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01

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA
95/EES/1/01
Heimild til að veita ríkisaðstoð samkvæmt 61. gr.
EES-samningsins og 3. mgr. 1. gr. bókunar 3 við samninginn um
eftirlitsstofnunina og dómstólinn
Ákvarðanir eftirlitsstofnunar EFTA um að hreyfa ekki andmælum
Ákvörðunin var
samþykkt þann:

19. 10. 1994

Ákvörðunin var
samþykkt þann:

16. 11. 1994

EFTA-ríki:

Finnland

EFTA-ríki:

Noregur

Aðstoð nr.:

94-026

Aðstoð nr.:

94-045

Titill:

Svæðisbundin fjárfestingaraðstoð veitt
LMF á efnahags-svæðum innan
sveitarfélaganna Jyväskylä, Kuopio,
Oulu og Vaasa

Titill:

Kort yfir svæði sem njóta stuðnings

Markmið:

Svæðisbundin fjárfestingaraðstoð

Markmið:

Fjölga samkeppnishæfum litlum
og meðalstórum fyrirtækjum sem eru
staðsett á efnahagssvæðunum sem talin
eru upp hérað framan

Lagalegur grunnur: Lög um aðstoð við atvinnurekstur (Laki
yritystuesta 1136/93); Ákvörðun
ríkisráðsins um aðstoð við atvinnurekstur
(Valtioneuvoston päätös yritystuesta
1689/93); Byggðaþróunarlög (Laki
alueiden kehittämisestä 1135/93)
Styrkleiki aðstoðar: 15% fyrir lítil fyrirtæki, 7,5% fyrir
meðalstór fyrirtæki
Gildistími:

Ótakmarkaður

Skilyrði:

Einfölduð ársskýrsla

Lagalegur grunnur: Svæðisbundin aðstoð í samræmi við
samkeppnisreglur ESB/EES - skrá yfir
svæði sem koma til greina í Noregi
(sömu svæði og núverandi marksvæði
A, B og C sem hafa verið valin í
tengslum við svæðisbundna þróun)
Fjárveiting:

Engin fjárveiting sem úthlutað er beint
vegna kortsins

Umfang:

25% af heildaríbúafjölda

Styrkleiki aðstoðar: Svæði sem falla undir a-lið 3. mgr. 61.
gr.:
Marksvæði A: 35% hreint
styrkjajafnvirði, að viðbættum 15%
brúttó fyrir LMF,
hlutfall af íbúafjölda alls 2%
Svæði sem falla undir c-lið 3. mgr. 61.
gr.:
Marksvæði B: 25% hreint
styrkjajafnvirði, að viðbættum 5% brúttó
fyrir LMF,
hlutfall af íbúafjölda alls 11%
Marksvæði C: 15% hreint
styrkjajafnvirði, að viðbættum 10%
brúttó fyrir LMF,
hlutfall af íbúafjölda alls 12%
Gildistími:

31. 12. 1997

Skilyrði:

-
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Ákvörðun eftirlitsstofnunar EFTA um að ljúka máli um ríkisaðstoð
vegna þess að ekki er hægt að beita 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins

Ákvörðunin var
samþykkt þann:

9. 11. 1994

EFTA-ríki:

Finnland

Aðstoð nr.:

94-025

Titill:

Ríkisábyrgð vegna innlendra og
erlendra lána Oy Sisu-Auto Ab

Markmið:

Ábyrgðirnar taka til innlendra og
erlendra lána Oy Sisu-Auto Ab,
fyrirtæki að meginhluta í eigu ríkisins,
sem framleiðir meðal annars ökutæki til
hernaðar,dráttarvélar sem eru notaðar á
farþegamiðstöðvum, vélknúin ökutæki
til sérstakra nota og íhlutaslíkra
ökutækja. Fyrirtækið tekur lánin í
tengslum við og vegna fjármögnunar á
kaupum á Transmec sem annast
viðskipti með dráttarvélar og skógarhögg fyrir móðurfyriræki sitt Valmet
Oy, sem er hlutafélag skráð á verðbréfaþingi í Helsinki þar sem ríkið er
aðaleigandi þess.

Lagalegur grunnur: Tillaga ríkisstjórnarinnar um ríkisábyrgðir á innlendum og erlendum lánum
Oy Sisu-Auto Ab, sem var lögð fyrir
þingið 27. maí 1994.
Fjárveiting:

Kostnaður vegna
ábyrgðanna:

Ábyrgðir geta tekið til lána að upphæð
800 FIM sem Oy Sisu- Auto Ab tekur á
árunum 1994-1995.

Ábyrgðagjöld: 0,4 % - 0,6 %
Árleg gjöld vegna útistandandi
fjárhæða: 0,4 % - 0,6 %.
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03

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilmæli um tillögur

95/EES/1/03

Framkvæmdastjórnin hefur birt eftirfarandi tilmæli um tillögur í Stjtíð. EB nr. C 12, 17. 1. 1995. Að því
er varðar frekari upplýsingar og tímamörk sjá framannefnd Stjtíð. EB.
Fyrstu tilmæli um tillögur varðandi sérstaka áætlun fyrir rannsóknir og tækniþróun, þar með taldar
tilraunir, á sviði umhverfismála og andrúmslofts (1994-1998)
Fyrstu tilmæli um tillögur varðandi sérstaka áætlun um rannsóknir og tækniþróun, þar með taldar
tilraunir, á sviði líftækni (1994-1998) (Svið 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og tengd starfsemi)
Fyrstu tilmæli um tillögur varðandi sérstaka áætlun um rannsóknir og tækniþróun, þar með taldar
tilraunir, á sviði líflæknisfræði og heilsufræði (1994-1998)
Fyrstu tilmæli um tillögur varðandi sérstaka áætlun um rannsóknir og tækniþróun, þar með taldar
tilraunir, á sviði flutninga (1994-1998)
Sérstök áætlun um dreifingu niðurstaðna og bestun árangurs af starfsemi á sviði rannsókna og
tækniþróunar, þar með taldar tilraunir (1994-1998)
Tilmæli um tillögur um að koma á neti endurvarpsstöðva
Fyrstu tilmæli um tillögur varðandi sérstaka áætlun um rannsóknir og tækniþróun, þar með taldar
tilraunir, á sviði þjálfunar og hreyfanleika rannsóknarmanna (1994-1998)
Áætlun um þjálfun og hreyfanleika rannsóknarmanna (TMR)
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Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
(Mál nr. IV/M.531 - Recticel/CWW-Gerko)

19.1.1995

00
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1.

Framkvæmdastjórninni barst 22. 12. 1994 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4.
gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækið Recticel S.A. (,,Recticel“), sem er
dótturfyrirtæki Société Générale de Belgique, flytur 50% af hlutabréfum í Celulalo S.A. yfir til
CWW-Gerko Akustik GmbH & Co KG (,,CWW-Gerko“) sem er dótturfyrirtæki Chemie-Werke
Weinsheim GmbH sem tilheyrir Rütgers-samstæðunni. Recticel á nú 99.8% hlutabréfanna í Celulalo
S.A.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:
-

Recticel: framleiðsla og sala á pólýúretanfroðu;

-

CWW-Gerko: starfar einkum á markaði fyrir hljóðgleypnikerfi fyrir bílaiðnaðinn;

-

Celulalo S.A.: spænskt fyrirtæki sem starfar einkum á sviði framleiðslu og sölu á
hljóðgleypnibúnaði fyrir bílaiðnaðinn og hljóðdeyfibúnaði til heimilisnota.

3.

Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
um geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað
þetta atriði varðar frestað þar til síðar.

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðja aðila sem á hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í
Stjtíð. EB nr. C 7, 10. 1. 1995. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar í gegnum
bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/M.531 - Recticel/CWW-Gerko,
og er heimilisfangið:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

(1)

Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
(Mál nr. IV/M.533 - TWD/Akzo Nobel - Kuagtextil)

Nr.1/00
05

95/EES/1/05

1.

Framkvæmdastjórninni barst 10. 1. 1995 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækin Textilwerke Deggendorf GmbH,
Deggendorf/D (TWD) undir yfirráðum Heinrich Kimert GmbH, Vín og Akzo Nobel Faser AG,
Wuppertal (ANF) sem tilheyrir samstæðunni Akzo Nobel N.Y., Arnheim (ANA) öðlast, í skilningi
b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu Kuagtextil GmbH,
Konz (Kuag) með því að kaupa 51% af hlutabréfum í Kuag af Akzo Nobel Faser AG, sem fyrir
fyrirhugaða aðgerð á 99,875% af Kuag. Þau 0,125% sem eftir eru eru í eigu móðurfyrirtækisins
ANA.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:
-

TWD: framleiðsla og sala á PA- og PES-garni, efni fyrir sokkaiðnað og á teppagarni úr PAtrefjaþráðum

-

ANF: framleiðsla og sala á tilbúnum trefjum og tengdum tæknibúnaði og íhlutum

-

Kuag: framleiðsla og sala á PES-spunagarni sem nota á í vefnað.

3.

Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
um geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað
þetta atriði varðar frestað þar til síðar.

4.

Framkvæmdastjórnin gefur þriðja aðila sem á hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í
Stjtíð. EB nr. C 14, 19. 1. 1995. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar í
gegnum bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/M.533-TWD/Akzo
Nobel - Kuagtextil, og er heimilisfangið:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

(1)

Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.

