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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 20/98 
av 6. mars 1998 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR - 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og 
 
ut fra følgende betraktninger: 
 
Avtalens vedlegg XV er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 85/97 av 12. 
november 1997(1). 
 
Kommisjonen har vedtatt kommisjonsvedtak nr. 2496/96/EKSF av 18. desember 1996 
om fellesskapsregler for statsstøtte til jern- og stålindustrien(2). Vedtaket erstatter 
kommisjonsvedtak nr. 3855/91/EKSF om fellesskapsregler for støtte til jern- og 
stålindustrien(3), som utløp 31. desember 1996. 
 
Kommisjonsvedtak nr. 3855/91/EKSF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-
komiteens beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994. 
 
Kommisjonsvedtak nr. 2496/96/EKSF av 18. desember 1996 skal innlemmes i EØS-
avtalen - 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
Avtalens vedlegg XV nr. 1a (kommisjonsvedtak nr. 3855/91/EKSF) erstattes med 
følgende: 
 

                                                           
(1) EFT nr. L 160 av 4.6.1998, s. 44, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 22 av 4.6.1998, s. 32. 
(2) EFT nr. L 338 av 28.12.1996, s. 42. 
(3) EFT nr. L 362 av 31.12.1991, s. 57. 
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“1a. 396 S 2496: Kommisjonsvedtak nr. 2496/96/EKSF av 18. desember 1996 om 
fellesskapsregler for statsstøtte til jern- og stålindustrien (EFT nr. L 338 av 
28.12.1996, s. 42). 

 
Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 
tilpasninger: 
 
a) med ordet “Kommisjonen” skal forstås “det kompetente overvåkningsorgan 

som definert i EØS-avtalens artikkel 62”, 
 
b) med ordene “forenlig med det felles marked” skal forstås “forenlig med EØS-

avtalens virkemåte”, 
 
c) i artikkel 2 skal følgende tilføyes: “eller, for en EFTA-stat, kapittel 14 i 

saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet, vedtatt av 
EFTAs overvåkningsorgan 15. mai 1996(4)(5)”, 

 
d) i artikkel 3 skal følgende tilføyes: “eller, for en EFTA-stat, kapittel 15 i 

saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet, vedtatt av 
EFTAs overvåkningsorgan 19. januar 1994(6), i samsvar med kriteriene for 
anvendelse av reglene på jern- og stålindustrien i EF og tilsvarende industri i 
EFTA-statene angitt i vedlegget til dette vedtak”, 

 
e) i vedlegget til vedtaket skal med ordene “Fellesskapets retningslinjer for 

statsstøtte” forstås “saksbehandlingsregler og materielle regler på 
statsstøtteområdet, vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan 19. januar 1994”, 

 
f) artikkel 4 nr. 1 første punktum skal lyde: “Støtte som har til formål å dekke 

ytelser til arbeidstakere i jern- og stålforetak i EF, og tilsvarende foretak i 
EFTA-statene, som er oppsagt eller som førtidspensjoneres, kan anses som 
forenlig med det felles marked forutsatt at”, 

 
g) i artikkel 4 nr. 1 bokstav c) skal følgende tilføyes: “eller, for en EFTA-stat, at 

støtten knyttet til ytelsene ikke overstiger det som kan gis til et jern- og 
stålforetak i EF i en tilsvarende situasjon”, 

 
h) i artikkel 6 nr. 1 skal med ordene “på grunnlag av EF-traktatens bestemmelser” 

forstås “på grunnlag av EF-traktaten eller avtalen mellom EFTA-statene om 
opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol”, 

                                                           
(4) Bestemmelsene i avsnitt 14.5.3 nr. 3) og 4) i saksbehandlingsregler og materielle regler på 
statsstøtteområdet, som gjelder forskningsprosjekter som er i samsvar med målene for et bestemt 
prosjekt eller program som omfattes av Det europeiske fellesskaps løpende rammeprogram for 
forskning og teknologisk utvikling, får også anvendelse på støtte til et forskningsprosjekt som inngår i 
et prosjekt eller program for forskning og teknologisk utvikling på EKSF-området. 
(5) EFT nr. L 245 av 26.9.1996, s. 20, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 43 av 26.9.1996, s. 1. 
(6) EFT nr. L 231 av 3.9.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av 3.9.1994, s. 1. 
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i) i artikkel 6 nr. 4 og 5 skal med ordene “traktatens artikkel 88” forstås “EKSF-

traktatens artikkel 88 og den tilsvarende framgangsmåte fastsatt i avtalen 
mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en 
domstol”.” 

 
Artikkel 2 

 
Teksten til kommisjonsvedtak nr. 2496/96/EKSF på islandsk og norsk, som er vedlagt 
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet. 
 

Artikkel 3 
 
Denne beslutning trer i kraft 7. mars 1998, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1. 
 

Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 6. mars 1998. 
 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
      
         F. Barbaso 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
       
      G. Vik                    E. Gerner 
 


