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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Dato for vedtaket: 7.12.1994

EFTA-stat: Finland

Støttens nr.: 94-037

Tittel: Den finske statsgarantisentralens
konsolideringsgarantiordning

Formål: Å sikre langsiktig økonomisk
levedyktighet i små og mellomstore
bedrifter med høy gjeld, ved å
konsolidere deres banklån og stille
garanti for slike lån. I konsoliderings-
perioden, som er på minst fem år, er
banken forpliktet til å innrømme
bedriften en avdragsfri periode og til å
senke rentene på lånet. Bedriftens
finansielle stilling og omorgani-
seringsplan eller lignende skal
gjennomgås nøye av banken som
anmoder om garanti, og av den finske
statsgarantisentralen som forvalter
ordningen, for å sikre at støtteberet-
tigede bedrifter oppfyller forutset-
ningene for lønnsom drift på lang sikt.

Juridisk grunnlag: Lov om statsgarantier til konsolidering
av lån (Laki valtion vakauttamista-
kauksista 529/93) Regjeringsforslag
om endring av lov om statsgarantier til
konsolidering av lån (Laki valtion
vakauttamistakauksista annetun
lain muuttamisesta (HE 265/94))

Støtteform: Garantien dekker 50 % av små og
mellomstore bedrifters konsoliderte
lån. Det samlede beløp av utestående
garantier må til enhver tid være under
FIM 3 500.

Varighet: Til utgangen av 1995

Vilkår: Forenklet årlig rapport

Dato for vedtaket: 1. 12.1994

EFTA-stat: Finland

Støttens nr.: 94-042

Tittel: Oppheving av skattelettelser for
industriproduksjon

Formål: Å oppheve en eksisterende ordning
som har som målsetning å subsidiere
en kapasitetsøkning ved eksisterende
produksjonsanlegg. Et forslag om å
oppheve loven vil bli forelagt
Riksdagen før utgangen av 1994.

Juridisk grunnlag: Lov om skattelettelser for
industriproduksjon (Laki tuotan-
nollisen toiminnan edistämiseksi
myönnettävistä veronhuojennuksista,
221/79)

Vilkår: EFTAs overvåkningsorgan skal
underrettes om at loven er opphevet så
snart loven om opphevelse er vedtatt.

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om å
avslutte en statsstøttesak grunnet avvikling

av støtteordningen

Godkjenning av statsstøtte i henhold til
EØS-avtalens artikkel 61 og protokoll 3

artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og
domstolsavtalen
95/EØS/8/0295/EØS/8/01
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Kategori A: Lisenser uten begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF) nr.
2407/92

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har
virkning  fra

Offentliggjøring av medlemsstatenes vedtak om å utstede eller
tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning (EØF)

nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper(1)

FINLAND:

Utstedte lisenser (2)

(1) EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 1.

(2) Enkelte av lisensene er offentliggjort tidligere i De Europeiske Fellesskaps Tidende. De er tatt med for å gjøre listen
fullstendig. Dette berører på ingen måte lisensenes gyldighet.

22.8.1994

14.9.1994

29.9.1994

12.10.1994

28.10.1994

3.11.1994

21.11.1994

30.11.1994

2.12.1994

13.12.1994

15.12.1994

16.12.1994

Finnair Oy P.O. Box 15 passasjerer, post, gods3.10.1994

FIN-01053 Finnair

Kategori B: Lisenser med begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF) nr.
2407/92

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har
virkning  fra

95/EØS/8/03

Kaijanpalo 4 B

FIN-96910 Rovaniemi

P.O. Box 171

FIN-01531 Vantaa

P.O. Box 22

FIN-04401 Järvenpää

Parkgatan 28

FIN-22100 Mariehamn

Helsinki-Vantaan lentoasema

FIN-01530 Vantaa

Kittilän ratsutie 6

FIN-99870 Inari

PL 38

FIN-62201 Kauhava

PPA 2, Huhtamella

FIN-99800 Ivalo

Kajaanintie 247

FIN-90240 Oulu

FIN-16600 Järvelä

FIN-99490 Kilpisjärvi

Tampere-Pirkkalan lentoasema

FIN-33960 Pirkkala

passasjerer, post, gods

passasjerer, post, gods

passasjerer, post, gods

passasjerer, post, gods

passasjerer, post, gods

passasjerer, post, gods

passasjerer, post, gods

passasjerer, post, gods

passasjerer, post, gods

passasjerer, post, gods

passasjerer, post, gods

passasjerer, post, gods

Heliair Oy

Metro - Jet Oy

Aerial Oy

Ab Skärgårdsflyg

Airdeal Oy

Reijo Raumala

Lillbacka Oy

Ivalon Lentopalvelu Ky

Oulun Tilauslento Oy

Salpauslento Oy

Polar-Lento Oy

Lentopiste Uolevi Öster Oy

02
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.490 - Nordic Satellite Ditstribution)

1. Kommisjonen mottok 23.2.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Tele Danmark A/S (ID), Norsk
Telekom AS (NT), som kontrolleres av Telenor AS, og Industriforvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik)
overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Nordic
Satellite Distribution (NSD), et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- TD: telekommunikasjoner og tilknyttede tjenester og utstyr samt kabelfjernsyn, hovedsakelig
i Danmark,

- Telenor: telekommunikasjoner og tilknyttede tjenester og utstyr, satellittdrift og
fjernsynskringkasting, hovedsakelig i Norge,

- Kinnevik: skogbruk, jordbruk, emballeringsmateriale, fjernsyn, media og tele
kommunikasjoner,

- NSD: drift av satellittfjernsynskanaler for kringkasting til de nordiske land.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 53
av 4.3.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.490 - Nordic Satellite Distribution, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

95/EØS/8/04
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.571 - CGI/Dassault)

1. Kommisjonen mottok 23.2.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Dassault Electronique og Compagnie
Générale d’Informatique (CGI), som kontrolleres av IBM France (IBM), overtar felles kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over CR2A-DI, som tidligere var fullt
ut kontrollert av CGI, ved kjøp av aksjer og ombytting av avtaler.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Dassault Electronique: elektriske og elektroniske produkter, finmekanikk og datamaskiner,
særlig på forsvarsområdet,

- IBM: datamaskiner, programvare og tilknyttede tjenester,

- CR2A-DI: i hovedsak edb-baserte forsvarssystemer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 52
av 2.3.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.571 - CGI/Dassault, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

95/EØS/8/05

04

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.538 - Omnitel)

1. Kommisjonen mottok 24.2.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Omnitel Sistemi Radiocellulari
Italiani S.p.A (Omnitel), et fellesforetak mellom på den ene side Olivetti S.p.A., Bell Atlantic
International, Cellular Communications International, Telia International AB og Lehman Broth-
ers, og på den annen side Pronto Italia S.p.A., et konsortium som består av 14 foretak, der Air
Touch International, Mannesmann Eurokom GmbH, Banca di Roma S.p.A. og European Mobile
Communications S.A. er blant de viktigste aksjeeierne, overtar felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Omnitel-Pronto Italia S.p.A, et nyopprettet
foretak som utgjør et fellesforetak.

2. Begge de to foretakene Omnitel og Pronto Italia ble opprettet særskilt med sikte på å konkurrere
om den andre lisensen for mobiltelefonsystemet GSM i Italia. Foretakene besluttet senere å slå seg
sammen ved å opprette Omnitel-Pronto Italia, som vant anbudskonkurransen om lisensen.

95/EØS/8/06
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(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks-sammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 53
av 4.3.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.538 - Omnitel, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.536 - Torrington/NSK)

1. Kommisjonen mottok 27.2.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Torrington Company Limited
(Torrington), som kontrolleres av Ingersoll-Rand Company (Ingersoll), og NSK Bearings Europe
Limited (NSK), som kontrolleres av NSK Limited (NSK Ltd), overtar felles kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Torrington: rattstammesystemer, lagre,

- Ingersoll: ikke-elektriske maskiner og utstyr,

- NSK: rattstammesystemer, lagre,

- NSK Ltd: verktøymaskiner og annet utstyr, lagre, bildeler.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks-sammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 53
av 4.3.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.536 - Torrington/NSK, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

95/EØS/8/07
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(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

95/EØS/8/10
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.0526 - Sappi/DLJMB/UBS/Warren)

Kommisjonen vedtok 28.11.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte sammenslutning og å
erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en
kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.0525 - Vox (II))

Kommisjonen vedtok 21.12.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte sammenslutning og å
erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en
kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.549 - Svenska Cellulosa/PWA)

Kommisjonen vedtok 20.2.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte sammenslutning og å
erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en
kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

95/EØS/8/08

95/EØS/8/09
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Forslag til et rådsdirektiv om bruk av
kjøretøyer som leies uten fører for
godstransport på vei

Forslag til en rådsforordning (EF) om
sikkerheten om bord på roro-
passasjerfartøyer

Kommisjonens arbeidsprogram for
1995

95/EØS/8/11

Kommisjonsvedtak av 10. februar 1995 om endring av
listen over bedrifter i Fellesskapet som gis midlertidig og begrenset
unntak fra særlige fellesskapsregler om hygiene ved produksjon og

markedsføring av ferskt kjøtt, vedtatt ved kommisjonsvedtak
94/14/EF av 21. desember 1993

Kommisjonen har kunngjort kommisjonsvedtak av 10. februar 1995 om endring av listen over bedrifter
i Fellesskapet som gis midlertidig og begrenset unntak fra særlige fellesskapsregler om hygiene ved
produksjon og markedsføring av ferskt kjøtt, vedtatt ved kommisjonsvedtak 94/14/EF av 21.
desember.1993, i EFT nr. L 42 av 24.2.1995. Bedriftene oppført i vedlegget til vedtaket skal tilføyes
listen vedtatt ved vedtak 94/14/EF av 21. desember 1993 (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere
opplysninger).

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 13.2. til 17.2.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(95) 2 CB-CO-95-035 EN-C(2)

COM(95) 28 CB-CO-95-036-EN-C

COM(95) 26 CB-CO-95-041-EN-C

13.2.1995 14.2.1995 29

15.2.1995 17.2.1995 25

9.2.1995 10.2.1995 73

Kode Katalognr. Tittel Vedtatt av Oversendt Antall
Kommi- Rådet sider
sjonen

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) “EN” viser til det engelske COM-dokument.

07

Kommisjonsvedtak av 10. februar 1995 om fastsettelse av særlige
vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med

opprinnelse i Marokko

Kommisjonen har offentliggjort kommisjonsvedtak av 10. februar 1995 om fastsettelse av særlige vilkår
for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i Marokko i EFT nr. L 42, av 24.2.1995.
“Direction de l’Elevage, Ministère de l’Agriculture” (DEMA) skal være den myndighet i Marokko som
kontrollerer og attesterer at fiskerivarer og akvakulturprodukter oppfyller kravene i direktiv 91/493/
EØF (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

95/EØS/8/12

95/EØS/8/13
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95/EØS/8/14

Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

Informasjonsrutine – tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF
(EFT nr. L 81 av 26.3.1988, s. 75).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

94-0387-P

95-0001-D

95-0002-F

95-0003-F

95-0004-NL

95-0005-NL

95-0006-NL

95-0007-NL

95-0008-NL

95-0009-B

(3) (4)

Utkast til forskrift om vilkårene for markedsføring og bruk
av brukte maskiner som etter første gangs anskaffelse er
gjenstand for en kommersiell transaksjon, med sikte på å
eliminere helse- og sikkerhetsrisikoen når de brukes til sitt
tiltenkte formål

Forskrift med tittelen “forskrift om identifisering av dyr”

Utkast til forskrift om godkjenning av bestemmelser om
endring og utfylling av sikkerhetsstandarder med hensyn til
brannfare og fare for panikkreaksjoner i offentlige bygninger

Forskrift om reagensene oppført i artikkel L-761-14-1 i lov
om folkehelse

Utkast til forskrift om typegodkjenning av vedovner med
hensyn til luftforurensning forårsaket av karbonmonoksid

Utkast til forskrift om gjennomføring av artikkel 2 i lov om
støyplager med hensyn til støy fra motorsager (forskrift om
støy fra motorsager)

Utkast til forskrift om dumpingbestemmelser for andre enn
institusjoner - miljø

Utkast til forskrift om innarbeiding av bestemmelser om
industriutslipp i offentlige kloakkledninger i en rekke
forskrifter, basert på miljølovens artikkel 8.40

Utkast til forskrift om pant på engrosemballasje og utkast til
gjennomføringsbestemmelser om pant på engrosemballasje

Utkast til forskrift om lagring av ekstremt brannfarlige, svært
brannfarlige, brannfarlige og brennbare væsker

16.5.1995

10.4.1995

4.4.1995

Hastevedtak

10.4.1995

11.4.1995

11.4.1995

11.4.1995

6.4.1995

1.5.1995
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(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4) er av den mening av dersom en medlemsstat vedtar en teknisk
forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til
Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor
tredjemann etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at
partene i en tvist har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske
forskrifter det ikke er gitt melding om, som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17.3.1989, s. 3 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4.5.1994, s. 8.

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4) Ingen stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.
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