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I. INNLEDNING 

EFs konkurranseregler, statsstøtteregler og anti-dumping 

bestemmelser er fenomener som norske foretak og norske 

myndighete~ - ~ -en - stadig ; større : utstrekning ~ kan - komme til å måtte 

forholde seg til. Samlet er EF-området Norges største 

eksportmarked. Gjennom handelsavtalen fra 1973 har norske 

industriprodukter frihandelsstatus på dette markedet, men det 

forutsetter samtidig at konkurranseforhold og statsstøtte

ordninger ikke strider mot EFs regelverk. 

Det arbeidet som ble innledet i 1986 for å fullføre 

"Romatraktatens mål om et "indre marked" hvor det tilstrebes fri 

bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft 

forutsetter overholdelse av felles regler for statsstøtte og 

konkurranseforhold. Dette vil også være tilfelle for eksportører 

fra stater utenfor EF. 

For norske foretak med eksport til EF-område vil gjennomføringen 

av det "indre marked" bety en klar forenkling i forhold til en 

situasjon hvor eksportøren i større eller mindre grad måtte 

forholde seg til 12 forskjellige markeder. På den annen side vil 

EFs konkurranse- og statsstøtteregler måtte overholdes i tråd 

med intensjonene i handelsavtalen. 

Ved etableringen av en EØS-avtale (avtale om et europeisk 

økonomisk samarbeidsområde) vil konkurranse- og statsstøtteregler 

for de områder som faller inn under avtalen bli identisk med EFs. 

Dette betyr at langt flere foretak - både offentlige, halv

offentlige og private - kan komme til å bli berørt av 

regelverket. 

Med hensyn til anti-dumping og EFs regelverk må dette betraktes i 

lys av det internasjonale handelsregimet som er etablert gjennom 

GATT-systemet (Generalavtalen om toll og handel). Problematikken 

her er i stor grad knyttet til omfanget og til bruken av anti

dumping betsemmelser som et selektivt proteksjonistisk tiltak. 

Videre er det spørsmål om i hvilke grad eksportører blir rammet 
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vilkårlig, og på en uforutsigbar måte. I forhold til 

gjennomføringen av det 11 indre marked" blir spørsmålet om dette 

vil medføre økt vilkårlig bruk av anti - dumping våpenet av 

proteksjonistiske grunner. Det forutsettes at en EØS-avtale ikke 

vil . endre ·EFTA :- landenes ; og EFs .muligheter for .å i verksette anti

dumping tiltak . 

II. KONKURRANSEREGLENE 

EF baserer seg på en effektiv markedsøkonomi hvor prinsippene er 

fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Et 

element for å fremme dette målet er å hindre at konkurransen 

~ innen for EF-området blir forstyrret og forrykket. Det er slått 

fast i Romatraktaten at fellsskapet skal ha ansvaret for dette 

politikkområde. 

Romatraktaten § 3f 

- å innføre en ordning som sikrer at konkurransen på det 
felles marked ikke blir forrykket. 

Hensikten med å ha en politikk for å sikre og fremme konkurranse 

er at dette utgjør et vesentlig element i arbeidet for å skape 

ett 11 indre marked". Faren slik EFs grunnleggere så den var at som 

erstatning for tollsatser og kvantitative (mengde-) reguleringer 

ble iverksatt andre tiltak for å beskytte de nasjonale markeder 

mot konkurranse fra foretak fra andre medlemsland både av 

offentlig og privat karakter. Dessuten skal regelverket beskytte 

mot at et dominerende foretak kan utnytte sin makt til å ødelegge 

sunne konkurranseforhold. Dette finner vi igjen i flere staters 

lovgivning om kartell-virksomhet og "truster". EFs mål er at 

næringslivet skal ha like politiske rammebetingelser med hensyn 

til hva som påvirker konkurransesituasjonen. 

Konkurransereglene som er nedfelt i Romatraktatens artikkel 85 -

94 retter seg til foretak (avtaler/dominerende stilling) og 

medlemsstater (statsstøtte og dumping mellom medlemsstater) . 
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Kull og stålsektoren er underlagt bestemmelsene I EKSF-traktaten 

(Traktaten om det europeiske kull og stål fellesskap). Det er 

artikkel 4b -c og d i EKSF-traktaten som danner utgangspunktet 

for konkurransebestemmedsene . innen~ kull ~ . ~g stålsektoren. 

EKSF-traktaten, artikkel 4b -c og d: 

. . . opphevet og forbudt 

b) tiltak eller praksis som medfører en forskjellsbehandling 
av produsenter, kjøpere eller av forbrukere, særlig når 
det gjelder pris- eller leveringsbetingelser og transport
takster så vel som tiltak eller praksis som hindrer 
kjøperen i hans frie valg av leverandører; 

c) statssubsidier eller annen statsstøtte eller spesielle 
byrder i hvilken som helst form pålagt av statene; 

d) restriktive tiltak som tar sikte på oppdeling eller ut
nytting av markedene. 

2.1. Forbudet mot konkurranseregulerende avtaler (artikkel 85) 

Forbudet i artikkel 85 i Romatraktaten retter seg mot avtaler 

mellom foretak (eller sammenslutninger etc.) som har til hensikt 

å samordne foretakenes atferd i markedet, og hvor konsekvensen er 

at konkurranseforholdene blir endret og derigjennom handelen 

mellom to medlemsstater. En avtale forutsetter at det er minimum 

to parter, men om disse befinner seg innenfor eller utenfor 

fellesskapet har ingen betydning . Dette betyr at en avtale mellom 

et svensk og et norsk firma, som eksporterer til et av EFs 

medlemsland, ikke må stride mot EFs bestemmelser. 
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ROMATRAKTATENS ARTIKKEL 85: 

1. Enhver avtale mellom foretak, alle vedtak truffet av 
sammenslutninger av foretak og alle former for sam
ordnet praksis, som kan påvirke handelen mellom medlems-

, stater .,~ og . som ' har • til· .formål· ; ~el-ler :.føl.ge å hindre, 
begrense eller forvri konkurransen innenfor felles
markedet, er uforenelige med fellesmarkedet, og er 
forbudt, særlig slike som består i: 
a) direkte eller indirekte fastsettelse av innkjøps

eller utsalgspriser, eller av andre forretningsvilkår, 
b) begrensninger av eller kontroll med produksjon, 

avsetning, teknisk utvikling eller investeringer, 
c) oppdeling av markeder eller forsyningskilder, 
d) anvendelse av ulike vilkår for likeverdige ytelser 

overfor handelspartnere, som derved stilles ugunstigere 
i konkurransen, 

e) at det stilles som vilkår for inngåelse av en avtale 
at medkontrahenten godtar tilleggsytelser som etter 
sin art eller ifølge vanlig forretningspraksis, ikke 
har noen tilknytning til kontraktsgjenstanden. 

2. Avtaler eller vedtak som er forbudt i medhold av denne 
artikkel, har ingen rettsvirkning. 

3. Bestemmelser i nr. 1 kan dog erklæres uanvendelige på: 
- enhver avtale, eller kategorier av avtaler, mellom 

foretak, 
- ethvert vedtak, eller kategorier av vedtak, truffet 

av sammenslutninger av foretak, og 
- enhver samordnet praksis, eller kategorier av slik 

praksisi, 
som bidrar til å forbedre produksjonen eller fordelingen 
av varene, eller til å fremme den tekniske eller økonomiske 
utvikling, samtidig med at de sikrer forbrukerne en rimelig 
andel av disse fordeler, og uten at det: 
a) pålegges vedkommende foretak begrensninger som ikke er 

nødvendig for å nå disse mål; 
b) gis disse foretak milighet til å utelukke konkurransen 

for en vesentlig del av de varer det gjelder. 

I Kull- og ståltraktaten er det særlig artikkel 65 som tilsvarer 

Romatraktatens artikkel 85. Artikkel 85 er i praksis et generelt 

forbud, men hjemler spesifikke unntak. De strategiske 

spørsmålene i forhold til artikkel 85 er knyttet til om avtalen 

omfattes av forbudet, og eventuelt om avtalen kan påberope seg 

unntakene som er nevnt i 3. ledd. 
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Kriteriene for å komme inn under artikkel 85 er at det inngås en 

avtale som hindrer, innskrenker eller forvrir konkurransen og som 

samtidig påvirker handelen innenfor EF. Det må understrekes at 

det er formålet med avtalen som er avgjørende og 

årsakssammenhengen ·'"'··" enten den er .reell .. ,el.ler . potensiell - mellom 

avtalen og konkurransesituasjonen som avgjør om ett tilfelle er i 

strid med artikkel 85. Dessuten må avtalen påvirke samhandelen 

mellom medlemsstater, men det er ikke forutsatt at dette er en 

negativ påvirkning. 

Avtaler kan inngås mellom foretak innen samme ledd i 

produksjonsprosessen. Dette betraktes som horrisontale avtaler 

hvor særlig kartelldannelse og prisfastsetting er det kritiske 

område. Dessuten kan det inngås avtaler mellom ulike ledd i 

produksjonsprosessen - mellom foretak som en vare passerer på sin 

vei til forbruker - såkalte vertikale avtaler. 

Distribusjonsavtaler er et klassisk eksempel på en vertikal 

avtale. Innholdet i avtalen må uansett om den er vertikal eller 

horrisontal forholdes til de forbudsbestemmelser artikkel 85 gir 

i sitt første ledd. 

Med hensyn til horrisontale avtaler er det et klart forbud mot 

prisfastsettelser, markedsdeling, diskriminering, kollektive 

boykotter og plikt til å akseptere tilleggsytelser. 
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HORRISONTALE AVTALER SOM ER FORBUDT 

Prisfastsettelse: avtaler som direkte eller indirekte fast
setter innkjøps- eller salgspriser, eventuelt enes om en 
felles . . prispolitikk.; ; .,. , , . .. , . .. ; "" " •. 

Markeds- og produksjonsdeling: konkurrenter (eller 
potensielle konkurrenter) må ikke inngå avtaler som går ut 
på at de impliserte parter skal holde seg borte fra 
hverandres markeder, eller om å tildele hverandre bestemte 
områder eller leverandører; 

Diskriminering: avtaler der foretak beslutter å opperere 
med ulike forretningsvilkår overfor forbindelser som er 
innbyrdes konkurrenter; 

Kollektive boikotter: avtaler hvor formålet er å presse ut 
en konkurrent fra markedet eller hindre en potensiell 
konkurrent adgang til markedet; 

Plikt til tilleggsytelser: hvor en kjøper av et produkt 
forpliktes til også å kjøpe et annet produkt. 

Enkelte andre avtaletyper av horrisontal karakter kan være i 

strid med artikkel 85. En slik avtaletype er felles 

innkjøpsavtaler mellom foretak i samme produksjonsledd som kan 

virke konkurransebegrensende gjennom at leverandører blir 

avskåret fra å selge til noen av avtalepartene enkeltvis. Det 

kritiske punkt i denne sammenheng er hvem som inngår avtalen. 

Hvis avtalen inngås mellom små- og/eller mellomstore bedrifter 

kan et slikt innkjøpssamarbeid bli betraktet som et tiltak som 

fremmer konkurranse. Dette fordi disse mindre enheter styrker sin 

posisjon i konkurransen med større og mektigere grupper. Blir en 

innkjøpsavtale betraktet på denne måten striden den ikke mot 

artikkel 85. 

Felles salgsavtaler som begrenser avtalepartenes muligheter for 

fritt å fastsette pris vil være forbudt unntatt når partene 

verken er faktiske eller potensielle konkurrenter. Videre vil 

salgsavtaler, når dette begrenser seg til områder utenfor EF, 

være tillatt med mindre en slik avtale forstyrrer samhandelen 

mellom medlemsland. 
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En tredje kategori avtaler som kan stride mot artikkel 85 er 

felles salgsfremstøt. Bransjeporganisasjoner som arrangerer 

handelsmesser må ikke pålegge sine medlemmer/utstillere 

restriksjoner som . begrenser mulighetene for deltagelse på andre 

messer, eller at andre messearrangører ikke kan skaffe 

utstillere. Felles reklame må ikke medføre at foretak ikke kan 

reklamere selvstendig. Bruk av felles kvalitetsmerke må ikke 

medføre at produkter som oppfyller de objektive 

kvalitetskriterier blir ekskludert fra markedsføring under slik 

merking. 

Avtaler om informasjonsutveksling hvor opplysninger om 

produksjonsmengder, priser, rabatter, forretningsvilkår og 

eventuelt opplysninger om hverandres kunder kan stride mot 

artikkel 85. Årsaken til at slike avtaler kan rammes av 

konkurransereglene er at det kan oppstå en situasjon hvor 

foretakene ikke fører en uavhengig forretningspolitikk. Det er 

derimot intet i veien for å utveksle generelle statistiske 

bransjetall. 

Ved overdragelse av et foretak kan såkalte konkurranseklausuler 

komme til å stride mot artikkel 85. Hvis overdragelsen er 

begrenset til materielle aktiva strider det mot regelverket, men 

hvis overdragelsen også omfatter "goodwill" og "know-how" kan en 

konkurranseklausul aksepteres. Klausulen som sådann er basert på 

at den nye eier ikke skal utsettes for konkurranse fra den 

tidligere eier med basis i dennes bransjekunnskap. 

Konkurranseklausulen må for å kunne aksepteres være 

tidsavgrenset, dvs. gi den nye eier tid til å oppnå en posisjon 

på markedet tilsvarende den posisjon foretaket hadde før 

eierskiftet. Dessuten må avtalen kun omfatte den sektor av 

markedet hvor foretaket oppererte under den tidligere eier. 

Distribusjonsavtaler, eller vertikale avtaler, hvor avtalepartene 

utgjør forskjellige ledd i en varens vei til forbruker, er i stor 

grad forbundet med unntaksordninger i forhold til ett generelt 

forbud. For å bli rammet av forbudet må en distribusjonsavtale 
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medføre begrensninger i partenes handlefrihet, og avtalen må være 

inngått mellom innbyrdes uavhengige foretak. EF-kommisjonen har, 

gjennom en rekke forordninger definert avtaler som akseptable i 

forhold til paragraf 85. 

I • .• ~· 1c , )', ·1, -. • 4 ..... , , "". ' ... . ,;;."" ... .. .. ' ' 

TYPER AV DISTRIBUSJONSAVTALER (VERTIKALE AVTALER) : 

Enkle distribusjonsavtaler: avtale der verken leverandør 
eller forhandeler blir pålagt forpliktelser som er 
konkurransebegrensende; 

Eneforhandleravt~ler: hvor leverandøren er pålagt å levere 
til utelukkende en forhandler innen et område, og hvor 
forhandleren f.eks. er forpliktet til ikke å forhandle varer 
fra leverandørens konkurrenter; 

Eksklusive kjøpsavtaler: hvor forhandleren forpliktes til å 
dekke hele sitt behov for en bestemt vare ved kjøp fra en og 
samme leverandør; 

Selektiv distribusjon: leverandøren bestemmer at kun 
forhandlere som oppfyller spesifikke kriterier skal få 
forhandle leverandørens vare. 

Det er på det rene at de såkalte enkle distribusjonsavtaler ikke 

kan rammes av artikkel 85, mens de øvrige avtaletyper må vurderes 

i forhold til artikkelen og til de unntaksordninger som 

eksisterer. Dette skal vi komme tilbake til siden. 

2.2 Unntaksordninger fra artikkel 85 

Forbudet i artikkel 85 meget omfattende, og ville om det ikke var 

def inert klare unntak vært mer et hinder for handel og 

konkurranse enn garantist for friest mulig handel og mest mulig 

åpen konkurranse. 

EF-kommisjonen har innført en praksis hvor det kan utstedes en 

negativattest som innebærer at EF-kommisjonen har erklært avtalen 

eller aktiviteten som legal i forhold til artikkel 85. For å få 

en slik attest må avtalen innmeldes for EF-kommisjonen 

(individuell attest). Dessuten eksisterer det en rekke kollektive 
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negativattester - eller gruppeunntak - hvor EF-kommisjonen har 

valgt å anse spesifikke aktiviteter for ikke å stride mot 

artikkel 85. En annen form for lisens er et såkallt "comfort 

letter" fra EF-kommisjonen hvor partene i en avtale gjøres 

oppmerksom- på .. at~generaldirektøren ~for ~ konkurranse ikke ser det 

nødvendig å anvende forbudet i artikkel 85 på avtalen. "Comfort 

letter" er imidlertid langt mer uforpliktende fra EF

kommisjonens side, og dispensasjonen kan lett trekkes tilbake. 

I tillegg til at avtaler ikke er i strid med artikkel 85 kan 

enkelte avtaler også aksepteres som unntak fra hovedregelen, og 

dermed oppnå negativattest. Det er EF-kommisjonen som kan 

erklære avtaler som unntatte fra forbudet. Slike unntak må ha som 

begrunnelse at de positive sider ved avtalen mer enn oppveier de 

negative. Det er fire betingelser som alle må oppfylles for å 

kunne innfri kravet for å bli unntatt fra hovedregelen. 

For det første må avtalen bidra til å bedre produksjonen, 

fordelingen av varene eller til å fremme den tekniske eller 

økonomiske utvikling. Det er kostnadsreduksjoner eller 

kapasitetsutvidelse som her er de objektive mål. For det andre 

skal forbrukerne - enten det er næringslivet eller forbrukerne av 

den endelige vare/tjeneste - ha en rimelig andel av gevinsten. 

Dette må innebære goder som f.eks. lavere priser eller bedre 

service. Den tredje betingelsen slår fast at det bare er de 

begrensninger i konkurransen som er nødvendig for å oppnå de 

nevnte fordeler som kan aksepteres. Det siste punkt er at 

konkurransen ikke må bli utelukket for en vesentlig del av de 

varer det gjelder. Dette siste har sammenheng med hvor stor del 

av markedet for et produkt avtalepartene dekker. 
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2.2.1. Gruppeunntak/kollektive negativattester 

Med hensyn til horrisontale avtaler - avtaler mellom foretak i 

samme . ledd ~ i .. produksjonsprosessen ~ .er- spesialiseringsavtaler, 

forsknings- og utviklingsavtaler, nærmere spesifiserte 

samarbeidsavtaler og avtaler som faller inn under en såkalt 

"bagatell-medelelse" å betrakte som ikke i strid med paragraf 85. 

Når det gjelder samarbeidsavtaler har EF-kommisjonen vedtatt at 

18 spesifiserte avtaletyper ikke strider mot artikkel 85. Det er 

imidlertid en forutsetning at avtaler om f.eks. felles reklame 

· ~kke · medfører begrensninger for foretakenes mulighet til å 

reklamere på selvstendig basis. 
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SAMARBEIDSAVTALER SOM IKKE ER I STRID MED ARTIKKEL 85 

1. Avtaler om utveksling av synspunkter og erfaringer; 

2. "Avtaler". om . ,fe1les ;. sammenlikn4.. ng . mel,lom ·, .. fore tak og 
bransjer; 

3. Avtaler om felles utarbeidelse av statistikker 
kalkulasjonsskjema; 

4. Avtaler om felles markedsforskning; 

5. Avtaler om samarbeid i regnskapsspørsmål; 

6 . Avtaler om felles kredittgaranti; 

7 : Avtaler om felles inkassobyråer; 

8. Avtaler om felles konsulenttjenester vedrørende 
foretaksorganisasjon eller skattespørsmål; 

og 

9. Avtaler om felles .gjennomføring av forsknings - og 
utviklingskontrakter; 

10. Avtaler om felles gjennomføring av forsknings- og 
utviklingsprosjekter; 

11 . Avtaler om felles tildeling av forsknings- og 
utviklingskontrakter; 

12. Avtaler om fordeling av forsknings- og 
utviklingsprosjekter på deltakende foretak; 

13. Avtaler om felles bruk av produksjons-, lager- og 
transportfasiliteter; 

14. Avtaler om felles utførelse av ordrer; 

15. Avtaler om felles salgssystemer mellom ikke
konkurrerende foretak; 

16. Avtaler om felles service- og reparasjonsnett, dersom 
de deltakende foretak ikke konkurrer med hverandre eller 
- dersom de er konkurrenter - når disse ytelsene leveres 
fra et uavhengig foretak; 

17. Avtaler om felles reklame; 

18. Avtaler om felles kvalitetsmerker. 
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Forskning og utvikling går igjen som unntaksområde for 

samarbeidsavtaler, og omfattes i tillegg av en egen 

gruppeunntaksforordning. Her er det tre avtaletyper som blir 

betraktet som unntatte i forhold til artikkel 85. For det første 

avtaler . om ~ felles . Æorskning og utvikling .av produkter eller 

produksjonsmetoder. For det andre avtaler om felles forskning og 

utvikling av produkter eller produksjonsmetoder uten felles 

utnyttelse av resultatene . Den tredje avtaletype omhandler felles 

utnyttelse av de resultater som er framkommet gjennom en 

tidligere avtale mellom de samme foretak. 

EF-kommisjonen har satt opp visse kriterier som må fylles for at 

··en ·avtale skal kunne omfattes av gruppeunntaket om forskning og 

utvikling. Forsknings- og utviklingsarbeidet må foregå innenfor 

et klart definert program hvor mål og området for aktiviteten er 

klarlagt. De resultater dette programmet frambringer må være 

tilgjengelig for alle avtalepartnere. Videre må resultatene 

representerer kunnskap som yter et vesentlig bidrag til den 

tekniske eller økonomiske utvikling ved at de er av avgjørende ' 

betydning for framstillingen av de produkter eller 

produksjonsmetoder avtalen omfatter. Hvis det ikke er avtalt 

felles utnyttelse av resultatene må avtalepartene fritt kunne 

benytte de resultater som foreligger, og kombinere disse med 

tidligere erhvervet kunnskap. Hvis det er avtalt spesialisering i 

framstillingen av nye eller forbedrede produkter skal 

avtalepartene fritt kunne stå for salg av disse. 

Det er videre fra EF-kommisjonens side presisert at unntaket fra 

artikkel 85 bare gjelder der avtalepartenes produksjon av den 

kategori varer som skal forbedres gjennom forsknings- og 

utviklingsprogrammet har en andel av markedet på under 20 % av 

det samlede marked. Avtaler om felles utnyttelse av resultatene 

er ugyldig etter 5 år hvis avtalepartenes samlede produksjon av 

det nye eller forbedrede produkt overskrider 20 % av det samlede 

marked. 

Spesialiseringsavtaler mellom foretak er også omfattet av et 

gruppeunntak gitt at avtalen og avtalepartene oppfyller 
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spesifikke kriterier. En spesialiseringsavtale er basert på at 

partene tar på seg gjensidige forpliktelser til ikke selv å 

produsere bestemte produkter eller la andre produsere disse 

produkter, men istedet la den annen avtalepart stå for denne 

produksjonen" .~Avtalen . kan· også .. utformes .slik , at f.eks. to foretak 

avtaler at et tredje foretak skal stå for produksjonen av et 

gitt produkt. 

For at spesialiseringsavtaler skal kunne bli betraktet som unntak 

fra artikkel 85 må foretakene som inngår avtalen være 

klassifisert som små og mellomstore bedrifter (SMB) målt etter 

markedsandel og omsetning. Dette betyr at for den kategori 

produkter en spesialiseringsavtale omfatter må avtalepartnene 

ikke ha en markedsandel på over 20 % innenfor fellesmarkedet. 

Dessuten må den samlede årsomsetning for avtalepartene ikke være 

over 500 mill. ECU (1 ECU = ca. 8 NOK). Foretak som samlet sett 

har en større omsetning kan bli omfattet av gruppeunntaket, men 

avtalen må meldes til EF-kommisjonen og gis aksept. Videre må 

avtalen være gjensidig forpliktende, dvs. at avtalen ikke kan 

tilsi at bare en av partene avstår fra produksjon, men at alle 

impliserte parter må gi tilsvarende konsesjoner. Videre må 

avtalen kun omhandle produktets art, og ikke f.eks. bestemmelser 

som regulerer produksjonsmengde. Det siste kriteriet for å komme 

inn under unntaket er at avtalen ikke inneholder bestemmelser av 

prisregulerende art. 

Bagatell-bestemmelsen er kanskje det viktigste gruppeunntaket fra 

artikkel 85 med hensyn til å forenkle foretaks mulighet til å 

inngå avtaler som ikke strider mot konkurransereglene. Hensikten 

med dette gruppeunntaket er at små og mellomstore bedrifter (SMB) 

skal slippe å søke om individuell negativattest for avtaler 

inngått med andre SMB. Slike avtaler vil bare i ubetydelig grad 

påvirke omfanget av handelen mellom medlemsstater eller den 

generelle konkurransesituasjon. EF-kommisjonen har som 

utgangspunkt at det er avtaler hvor resultatet er en merkbar 

innflytelse på samhandelen og konkurransesituasjonen som skal 

bekjempes. Det er to kriterier som må oppfylles for å komme inn 

under det generelle unntaket fra artikkel 85 "bagatell-
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medelelsen" representerer. Begge disse betingelsene er knyttet 

til karakteristika ved foretakene. 

For det første må foretakenes samlede markedsandel av de varer 

ellert~eneste~ ;som ~omfattes - av avtalen~ . sammen med andre 

produkter av tilsvarende art, ikke overstige 5 % på EF--markedet 

eller den del av EF-markedet hvor avtalen gjelder. For det andre 

må den samlede omsetningen til avtalepartene ikke overstige 200 

millioner ECU. 

Når det gjelder vertikale avtaler - eller distribusjonsavtaler -

eksisterer det også en rekke gruppeunntak. Så tidlig som i 1962 

ble ordninger med handelsrepresentanter med enerepresentasjon 

betraktet som legal i forhold til konkurransereglene. Med 

handelsrepresentanter menes en forhandler som representerer et 

foretak uten selv å bære noen økonomisk risiko i forbindelse med 

forretningsdriften. 

Mye av den samme tankegang gjør seg gjeldene når avtaler mellom 

mor- og datterselskaper er unntatt fra artikkel 85. Avtalene det 

her siktes til er inngått mellom enheter eller bedrifter innenfor 

samme foretaksgruppe. Kriteriene for å kunne bli omfattet av 

dette gruppeunntaket er i hvilke grad et datterselskap kan sies å 

ha reell handlefrihet på markedet. Størrelsen på morselskapets 

eierandel (aksjepost) kan her brukes som kriterium for å bestemme 

dette. Videre må avtalen utelukkende dreie seg om fordeling av 

oppgaver innenfor konsernet. 

Underleverandøravtaler er en form for arbeidsdeling der et firma 

- underleverandøren - leverer varer eller tjenester til et annet 

foretak på denne oppdragsgivers annvisning. Hvis oppdragsgiveren 

stiller ekspertise eller teknisk kunnskap til rådighet for 

underleverandøren er det ikke i strid med artikkel 85 at 

underleverandøren forplikter seg til ikke å levere til andre 

foretak. Dessuten må underleverandøren fritt kunne motta andre 

fra andre foretak på andre produkter. 
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Vi har tidligere slått fast at "enkle'' distribusjonsavtaler ikke 

rammes av artikkel 85, men at andre former for 

distribusjonsavtaler må vurders i forhold til de gruppeunntak som 

er utarbeidet. Eneforhandleravtaler, der leverandøren forplikter 

seg til : ,kun.~. å . l .evere . .ti.J.. en forhandler . innenfor et def inert 

område, vil normalt være i strid med artikkel 85. EF - kommisjonen 

har på grunn av at denne type avtaler også medfører fordeler 

valgt å unnta en.forhandleravtaler på visse vilkår fra forbudet i 

artikkel 85. Fordelene som det vises til er at denne type 

avtaler medvirker til mer effektiv distribusjon . Dette medvirker 

til å gjøre EF til et mer enhetlig marked, gjennom en forenkling 

av arbeidet med å overkomme f.eks, språklige og juridiske 

· problemer. Særlig når man skal etablere seg på et nytt marked 

utgjør det en forenkling og kun ha en forhandler å forholde seg 

til. Forutsetningen for at eneforhandleravtaler kan aksepteres er 

at resultatet ikke blir en total avskjerming av et marked. Det 

kritikse punkt er om det vil være mulig med såkallt 

"parallellimport". Parallellimport er en situasjon hvor det i ett 

område er en eneforhandler, men hvor en annen forhandler i samme 

område kan importere samme varen gjennom en annen av produsentens 

eneforhandlere i ett annet område. 

Det er i tre situasjoner hvor gruppeunntaket for eneforhandlere 

kan gjelde. For det første avtaler hvor leverandøren forplikter 

seg kun til å levere den (eller de) aktuelle vare til en bestemt 

forhandler innenfor en gitt del av EF. For det andre avtaler hvor 

forhandleren forplikter seg til å kjøpe bestemte varer hos en 

bestemt leverandør. For det tredje hvor en leverandør forplikter 

seg til kun å selge til en forhandler, og hvor forhandleren 

forplikter seg til kun å kjøpe hos leverandøren. 
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KRITERIER SOM MÅ OPPFYLLES FOR AT ENEFORHANDLERAVTALER SKAL 
OMFATTES AV GRUPPEUNNTAKET 

1. Avtaleparter: avtaler må kun inngås mellom to parter, men 
. disse " .treng.er .ikke.i være .:.hjemmehørende ;i "fellesmarkedet. 

2. Salg: varene avtalen gjelder må leveres med henblikk på 
videresalg. Avtaler hvor varene skal brukes i en 
foredlingsprosess omfattes ikke av unntaket. 

3. Salgsområde: avtalen må gjelde hele EF-området eller en 
bestemt del av EF-området. 

4. Leverandør: avtalen kan pålegge leverandøren 
kun å levere til en forhandler innenfor det def inerte 
område. Områdebeskyttelse for forhandler må ikke 
garanteres. 

5. Forhandler: avtalen kan omfatte kjøpeplikt tilsvarende 
forhandlerens behov for den bestemte vare. Dessuten 
at forhandleren avstår fra salg, produksjon, og 
markedsføring av konkurrerende varer. 

Med hensyn til eksklusive kjøpsavtaler, dvs. der en forhandler 

forplikter seg til å kjøpe et bestemt produkt utelukkende hos en 

spesiell leverandør uten at forhandleren får tildelt et 

eneforhandlerområde, vil p.g.a. den konkurransebegrensende 

virkning være i strid med artikkel 85. EF-kommisjonen har også på 

dette område utferdiget et gruppeunntak fordi denne type avtaler 

bidrar til forbedret distribusjon, reduserte salgsomkostninger og 

bedre evne for foretakene til sammen å begrense skadelige 

virkninger av svingninger i markedet. Avtaler av denne type 

bidrar til å øke forutsigbarheten og redusere økonomisk risiko. 

Dermed bidrar avtaletypen til økt handel. Kriteriene som må 

oppfylles er at avtalen er begrenset til en periode på fem år, og 

at varene som omfattes av avtalen skal ha en viss innbyrdes 

tilknytning i forhold til art og anvendelse. Under denne kategori 

av avtaler er det i tillegg utferdiget spesielle forodninger med 

hensyn til øl som selges på sjenkesteder og bensin som selges på 

bensinstasjoner. 
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Gruppeunntak er også forordnet i forhold til selektive 

distribusjonsavtaler hvor en produsent kun ønsker spesielt 

utvalgte forhandlere til å selge sitt produkt. Avgjørende for om 

slike avtaler kommer inn under gruppeunntaket er om utvelgelse av 

forhandlere . finner .sted1 på .basis av hkvalitative kriterier. Særlig 

i forbindelse med distribusjon av teknisk utstyr og elektriske 

produkter ønsker produsenten å stille krav til forhandlernes 

kompetanse. Slike krav er legitime og dekket av gruppeunntaket. 

Distribusjon av motorkjøretøy er omhandlet i en egen forordning 

hvor avtaler mellom produsenter, importører og forhandlere er 

omfattet av et gruppeunntak på visse betingelser. 

· I · de · senere år har såkalte franchiseavtaler (rettighetsavtaler) 

blitt mer og mer utbrett. Dette er avtaler hvor to selvstendige 

parter innleder et samarbeid. Franchisegiveren har et 

standardisert opplegg for markedsføring og drift med henblikk på 

salg av varer eller tjenester. Konseptet som helhet kan betraktes 

som en forretningsmetode og utgjør i seg selv et produkt. 

Franchisetakeren påtar seg å drive forretningen lokalt på basis 

av det forretningskonsept som er utviklet. Innenfor rammen av en 

slik avtale er som regel franschiesgiveren leverandør av utstyr 

og/eller varer til franchiestakeren. EF-kommisjonen er av den 

oppfatning at denne typer avtaler forbedrer 

distribusjonssystemet, øker muligheten for små og mellomstore 

bedrifter (SMB) til å komme inn på markedet, og øker muligheten 

for uavhengige forhandlere til å etablere egen forretning. I sum 

utgjør dette et positivt bidrag til sterkere konkurranse. 

Betingelsene som må oppfylles for å komme inn under unntaket er 

at handel mellom franchiestakere ikke utelukkes, at eventuelle 

garantiordninger gjelder i hele EF-området, at det ikke 

forekommer markedsdeling mellom forskjellige produsenter ved 

hjelp av franchiesavtaler, og at prisfastsettelse ikke er 

omfattet av avtalen. 

Avtaler vedrørende industriell eiendomsrett vil i framtiden få 

økt betydning.I dag kommer konkurransereglene til anvendelse 

innenfor EF i forhold til prinsippet om fri bevegelse av varer i 

sammenheng med utnyttelsen av den industrielle eiendomsrett. To 
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typer av avtaler, patentlisensavtaler og "know-how"

lisensavtaler, er omfattet av gruppeunntak. Dette skal ikke 

behandles i dette notatet, men det bør understrekes at disse 

spørsmål er til overveielse i GATTs Uruguay-runde. 

2.2. Misbruk av dominerende stilling (artikkel 86) 

Artikkel 86 i Romatraktaten retter seg mot foretak som har en 

dominerende posisjon på EF-markedet eller deler av EF-markedet og 

som misbruker denne posisjonen slik at konkurransen begrenses og 

samhandelen mellom medlemsland påvirkes. Det er foretak som har 

en nærmest monopolistisk markedsposisjon som i første rekke kan 

bli rammet av artikkel 86. Det må imidlertid understrekes at det 

ikke er forbud mot å inneha en dominerende stilling - det som 

ikke er forenelig med konkurransereglene er å misbruke denne . 

ROMATRAKTATENS ARTIKKEL 86: 

Ett eller flere foretaks misbruk av en dominerende stilling 
på fellesmarkedet eller på en vesentlig del av dette, er 
uforenelig med fellesmarkedet og er forbudt i den utstrekning 
samhandelen mellom medlemsstater derved kan påvirkes. 

Slikt misbruk kan bestå i: 

a) direkte eller indirekte påtvingelse av urimelige innkjøps
eller utsalgspriser, eller av andre urimelige foretnings
vilkår, 

b) begrensning av produksjon, avsetning eller teknisk 
utvikling til skade for fornrukerne, 

c) anvendelse av ulike vilkår for likeverdige ytelser 
overfor handelspartnere, som dermed stilles ugunstigere 
i konkurransen, 

d) at det stilles som vilkår for inngåelsen av en avtale 
at medkontrahenten godtar tilleggsytelser som etter sin 
art, eller i følge vanlig forretningspraksis, ikke har 
noen tilknytning til kontraktsgjenstanden. 

Kriteriene for å bli rammet av artikkel 86 er på den ene side 

knyttet til definisjonen av dominerende stilling og til om det 

foreligger atferd som kan karakteriseres som misbruk. 



19 

En markedsandel på under 40 % vil som regel tilsi at et foretak 

ikke innehar en dominerende stilling. Andre forhold som kan være 

bestemmende - uavhengig av markedsandel - er f .eks lett tilgang 

på innsatsfaktorer slik at foretaket ikke behøver å ta hensyn til 

konkurrenter.) ,.kunder .... ell.er .. l .everarnaø.rer. Videre . kan dominerende 

stilling skyldes nasjonal lovgivning som har fjernet eller 

innskrenket konkurransemulighetene. Her kan det være tale om 

offentlig eide selskaper, og hvor regelverket gjelder likt både 

for private og offentlige foretak. Dominerende stilling kan også 

innehas gjennom konstellasjonen mor-datterselskap. Den 

dominerende stilling som et foretak innehar må være i EF-området, 

eller en vesentlig del av dette. Hva som eksakt menes med en 

"dominerende stilling" er gjenstand for avgjørelser fra sak til 

sak. Det er det relevante marked som blir bestemt, og dess 

snevrere dette marked defineres dess større sannsynlighet for at 

et foretak innehar en dominerende stilling. 

Misbruket av den dominerende stilling går ut på at markedsmakten 

brukes til skade for andres interesser. Dette kan f.eks. dreie 

seg om urimelig prisfastsettelse. Urimelig høye priser er til 

skade for forbrukerne, mens urimelig lavt prisnivå vil være til 

skade for konkurrerende foretak. Videre er det misbruk å 

forskjellsbehandle sine kunder ved å kreve forskjellige priser 

for samme ytelse eller varer. Det samme er tilfelle hvor et 

foretak bruker sin dominerende stilling til å forskjellsbehandle 

sine leverandører. Det må også betraktes som misbruk hvis et 

foretak nekter å levere sitt produkt til en kunde uten at det 

foreligger en begrunnelse som kan betraktes som gyldig. Forsøk på 

å binde kundene til seg gjennom eksempelvis "lojalitetsrabatter" 

betraktes også som misbruk av dominerende stilling. Et felt som 

er blitt stadig mer aktuelt å rette søkelyset mot er oppkjøp og 

fusjoner hvor konkurrenter blir eliminert. Oppkjøp av 

konkurrerende foretak kan komme i konflikt med artikkel 86 ved at 

den nye enheten får en dominerende stilling, eller ved at ett av 

de foretak som er involvert allerede hadde en slik stilling i EF

området. På dette område har imidlertid EF økt sin kompetanse og 

utvidet regelverket. Fra 01.09.90 ble det innført en forordning 
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om fusjoner og sammenslutninger av foretak hvor EF-kommisjonen 

får en viss mulighet til å kontrollere aktiviteten på dette felt. 

2.3. Kort om landbruk og EFs konkurranseregler 

~ '' : -

Landbrukssektoren og EFs konkurranseregler er underlagt 

særskilte regler. For det første er det i Romatraktaten nedfelt 

bestemmelser om en felles landbrukspolitikk (CAP - Common 

Agriculture Policy) . I artikkel 38 til 47 i Romatraktaten 

defineres omfanget, prinsippene, målsetningen og virkemidlene for 

den felles landbrukspolitikk. De produkter som omfattes av 

landbrukspolitikken er definert i artikkel 38, og spesifisert i 

et særskilt tillegg til Romatraktaten. 

Forholdet til konkurransereglene er omhandlet i artikkel 42 i 

Romatraktaten. Denne artikkel gir EFs ministerråd myndighet til å 

bestemme omfanget av konmkurransereglenes anvendelse på 

landbruksområdet . 
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ROMATRAKTATEN - ARTIKKEL 42 

Bestemmelser i kapitlet om konkurransereglene skal anvendes 
på produksjon og omsetning av landbruksvarer bare i den 
utstrekning Rådet.beslutter .dette . . innen rammen av de 
bestemmelser og i samsvar med den framgangsmåte som er 
fastsatt i artikkel 43 paragrafene 2 og 3, idet det skal tas 
hensyn til de mål som er satt i artikkel 39. 

Rådet kan særlig tillate at det gis støtte 
a) til å beskytte bruk som er ugunstig stillet på grunn av 

strukturelle eller naturgitte forhold, eller 
b) innen rammen av økonomiske utviklingsprogrammer 

ROMATRAKTATEN - ARTIKKEL 43 

3; Rådet kan med kvalifisert flertall og på de vilkår som er 
fastsatt i foregående paragraf, sette den felles ordning 
som er omtalt i artikkel 40 paragraf 2, i stedet for de 
nasjonale markedsordninger 
a) dersom den felles ordning byr de medlemsstater som er 

imot et slikt skritt, og som selv har en nasjonal 
ordning for den produksjon det gjelder, tilsvarende 
garantier for de berørte produsenters sysselsetting 
og levestandard, idet det skal tas hensyn til tids
sjemaet for mulig tilpasning og nødvendig 
spesialisering, og 

b) dersom denne felles ordning sikrer at samhandelen innen 
Fellesskapet gis vilkår som svarer til vilkårene på et 
nasjonalt marked. 

Det er dermed opp til Ministerrådet å avgjøre i hvilken grad man 

skal underlegge landbruket konkurransereglene og detaljene rundt 

utbyggingen av det felles landbruksmarked. Ministerrådet har 

gjennom en forordning fra 1962 vedtatt retningslinjer i tråd med 

fullmaktene fra artikkel 42 i Romatraktaten. I denne forordning 

(Council Regulation No 26/1962) slår man fast at artikkel 85.1. 

ikke gjelder avtaler og praksis som utgjør en intigrerende del av 

den nasjonale markedsordning, eller er nødvendig for å nå 

målsetningen i Romatraktatens artikkel 39 (mål for den felles 

landbrukspolitikk). Det gjøres i klartekst unntak fra artikkel 85 

for "aftaler, vedtagelser og former for praksis mellom landmænd, 

landbrugssammenslutninger eller sammenslutninger av 

landbrukssammenslutninmger". 
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Dette vedtaket vil i utgangspunktet unnta landbrukssamvirker -

som omfatter de produktgrupper som er spesifisert i 

Romatraktatens vedlegg nr. 2 - være fritatt for bestemmelsene i 

artikkel 85.' ~ 1 Derimot . ,ex; ; man ikke f,r~i.t;att ._;.for".bestemmel sene i 

artikkel 86 om misbruk av dominerende stilling. Det kan her 

oppstå en situasjon der det er opp til EF-kommisjonen å bestemme 

om ett foretak - eller en sammenslutning av foretak - misbruker 

sin stilling. Dette fordi EF-kommisjonen definerer relevant 

marked, relevant produkt og om det er en - reell eller 

potensiell - vridning i konkurranseforhold og at dette kan ha 

effekt på samhandelen mellom to eller flere medlemsstater. 

Et annet problem som kan oppstå i denne sammenheng er at 

organiseringen innenfor landbruket med selvstendige 

samvirkeselskaper ikke tilfredstiller kravene til mor-datter 

selskaper selv om man har en felles overbygning for selskapene. 

Dette fordi EF-kommisjonen forutsetter at forholdet mellom mor

og datterselskaper tilsier at datterselskapet ikke han handle på 

selvstendig baisis. Nettopp det at et samvirkeselskap innenfor 

en landsomfattende sammenslutning kan være selvstendig aktør er 

noe som kjennetegner f.eks den norske organiseringen. 

Det kan oppstå problemer for landbrukssamvirker på bakgrunn av 

konkurransereglene, men forordningen fra 1962 tilsier at EF er 

generelt positiv til denne selskapsformen innenfor landbruket. 

Til tross for dette må virksomhetene notifisere sine avtaler og 

eventuelle fusjoner. Dette siste er nytt, og kom i forbindelse 

med den utvidelse av selskapslovgivningen som har funnet sted i 

EF i forbindelse med etableringen av det "indre marked". I saker 

der et samvirkeforetak, som er omfattet av forordning 26/1962, er 

beskyldt for brudd på deler av konkurranselovgivningen er det EF

kommisjonen som bærer bevisbyrden, og ikke selskapet som må 

bevise sin uskyld. I en sak mot sukkerprodusentene i 1973 i EF 

for brudd på både artikkel 85 og artikkel 86 ble henvisningen til 

fordning 26/1962 ikke akseptert av hverken EF-kommisjonen eller 

EF-domstolen. Bøtene på tilsammen 1,6 millioner ECU viste at en 
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felles markedsordning ikke var til hinder for anvendelse av 

konkurransereglene. 

Et annet samvirkeforetak som har fått problemer er det danske 

pel sdyr.samvirk,e .som er .,pålagt."en bot ;på• 500 ; 000 ECU (ca 4 mill. 

NOK) for brudd på artikkel 85. Dette samvirkeforetak kan ikke 

påberope seg forordning 26/1962, ettersom produktet det her 

dreier seg om - pels - ikke omfattes av produktlisten i 

Romatraktatens vedlegg 2. Saken er imidlertid overlatt til EF

domstolen. 

2.4. Norge og artiklene 85 og 86 

I handelsavtalen mellom Norge og EF er det tatt inn bestemmelser 

om felles konkurranseregler. Disse bestemmelesene er identiske 

for alle EFTA-landenes handelsavtaler med EF. For det første er 

avtaler mellom foretak som har til formål eller virkning å 

innskrenke eller fordreie konkurransen uforenelig med 

handelsavtalen. Likeledes er et foretaks misbruk av dominerende 

stilling i strid mot handelsavtalen. Disse bestemmelsene er 

nedfelt i handelsavtalens artikkel 23, og disse bestemmelsene 

tilsvarer i stor grad Romatraktatens artikkel 85 og 86. I 

handelsavtalen mellom Norge og EKSF (Kull- og stålfellesskapet) 

er artikkel 19 identisk med artikkel 23. 
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ARTIKKEL 23 I HANDELSAVTALEN MELLOM NORGE OG EF 

1. I den utstrekning det kan påvirke varebyttet mellom 
Fellesskapet og Norge, er følgende uforenelig ~ed at 
Av.talen , skal .virke i etter si tt·<.f,ormål: .... 

i) enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet 
av sammenslutninger av foretak og enhver form for sam
ordnet opptreden mellom foretak som har til formål eller 
virkning å hindre, innskrenke eller fordreie konkurransen 
hva anngår vareproduksjon og varebytte; 

ii) ett eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av sin 
dominerende stilling på De Kontraherende Parters hele 
territorium eller på en vesentlig del av dette; 

iii) enhver offentlig støtte som fordreier eller truer med 
å fordreie konkurransen ved å begunstige visse foretak 
eller visse produksjoner. 

2. Dersom en Kontraherende Part anser at en gitt praksis er 
uforenelig med denne artikkel, kan den treffe egnede 
tiltak på de vilkår og etter den framgangsmåte som er 
fastsatt i artikkel 27. 

Gjennom artikkel 23 (19) i handelsavtaleinstituttet har EF og 

EFTA-landene akseptert det samme prinsipielle syn på 

konkurranseforhold, og partene får gjensidig rett t i l å gripe inn 

overfor hverandres foretak på basis av disse prinsipper. EF avgav 

i tilknytning til handelsavtalen en særskilt erklæring om at man 

fra EFs side valgte å basere håndhevelsen av artikkel 23 på 

Romatraktatens artikler 85, 86, 90 og 92. Denne presiseringen 

fra EF medfører i praksis at norske foretak - og andre EFTA

foretak - er underlagt EFs konkurranseregler med hensyn til 

atferd med konsekvenser for EF-markedet. 
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ERKLÆRING FRA EF VEDRØRENDE ARTIKKEL 23 PARAGRAF 1 I 
HANDELSAVTALEN: 

Det Europeiske Økonomiske Fellesskap erklærer at innen rammen 
av den . uavhengige iverksettelsen ~ av artikkel 23 paragraf 1 i 
Avtalen som pålegger De Kontraherende Parter, skal det 
vurdere praksis som står i strid med bestemmelsene i denne 
artikkel, idet det bygger på kriteriene som følger av 
anvendelsen av reglene i artiklene 85, 86, 90 og 92 i 
Traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Økonomiske 
Fellesskap. 

Hovedtyngden av de konkurranseregler som gjelder i Norge er 

nedfelt i prisloven fra 1953. Det er i tillegg utarbeidet flere 

sett av forskrifter med utgangspunkt i loven. De regler som her 

er utmeislet gjelder for forhold innenfor Norges grenser, mens 

EFs konkurranseregler gjelder for EF-markedet, og hvor det 

kritiske punkt er om handelen mellom to medlemsstater blir 

påvirket av aktørenes atferd. De norske konkurransereglene er 

basert på kontroll, og rett til inngripen og forbud hvis brudd på 

reglene foreligger, eller at ''allmenne hensyn" tilsier det. I 

Norge er pristilsynet tillagt den myndighet som skal til for å 

kontrollere og - om nødvendig - gripe inn for å sikre at 

regelverket overholdes. I EF er det EF-kommisjonen som både 

administrerer og ''dømmer" i konkurransesakene. Avgjørelser kan 

overprøves av EF-domstolen. 

Norske bedrifter har flere ganger måtte forholde seg til 

regelverket. Den norske bedriften ELOPAK som har datterselskaper 

i EF har fått godkjent en forsknings- og utviklingsavtale med et 

fransk selskap. Avtalen har som hensikt å utvikle en ny type 

emballasje for næringsmiddelindustrien. Avtalen måtte meldes EF

kommisjonen for vurdering i forhold til artikkel 85.1, men på 

bakgrunn av avtalens karakter kunne det utstedes en negativ 

attest. 

En illustrerende sak med hensyn til hvem som er underlagt EFs 

konkurranseregelverk når det gjelder å være aktører på EF

markedet er aluminium-saken fra 1985. EF-kommisjonen valgte å 
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etterforske ett sett av avtaler mellom aluminiumprodusenter 

innenfor og utenfor EF-området. Det var i forhold til artikkel 85 

i Romatraktaten EF-kommisjonen valgte å aksjonere. Selskaper fra 

Canada, Italia, Storbritannia, Vest-Tyskland, Sverige, 

Nederland, Norgei~ Frank~ike, . Østerrike,~.sovjet, Øst-Tyskland, 

Polen, Tsjekkoslovakia og Ungarn var innvolvert. Kjernen i saken 

var en avtale hvor de vestlige selskapene regulerte markedet 

gjennom en overenskomst med de østlige. Denne type av privat 

markedsregulering, og med - både reelle og potensielle -

konsekvenser for prisdannelse strider mot artikkel 85. Fra norsk 

side var det Årdal og Sunndal verk, Hydro og Elkem som var 

innvolvert. 

Innenfor EØS vil felles konkurranseregler være et sentralt 

element. Gjennom EFs fortolkning av handelsavtalens artikkel 23 

er der alt i dag et felles konkurranseregelverk for EØS-området 

for de sektorer som er dekket av EFTA-landens handelsavtaler med 

EF. Det er her viktig at man er oppmerksom på den videre binding 

- bindingen til regler for statsstøtte - når man tenker på å 

utvide omfanget og rekkevidden av felles konkurranseregler. 

Det er to norske bedrifter som blir regnet med blant de 100 

største europeiske foretak, og det dreier seg her om Statoil og 

Norsk Hydro. Blant Nordens 100 største foretak er 9 norske. Disse 

foretak kan ikke skyte seg inn under unntaksordninger beregnet 

for små og mellomstore bedrifter. Det kritiske punkt for de 

fleste norske bedrifter med hensyn til EFs konkurranseregler blir 

ikke størrelsen på egen omsetning, men avtalepartnerens omsetning 

ettersom det er den totale omsetningen til avtalepartene som blir 

vurdert. 
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DE HUNDRE STØRSTE BEDRIFTER ETTER HJEMLAND 

NEDERLAND 
ITALIA 
STORBRITANNIA 
TYSKLAND 
FRANKRIKE 
SPANIA 
BELGIA 
LUXEMBOURG 
SVEITS 
ØSTERRIKE 

SVERIGE 
FINLAND 
NORGE 
DANMARK 

EUROPA 
. A 

6 
8 

24 
25 
19 

2 
2 
1 
3 
1 

5 
3 
2 

1/2 

1/2 

NORDEN 

Omsetningen for de europeiske 
bedriftene varierte fra 
160 723 Mill DM (SHELL) til 
8 861 Mill DM (EKA, Finland). 
For de nordiske foretak 
var tilsvarende tall 145 444 
Mill NOK (ASEA) og 7 856 Mill 
NOK (Spontel, Finland). 

48 
31 

9 
11 

Kilde: Die Zeit nr. 35 (1990) & Økonomisk Rapport nr.15 (1990) 

III. STATSSTØTTE 

Statsstøtte kan betraktes som ressursoverføring fra det 

offentlige til private mottakere. Denne støtten kan være direkte, 

f . eks. kontantstøtte eller indirekte f.eks. som begunstigede 

avgiftsvilkår. Offentlig støtte til næringsliv blir i stor 

utstrekning benyttet for å fremme politiske målsetninger, og 

dermed motvirke eller forsterke effekter fra markedet. 

EF har statsstøtte og subsidier omtalt i Romatraktaten som et 

element i konkurransereglene. I motsetning til artiklene 85 og 86 

er regelverket for ststastøtte rette mot medlemslanden og ikke 

mot bedrifter og foretak. Videre er statsstøtte omfattet av GATT

avtalen. Tokyo-runden gav bl.a. som resultat at traktatteksten 

ble supplert og utdypet med en såkallt kode som til en viss grad 

definerer statlige subsidier, prosedyrer for å etterforske og 

måle slike subsidier og beregning av en utjevningsavgift. EFTA 

har også nedfelt regler om statsstøtte i sin traktat. EFTA. og 
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GATTs regelverk er i første rekke orientert mot eksportsubsidier, 

mens EFs regelverk er av langt mer generell karakter. 

EFs statsstøtteregler gjelder EFTA-landene på samme måte som 

artikkel 8 5 ; og · 8 6: gj e :lder .. EFTA-bedcr,i.fter. . . I ; . . en .. . si tuas j on hvor 

statstøtte i et EFTA-land medvirker til å endre 

konkurransesituasjonen i EF-område slik at det får konsekvenser 

for samhandelen mellom to EF-medlemmer vil dette forholdet 

medføre reaksjoner fra EF-kommisjonen. Reaksjonsmønsteret har 

mye til felles med anti-dumping reaksjoner, og som regel vil et 

brudd på handelsavtalens prinsipper også være et brudd med GATTs 

prinsipper. Ved en EØS-avtale, og ved et eventuelt EF

medlemsskap, vil EFs regler i større grad kunne komme til 

anvendelse overfor tiltak iverksatt av EFTA-myndigheter. 

3.1. GATTs regelverk 

Artikkel XVI i GATT-avtalen omhandler subsidier og statsstøtte. 

Det er ikke nedfelt et generelt forbud mot offentlige 

overføringer i artikkelen. Artikkelen innebærer en forpliktelse 

til å søke og unngå eksportsubsidier på råvarer, herunder 

landbruks- og fiskevarer, slik at produsentlandet skaffer seg en 

urimelig andel av verdensmarkedet for den type varer det gjelder. 

Videre inneholder artikkelen en forpliktelse om å notifisere GATT 

om subsidietiltak . Det er et definitivt forbud i GATT-sammenheng 

mot subsidiering av industrivarer for eksport som resulterer i at 

den vare som blir utbydd på verdensmarkedet prises lavere enn på 

hjemmemarkedet. Dette må sees i sammenheng med at en slik 

subsidie ville ha samme virkning som det å dumpe et produkt. 
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GATT AVTALENS ARTIKKEL XVI - SUBSIDIER 

1. Hvis en kontraherende part gir eller opprettholder 
subsidier, herunder enhver form for inntektsbeskyttelse 

. eller #prisstøtte~ .. som direkte ~ . eller .indirekte bevirker 
økning i eksporten av en vare fra eller nedgang i importen 
av en vare til den kontraherende parts territoriun, skal 
den gi DE KONTRAHERENDE PARTER skriftlig melding om ut
strekningen og arten av subsidieringen antas å ha på 
mengden av den eller de berørte varer som importeres til 
eller eksporteres fra dens territorium, samt om de forhold 
som gjør subsidieringen nødvendig. ( .... ) . 

2. De kontraherende parter erkjenner at tilståelsen av 
subsidier på eksporten av en hvilken som helst vare 
av en kontraherende part kan ha skadelige virkninger for 
andre kontraherende parter, både de som importerer og 
eksporterer, og kan forårsake utilbørlig forstyrrelse i 
deres normale handelsinteresser og kan hindre oppnåelse 
av formålene for denne Avtale. 

4. Videre skal de kontraherende parter fra 1. januar 1~58 
eller så snart som mulig deretter opphøre med å tilstå 
enten direkte eller indirekte noen som helst form for 
subsidier på eksporten av enhver annen vare enn råvarer, 
når subsidiene medfører salg for eksport av en slik vare 
til en pris som er lavere enn den tilsvarende pris som 
ble avkrevd kjøpere i det innenlandske marked for den 
tilsvarende vare. Inntil 31. desember 1957 skal ingen 
kontraherende part utvide omfanget av slike subsidier 
ved å innføre eller utvide eksisterende subsidier utover 
hva som bestod 1. januar 1955. 

Utgangspunktet for avtaleteksten, slik den er formulert i selve 

GATT-avtalen, er at en subsidie er en direkte eller indirekte 

inntekts- eller prisstøtte som medvirker til å øke eksporten 

eller redusere importen av en vare. Denne type formulering er i 

for liten grad presis til å være et godt operativt redskap, og 

det ble bestemt at subsidieproblematikken skulle drøftes i 

Tokyo-runden med det formål å utarbeide en særskilt avtale (kode) 

for utdyping og presisjon av den opprinnelige avtaletekst. 

Avtalen om gjennomføringen av artikkel XVI gjentar det generelle 

forbudet mot eksportsubsidier på industrivarer. Videre blir det 

lagt inn en illustrerende liste over typer av offentlige 

overføringer som betraktes som eksportsubsidier i GATT-
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sammenheng. I tillegg til dette utvidet man 

notifikasjonsprosedyren, og opprettet en prosedyre for 

konsultasjoner og megling i tvistesaker. 

, GATT-::-koden,. ,for : subsidier. tar .utgang.spunkt .i . GATT-avtalens 

artikkel VI om anti-dumping. Dette fordi mottiltaket fra et 

importørland med hensyn til import av produkter som har fått 

eksportsubsidier vil være identiske med tiltak overfor dumpede 

produkter. Det tiltak et importørland kan iverksette er å ilegge 

det subsidierte produkt en utjevningsavgift som fastsettes etter 

en nærmere definert prosedyre. 

En forutsetning som må oppfylles for at utjevningsavgift kan 

benyttes er at det produkt som nyter godt av en eksportsubsidie 

er til skade for importørlandets industri og har innvirkning på 

prisen i importørlandet. Når denne virkningen skal vurderes må en 

rekke faktorer trekkes inn i beregningen, og samtidig må det 

justeres for de problemer en næring har på grunn av andre 

omstendigheter enn subsidiert import. 

AVTALE OM FORTOLKNING OG ANVENDELSE AV ARTIKLENE VI, XVI 
OG XXIII I GENERALAVTALEN OM TOLLTARIFFER OG HANDEL 
ARTIKKEL 6: DEFINISJON AV SKADE 

3. Undersøkelsen av virkningen på vedkommende næring skal 
inneholde en vurdering av alle relevante økonomiske 
faktorer og kjennetegn som innvirker på næringens 
stilling, slik som faktisk og mulig nedgang i produksjon, 
salg, markedsandel, fortjeneste, produktivitet, 
avkastning på investeringer eller utnyttelse av 
kapasitet; faktorer som påvirker innenlandske priser, 
faktiske og mulige negative virkninger på kontant
tilgangen, beholdningen, sysselsettingen, lønningene, 
veksten, evnen til å skaffe kapital eller investeringer 
og når det gjelder jordbruket, hvorvidt der har vært en 
økende byrde på de offentlige støtteordninger. Denne 
liste er ikke uttømmende, ei heller kan en eller flere 
av disse faktorer nødvendigvis gi avgjørende veilledning. 

4. Det må påvises at den subsidierte importen, gjennom 
subsidiens innvirkning, framkaller skade innenfor rammen 
av denne Avtale. Det kan være andre faktorer som på 
samme tid skader den innelandske næringen, og skader som 
er fremkalt ved ' andre faktorer må ikke tilskrives den 
subsidierte importen. 
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Et kritisk punkt i arbeide med å avgjøre om subsidiert medfører 

skade for importørlandet er å studere mengden av subsidiert 

import av en gitt vare. Her er det spørsmål om denne importen 

øker i omfang, enten i forhold til total produksjon eller totalt 

forbruk i i ~importørlandet •. E~ ~ annet i k~~tisk . punkt er prisvurdering 

hvor sammenlikning av prisutvikling mellom importert produkt og 

innenlandsk produksjon over tid kan gi svar på om en eventuell 

subsidiert import er årsak til en prisnedgang eller prisøkning. 

Hva er så en eksportsubsidie? GATT-avtalen slik den kommer til 

uttrykk gjennom statsstøttekoden har fått en illustrerende liste 

som et integrert vedlegg til avtalen. Hovedregelen er at enhver 

·utgift over offentlige budsjetter som kommer bedrifter eller 

eksportører til gode, og som får konsekvenser for 

prisfastsettelsen på eksportproduktet kan betraktes som en 

eksportsubsidie. Det er også tiltak fra offentlige myndigheter 

som ligger i en traktatsmessig gråsone hvor det kan være tale om 

indirekte effekter som tilsvarer eksportsubisier. Et eksempel vil 

være eksportforbud eller eksportavgifter på råvarer som ikke 

finner sitt motstykke i tilsvarende avgifter på bearbeidet 

produkt. Dette betyr at innelandsk industri blir begunstiget med 

billigere råvarer .enn konkurrenter i andre land, og at disse 

dermed kan eksportere til en gunstigere pris. 



32 

TYPER AV EKSPORTSUBSIDIER I DEN ILLUSTRERENDE GATT-LISTE 

a) Direkte statssubsidier til en bedrift eller næring 
betinget av eksportresultat. 

•. ' d . . . . ' .. .... 

b) Ordninger som innebærer at eksportørene får beholde en 
del av den inntjente valuta og liknende ordninger som 
medfører en premiering av eksport. 

c) Interne transport- og frakttakster på eksport
forsendelser, som regjeringen har fastsatt eller gitt 
fullmakt til på gunstigere vilkår enn for innenlandske 
forsendelser. 

d) Levering av importerte eller innenlandske varer eller 
tjenester fra staten eller statlige organer til bruk i 
produksjonen av eksportvarer, på vilkår som er gunstigere 
enn ved levering av samme eller direkte konkurrerende 
varer eller tjenester til bruk i produksjonen av varer 
for internt forbruk, hvis vilkårene er gunstigere enn de 
som (vare-) eksportørene kan oppnå på kommersielt 
grunnlag på verdensmarkedet. 

e) Hel eller delvis fritakelse, ettergivelse eller 
utsettelse, spesielt for eksporten, av direkte skatter 
eller trygdepremier som er betalt eller skal betales av 
industri eller handelsbedrifter. 

f) Tillatelse til spesielle fradrag i beregningsgrunnlaget 
for de direkte skatter, direkte i forhold til eksport 
eller eksportinnsats og i tillegg til de som gjelder 
ved produksjon til internt forbruk 

g) Fritakelse eller ettergivelse av indirekte skatter ved 
produksjon og distribusjon av eksportvarer ut · over de 
som er pålagt produksjon og distribusjon av samme varer 
som selges til internt forbruk. 

h) Fritakelse, ettergivelse eller utsettelse av kumulative 
indirekte skatter pålagt på et tidligere stadium for 
varer eller tjenester som brukes i produksjonen av 
eksportvarer, ut over fritakelse, ettergivelse eller 
utsettelse av samme kumulative indirekte skatter pålagt 
på et tidligere stadium for varer eller tjenester som 
brukes i produksjonen av samme varer solgt til internt 
forbruk. "') 

i) Ettergivelse eller tilbakebetaling av importavgifter 
ut over de som er pålagt slike importerte varer som er 
fysisk inkorporert i eksportvaren; forutsatt at en 
bedrift i spesielle tilfeller kan anvende en kvantitet 
av varer fra hjemmemarkedet som svarer til, og har samme 
kvalitet og egenskaper som, de importerte varer, som en 
erstatning for dem. *) 
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j) Eksportkredittgarantiordninger, garantiordninger mot 
økning i kostnadene for eksportvarer eller valutarisiko
ordninger fra staten (eller statlige institusjoner) til 
premiesatser, som er klart utilstrekkelige til å dekke 
ordningenes driftskostnader og tap på lang sikt . 

. ' ~ . '·' .i.:. . 

k) Eksportkreditter fra staten (eller statlige 
institusjoner) til rentesatser lavere enn de som egentlig 
må betales for slike midler (eller tilsvarende lån til 
verdensmarkedspris i samme valuta), eller statlig 
betaling av alle eller deler av eksportørenes og finans
institusjonenes kostnader ved å skaffe kreditter, i den 
utstrekning de brukes til å sikre en vesentlig fordel 
i eksportkredittbetingelsene. *) 

1) Enhver annen utgift på det offentlige budsjett som 
utgjør en eksportsubsidie i Generalavtalens Artikkel 

· XVI's betydning. 

Kilde: St. prp. nr. 25 (1979-80), Vedlegg 6 
*) Forkortet i forhold til den norske gjengivelse. 

Det er på det rene at de definisjoner som er forsøkt gitt gjennom 

den illustrerende liste ikke dekker spekteret av tenkelige 

støtteordninger. Med hensyn til eksportkreditter ble det i 

diskusjonen reist spørsmål om kreditter til ikke-kredittverdige 

foretak. Det eksisterer imidlertid ikke noen definisjon i GATT

sammenheng hvor kredittverdige foretak kan skilles fra foretak 

som ikke er det. Når det gjelder beregning om statstøtte finner 

sted med hensyn til eksportkreditter ble det ytret ønske om at 

dette skulle måles som differansen mellom renten på et vanlig 

kommersielt lån og på den kreditt det offentlige kan tiby. Dette 

ble avvist. Beregningsgrunnlaget ble differansen mellom den 

offentlige utlånsrente og innlånsrenten basert på internasjonale 

statlig finansiering. Slik sett er det offentlige utgifter som er 

det kritiske punkt for om det finner sted en subsidiering. 

Artikkel 11 i koden tar for seg "andre subsidier enn 

eksportsubsidier" hvor det blir slått fast at avtalepartene 

er~jenner betydningen av offentlig støtte for å fremme sosiale 

økonomiske politiske målsetninger. Det blir pekt på at også denne 

formen for støtte kan innvirke på handelen mellom medlemsland, og 

at den kan få negative konsekvenser for et land ved at støtten 
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virker tilsvarende en eksportstøtte. Derfor blir det slått fast 

at under utformingen av nasjonal politikk for å oppnå 

målsetninger av sosial og økonomisk karakter skal det bli tatt 

hensyn til mulige skadevirkninger for andre lands næringsliv. 

Avtalen forplikter -0gså ; myndighetene~A ;~egge - til grunn objektive 

kriterier . for tildeling av denne type støtte. Det betyr at den må 

gies på regional- eller sektorbasis. Sektorspesifikk støtte er 

overføringer til en bestemt industrigren eller støtte til 

produksjon av en bestemt vare. U.S.A. har i stor grad vektlagt at 

statsstøtte er gitt på objektivt grunnlag under vurdering av 

hvorvidt det skal iverksettes mottiltak i form av 

utjevningsavgift. Særlig har ''etter-rasjonalisering" av 

støttetiltak funnet liten grad av gehør hos amerikanske 

myndigheter. 

AVTALE OM FORTOLKNING OG ANVENDELSE AV ARTIKLENE VI, XVI 
OG XXIII I GENERALAVTALEN OM TOLLTARIFFER OG HANDEL 

ARTIKKEL 11: ANDRE SUBSIDIER ENN EKSPORTSUBSIDIER 

PARAGRAF 1: SOSIALE OG ØKONOMISK POLITISKE MÅLSETNINGER 

( ... ) Avtalepartene bemerker at blant slike målsetninger er: 

a) avskaffelsen av industrielle, økonomiske og sosiale 
ufordelaktigheter for spesielle distrikter, 

b) å lette rekonstruksjonen, under sosialt tilfredsstillende 
forhold, av visse sektorer, spesielt der dette har blitt 
nødvendig p.g.a. endringer i handelspolitikken og den 
økonomiske politikk, medregnet internasjonale 
overenskomster som resulterer i lavere handelshindringer, 

c) generelt å oppretthold~ sysselsettingen og å oppmuntre 
omskolering og endring i sysselsettingen, 

d) å oppmuntre forsknings- og utviklingsprosjekter, spesielt 
innenfor området av høyteknologiske virksomheter, 

e) gjennomføringen av økonomiske prosjekter og politikk 
for å fremme den økonomiske og sosiale utviklingen i 
utviklingslandene, 

f) omplassering av industrien for å unngå overbelastnings
og miljøproblemer. 

Kilde: St. prp. nr. 25 (1979-80), Vedlegg 6 
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Tiltak av samfunnsmessig interesse som betraktes som 

handelsnøytrale i GATT sammenheng er støtte til utbygging i 

samferdelssektoren, overføringer til drift og utbygging skole og 

utdanningssystemet o~ helsessktorea.~ Nå~ . det .gjelder synet på 

regional støtte er det klare meningsforskjeller mellom U.S.A og 

de fleste europeiske land, hvor de sistnevnte i langt større grad 

er villige til å iverksette denne type støttetiltak. 

3.2. Offentlige foretak/innkjøp 

Et av resultatene av Tokyorunden var en avtale vedrørende 

offentlige innkjøp. Årsaken til at dette feltet ble trukket inn 

under forhandlingene i GATT var erkjennelsen av at den 

offentlige sektor i stadig større omfang var konsument av varer 

og tjenester. En åpning av denne sektor for handel over 

landegrensene hvor virkemidlene var ensartede innkjøpsregler og 

nasjonal behandling av leverandører fra GATTs avtaleparter ville 

bidra til økt verdenshandel. 

Avtalen om offentlige innkjøp konsentrerer seg først og fremst om 

handel med varer, og kjøp av tjenester er bare underlagt GATT

reglene i den grad tjenesten har sammenheng med varekjøpet og har 

en pris som ligger under prisen for vareleveransen. 

Avtalen slår fast at utenlandske leverandører skal ha en 

behandling som ikke er mindre gunstig enn den som blir gitt 

innenlandske leverandører. Videre krever avtalen at det ikke skal 

legges tekniske handelshindringer i veien for innkjøp fra 

utenlandske leverandører i form av utforming av spesielle 

tekniske spesifikasjoner. Det er også avtalt en prosedyre for 

innhenting av anbud - både ved regler for åpent anbud og anbud 

etter forhandlinger (selektivt anbud). Regelverket slår også fast 

at lover og forskrifter om offentlige innkjøp skal 

offentliggjøres, at tilbydere som ikke får tilslag får 

orientering om grunnene for dette, at det opprettes et forum hvor 

de tilbydere som ikke kommer i betraktning kan få drøftet sin 

sak, og at statene utarbeider statistikk over offentlige innkjøp. 
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AVTALE OM OFFENTLIGE INNKJØP 

ARTIKKEL II: NASJONAL BEHANDLING OG OFFENTLIGE INNKJØP 

1 . . Partena skal ~ når1.det gjelder-~lle ~Lover, forordninger, 
prosedyrer og praksis angående offentlige innkjøp som 
dekkes av denne Avtale, øyeblikkelig og uten forbehold 
sørge for at varer og leverandører fra andre Parter som 
tilbyr varer med opprinnelse innen Partenes tollområde, 
herunder frisoner, ikke får en behandling som er 
dårligere enn: 

a) den som gis innenlandske varer og leverandører; og 

b) den som gis til varer og leverandører fra enhver annen 
Part. 

St. prp . nr. 25 (1979-80), Vedlegg 5 

For å komme inn under GATTs regelverk for offentlige innkjøp må 

det være tale om kontrakter som er større enn 150.000 SDR 

(Spesielle trekkrettigheter - i overkant av 1 mill. NOK). 

Krigsmateriell er ikke inkludert i avtalen, og avtalepartene har 

inkludert konkrete offentlige etater i avtalen. Når det gjelder 

lokale og regionale myndigheter, samt underliggende etater er de 

i utgangspunktet ikke omfattet av avtalen. I den grad disse er 

berørt er det i form av at avtalen skal gjøres kjent for disse 

etater og myndigheter. Telekommunikasjon og energisektoren er 

også holdt utenfor. 
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NORSKE ETATER SOM ER OMFATTET AV GATT-AVTALEN OM 
OFFENTLIGE INNKJØP 

. i.. ,_ statens .;.veivesen.1 , .. . 
2. Statens innkjøpssentral 
3. Postverket 
5. Universitetet i Oslo 
6. Politiet 
7. NRK 
8. Universitetet i Trondheim 
9. Universitetet i Bergen 

10. Kystdirektoratet 
11. Universitetet i Tromsø 
12. Statens forurensingstilsyn 
13. Luftfartsverket 
14. Forsvarsdepartementet* 
15. Forsvarets Sanitet* 
16 . Hærens Forsyningskommando* 
17. Luftforsvarets Forsyningskommando* 
18. Sjøforsvarets Forsyningskommando* 
19. Forsvarets Felles Materielltjeneste* 

* Omfatter ikke stridsmateriell 

St. prp. nr. 25 (1979-80), Vedlegg 5 

De nordiske land hadde en felles særmerknad hvor de forbeholdt 

seg retten til å fravike de felles GATT-reglene. Årsaken til den 

felles nordiske særmerknad finner vi i det forhold at det ikke 

var mulig å få innarbeidet en egen unntaksklausul i selve 

avtalen. 

SÆRMERKNAD FRA DE NORDISKE LAND: 

Når en bestemt innkjøpsavgjørelse vil kunne svekke viktige 
nasjonale politiske målsetninger, kan den norske regjering 
i enkelte innkjøpstilfeller finne det nødvendig å fravike 
Avtalens prinsipp om nasjonal behandling. En avgjørelse 
i denne retning vil tas på regjeringsnivå i Norge ~ 

St. prp. nr. 25 (1979-80), Vedlegg 5 
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3.3 EFs regelverk 

3 . 3.1 . Artikkel 92 

I motsetning -til --bes-temruelsene i - GAT'I' er- det -- i Romatraktatens 

artikkel 92 nedlagt et prinsipielt forbud mot statssubsidier. På 

samme måte som for konkurransereglenes artikkel 85 og 86 er det i 

artiklene som omhandler statsstøtte åpnet for å dispensere fra 

forbudet. 

EFs regelverk om statsstøtte er en del av den interne 

konkurranselovgivning og omfatter derfor alle former for støtte, 

- ~ motsetning til GATT-reglene som er innrettet for å motvirke 

eksportsubsidier. I EF-sammenheng er statsstøtte å forstå som 

enhver direkte eller indirekte ressursoverføring fra en 

medlemsstat til et foretak eller grupper av foretak . I tillegg er 

politiske avgjørelser som har tilsvarende virkning på 

konkurransesituasjonen underlagt det samme forbud. Det kritiske 

punkt i denne sammenheng er om statsstøtten innvirker eller 

påvirker handelen mellom to medlemssland. Det er her både 

hensynet til den aktuelle situasjon og til potensielle framtidige 

handelsmessige vridninger som vil bli tatt i betraktning. Slik 

sett er statsstøtteavsnittet i Romatrakteaten basert på samme 

kriterier som konkurransereglene satte for bedrifter og foretak i 

artikkel 85 og 86. 
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ROMATRAKTATENS ARTIKKEL 92 

1. Bortsett fra de unntak som er fastsatt i denne Traktat, 
er statsstøtte eller støtte gitt av statsmidler i hvilken 

-· ... som , hel.st :. form r ;som -Æorrykke·.l!< · el.ler" truer med å forrykke 
konkurransen ved å begunstige visse foretak eller 
produksjonen av visse varer, uforenelig med det felles 
marked i den utstrekning den påvirker samhandelen mellom 
medlemsstatene. 

2. Forenelig med det felles marked er: 

a) støtte av sosial karakter som gis de enkelte forbrukere, 
under forutsetning av at den ytes uten forskjells
behandling på grunnlag av varenes opprinnelse, 

b) støtte som har til formål å bøte på skader som skyldes 
naturkatastrofer eller andre usedvanlige begivenheter, 

c) støtte som gis til økonomien i visse områder av 
Forbundsrepublikken Tyskland påvirket av Tysklands 
deling, i den utstrekning den er nødvendig for å oppveie 
de økonomiske ulemper som denne deling har forårsaket. 

3. Som forenelig med et felles marked kan betraktes: 

a) støtte som har til formål å begunstige den økonomiske 
utvikling i områder hvor levestandarden er usedvanlig 
lav, eller hvor det er alvorlig underbeskjeftigelse, 

b) støtte som har til formål å fremme virkeliggjørelsen 
av et viktig prosjekt av felles europeisk interesse, 
eller å bøte på en alvorlig forstyrrelse av en medlems
stats økonomi, 

c) støtte som har til formål å lette utviklingen av visse 
næringsgrener eller visse økonomiske områder, forutsatt 
at den ikke endrer vilkårene for samhandelen i et omfang 
som strider mot den felles interesse. Støtte til skips
byggingen som bestod 1. januar 1957, skal imidlertid, i 
den utstrekning den bare tilsvarer en manglende toll
beskyttelse, reduseres gradvis på de samme vilkår som 
gjelder for avskaffelsen av tollavgifter, med forbehold 
for de bestemmelser i denne Traktat som angår den felles 
handelspolitikk overfor tredjeland. 

d) andre former for støtte angitt i et vedtak av Rådet 
truffet med kvalifisert flertall etter forslag fra 
Kommisjonen. 
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Et eksempel på unntak fra forbudet er forbrukersubsidier. Det må 

her understrekes at varens opphav ikke må være avgjørende for om 

subsidiering iverksettes eller ikke. Videre er støtte til 

regioner hvor levestandarden er usedvanlig lav, eller hvor det er 

stor. arbeidsledighetJ et~ unntak, . fra~traktatens . forbud. Støtte til 

næringsutvikling i visse regioner kan også komme inn under 

unntaket. Videre er overføringer til kriserammede sektorer hvor 

omstilling er nødvendig også mulig i forholdet til forbudet i 

traktaten, og det kan ytes støtte til prosjekter som er av stor 

felles økonomisk interesse. 

Et punkt er viktig å understreke: det er EF-kommisjonen som 

· avgjør om en overføring kan aksepteres i forhold til traktatens 

unntak. En hver statsstøtte som er ive+ksatt uten at EF

Kommisjonen er underrettet, og hvor støtteordningen er godkjent, 

er ulovlig. I et tilfelle hvor slik statsstøtte blir oppdaget vil 

den bli erklært ulovlig, og må øyeblikkelig opphøre. Dette kan 

ikke overprøves av nasjonale domstoler. I enkelte tilfeller kan 

bedrifter bli pålagt å tilbakebetale statstilskudd. 



41 

RENAULT-SAKEN 

Renault-konsernet, som i utgangspunktet er et statseid fransk 
selskap, hadde i årene 1984 og 1985 rekordstore tap. 
Selskapet-.,, er. L~Fr.ankrike å "betrakte som et ~~.priviligert" 
statsselskap, og den franske stat reagerte med milliard
overføringer til selskapet. Omlag 18 milliarder kroner ble 
overført fra den franske statskasse til Renault i løpet av 
perioden 1985-1987. I EF-terminologi er det imidlertid intet 
som heter "priviligert statsselskap", men man har derimot 
konkurranseregler og regler for statsstøtte som klart ble 
utfordret av dette fransek arrangementet. 

Forklaringen overfor EF ble at den franske stat skulle om
danne Renault-konsernet til et "vanlig" selskap. 
EF-kommisjonen godtok dette på visse vilkår. For det første 

· skulle omdanningen av selskapet være sluttført innen utgangen 
av 1988, og produksjonskapasiteten skulle være redusert med 
15 % for personbiler, og 30 % for lastebiler innen 1990. 

Disse vilkår ble ikke oppfylt. EF-kommisjonen avgjorde at 
Renault måtte tilbakebetale et milliardbeløp. Både selskapet 
og den franske stat arbeidet aktivt for å hindre dette. Til 
tross for disse bestrebelsene måtte selskapet tilbakebetale 
et beløp som tilsvarer omlag 6 milliarder norske kroner. 
Denne saken har dannet skole for statsstøtteprosjekter hvor 
EF-kommisjonens vilkår ikke overholdes. 

Kilde: Die Zeit, 25.05.90 
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Et viktig element når støtteordninger utarbeides er at adgangen 

til ytelsene er basert på spesifikke kriterier. Disse kriterier 

må være objektive i den forstand at de klart og en-tydig skiller 

mellom foretak som er støtteberettiget og de som ikke er det. 

Industrielle . sektorer."er i seg . selv. en klar ,.definisjon. Det samme 

gjelder regionale kriterier i forhold til arbeidsledighet og 

velstandsnivå. Dette unntar imidletid ikke tiltakene fra 

vurdering i EF-kommisjonen. 

3.3.2. Små og mellomstore bedrifter (SMB) 

Når EF-kommisjonen får forespørsel ' om godkjenning av statsstøtte 

vil den generelt sett være mer positivt innstilt overfor 

overføringer til bedrifter med under 100 ansatte. Kravet til 

objektive og en-tydige kriterier vil fortsatt være til stede, og 

de bør være avstemt i forhold til EF-definisjonene for områder og 

sektorer. 

Den type støtteordninger som EF-kommisjonen ser med velvilje på 

er tilskudd, gunstige lån eller lånegarantier i etableringsfasen. 

Videre kan investeringsstøtte i form av rentefrie lån eller 

lånegarantier, som gjør at denne type bedrifter får nyte godt av 

samme vilkår som større og mer kreditt verdige foretak være 

akseptable for EF-kommisjonen. Dessuten har EF-kommisjonen 

godkjent ordninger som skal fremme tilgangen på risikovillig 

kapital for små og mellomstore bedrifter. Slike ordninger er 

f.eks. statsgaranti til investeringsselskaper som så kjøper 

aksjeposter i denne type foretak. Videre kan statslån aksepteres 

for å gi sikkerhet for foretakets lån hos private institusjoner. 

Et annet felt er tilskudd til deltagelse i Forsknings og 

utviklings- (FoU) programmer, og til innovasjonsprosjekter med 

høy risiko. EF-kommisjonen har også godkjent støtte til energi

og råstoffbesparende tiltak, og til bruk av alternative 

energikilder til olje. Det har også vært aksept for delvis 

dekning av omkostninger for å forbedre ledelse og salgspolitikk i 

små foretak, hvor det har vært benyttet bistand utenfra. 
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3.3.3. EFs egne støtteprogrammer 

Utviklingen har gått i retning av at EF har utviklet politikk på 

de områder.,hvor. :EF-syst.emet ... har myndighet, - bl.a . . statsstøtte. EF 

har utarbeidet støttekriterier, og på denne bakgrunn støttes 

programmer og prosjekter med midler over EFs budsjett. 

Opprettelse av Regionalfond, Strukturfond og Sosialfond som 

finansielle virkemidler for denne støttepolitikken er viktige 

elementer. 

Viktige mål for EFs støtteprogrammer er å bedre forholdene i de 

· fattige delene av fellesskapet, og medvirke til en lettere 

omstilling i områder og industrielle sektorer som har 

strukturelle problemer. Kriteriene for tilskudd er basert på EF

definisjoner i forhold til en regions velferdsnivå, 

arbeidsledighet, omstillingsbehov og et prosjekts betydning for å 

fremme fellesskapets mål. 

Mange av tiltakene under EFs egne støtteprogrammer er ment å 

virke positivt for landdistrikt, hvor bl.a. sysselsetting i 

landbrukssektoren er stor. Tiltak innen denne sektoren kommer i 

stor grad inn under den felles landbrukspolitikk (CAP). 

Landbruket er et område hvor EF har kompetanse til å utforme den 

nødvendige politikk og de nødvendige tiltak. Medlemsstatene har 

ikke denne kompetanse, og støtte fra en medlemsstats regjering 

til landbruket må ikke bare godkjennes i forhold til reglene for 

statsstøtte, men må også sees i forhold til den felles 

landbrukspolitikk. Dette er også blitt tilfelle for 

fiskerisektoren hvor det er utviklet en felles fiskeripolitikk. 

Innen forskning og utvikling har EF i de senere år iverksatt 

tiltak som delvis er finansiert over EF-budsjettet. Denne type 

støtte er ikke underlagt artikkel 92s generelle forbud, men EF 

har kompetanse på forskningsområde gjennom EURATOM-traktaten og 

gjennom Enhetsakten (art. 130 f.). 
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3.3.4. Offentlige foretak 

Romatraktatens artikkel 222 slår fast at EF ikke på noen måte 

berører . med.lemsstatenes 1 regler .. :.om .e ,iendoms:rett ... Dermed skilles 

det ikke mellom offentlig eide foretak og private foretak. Det er 

derfor på det rene at i den grad offentlig eide foretak oppererer 

i marked er de underlagt EFs konkurranseregler. Det må her 

understrekes at offentlige foretak ikke må benyttes til å 

diskriminere arbeidstakere fra andre medlemsstater, eller varer 

og tjenester med opphav i andre medlemsland. 

EF-kommisjonen har valgt å definere et offentlig foretak ut fra 

visse karakteristika. Foretak hvor offentlige myndigheter kan 

utøve, direkte eller indirekte, en dominerende innflytelse i 

kraft av eiendomsrett, finansiell deltagelse eller regelverk. 

Dermed er foretak som må ha offentlig lisens for å utøve sitt 

virke offentlige foretak i forhold til EF-kommisjonens 

definisjon, selv om eiendomsretten til foretaket er fullt og helt 

på private hender. 

I tillegg til at denne type foretak ikke må påtvinges en atferd 

av offentlige myndigheter som strider mot konkurransereglene i 

Romatraktaten, er det fokusert på foretakets innkjøpspraksis. 

Offentlige innkjøp - dvs. anskaffelser av varer og tjenester - av 

offentlige institusjoner eller foretak som etter EF-kommisjonens 

definisjon kommer inn under begrepet er underlagt særskilte 

regler. I tillegg til GATT-regelverket er offentlige foretak i 

EF-område underlagt de felles EF-regler. For offentlige innkjøp 

av varer vil anbudsreglene gjelde når det dreier seg om beløp på 

over 1 million NOK (ca. beløp) og for tjenester ved kjøp over 

750.000 NOK (ca. beløp). Når det gjelder bygg- og anleggssektoren 

er beløpsgrensen på 38 millioner NOK (ca. beløp). I motsetning 

til GATTs regler gjelder EF-reglene også - med visse 

tillempninger - for kommuner og regionale myndigheter (f:eks. 

tilsvarende norske fylkeskommuner). Imidlertid har ikke alle 

sektorene vært omfattet av disse generelle reglene. Det gjelder 

de ''unntagne sektorene" vannforsyning, energisektoren, transport 
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og telekommunikasjon, men i 1990 ble også disse sektorer 

underlagt EF-bestemmelser gjennom vedtagelse av direktiver. Dette 

vedtaket er et ledd i bestrebelsen på å skape et "indre marked'' i 

EF-området. 

J ,... ,, . 

3.3.5. Statlige handelsmonopoler 

Romatraktatens artikkel 37 omhandler statlige handelsmonopoler, 
l 

og har som utgangspunkt at disse gradvis skal nedbygges. Dette er 

for å sikre at denne type av foretak ikke blir benyttet i 

offentlig politikk for å vri handelen i en bestemt retning. Det 

skal ikke være mulig for medlemsstatene selektivt å regulere 

· ~mport og eksport ved hjelp av statlige handelsbedrifter, 

monopoler eller priviligerte foretak. Det som vil bli kritisk 

vurdert er om denne type institusjoner vil innvirke på handelen 

mellom medlemsstater. 

ROMATRAKTATENS ARTIKKEL 37 

1. Medlemsstatene skal gradvis revidere statsmonopoler av 
handelsmessig art slik at all diskriminering mellom 
medlemsstatenes statsborgere når det gjelder vilkårene 
for innkjøp og salg, er utelukket fra utløpet av over
gangsperioden. Bestemmelsene i denne artikkel får 
anvendelse på ethvert organ som en medlemsstat bruker 
til rettslig eller faktisk, enten direkte eller 
indirekte , å kontrollere, dirigere eller øve betydelig 
innflytelse på importen eller eksporten medlemsstatene 
imellom. Disse bestemmelser får også anvendelse på 
monopoler opprettet med hjemmel i statsvedtak. 

3.4. EFTA-regler for statsstøtte 

I artikkel 13 i EFTA-konvensjonen er felles regler i forhold til 

statsstøtte nedfelt. EFTA-regelverket har mye til felles med det 

regelverk som ble nedfelt i GATT etter Tokyo-runden, og legger i 

første rekke ned forbud mot eksportstøtte. I tillegg til rene 

eksportsubsidier er det også forbud mot statsstøtte hvor 

hensikten eller virkningen er å motvirke de handelsmessige 

fordelene av å fjerne toll og kvantitative restriksjoner. Dermed 
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kan vi skimte en parallell til EFs regelverk hvor Romatraktatens 

bestemmelser om statsstøtte inngår som et ledd i 

konkurransebestemmelsene. Dette gjør også EFTAs bestemmelser, men 

i EFTA-konvensjonen tillegges EFTA som myndighet ikke noen egen 

kompetanse .på om~åde . med unntak ... av ' t~l skudd .. som motvirker - ved . 

sin hensikt eller virkning - frihandelen innen område . Tvert om 

ble det innen EFTA understreket at statsstøttebestemmelsene ikke 

skulle være til hinder for offentlig industrireisning og 

regionalpolitiske tiltak. Det ble i forhandlingene lagt vekt på 

at statsstøtte var tillatt for å fremme økonomisk utvikling i 

områder med høy arbeidsledighet og lav levestandard. I motsetning 

til EF har man ikke i EFTA utarbeidet definisjoner med hensyn til 

· kla~sifisering av områder. 

Når det gjelder eksportstøtte er det i selve EFTA-konvensjonen 

henvist til et vedlegg hvor forbudte tiltak listes opp. Denne 

listen tar for seg mange av de tiltak som vi finner i GATT

listen. EFTA-listen over tiltak var basert på OEEC-regelverket 

(Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid). GATT-listen 

baserte seg både på OEEC-listen, EFTA-listen og erfaringer vunnet 

på dette området. Videre må GATT-relene også betraktes på den 

bakgrunn at ikke-europeiske stater, som til dels kan ha et noe 

annet syn på næringsstøtte enn de europeiske, er part i avtalen 

og har fått aksept for noen av sine synspunkter gjennom 

forhandlingene. 

Artikkel 14 i EFTA-konvensjonen omhandler offentlige foretak. Med 

offentlige foretak i EFTA-sammenheng menes "sentrale, regionale 

eller lokale myndigheter, offentlige bedrifter og ethvert annet 

organ hvorved en medlemsstat ved lov eller praksis kontrollerer 

eller i . betydelig grad øver innflytelse over import fra eller 

eksport til en medlemsstats territorium" (EFTA-konvensjonen; 

artikkel 14, pkt. 6). Unntaket fra dette er hvor en medlemsstat 

ikke har konstitusjonell bas~s for å regulere atferden til lavere 

politiske nivåer. Disse skal imidlertid gjøres kjent med 

bestemmelsene. 
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Konvensjonen slår fast at offentlige foretak ikke må praktisere 

en handelsdiskriminerende virksomhet som strider mot 

frihandelsreglene innen EFTA. Videre skal offentlige foretak 

underlegges konkurransereglene innen EFTA, og dermed sikrer man 

at . denne " type. vi..rksomheter. ikke , brukes .;som , et . ledd i en pol i tikk 

for å omgå regelverket. I EFTA-sammenheng er ikke forholdet til 

statlige handelsmonopoler berørt. Det er heller ikke et felles 

regelverk for offentlige innkjøp og anbud. 

3.5. Statsstøtte og EØS 

Statsstøtte-reglene innen GATT gir forholdsvis klare rammer når 

det gjelder eksportsubsidier. Dette regelverket vil være gyldig i 

både EFTA- og EF-området, og dermed også i et EØS-område. Det 

samme er tilfellet for GATT-reglene for offentlige innkjøp. EFTAs 

eget regelverk når det gjelder statsstøtte er i store trekk i 

samsvar med GATT-regelverket, og fokuserer i stor grad på 

eksportstøtteordninger. Med hensyn til prosedyrer for offentlige 

anbud har felles GATT-regler gyldighet i EF-EFTA-området. EFTA

reglelverket definerer offentlige foretak i stor grad likt med 

hva som er tilfellet i EF. Artikkel 23 i handelsavtalen mellom 

Norge og EF tilsier at statsstøtte som virker handelsvridende er 

i strid med avtalen, og EF har forbeholdt seg retten til å legge 

sine kriterier til grunn for å avgjøre om skadelig subsidiering 

finner sted. 

Hovedforskjellene mellom reglene fastsatt i GATT og EFTA på den 

ene side og EFs regelverk på den annen side er grad av felles 

politikk og definisjoner, og hvem som har den avgjørende 

myndighet med hensyn til å regulere forhold knyttet til 

statsstøtte. Når det gjelder direkte støtte til eksportører -

eller støtte som på annen måte har til hensikt eller virker som 

eksportstøtte - er regelverk og definisjoner i stor grad lik i 

EF-EFTA-området. I EFs regelverk blir statsstøtte definert som 

alle typer av overføringer fra det offentlige til det private -

både direkte og indirekte. Denne type overføringer er i 

prinsippet forbudt. Unntak fra dette forbudet er overføringer som 
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stemmer overens med spesifikke utarbeidede kriterier. Forbudet 

overvåkes av EF-kommisjonen, som også autoriserer støtteordninger 

på grunnlag av unntaksbestemmelsene. I tillegg til dette har EF 

særskilte støtteordninger for næringsutvikling basert på 

kriterier i ~forhold til J et områdes , arbeidsledighet, velstandnivå 

eller sektorvise problemer. Disse felles programmer og felles 

kriterier blir forsøkt å være retningsgivende også for de støtte

ordninger EF-kommisjonen får til godkjenning fra medlemsstatene. 

I EFTA er det derimot ingen felles myndighet som vurderer 

støtteordninger. EFTA kan kun gripe inn overfor eksportsubsidier 

og støtteordninger som gir seg klare og utvetydige konsekvenser 

for frihandelen innenfor EFTA-området. Det er opp til det enkelte 

EFTA-medlem hvilke andre typer av støtteordninger næringslivet 

kan få nyte godt av. Støtte til distrikter og sektorer bestemmes 

av den enkelte stat, og kriterier for å få slik støtte defineres 

av det enkelte medlemslands myndigheter. 

En annen forskjell innenfor EF er at det utarbeides en felles 

politikk når det gjelder offentlige anbud. Innen EFTA er det 

offentlige foretak som handelspolitisk aktør som underlegges 

traktatens disiplin, samtidig som EFTA-landene er underlagt de 

felles prosedyrer for offentlige innkjøp som er trukket opp i 

GATTs regelverk. Innen EF er det utarbeidet felles regler for 

offentlige innkjøp - som også vil omfatte privat eideforetak 

innenfor enkelte sektorer - hvor offentlige foretak må følge en 

spesifikk prosedyre for anbud på kontrakter over en gitt 

størrelse. Bakgrunnen er at innenfor EF-område skal man hindre at 

denne type forretninger brukes som et ledd i næringspolitikken, 

og dermed får samme effekt som direkte offentlig støtte. 

Når det gjelder offentlige handelsmonopoler er det presisert i 

Romatraktaten at disse skal avvikles. I EFTA er denne type 

foretak bare underlagt konvensjonen i den grad disse brukes i en 

politikk for - eller at resultatet av deres virksomhet er - å 

motvirke frihandelsbestemmelsene og konkurransereglene. 

I EØS-sammenheng - og ved et medlemsskap - vil det være områder 

hvor en tilpasning til EFs regelverk betyr konkrete endringer i 
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de rammer som norske aktører - både politiske og økonomiske -

omgir seg med. Dette vil nødvendigvis være problematiske områder. 

De mest problematiske områdene i forhold til statsstøtte vil 

være: 

1) - EFs definisjoner av støttekriterieri 

2) - EFs definisjoner av hvilke offentlige anbud som underlegges 

de felles regleri 

3) - EFs felles anbudsprosedyre for offentlige innkjøpi 

4) - EFs avviklingsbestemmelse om offentlige handelsmonopoler. 

IV. ANTI-DUMPING 

Dumping er i utgangspunktet def inert som salg av en vare på et 

eksportmarked til en pris under hjemmemarkedspris. Det er denne 

definisjonen GATT bygger på i artikkel VI. I noen tilfeller vil 

det være vanskelig å kunne peke på en hjemmemarkedspris. Dette er 

tilfellet der det meste av produskjonen er beregnet for eksport. 

Her vil man kunne beregne en eventuell ''dumping-margin" på 

bakgrunn av et gitt formular. Differansen mellom 

hjemmemarkedspris og pris på eksportmarkedet utgjør en "dumping

margin", og det er denne differånsen som skal motvirkes gjennom 

en avgift - straffetoll - som går under begrepet 

utjevningsavgift. 

Tiltak mot dumping - anti-dumping - er et handelspolitisk 

virkemiddel som de fleste aktører forbeholder seg retten til å 

benytte mot varesalg til dumpingpriser. Hensikten er å beskytte 

et gitt marked mot dumpede produkter for å sikre rettferdig 

konkurranse på dette marked. Statlige myndigheter har sett på 

anti-dumping tiltak som garantisten for at det skulle være mulig 

å utvikle og opprettholde en konkurransedyktig industri uten at 
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denne får sitt hjemmemarked oversvømt av produkter hvor 

prisfastsettelse ikke står i sammenheng med 

produksjonskostnadene. 

Problemene . som . oppstår 4 forhold t~l .; dumpede produkter kan 

variere, eller i noen tilfeller være fraværende. I hovedsak er 

problemet med dumpede produkter at importlandets industri blir 

konkurranseudyktig. På den annen side vil forbrukerne nyte godt 

av dumpingsalget. Ulempen vil synliggjøre seg i form av økte 

priser etter dumping perioden, hvor eksportøren har fått en stor 

markedsandel. Mangler importlandet produksjon som tilsvarer det 

dumpede produkt er det vanskelig å peke på direkte ulemper med 

·dumpingsalget. En negativ - og indirekte virkning kan være at 

andre leverandører blir presset ut av markedet og konkurransen 

avtar. 

Effekten av statsstøtte og dumping er i utgangspunktet lik for 

importørlandet. Derfor vil anti-dumping tiltak og tiltak mot 

statsstøttet eksport være identisk med hensyn til beregning av 

utjevningsavgift. Forskjellen ligger i at ved et klassisk dumping 

salg er det eksportør eller produsent som reduserer sin 

fortjenestemargin på et spesifikt marked. Ved statsstøtte er det 

offentlige myndigheter i eksportørlandet som påtar seg utgifter i 

forbindelse med eksport. 

4.1. GATT og anti-dumping 

Artikkel VI i Generalavtalen fastslår at dumping er salg fra et 

land til et annet til en pris under den normale verdi for 

produktet. Den "normale verdi" for et produkt er prisen for en 

vare beregnet til konsum i produsentens hjemland. I de tilfeller 

produksjon til hjemmemarkedet ikke finner sted er det prisen på 

den samme vare eksportert til et tredje land som er 

retningsgivende. Et alternativ er her å konstruere en pris basert 

på produksjonskostnader, salgskostnader og en fornuftig profitt. 

Fortolkningen av GATTs artikkel VI er nedfelt i en særskilt kode 

som sist ble revidert etter Tokyo-runden. Kennedy-runden 
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resulterte i en anti-dumping kode, men denne avviste Kongressen i 

USA da den ikke var i samsvar med den amerikanske Anti-dumping 

Act (1921). Problemet oppstod da man i GATT-sammenheng måtte 

påvise skade for den hjemlige industri før det kunne ilegges en 

utjevningsavgift, ., noe~"amerikansk lovgivning . ikke mente var 

nødvendig. 

AVTALE OM GJENNOMFØRING AV ARTIKKEL VI I GENERALAVTALEN 
OM TOLLTARIFFER OG HANDEL (ANTI-DUMPING KODEN) 

ARTIKKEL 2 - DEFINISJON AV DUMPING 

1. Forsåvidt gjelder denne Avtale skal en vare ansees å være 
en dumpingvare, d.v.s. innført på markedet i et annet land 
til en pris som ligger under varens normalverdi, dersom 
varens eksportpris ved eksport fra et land til et annet er 
lavere enn den sammenliknbare pris i vanlig handel, for 
den tilsvarende vare, når denne er bestemt for forbruk i 
eksportlandet. 

Kilde: St. prp. nr. 25 (1979-80) Vedlegg 11 

Den gjeldene GATT-kode befatter seg ikke med forhold utenfor 

varehandel-området . Dumping av tjenester, hvor tjenester tilbys 

på eksportmarkedet til lavere priser enn på hjemmemarkedet, 

omfattes ikke av GATT-reglene. Dette gjelder også frakt-rater. 

Med hensyn til dumping av valuta - eksempelvis devaluering som 

gjør valutaens interne kjøpekraft høyere enn dens eksterne - hvor 

hensikten er å stimulere eksporten, er heller ikke omfattet av 

GATT-reglene. Dumpingdefinisjonen dekker heller ikke 

hjelpetiltak i form av gaver etc., hvor disse kan komme i veien 

for komersielt salg. I noen tilfeller kan det rettes søkelys på 

om dette er forsøk på å kamuflere en eksportsubsidie. Begrepet 

sosial dumping - hvor særdeles lave kostnader til arbeidskraft er 

årsaken til at produktet kan selges til konkurransedyktig pris -

omfattes heller ikke av GATTs regelverk. 

Dagens GATT-kode gir ikke ett fullstendig sett av definisjoner 

som løser alle de problemer som reiser seg i forbindelse med 

dumpingsalg. Det sentrale spørsmål er knyttet til hva som er 

normal verdi for en gitt vare. Er f.eks. prisen i produsentlandet 
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representativ hvis bare en liten del av salget finner sted her? 

Hva med kvantumsrabatter? I hvilke utstrekning er det fruktbart å 

sammenlikne to varesalg til to forskjellige importørland? Ennå 

mer problematisk blir det dersom den "normale verdi" for 

produktet .må . konstrueres. Spørsmål •. ~edrørende intern prising, 

kostnadsfordeling, og en fornuftig profitt er ikke avklart 

nærmere i selve GATT-koden. Et annet problem er knyttet til 

foretak som - av konjunkturhensyn og som en midlertidig løsning -

selger med tap både på sitt hjemmemarked og på eksportmarkedet. 

Koden gir heller ikke noe eksakt svar på om reeksportert 

dumping, dvs. der hvor en eksportør går veien om et land som ikke 

har en tilsvarende produksjon - og derfor ikke vil påkalle seg 

· GATTs regelverk for beskyttelse mot skadelig import - før det 

eksporteres videre til et marked hvor produktet konkurrerer mot 

importørlandets egen produksjon. Denne problematikken er bl.a. 

noe av bakgrunnen for bruken av felles opprinnelsesregler i 

frihandelsområder og innenfor tollunioner. I forlengelsen av 

denne problemstillingen kommer dumpingsalg av insatsfaktorer, og 

spørsmålet om i hvilken grad prisen på sluttproduktet kan 

tilbakeføres til et slikt dumpingsalg. 

Det GATT-reglene hjemler er at en medlemsstat kan iverksette 

beskyttelsestiltak mot dumping (anti-dumping tiltak) ved å ilegge 

eksportøren en utjevningsavgift som tilsvarer dumpingmarginen. En 

forutsetning er at dumpingsalget forårsaker - reell eller 

potensiell - skade for importørlandets egne produsenter. Videre 

er det beskrevet hvilke momenter som skal tas med i en 

undersøkelse, og hvilke prosedyrer som skal følges. De felles 

GATT-reglene må også sees i sammenheng med regelverket som 

omhandler statsstøtte, hvor eksportstøtte til industriprodukter 

er i strid med GATTs regelverk. De forskjellige aktørers 

tolkning av anti-dumping koden, og praktiseringen av regelverket 

vil være avgjørende for reaksjoner mot produsenter og 

eksportører. 
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4.2. Anti-dumping-reglene og EF 

I utgangspunktet hadde de forskjellige medlemsstater selv 

kompetansen i de handelspolitiske spørsmål, og dermed var anti

dumpingti.ltak under.la-gt; de enkelte ;. s~aters " lovverk og 

praktisiering. Ved opprettelsen av Kull- og stålfellesskapet ble 

det etablert en felles handelspolitikk for kull- og stålprodukter 

når det gjalt opptreden overfor dumpede varer. I artikkel 74 i 

EKSF-traktaten blir det fastslått at fellesskapet har myndighet 

til å utforme tiltak for å motvirke dumping - "eller annen 

opptreden i strid med Havanna-Charteret". Dette gjelder 

importerte varer til fellesskapet hvis prisfastsettelse er et 

resu1tat av konkurransevilkår som strider mot prinsippene i EKSF

traktaten, eller i tilfeller hvor det felles stål- og kullmarked 

blir utsatt for en hurtig økende mengde import som er skadelig 

for EKSF-statenes produksjon. 

Ved dannelsen av Det europeiske økonomiske fellesskap ble 

myndighet vedrørende handelspolitiske spørsmål i de resterende 

sektorer overført til fellesskapets institusjoner. Romatraktaten 

forutsatte opprettelsen av en tollunion, som medfører felles 

tollsatser, avgifter og kvantitative restriksjoner i forholdet 

til omverden. I overgangsperioden - før tollunionen var blitt 

etablert fullt ut - var det hjemmel for at medlemsstatene kunne 

bruke beskyttelsestiltak i form av anti-dumping toll mot 

hverandre. I en situasjon hvor tollunionen skal utvides - f.eks. 

til nye medlemsstater - vil bestemmelsene om anti-dumping i 

Romatraktatens artikkel 91 kunne komme til anvendelse. 

Spania og Portugal er i dag omfattet av to interne anti-dumping 

reguleringer, som regulerer og gir aksept for bruk av anti

dumping tiltak mellom EF-10 på den ene side og Spania eller 

Portugal på den annen. 
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INTERN DUMPING PRAKSIS I EF 

Council Regulation (EEC) No 812/86 of 14 March 1986 on 
protection against imports which are subject of dumping 
between. ,the ·· Communi.ty• of" Ten and <· the . new :- Me.mber States or 
between the new Member States during the period throughout 
which the transitional measures laid down by the Act of 
Accession of Spain and Portugal apply. 

Council Decision No 8137867ECSC of 14 March 1986 on 
protection against imports which are subject of dumping 
between the Community of Ten and the new Member States or 
between the new Member States during the period throughout 
which the transitional measures laid down by the Act of 
Accession of Spain and Portugal apply. 

Kilde: Directory of Community Legislation in Force and 
other acts of the Community institutions. 

Den felles handelspolitikk som er nedfelt i Romatraktatens 

artikkel 110 - 116 overfører handelspolitikk som saksfelt til 

EF-kommisjonen, og slår fast at i forhold til omverden er EF en 

aktør. 

ROMATRAKTATEN - HANDELSPOLITIKKEN 

ARTIKKEL 113 

1. Etter utløpet av overgangsperioden skal den felles 
handelspolitikk baseres på ensartede prinsipper særlig 
for så vidt angår tollendringer, inngåelse av toll- og 
handelsavtaler, fastsettelse av ensartede liberaliserings
tiltak, eksportpolitikk, samt handelspolitiske beskytt
elsestiltak, herunder slike som treffes mot dumping og 
subsidiering. 

ARTIKKEL 116 

I alle saker av særlig interesse for det felles marked 
skal medlemsstatene etter utløpet av overgangsperioden 
bare opptre i fellesskap i internasjonale organisasjoner 
av økonomisk art. For dette formål skal Kommisjonen legge 
forslag om omfanget og iverksetteslen av denne felles 
opptreden frem for Rådet, som treffer sin avgjørelse med 
kvalifisert flertall. 
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Artikkel 228 i Romatraktaten slår fast at med hensyn til områder 

hvor traktatens bestemmelser forutsetter at det skal inngås 

avtaler med andre stater eller internasjonale organisasjoner er 

det EF-kommisjonen som er ansvarlig for de forhandlinger som skal 

føres. • f- •' " ~ ·~ ( 

Anti-dumping tiltak er gjennom den felles handelspolitikk 

underlagt EFs myndighet, hvor EF-kommisjonen er det utøvende 

organ. Både artikkel 228 og 116 i Romatraktaten viser at GATTs 

regelverk med hensyn til dumpingproblematikken skal 

administreres av EF-kommisjonen. EF har gjennom to vedtak trukket 

opp retningslinjene for hvordan man skal fortolke og praktisere 

GATTs regelverk. Det ene vedtaket er basert på Kull- og 

stålfellesskapet og omfatter de produkter EKSF-traktaten 

omhandler. Det andre vedtaket er så og si identisk, men omfatter 

alle andre produkter. Således er det utmeislet et sett av 

retningslinjer for tollunionen som sådann. EFs anti-dumping 

retningslinjer omfatter også det som vi i GATT-sammenheng har 

sett på som statsstøttet eksport. Det er klar sammenheng mellom 

GATTs anti-dumping regelverk og subsidiekoden, og dette har 

nedfelt seg i felles EF-retningslinjer for de to GATT-kodene. 



56 

EFs fortolkning av GATT-koden er nedfelt i to dokumenter: 

Council Regulation (EEC) No 2176/84 of 27 July 1984 on 
protection against dumped or subsidized imports from 
countries" noL.members.i. of. the .. European ,:Economic Community 

CELEX ref. 384R2176 

og for produkter underlagt Kull- og stålfellesskapet (EKSF): 

Commission Decission No 2177/84 ECSC of 27 july 1984 on 
protection against dumped or subsidized imports from 
countries not members of the European Coal and Steel 
Community 

CELEX ref. 38482177 

Disse retningslinjene er stadfestet/modifisert ved: 

Council Regulation (EEC) No 2423/88 of 11 July 1988 on 
protection against dumped or subsidized imports from 
countries not members of the European Economic Community 

CELEX ref. 288R2423 

Commission Decission No 2424/88 ECSC of 29 july 1988 on 
protection against dumped or subsidized imports from 
countries not members of the European Coal and Steel 
Community 

CELEX ref. 38882424 

I forhold til utøvelsen av GATTs regelverk er det gitt 

preferanser til enkelte av EFs samhandelspartnere. Tyrkia har 

gjennom assosiasjonsavtalen en forbindelse til EF som tilsier at 

samarbeidet skal utvikles i retning av en tollunion. Følgelig 

blir Tyrkia behandlet i forhold til Romatraktatens artikkel 91 om 

anti-dumping tiltak i overgangsperioden. Frihandelsavtalene med 

EFTA-landene og avtalen med Middelhavsland forutsetter utveksling 

av informasjon og konsultasjoner før en eventuell 

utjevningsavgift blir anvendt. Lome-konvensjonen - avtale med 

land i Afrika, Karibien og Stillehavsområde - tilsier også bruk 

av informative og konsultative prosedyrer på handelsområdet. 

Dessuten er det avtaler som bl.a. omfatter optimal 

informasjonsutveksling og konsultasjonsprosedyrer av generell 

karakter gjennom "blandede komiteer". 
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For at EF-kommisjonen skal reagere overfor utenlandske bedrifter 

i forhold til anti-dumping bestemmelsene må det foreligge en 

klage. EF-kommisjonen behandler så denne klage ut fra det 

regelverket som .. er .. fastslått i GATTs .t kode etter" de retningslinjer 

EF har trukket opp. 

Det første forhold man må ta stilling til er om en vare selges 

til en pris som ligger under "normal verdi". Fastsettelsen av 

"normal verdi" vil som regel være det kritiske punkt med hensyn 

til om EF-kommisjonen mener at dumping finner sted, og hvilken 

størrelse utjevningsavgiften vil ha. Beregningen av "normal 

verdi" baseres på en av flere definisjoner: 

1. - når eksportøren selv produserer produktet vil den "normale 

verdi" i det vesentlige være lik eksportørens hjemmemarkedspris, 

2. - når eksportøren ikke er produsent, men selger på sitt 

hjemmemarked vil "normal verdi" være lik eksportørens 

hjemmemarkedspris, 

3. - når eksportøren utelukkende produserer for eksport, og defor 

ikke har salg av produktet på sitt hjemmemarked, vil "normal 

verdi" bli basert på salg til ett tredje land, eller på en 

konstruert verdi på produktet, 

4. - når eksportøren ikke selv produserer produktet eller har 

salg til sitt innenlandske marked, men selger produktet til land 

utenfor EF vil den "normale verdi" vanligvis bli betraktet som 

prisen på eksport til ett tredje land, 

5. - når eksportøren hverken produserer varen, selger den på sitt 

hjemmemarked eller på markeder utenfor EF, men utelukkende selger 

den på EF-markedet er det ikke noe alternativ til å beregne en 

"normal verdi" ved å undersøke forholdene bak eksportøren med 

hensyn til hvem som forsyner eksportøren med varer, og undersøke 

priser og kostnader for det forsynenede foretak. Eventuelt kan 



58 

man sammenlikne hjemmemarkedsprisen for varen på basis av salg 

fra produsent. 

I tillegg til begrepet "normal verdi 11
, og en fastsettelse av 

dette, er det to .. faktorer som vil··bli tatt . med i vurderingen om 
·- . 

det skal reageres. For det første må et eventuelt dumpingsalg ha 

foregått over tid, og for det andre det må dreie seg om en viss 

mengde av produktet. 

Når det gjelder sammenlikning av hjemmemarkedpris og eksportpris 

har EF-kommisjonen kommet til at størrelsen på salg til 

hjemmemarkedet må tilsvare minst 5 % av salget til EF-området for 

at hjemmemarkedsprisen kan betraktes som representativ. Med 

hensyn til kvantumsrabatter er rabatter som kan tilskrives 

kostnadsreduksjoner på grunn av salgets størrelse en faktor som 

det blir tatt hensyn til. 

Priskonstruksjon blir praktisert ved at man tar i betraktning 

alle kostnader vedrørende innsatsfaktorer og bearbeidelse, samt 

en "fornuftig" kostnadsberegning knyttet til administrasjon, salg 

og generelle utgifter. For å redusere virkningen av internprising 

innenfor et konsern vil kostnadene betraktes i forhold til hva 

som blir betegnet som "vanlig forretningsmessig praksis''. Hvis en 

bedrift selger med tap både på sitt hjemmemarked og innenfor EF

området vil man ta utgangspunkt i at dette strider mot "vanlig 

forretningsmessig praksis", og hvis dette foregår over tid vil 

dette kunne bli betraktet som skadelig i forhold til EF

industrien. 

I tilfeller hvor det er industrielle innsatsfaktorer som er 

dumpet til et land for bearbeidelse, hvor produktet selges til 

EF-området, og det er dumpingsalget av innsatsfaktoren som er 

avgjørende for produktets prisnivå, vil man beregne en normalpris 

på basis av samme innsatsfaktor levert til EF-området. 

Et vesentlig kriterium i GATTs anti-dumping kode er at det 

dumpede produkt skader det økonomiske liv i import-landet. I 

tillegg til konsekvenser på grunn av lav pris på dumpingproduktet 
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er mengde av dumpet import et vesentlig kriterium når spørsmålet 

vedrørende skade skal avgjøres. Videre skal det kunne vises en 

klar sammenheng mellom duming eller subsidiert import og 

problemer for industrien. I tillegg til skadekriteriet har EF 

satt opp "et ",eget . kriterium, . Dette ·kriteriet ·'er hva som er i 

fellesskapets interesse. I EFs interesse kan forhold knyttet til 

konsumentene spille inn, sammen med forholdet til egen industri 

som forbruker av dumpede insatsfaktorer. Normalt har tiltak mot 

prisfastsettelse i strid mot ''vanlig forretningsmessig praksis" 

prioritet framfor konsumentinteresser selv om dette kan bety en 

høyere pris. 

4.3. EFTA og Anti-dumping 

I artikkel 17 i EFTA-konvensjonen er det nedfelt bestemmelser om 

anti-dumping tiltak. Bestemmelsene tilsier at EFTA-landene kan 

iverksette slike tiltak i samsvar med andre internasjonale 

forpliktelser for å motvirke skadelig dumping. Innen EFTA er det 

ikke utarbeidet noen felles praktisering av GATT-reglene slik 

tilfellet er for EF. I tilfeller der et EFTA-lands 

eksportprodukter til ett annent EFTA-land blir utsatt for 

konkurranse fra et dumpet produkt fra et land utenfor EFTA er det 

åpnet mulighet for at man kan åpne konsultasjoner for at 

importørlandet skal iverksette anti-dumping tiltak. 

4.4. Handelsavtalen mellom EF og Norge 

Handelsavtalen fra 1973 omhandler i artikkel 25 bestemmelser om 

anti-dumping tiltak. Videre er det i artikkelø 27 gitt 

bestemmelser for hvordan partene skal forholde seg hvis det 

skulle oppstå saker av denne karakter. Artikkel 25 i 

handelsavtalen åpner for at anti-dumping tiltak kan iverksettes. 

Bestemmelsene i avtalen som omfatter felles opprinnelsesregler 

for produkter som sendes fra Norge til EF-området er et ~nnslag i 

avtalen som reduserer faren for dumping. Et annet innslag er at 

norske bedrifter må følge EFs konkurranseregler når de er aktører 

på EF-markedet, noe som i seg selv reduserer muligheten for å 

dumpe produkter. På den annen side er norske bedrifter her både 
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underlagt konkurransereglene, og kan i tillegg risikere 

beskyldninger om dumping. 

HANDELSAVTALEN MELLOM NORGE OG EF 
•' ' • . .: ·., 

ARTIKKEL 25 

Dersom en av De Kontraherende Parter fastslår at det finner 
sted dumping i dens forbindelse med den annen Kontraherende 
Part, kan den treffe egnede tiltak mot denne praksis, i 
samsvar med Avtalen vedrørende iverksettelsen av artikkel VI 
i Generalavtalen om Tolltariffer og Handel, på de vilkår og 
etter den framgangsmåte som er fastsatt i artikkel 27. 

ARTIKKEL 27 

1. Dersom en Kontraherende Part underlegger importen av en 
vare som kan forårsake de ( ... ) omtalte vanskeligheter, en 
administrativ framgangsmåte som tar sikte på hurtig å 
skaffe opplysninger angående utviklingen av handels
strømmene, skal den underrette den annen Kontraherende 
Part om dette. 

2. ( ... ). Beskyttelsestiltakene skal straks meldes Den 
Blandede Komite og skal der være gjenstand for regel
messige konsultasjoner, særlig med sikte på å avvikle 
dem så fort forholdene tillater det. 

3c. Med hensyn til artikkel 25 skal konsultasjoner finne sted 
i den blandede komite Komite før vedkommende 
Kontraherende Part treffer de egnede tiltak. 

Kilde: St. prp. nr. 126, Særskilt vedlegg 1 

Handelsavtalen åpner muligheten for bruk av anti-dumpingtiltak, 

men gir partene både rett til innsyn gjennom 

informasjonsutveksling, og konsultasjoner på embedsmannsnivå 

gjennom "den blandede komite". 

Paragraf 3 i tolltariffens innledende bestemmelser hjemler norske 

myndigheters bruk av anti-dumping tiltak. Definisjonene for 

dumping er her i samsvar med det vi finner i GATTs artikkel VI, 

og som også legges til grunn i EFTA-konvensjonen. Norge har ikke 

iverksatt anti-dumping tiltak mot EF-bedrifter etter 

handelsavtalen trådde i kraft. Den klassiske saken hvor Norge 
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brukte utjevningsavgift overfor EF-produsenter er avgift på 

italiensk produserte kjøleskap. Denne avgiften opphørte i 1976. 

4.5. Omfanget av EFs anti-dumping tiltak 

EF har brukt - og bruker - anti-dumping bestemmelsene i GATT

koden og de presiseringer som er nedfelt i EFs regelverk. Når det 

foreligger en klage fra en aktør - medlemsstat eller bedrift -

innen fellesskapet vil EF-kommisjonen se nærmere på saken. Hvis 

EF-kommisjonen finner at det her kan være tale om dumping vil det 

bli iverksatt en undersøkelse. Det å bli utsatt for en slik 

undersøkelse kan i seg selv være belastende for den bedrift eller 

' bransje som her må velge mellom å samarbeide med EF-kommisjonen 

eller ta den risiko det vil være at EF-kommisjonen avgjør saken 

på bakgrunn av de opplysninger som alt foreligger. Samarbeid 

medfører at bedriftens interne papirer - inklusive intern 

regnskaper - blir gransket. Det vil i stor grad også være 

påkrevd for bedriften å hente inn ekstern kompetanse, særlig av 

juridisk karakter, noe som igjen medfører utgifter. Under denne 

undersøkelsen kan EF-kommisjonen pålegge en midlertidig anti

dumping toll under henvisning til at man ønsker å hindre 

ytterligere skade for EF-industrien. Utfallet av undersøkelsen, 

og behandlingen av den, vil avgjøre om det blir vedtatt å pålegge 

en permanent anti-dumping avgift. Avgiften vil være permanent i 

den forstand at den ikke blir hevet før dumping opphører. Dette 

skjer enten ved inngåelse av en minsteprisavtale eller ved at 

markedsprisen på annen måte ikke lenger oppfyller kriteriene for 

å bli betraktet som dumping-pris i teknisk forstand. 

I EFs regelverk iverksettes tilnærmet like prosedyrer med hensyn 

til anti-dumping tiltak og anti-subsidie tiltak. Hvis vi tar 

utgangspunkt i perioden 1970-1985 vil et økonomisk område skille 

seg klart ut med hensyn til iverksatte undersøkelser. 

Statshandelslandene var innblandet i 181 anti-dumping/subsidie 

undersøkelser i perioden. Nærmest i dette antall kommer de ny

industrialiserte landene i Sør-Amerika og Asia (N.I.C.-landene) 

som var innblandet i 44 saker. I denne perioden var Norge 

innvolvert i 5 undersøkelser når det gjelder dumping. 



62 

ANTALL ANTI-DUMPING/ANTI-SUBSIDIE UNDERSØKELSER FRA 
EF-KOMMISJONEN 1970-1985 MOT: 

Statshandelsland, Øst-Europa 181 
Ki.na . - . . · -,, .".·,, .. " ... • ··- ... .. 14 _." ." 

U.S.A. 
Canada 
Japan 

EFTA 1 > 
- Norge 

Jugoslavia 
Spania 
Tyrkia 
Hellas 

N.I.C. 2 > 

1 > Innkluderer Portugal 

30 
10 
25 

29 
5 

20 
39 

7 
5 

44 

·( •:, 

2) Mexico, Brasil, Hong-Kong, Taiwan, Sør-Korea, Singapore 
Thailand. 

Kilde: Beseler and Williams, 1986 

Når det gjelder effektuerte tiltak i den tilsvarende periode -

1970-1985 - er det uten tvil bedrifter fra de øst-europeiske 

statshandelslandene som i størst grad er blitt utsatt for anti

dumping/subsidie tiltak. Det er 36 tilfeller av dette i perioden, 

mens for U.S.A. er tallet 12, for EFTA - inklusiv Portugal - er 

tallet 11, og for Japan 5. Det er ett tilfelle av tiltak mot 

norske produsenter, og dette gjelder fiber-plater i 1981. Her ble 

resultatet inngåelse av en minsteprisavtale. Denne sektoren hørte 

til omårdet for følsomme varer listet opp av EF-kommisjonen ved 

inngåelse av handelsavtalen i 1973, og disse produkter ble ikke 

omfattet av frihandelen med industrivarer i EF-EFTA området før i 

1984. 
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VEDTATTE MIDLERTIDIGE OG PERMANENTE ANTI-DIMPING/ANTI
SUBSIDIE TILTAK 1970-1985 MOT: 

Statshandelsland, Øst-Europa 36 
Kina , · ". .. , 2 , . , 

U.S.A. 12 
Canada 1 
Japan 5 

EFTA 11 
- Norge 1 

Jugoslavia 2 
Spania 2 

N.I.C. 7 

Kilde: Beseler and Williams, 1986 

I juni 1989 var der 70 forskjellige anti-dumping/anti-subsidie 

tiltak i kraft fra EFs side. Statshandelslandene i øst-europa var 

innvolvert i 24 tiltak, mens bedrifter fra de såkallte N.I.C.

landene var innvovert i 10 saker. For EFTA-landene var det samlet 

sett 3 tiltak, hvor Sverige hadde bedrifter innvolvert i to saker 

og Østerriske bedrifter var omfattet av den tredje. Den ene av 

de svenske sakene gjaldt dumping av tresko (klogger), hvor det 

ble pålagt 7 % anti-dumping toll. 37 svenske bedrifter inngikk 

imidlertid en minsteprisavtale med EF-kommisjonen, og den 

effektive straffetoll ble dermed satt til 0 % for disse 

bedriftene. 

Av tolltariffen (september 1990) framgår det at det er anti

dumping tiltak knyttet til en rekke bedrifter - eventuelt 

produkter med opprinnelse i en bestemt stat - i forhold til 

forskjellige posisjoner i tollnomenklaturen. Øst-europeiske 

stater har for enkelte bedrifter eller produkter 27 anti-dumping 

heftelser i EFs tolltariff. Av andre stater/områder som framhever 

seg er N.I.C.-landene med 26 tollposisjoner, Japan med 16 

Jugoslavia med 12, Kina med 10. For EFTA-landene er det 4 
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tollposisjoner hvor det foreligger merknader i tolltariffen. For 

Norge gjelder dette ferrosilisium. 

UTJEVNINGSAVGIFT PÅ BAKGRUNN AV ANTI-DUMPING/ANTI-SUBSIDIE 
TILTAK·· OPPFØRT.- I EF.s 'I'OLLTARI·FF ·SEF.TEMBER ~· 1990 MOT: 

ANTALL TOLL-
LAND POSSISJONER 

Statshandelsland, Øst-Europa 27 
Kina 10 

U.S.A. 3 
Canada 1 
Japan 16 

. EFTA 4 
- Norge 1 

Jugoslavia 12 
N. I.C. 26 

Kilde: EFs Brugstariff, bilag 1, september 1990 

Når det gjelder mer spesifikt Norge er det i første rekke 

metalurgisk industri som har vært innvolvert i anti-dumping 

undersøkelser fra EFs side på 1980-tallet. De produkter som i 

første rekke har vært i søkelyset er Aluminium, Ferrorsilisium og 

Silisiumkarbid. 

Når det gjelder aluminium kom denne saken opp i 1983. Det ble 

innledet undersøkelser mot eksportører fra Egypt, Sovjet, 

Jugoslavia, Norge og Surinam. I utgangspunktet var det en 

undersøkelse av eventuell dumping fra Egypt, Sovjet og 

Jugoslavia, men den ble utvidet til også å gjelde norske 

produsenter. 

Undersøkelsen ble innledet på bakgrunn av eksportutvikling og 

pris fra januar 1982 til desember 1982. For de norske selskapene 

ble den "normale verdi" bestemt av en konstruert verdi, ettersom 

kvantumet som ble solgt på hjemmemarkedet ikke vat av en slik 

størrelse at det var et representativt salg. Profittmarginen ble 

for de norske selskapene satt til 5 %. Resultatet av 
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undersøkelsen var at dumping hadde funnet sted, denne hadde gjort 

skade for EFs egen industri, og dumping-marginen ble for de tre 

norske selskapene beregnet til: 

- Årdal og .- Sunndal. .verk ; A/S.. ,9, 9 .?6· ~" 

- Elkem A/S 8,6 % 

- Sør Norge Aluminium A/S 6,5 % 

For selskapene fra de andre eksportørstatene var dumping

marginene meget høyere, og varierte fra 19,1 - 25 %. 

Når så EF-kommisjonen vurderte saken i forhold til EFs egen 

· interesse besluttet man ikke å iverksette tiltak for å gjevne ut 

dumping marginen. Begrunnelsen var at verdensmarkedsprisen på 

aluminium var på vei opp, og dette gjaldt også i EF-området ~ 

Dermed ville en utjevningsavgift tilsvarende dumping-marginen 

ikke være fordelaktig for importørene i EF-området. 

Silisiumkarbideksportørene Arendal smelteverk, Norton og Orkla 

exolon kom i løpet av 1984 i EF-kommisjonens søkelys. Det ble 

iverksatt undersøkelser mot de norske selskapene samtidig med 

eksportører fra Kina, Polen, Sovjet, Tsjekkoslovakia og 

Jugoslavia. De norske bedriftene stilte flere spørsmål med EF

kommisjonens framgangsmåte, men denne valgte å se bort fra 

innvendingene. Hovedsaklig pekte de norske bedriftene på metoden 

som ble brukt for å fastsette "normal verdi" ikke gjenspeilte de 

forretningsmessige realiteter. Dessuten hevdet de at bruken av 

konstruert verdi ikke var nødvendig når det var mulig å bruke 

eksportpriser til markeder utenfor EF som sammenlikningsgrunnlag. 

De norske bedriftene ble funnet skyldig i dumping, og EF

kommisjonen viste bl.a. til at de Jugoslaviske eksportørene ikke 

ble funnet skyldig i dumping for å retf erdiggjøre 

beregningsmetoden. Dumping marginene ble fastsatt til: 

- Arendak smelteverk A/S 

- Norton A/S 

- Orkla Exolon A/S 

5,1 % 

6,2 % 

1,7 % 
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EF-kommisjonen viste i denne saken til at EF-industrien ble 

utsatt for skade ved dumping av silisiumkarbid på EF-markedet. 

Særlig fordi forbruket var på vei ned, prisene gikk ned, og de 

berørte eksportører økte sin markedsandel på EF-markedet på 

bekos.tning" av .EFs "egen . . indus-tr,i ;· De norske bedriftene gjorde - i 

likhet med de andre eksportørene som ble funnet skyldig i dumping 

- en avtale med EF-kommisjonen om minstepris, slik at det ikke 

ble iverksatt noen utjevningsavgift. 

Ferrorsilisium er også et produkt som i det siste har vært 

gjennstand for EF-kommisjonens oppmerksomhet med henblikk på 

dumping. I februar 1990 ble det inngått minsteprisavtaler og 

fastslått dumping-marginer for ferrorsilisium fra Island, Norge, 

Sverige, Venezuela og Jugoslavia. Flere norske bedrifter inngikk 

her minsteprisavtaler, og eventuelle eksportører uten en slik 

avtale er pålagt en utjevningsavgift på 7,8 %. Dette var den 

eneste anti-dumping avgiften som ble effektuert i september 1990. 

NORSKE OG ISLANDSKE EKSPORTØRERS ANTI-DUMPING AVGIFT FOR 
FERRORSILISIUM PR. SEPTEMBER 1990 

ELKEM A/S 0 9" (Ministeprisavtale) .......... 0 

BJØLVEFOSSEN A/S .......... 0 % 
SALTEN VERK .......... 0 % 
FES IL KS .......... 0 % 
FINNFJORD SMELTEVERK .......... 0 % 
HAFSLUND METALL .......... 0 % 
THAMSHAVN SMELTEVERK .......... 0 % 
BREMANGER SMELTEVERK 0 9" .......... 0 

ILA OG LILLEBY SMELTEVERK ...... 0 % 
ISLANDIC ALLOYS .......... 0 % 

ANDRE . . . . 7,8 % (Basis EF-toll = 6,2% 
EFTA-preferanse = 0%) 

Kilde: EFs Brugstariff, Bilag 1, september 1990 

Den siste episoden - høsten 1990 - hvor norske eksportører kom i 

EF-kommisjonens søkelys var saken der norske lakseeksportører 

ble funnet skyldig i dumping av oppdrettslaks. Anti-dumpingtollen 

ble ikke effektuert etter konsultasjoner mellom representanter 

for EF-kommisjonen og norske myndigheter. Her ble man enige om å 
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samarbeide hvis markedet for oppdrettslaks igjen skulle komme i 

ubalanse. 

4.6. Dumping som handelspolitisk tiltak 

h • 'i •• ' ' ! ·, ~ •( • ... I > '· ' " - ' 

I forhold til GATTs regelverk er tiltak mot dumping ment å skulle 

motvirke skade for den hjemlige industri. På den annen side kan 

et slikt virkemiddel benyttes for å beskytte innenlandsk 

produksjon som ellers under like vilkår ikke ville være 

konkurransedyktig. I forholdet til EF kan norske bedrifter komme 

i en situasjon hvor de blir utsatt for anti-dumping tiltak, ikke 

fordi bedriftene opptrer i strid med forretningsmessige 

prinsipper, men nettopp fordi man opptrer i tråd med denne type 

prinsipper. 

Under forutsetning av at EF praktiserer anti-dumping og anti

subsidie tiltakene slik de selv har foreskrevet skulle dette 

problemet være marginalt. Silisiumkarbid-saken viser at det kan 

reises tvil om metodene for utregning av en eventuell dumping

margin. Hvis denne marginen blir definert på bakgrunn av en 

konstruert "normal verdi" vil muligheten for at denne marginen 

blir positiv lett kunne øke. Til tross for 

gjennomsnittsberegninger og henvisning til frifinnelser kan denne 

type beregninger lett få preg av vilkårlighet. Dermed vil også 

muligheten for å bruke anti-dumping instrumentet for å beskytte 

egen industri med svak konkurransekraft være økende. 

Gjennom handelsavtalen med EF, og den fortolkning EF har gjort av 

denne vedrørende konkurransepolitikken, er norske bedrifter som 

opererer på EF-markedet underlagt EFs konkurranseregler og 

fortolkningen av disse. En EØS-avtale har som målsetning å 

eliminere bruken av anti-dumping tiltak innen EF-EFTA området. 

Forutsetningen for at partene gjensidig gir avkall på bruken av 

anti-dumping tiltak er at man inngår i en tollunion, eller at man 

finner andre former for en felles handelspolitikk overfor 

omverden. En annen nødvendig forutsetning er at partene internt 

baserer seg på samme fortolkning av regler for konkurranse mellom 
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foretak. Selv om en EØS-avtale ikke går til et så omfattende 

skritt som det å etablere en felles handels- og 

konkurransepolitikk vil en institusjonell og økonomisk tilnærming 

bidra til å redusere antall anti-dumping saker internt i området. 

De relat~vt .Æå saken~ som : har .blitt . reist av - EF mot bedrifter i 

EFTA-land kan indikere at handelsavtalene har hatt effekt også på 

dette området. Videre vitner de løsninger anti-dumping sakene har 

fått om en rimelig grad av gjensidig forståelse. 

Etableringen av det indre marked vil i seg selv måtte bety at 

anti-dumping tiltak ikke kan benyttes som beskyttelse av egen 

industri som ikke er konkurransedyktig. Hvis ikke vil noe av 

gevinsten ved etableringen av det indre marked ikke kunne la seg 

realisere, og den forventede bedringen av konkurransedyktigheten 

i forhold til USA og Japan utebli. På den andre side vil tiltak 

mot dumping - særlig av varer med høy grad av bearbeidelse -

kunne tilta som en følge av en mer enhetlig industripolitikk i 

EF-området. Noe som understreker dette er fat produsenter blant 

N. I.C.-landene og Japan er omfattet av en rekke anti-dumping 

tiltak fra EFs side på denne type produkter. 

For norske produsenter er det i hovedsak innsatsfaktorer til EFs 

egen industri som har vært utsatt for anti-dumping undersøkelser. 

Det er et moment at norske bedrifter blir omfattet av 

undersøkelser der også andre staters bedrifter inngår. I flere 

tilfeller dreier dette seg om bedrifter fra de tidligere 

statshandelslandene i Øst-Europa, og hvor norske eksportører blir 

tatt med i undersøkelsen . Tilfellene er ikke mange nok til å si 

at dette er en regel, og omfanget av undersøkelser hvor øst

europeiske eksportører har vært innvolvert, og antall 

undersøkelser hvor norske bedrifter har vært i EF-kommisjonens 

søkelys utelukker i seg selv en slik sammenheng. Utviklingen mot 

større innslag av markedsøkonomi i Øst- og Sentraleuropa vil på 

sikt medføre at antallet av anti-dumping/anti-subsidie saker 

avtar. 
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V. OPPSUMMERING 

Det er etablert et globalt regelverk for mellomstatlig handel 

gjennom Generalavtalen for toll og handel (GATT) som gir hjemmel 

for beskyttelsestiltak mot import .. av~ dumpede . og subsidierte 

produkter. 107 stater er i dag parter i GATT, og dermed underlagt 

dette felles regelverk. 

EF er gjennom tollunionen og den felles handelspolitikk å 

betrakte som en aktør i GATT-sammenheng. Tolkningen av anti

dumping og subsidie kodene i GATT er nedfelt i to dokumenter hvor 

det ene omhandler kull- og stålsektoren og det andre de øvrige 

· industrialiserte handelsvarer. Det er på denne bakgrunn EF 

praktiserer GATT-reglene. I forhold til EFTA-landene er det 

gjennom handelsavtalene bestemmelser om konsultasjoner mellom et 

EFTA-lands myndigheter og EF-kommisjonen i saker hvor EFTA

bedrifter eller EF-bedrifter kan bli pålagt anti-dumping toll. 

Med hensyn til omfanget av anti-dumping tiltak fra EFs side mot 

EFTA generelt og Norge spesielt har antall saker vært beskjedent. 

Dette til tross for at omfanget av handel er mellom EFTA-landene 

og EF-området er betydelig. Fra norsk side er det etter 1973 ikke 

innført anti-dumping avgift på produkter fra EF-området. 

Noe av årsaken til at antall dumping-saker i forholdet mellom 

EFTA og EF er - i tillegg til at det hersker et relativt godt 

klima mellom blokkene - at aktørene på EF-markedet er underlagt 

samme regler for konkurranse. I utgangspunktet er EFs 

konkurranseregler, som enten er rettet mot foretak eller 

medlemsstat, interne regler for å hindre konkurransevridning. 

Romatraktatens artikkel 85 og 86 retter seg mot bedriftene og 

deres opptreden. De foretak som er aktører på EF-markedet er 

underlagt disse reglene, og eksempelet fra aluminiumsindustrien 

viste hvordan disse reglene rammet bedrifter fra både EF og EFTA, 

i tillegg til bedrifter utenfor det framtidige EØS-området. 

Statsstøttereglene i EF retter seg mot medlemsstatene. Gjennom 

Romatraktaten blir myndigheten i disse spørsmål overlatt til 
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fellesskapet hvor utøvelsen ligger hos EF-kommisjonen. Alle 

former for statsstøtte skal notifiseres og godkjennes av EF 

kommisjonen. EF-kommisjonen kan avvise støtteordningen, og 

tiltaket kan da ikke iverksettes. På den annen side kan EF

kommisjonen . ~odkjenn~ t i ltaket . - Kra~et .. er ~ at ~støtteordningen er 

tilpasset de kriterier som EF har vedtatt for støtteberettigede 

områder eller sektorer av næringslivet, og utformet i tråd med 

retningslinjene for offentlig støtte . Dessuten har EF egne 

støtteprogrammer hvor deler av kostnadene dekkes over EFs eget 

budsjett. For å komme i betraktning under disse programmene må de 

foreslåtte prosjekter kunne defineres i forhold til kriterier som 

arbeidsledighet, strukturelle problemer eller generelt lav 

levestandard i et område. 

I forbindelse med statsstøtteproblematikken kommer også forholdet 

til offentlige foretak og deres atferd i markedet inn . Resultatet 

av GATTs Tokyo-runde ble at innkjøp i en gitt størrelsesorden og 

for visse etater ble underlagt det globale handelsregime . I EF er 

der i utgangspunktet ikke skille mellom offentlige- og private 

foretak med hensyn til konkurranselovgivningen. I erkjennelse av 

at offentlige foretak kjøper varer og tjenester, står som 

byggherre, og gjennom sin forvaltning kanaliserer ikke 

ubetydelige deler av samfunnets ressurser, har EF utarbeidet 

felles regler og prosedyrer for denne type foretaks atferd i 

markedet. Med offentlig foretak menes "alle typer av foretak hvor 

offentlige myndigheter kan utøve, direkte eller indirekte, en 

dominerende innflytelse i kraft av eiendomsrett, finansiell 

deltagelse eller regelverk. EF har definert hvilke typer av varer 

og tjenester som omfattes av det felles regelverk, og hvor store 

kontrakter som er underlagt dette. Videre er det slått fast i 

Romatraktaten at offentlige handelsmonopoler skal avvikles. 

Landbruket er pr i dag ikke underlagt noen særskilt global 

handelsdisiplin. Det eksisterer enkelte avtaler om minstepriser 

innenfor GATT-systemet, og dumping må ikke medføre at et land for 

en uforholdsmessig stor del av verdensmarkedet. I EF-sammenheng 

er landbruket underlagt den felles landbrukspolitikk (CAP), og 

det er opp til Ministerrådet å avgjøre i hvilke grad EFs 
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konkkurranseregler skal omfatte landbruket. Praksis har til nå 

vært at man har vært positivt innstilt til samvirkeforetak som 

regulerer markedet til tross for at dette i sin ytterste 

konsekvens strider mot prinsippene om fri konkurranse . Det er 

gjennom ... ved.tak i . Miniisterrådet .. gitt .et . generelt unntak fra 

konkurransereglene for samvirkebedrifter som omsetter produkter 

som er underlagt EFs felles landbrukspolitikk. 

I forhold til et framtidig EØS vil EFs konkurranseregler i liten 

grad utgjøre dramatiske nye rammebetingelser for næringslivet. 

For alle produktgrupper underlagt frihandelsavtalene mellom EFTA

landene og EF, og for de EFTA-foretak som opererer på EF-markedet 

er ·EFs konkurranseregler gjeldene. Derimot er forholdet til EFs 

statsstøtteregime mer problematisk. Dette retter seg mot 

medlemsstatene, og i praksis kan eksportører som kommer i 

konflikt med dette EF-regimet bli underlagt EFs anti-dumping 

prosedyren. I et framtidig EØS kan man enten opprettholde denne 

praksis, eller man kan underlegge statsstøtteordninger den samme 

disiplin og prosedyre som EF krever av sine medlemsstater i 

forhold til EØS-organer. EFs regler for offentlige innkjøp betyr 

også en endring i de rammer f.eks . norske offentlige foretak og 

norske bedrifter omgir seg med. Videre står Romatraktatens 

bestemmelser vedrørende offentlige handelsmonopoler i strid med 

norsk praksis og politikk. De mest problematiske områdene i 

forhold til statsstøtte vil være: 

1) - EFs definisjoner av støtte kriterier; 

2) - EFs definisjoner av hvilke offentlige anbud som underlegges 

de felles regler; 

3) - EFs felles anbudsprosedyre for offentlige innkjøp; 

4) - EFs avviklingsbestemmelse av offentlige handelsmonopoler. 
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