag av de 
støtteberettigede kostnadene.

 For samarbeidsprosjekter skal det høyeste støttebeløpet til 
hver mottaker ikke overstige den tillatte støtteintensiteten 
beregnet på grunnlag av de støtteberettigede kostnadene 
den berørte støttemottakeren har hatt.

4.  De øvre grensene i nr. 3 kan økes på følgende måte opp 
til en høyeste brutto støtteintensitet på 75 % for industriell 
forskning og 50 % for utvikling før konkurransestadiet:

a)  dersom prosjektet gjennomføres i et område som på 
tidspunktet for tildeling av støtten er berettiget til 
regionstøtte, kan høyeste brutto støtteintensitet økes 

med 10 prosentpoeng brutto i områder som omfattes 
av traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav a) og med 
5 prosentpoeng brutto i områder som omfattes av 
traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav c), 

b)  dersom prosjektets formål er forskning som kan 
anvendes i flere sektorer og gjennomføres på tverrfaglig 
grunnlag i samsvar med målsettingen, oppgavene og 
de tekniske målene for et visst prosjekt eller program 
gjennomført som ledd i det sjette rammeprogram for 
forskning og utvikling, opprettet ved europaparla-
ments- og rådsbeslutning 1513/2002/EF(*) eller et 
senere rammeprogram for forskning og utvikling eller 
Eureka, kan høyeste brutto støtteintensitet økes med 
15 prosentpoeng brutto, 

c)  høyeste støtteintensitet kan økes med 10 prosentpoeng 
dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

i)  prosjektet innebærer effektivt samarbeid over 
landegrensene mellom minst to uavhengige parter 
i to medlemsstater, særlig som ledd i samordningen 
av nasjonal FoU-politikk; ett enkelt foretak i den 
medlemsstat som tildeler støtten kan ikke stå for 
mer enn 70 % av de støtteberettigede kostnadene, 
eller

ii)  prosjektet innebærer effektivt samarbeid mellom et 
foretak og en offentlig forskningsinstitusjon, særlig 
som ledd i samordning av nasjonal FoU-politikk, 
der den offentlige forskningsinstitusjonen står for 
minst 10 % av de støtteberettigede kostnadene og 
har rett til å offentliggjøre resultatene, forutsatt 
at de stammer fra forskning utført av nevnte 
institusjon, eller

iii)  resultatene av prosjektet får en omfattende 
spredning gjennom tekniske og vitenskapelige 
konferanser eller offentliggjøres i vitenskapelige 
og tekniske fagtidsskrifter.

 I henhold til punkt i) og ii) anses bruk av underlever-
andør ikke som effektivt samarbeid.

5.  I henhold til denne artikkel er følgende kostnader 
støtteberettigede:

a)  personalkostnader (forskere, teknikere og annet hjelpe-
personale i den grad de deltar i forskningsprosjektet), 

b)  kostnader til instrumenter og utstyr i den grad og for 
det tidsrom de anvendes i forskningsprosjektet. Der-
som slike instrumenter og slikt utstyr ikke anvendes 
i forskningsprosjektet i hele sin levetid, er bare de 
avskrivningskostnader som tilsvarer forskningspro-
sjektets varighet, beregnet i samsvar med god regn-
skapspraksis, støtteberettigede, 
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c)  kostnader til bygninger og grunn i den grad og 
for det tidsrom de anvendes i forskningsprosjektet. 
For bygninger er bare de avskrivningskostnader som 
tilsvarer forskningsprosjektets varighet, beregnet i 
samsvar med god regnskapspraksis, støtteberettigede. 
For grunn er kostnader til kommersiell overdragelse eller 
faktisk påløpte kapitalkostnader støtteberettigede, 

d)  kostnader til rådgivningstjenester og lignende 
tjenester som utelukkende anvendes i forbindelse 
med forskningsvirksomheten, herunder forskning, 
teknisk kunnskap og patenter kjøpt eller lisensiert 
fra eksterne kilder til markedspris, når transaksjonen 
gjennomføres på vanlige konkurransevilkår og uten 
noen form for stilltiende avtaler. Disse kostnadene 
er støtteberettigede bare opptil 70 % av de samlede 
støtteberettigede prosjektkostnadene, 

e)  ytterligere diverse kostnader som er direkte knyttet til 
forskningsprosjektet, 

f)  andre driftskostnader, herunder materialkostnader, 
forsyninger og lignende produkter som er direkte 
knyttet til forskningsvirksomheten.

 Artikkel 5b

 Støtte til tekniske forundersøkelser

 Støtte til tekniske forundersøkelser i forbindelse med 
industriell forskningsvirksomhet eller utviklingsvirk-
somhet før konkurransestadiet skal være forenlig med 
det felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3 
bokstav c) og skal unntas fra meldingsplikten fastsatt i 
traktatens artikkel 88 nr. 3, forutsatt at brutto støtteintensitet, 
beregnet på grunnlag av undersøkelseskostnadene, ikke 
overstiger 75 %.

 Artikkel 5c

 Støtte til patentkostnader

 1.  Støtte til kostnader ved å oppnå og få godkjent patent 
og andre industrielle eiendomsretter skal være forenlig 
med det felles marked i henhold til traktatens artikkel 87 
nr. 3 bokstav c) og skal unntas fra meldingsplikten fastsatt 
i traktatens artikkel 88 nr. 3 opp til det samme støttenivå 
som ville ha vært berettiget som FoU-støtte til den 
forskningsvirksomheten som opprinnelig førte til de 
berørte industrielle eiendomsrettene.

 2.  I henhold til nr. 1 er følgende kostnader støtte-
berettigede:

a)  alle kostnader forut for tildelingen av rettigheten i 
første jurisdiksjon, herunder kostnader ved utarbeiding, 
inngivelse og oppfølging av søknaden så vel som 
kostnader for å fornye søknaden før rettigheten er 
tildelt, 

b)  kostnader i forbindelse med oversetting samt andre 
kostnader ved å få tildelt rettigheten eller få den 
godkjent i andre jurisdiksjoner, 

c)  kostnader ved å forsvare rettighetens gyldighet under 
den formelle behandlingen av søknaden og mulige 
innsigelsesprosedyrer, også når slike kostnader påløper 
etter at rettigheten er tildelt. 

_____________
(*) EFT L 232 av 29.8.2002, s. 1.»

5.  Artikkel 6 skal lyde:

 «Artikkel 6

 Større individuelle støttebeløp

 1.  Individuell støtte som omfattes av artikkel 4 og 5 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)  brutto støtteintensitet i områder eller sektorer som 
ikke er berettiget til regionstøtte, er minst 50 % av 
de øvre grensene fastsatt i artikkel 4 nr. 2, 

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

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

 2.  Individuell støtte som omfattes av artikkel 5a, 5b og 
5c skal ikke unntas ved denne forordning dersom den når 
følgende terskler:

a)  de samlede støtteberettigede kostnadene for alle foretak 
som deltar i prosjektet er minst 25 000 000 euro, og

b)  det er foreslått å gi støtte med en brutto 
tilskuddsekvivalent på minst 5 000 000 euro til ett eller 
flere av de enkelte foretak.

 Dersom det gis støtte til et Eureka-prosjekt, skal tersklene 
i første ledd erstattes med følgende:

a)  de samlede støtteberettigede kostnadene for alle foretak 
som deltar i Eureka-prosjektet er minst 40 000 000 
euro, og

b)  det er foreslått å gi støtte med en brutto 
tilskuddsekvivalent på minst 10 000 000 euro til ett 
eller flere av de enkelte foretak.» 

6.  Ny artikkel 6a skal lyde:

 «Artikkel 6a

 Støtte som fortsatt skal meldes på forhånd til 
Kommisjonen

 1.  Individuell støtte eller støtte som gis i henhold til 
en støtteordning i form av ett eller flere forskudd som 
skal tilbakebetales bare dersom forskningsprosjektet er 
vellykket, skal ikke unntas ved denne forordning dersom 
det samlede forskuddsbeløpet uttrykt i prosent av de 
støtteberettigede kostnadene overstiger de intensitetene 
som er fastsatt i artikkel 5a, 5b eller 5c, eller grensen 
fastsatt i artikkel 6 nr. 2.
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 2.  Denne forordning berører ikke en medlemsstats 
plikt til å melde individuell støtte i henhold til andre 
bestemmelser om statsstøtte, særlig forpliktelsen til å melde 
eller underrette Kommisjonen om støtte til et foretak som 
mottar støtte til omstrukturering i henhold til Fellesskapets 
retningslinjer for statsstøtte til redning og omstrukturering 
av kriserammede foretak(*), og forpliktelsen til å melde 
regionstøtte til store investeringsprosjekter i samsvar med 
de aktuelle rammebestemmelser som gjelder for flere 
sektorer. 
____________
(*) EFT C 288 av 9.10.1999, s. 2.»

7.  I artikkel 8 skal nr. 1 lyde:

 «1.  De øvre grensene for støtte fastsatt i artikkel 4-6  
får anvendelse uansett om prosjektstøtten finansieres 
utelukkende med statsmidler eller finansieres delvis med 
fellesskapsmidler.» 

8.  I artikkel 9 skal nr. 3 lyde:

 «3.  Medlemsstatene skal utarbeide en årlig rapport 
om anvendelsen av denne forordning i samsvar med de 
gjennomføringsbestemmelsene om form og innhold i 
årlige rapporter som fastsettes i henhold til artikkel 27 i 
rådsforordning (EF) nr. 659/1999(*).

 Inntil slike bestemmelser trer i kraft, skal medlemsstatene 
utarbeide en årlig 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.
_______________
(*) EFT L 83 av 27.3.1999, s. 1.»

9.  Ny artikkel 9a skal lyde:

 «Artikkel 9a

 Overgangsbestemmelser

 1.  Meldinger om støtte til forskning og utvikling 
som er under behandling 19. mars 2004, skal fortsatt 
vurderes i henhold til Fellesskapets rammebestemmelser 
om statsstøtte til forskning og utvikling, mens alle andre 
meldinger under behandling skal vurderes i samsvar med 
bestemmelsene i denne forordning.

 2.  Støtteordninger som gjennomføres før 
ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, og støtte som 
gis etter slike ordninger uten Kommisjonens godkjenning 
og i strid med meldingsplikten fastsatt i traktatens artikkel 
88 nr. 3, skal anses som forenlige med det felles marked 
i henhold til traktatens artikkel 87 nr. 3, og skal unntas 
dersom de oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 
bokstav a) og artikkel 3 nr. 3 i denne forordning.

 Individuell støtte som gis uavhengig av støtteordninger 
før ikrafttredelsesdatoen for denne forordning, uten 
Kommisjonens godkjenning og i strid med meldingsplikten 
fastsatt i traktatens artikkel 88 nr. 3, skal anses som 
forenlig med det felles marked i henhold til traktatens 
artikkel 87 nr. 3, og skal unntas dersom den oppfyller alle 
vilkår i denne forordning, med unntak av kravet i artikkel 3 
nr. 1 om uttrykkelig henvisning til denne forordning.

 Støtte som ikke oppfyller disse vilkårene, skal 
vurderes av Kommisjonen i samsvar med de relevante 
rammebestemmelser, retningslinjer, meldinger og 
kunngjøringer.» 

10.  Vedlegg I erstattes med vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 1 nr. 10 får anvendelse fra 1. januar 2005.

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

Utferdiget i Brussel, 25. februar 2004.

 For Kommisjonen

 Mario Monti

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG I

Definisjon av små og mellomstore bedrifter

(Utdrag fra kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av små og mellomstore 
bedrifter (EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36))

DEFINISJON AV SVÆRT SMÅ, SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER VEDTATT AV KOMMISJONEN

Artikkel 1

Bedrift

Som bedrift anses enhver enhet som driver en økonomisk virksomhet, uansett juridisk form. Dette omfatter særlig 
selvstendig næringsdrivende og familieforetak som driver med håndverksvirksomhet eller annen virksomhet, og 
interessentskap eller foreninger som regelmessig deltar i en økonomisk virksomhet.

Artikkel 2

Antall ansatte og finansielle grenseverdier som definisjon av ulike bedriftskategorier

1.  Kategorien svært små, små og mellomstore bedrifter (SMB) omfatter bedrifter som sysselsetter færre enn 250 
personer og som har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, og/eller en samlet årsbalanse som ikke 
overstiger 43 millioner euro.

2.  Innenfor SMB-kategorien defineres en småbedrift som et foretak som sysselsetter færre enn 50 personer og som 
har en årsomsetning og/eller årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.

3.  Innenfor SMB-kategorien defineres en svært liten bedrift som et foretak som sysselsetter færre enn 10 personer 
og som har en årsomsetning og/eller årsbalanse som ikke overstiger 2 millioner euro.

Artikkel 3

Typer av bedrifter som tas i betraktning ved beregning av antall ansatte og finansielle beløp

1.  «Uavhengig bedrift», enhver bedrift som ikke er klassifisert som partnerbedrift i henhold til nr. 2 eller som 
tilknyttet bedrift i henhold til nr. 3.

2.  «Partnerbedrift», alle bedrifter som ikke er klassifisert som tilknyttede bedrifter i henhold til nr. 3, og som det 
er følgende forbindelse mellom: en bedrift (bedrift som befinner seg på et tidligere ledd i omsetningskjeden) som 
alene eller i fellesskap med en eller flere tilknyttede bedrifter i henhold til nr. 3 har 25 % eller mer av kapitalen eller 
stemmerettene i en annen bedrift (bedrift som befinner seg på et senere ledd i omsetningskjeden).

En bedrift kan imidlertid betegnes som uavhengig, dvs. uten partnerbedrift, selv om terskelen på 25 % nås eller 
overstiges av følgende investorer, forutsatt at disse investorene verken enkeltvis eller i fellesskap er tilknyttet, i henhold 
til nr. 3, den berørte bedriften:

a)  offentlige investeringsselskaper, venture-selskaper, fysiske personer eller grupper av enkeltpersoner som 
regelmessig utøver virksomhet som risikokapitalinvestorer som investerer egenkapital i ikke-børsnoterte bedrifter 
(«business angels»), forutsatt at samlet investering for disse private investorene i samme bedrift er mindre enn 
1 250 000 euro, 

b)  universiteter eller sentre for ideell forskning, 
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c)  institusjonelle investorer, herunder fond for regionutvikling, 

d)  selvstendige lokale myndigheter med et årlig budsjett på mindre enn 10 millioner euro og færre enn 5 000 
innbyggere.

3.  «Tilknyttet bedrift», alle bedrifter som har en av følgende forbindelser med hverandre:

a)  en bedrift sitter med flertallet av aksjeeiernes eller deltakernes stemmeretter i en annen bedrift,

b)  en bedrift har rett til å utpeke eller fjerne et flertall av medlemmene av administrasjons-, ledelses- eller 
kontrollorganet i en annen bedrift, 

c)  en bedrift har rett til å ha dominerende innflytelse på en annen bedrift i henhold til en kontrakt inngått med den 
bedriften eller i henhold til en bestemmelse i dens vedtekter, 

d)  en bedrift som er aksjeeier eller deltaker i en annen bedrift kontrollerer alene, i henhold til en avtale med andre 
aksjeeiere eller deltakere i denne bedriften, et flertall av aksjeeiernes eller deltakernes stemmeretter i denne 
bedriften.

En dominerende innflytelse anses ikke å foreligge dersom investorene nevnt i nr. 2 annet ledd ikke direkte eller indirekte 
deltar i forvaltningen av den berørte bedriften, med forbehold for deres rettigheter som aksjeeiere eller deltakere.

Bedrifter som opprettholder noen av de forbindelser som beskrives i første ledd gjennom en eller flere andre bedrifter, 
eller med en investor som nevnt i nr. 2, anses også for å være tilknyttet.

Bedrifter som opprettholder en eller flere slike forbindelser gjennom en fysisk person eller en gruppe fysiske personer 
som opptrer i fellesskap, skal også anses som tilknyttede bedrifter dersom de utøver sin virksomhet eller en del av sin 
virksomhet i det samme relevante marked eller i tilgrensende markeder.

Som et «tilgrensende marked» anses markedet for et produkt eller en tjeneste som befinner seg på et umiddelbart 
foregående eller etterfølgende ledd i omsetningskjeden.

4.  Med unntak av tilfellene nevnt i nr. 2 annet ledd kan en bedrift ikke anses som en SMB dersom 25 % eller mer 
av kapitalen eller stemmerettene direkte eller indirekte kontrolleres av ett eller flere offentlige organer enkeltvis eller i 
fellesskap.

5.  Bedrifter kan avgi en erklæring om sin status som uavhengig bedrift, partnerbedrift eller tilknyttet bedrift, samt 
om opplysningene om grenseverdiene fastsatt i artikkel 2. Erklæringen kan avgis selv om kapitalen er spredt på en slik 
måte at det ikke er mulig å fastslå nøyaktig hvem som eier den, og i så fall kan bedriften erklære i god tro at den har 
rimelig grunn til å anta at en enkelt bedrift eller flere innbyrdes tilknyttede bedrifter i fellesskap ikke eier 25 % eller 
mer av den. Slike erklæringer avgis med forbehold for de kontroller og undersøkelser som er fastsatt i nasjonale regler 
eller fellesskapsbestemmelser.

Artikkel 4

Data som skal anvendes ved beregning av antall ansatte og finansielle beløp samt referanseperiode

1.  Dataene som skal anvendes ved beregning av antall ansatte og finansielle beløp skal hentes fra siste godkjente 
regnskapsperiode og beregnes på årsbasis. De anvendes fra datoen for årsregnskapets avslutning. Beløpet som velges 
for omsetning beregnes uten merverdiavgift (mva) og andre indirekte skatter.

2.  Dersom en bedrift på datoen for årsregnskapets avslutning fastslår at den på årsbasis har over- eller underskredet 
de terskelverdier for antall ansatte eller finansielle beløp som er fastsatt i artikkel 2, fører dette til at svært små, små og 
mellomstore bedrifter får eller mister sin status bare dersom dette inntreffer i to år på rad.

3.  For nyetablerte bedrifter som ennå ikke har foretatt noen regnskapsavslutning, skal dataene som anvendes være 
basert på et pålitelig overslag gjort i løpet av regnskapsåret.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 26/388 7.6.2007

Artikkel 5

Antall ansatte

Antall ansatte tilsvarer antall arbeidsenheter per år (årsverk), dvs. antall personer som har arbeidet heltid i den berørte 
bedriften eller for bedriftens regning i hele referanseåret. Arbeid utført av personer som ikke har arbeidet hele året, 
av personer som har arbeidet deltid, uansett varighet, og arbeid utført av sesongarbeidere beregnes som brøkdeler av 
årsverk. Som ansatte regnes:

a)  lønnstakere, 

b)  personer som arbeider for bedriften og som har en underordnet stilling i den og sidestilles med arbeidstakere i 
henhold til nasjonal lovgivning, 

c)  disponerende eiere, 

d)  deltakere som utøver regelmessig virksomhet i bedriften og får økonomiske fordeler fra bedriften.

Lærlinger eller studenter under yrkesrettet opplæring med lærlingekontrakt eller kontrakt om yrkesrettet opplæring 
medregnes ikke i antall ansatte. Fødselspermisjon eller foreldrepermisjon skal ikke medregnes.

Artikkel 6

Utarbeiding av data for en bedrift

1.  For en uavhengig bedrift utarbeides dataene, herunder antall ansatte, utelukkende på grunnlag av denne bedriftens 
regnskaper.

2.  For en bedrift som har partnerbedrifter eller tilknyttede bedrifter blir dataene, herunder antall ansatte, utarbeidet 
på grunnlag av bedriftens regnskaper og andre opplysninger om bedriften eller, dersom slike foreligger, bedriftens 
konsoliderte regnskaper, eller de konsoliderte regnskapene bedriften inngår i ved konsolidering.

Til dataene nevnt i første ledd legges data om den berørte bedriftens eventuelle umiddelbart overordnede eller 
underordnede partnerbedrifter. Dataene skal legges sammen proporsjonalt med andelen av kapitalen eller stemmerettene 
(den høyeste av disse to prosentandelene). Ved gjensidige eierinteresser skal den høyeste prosentandelen anvendes.

Til dataene nevnt i første og annet ledd legges 100 % av dataene for enhver bedrift som er direkte eller indirekte knyttet 
til den berørte bedriften og som ikke allerede inngår i regnskapene ved konsolidering.

3.  Ved anvendelse av nr. 2 skal dataene for partnerbedriftene til den berørte bedriften hentes fra deres regnskaper 
og andre data, eventuelt i konsolidert form. Til disse legges 100 % av dataene for bedrifter som er knyttet til disse 
partnerbedriftene, med mindre deres regnskapsdata allerede inngår ved konsolidering.

Ved anvendelse av nevnte nr. 2 skal dataene for bedriftene som er knyttet til den berørte bedriften hentes fra 
deres regnskaper og andre data, eventuelt i konsolidert form. Til disse legges proporsjonalt dataene for eventuelle 
partnerbedrifter til de tilknyttede bedriftene som befinner seg på et umiddelbart foregående eller etterfølgende ledd i 
omsetningskjeden, med mindre de allerede inngår i det konsoliderte regnskapet i et forhold som minst tilsvarer den 
prosentandelen som er fastsatt i nr. 2 annet ledd.

4.  Dersom antall ansatte i en gitt bedrift ikke framgår av de konsoliderte regnskapene, skal det beregnes ved å legge 
sammen dataene for denne bedriftens partnerbedrifter proporsjonalt og legge til dataene for de bedriftene den berørte 
bedriften er tilknyttet.»


