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Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 
flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar 87. og 88. gr. 

sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I. HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 5/2011/R&D

EFTA-ríki Noregur

Stofnun sem veitir aðstoð Heiti Innovasjon Norge

Póstfang 

Vefsetur

Postboks 448 Sentrum
N-0104 Oslo 
Norway 
www.innovationnorway.com 

Fyrirsögn aðstoðarráðstöfunar Maritim utvikling (áætlun um rannsóknir, þróunarstarf og nýsköpun í 
siglingagreinum)
Aðeins hlutar fjármuna aðstoðarkerfisins koma frá NHD 2421.71 og allir fjármunirnir 
frá NHD 2421.79

Innlend lagaákvæði (tilvísun til 
opinberrar útgáfu lagaákvæðanna)

Prop. 1 S (2010–2011), bls. 136, 143–144, sjá 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-
1-s-20102011.html?id=618824 

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Sektorsatsinger/Maritim/Forside-Maritm/

Maritim utvikling:
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Sektorsatsinger/Maritim/Maritim-utvikling/

Nærskipsfart:
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Sektorsatsinger/Maritim/Narskipsfart/

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi Já (styrkir til aðstoðarþega) 

Breyting á gildandi 
aðstoðarákvæðum

Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 216/06/
COL mun renna út.

Gildistími Aðstoðarkerfi Frá 1.1.2011að telja

Fjárveitingar eru háðar samþykkt þingsins 
við afgreiðslu fjárlaga. Aðstoðarkerfið 
hefur verið starfrækt í meira en 15 ár og 
ekki er áformað að leggja það niður í 
fyrirsjáanlegri framtíð.

Hlutgengar atvinnugreinar Allar atvinnugreinar sem eiga rétt á 
aðstoð

Allar, en fyrirtæki sem nýtur stuðnings 
verður að verja fé til þróunarstarfs í 
siglingageiranum

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór fyrirtæki Já 

Stórfyrirtæki Já 

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

  2011/EES/24/01

http://www.innovationnorway.com
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-1-s-20102011.html?id=618824 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-1-s-20102011.html?id=618824 
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Sektorsatsinger/Maritim/Forside-Maritm/
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Sektorsatsinger/Maritim/Maritim-utvikling/
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Sektorsatsinger/Maritim/Narskipsfart/
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Fjárveiting Fyrirhuguð árleg heildarfjárveiting til 
kerfisins 

20 milljónir NOK 

Veittar ábyrgðir 40 milljónir NOK frá öllum kerfum 
Innovasjon Norge sem stjórnað er fyrir 
hönd viðskipta- og iðnaðarráðuneytisins. 
Þetta er fjárhæð allra ábyrgða sem kerfið 
getur veitt. Ábyrgðir takmarkast að jafnaði 
við 12 milljónir NOK hver, í samræmi við 
reglur um lágmarksaðstoð.

Aðstoðarform (5. gr.) Styrkur Já. 

Vaxtaniðurgreiðsla Já.

Lán Já.

Ábyrgð/tilvísun í ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA Já – sem 
lágmarksaðstoð 
eða innan 
marka 
öryggisgjalds 
fyrir lítil og 
meðalstór 
fyrirtæki

     II. HLUTI

Almenn markmið 
(upptalning)

Markmið (upptalning) Hámarksaðstoðarhlutfall í % 
eða hámarksaðstoðarfjárhæð 

í NOK (1)

Lítil og meðalstór fyrirtæki 
–viðbótaraðstoð í %

Aðstoð til fjárfestinga til 
eflingar atvinnu í litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum 
(15. gr.)

20% til lítilla fyrirtækja
10% til meðalstórra 
fyrirtækja

Aðstoð til umhverfisverndar 
(17.–25. gr.)

Fjárfestingaraðstoð sem gerir fyrirtækjum kleift að 
ganga lengra en krafist er í reglum Evrópubandalaganna 
um umhverfisvernd eða auka umhverfisvernd í þeim 
tilvikum að engum slíkum reglum er til að dreifa (18. gr.)

Getið sérstakrar tilvísundar í viðkomandi reglu

Aðstoð til kaupa á nýjum samgöngutækjum með 
búnaði sem gengur lengra en krafist er í reglum 
Evrópubandalaganna eða leiðir til aukinnar 
umhverfisverndar í þeim tilvikum að engum slíkum 
reglum er til að dreifa (19. gr.)

Aðstoð til að taka snemma upp væntanlegar reglur 
Evrópubandalaganna að því er varðar lítil og meðalstór 
fyrirtæki 
(20. gr.)

Fjárfestingaraðstoð í umhverfisverndarskyni, veitt til að 
stuðla að orkusparnaði (21. gr.)

60%, eða 20% ef 
ekki er tekið tillit til 
rekstrarhagræðis

20% viðbótaraðstoð til 
lítilla fyrirtækja
10% viðbótaraðstoð til 
meðalstórra fyrirtækja

Fjárfestingaraðstoð í umhverfisverndarskyni, veitt til að 
stuðla að orkunýtinni samvinnslu (22. gr.)
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Aðstoð vegna kaupa 
á ráðgjöf fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki 
og þátttöku lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja í 
kaupstefnum (26. og 27. gr.)

Aðstoð vegna kaupa á ráðgjöf fyrir lítil og meðalstór 
fyrirtæki (26. gr.)

50% vegna lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja

Aðstoð vegna þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja í 
kaupstefnum (27. gr.)

50% vegna lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja

Aðstoð vegna rannsókna, 
þróunar og nýsköpunar 
(30.–37. gr.)

Aðstoð vegna rannsókna- 
og þróunarverkefna  
(31. gr.)

Grunnrannsóknir 
(stafl. a) í 2. mgr. 31. gr.)

Iðnrannsóknir (stafl. b) í 2. 
mgr. 31. gr.)

50%. Bæta má við 
15% styrkauka til 
allra fyrirtækja meðan 
aðstoðarhlutfallið er ekki 
hærra en 80%, ef skilyrðin 
í 4. mgr. gilda. 

20% til lítilla fyrirtækja, 
10% til meðalstórra 
fyrirtækja

Þróunarstarf 
(stafl. c) í 2. mgr. 31. gr.)

25%. Bæta má við 
15% styrkauka til allra 
fyrirtækja ef skilyrðin í 4. 
mgr. gilda. 

20% til lítilla fyrirtækja, 
10% til meðalstórra 
fyrirtækja

Aðstoð vegna tæknilegra hagkvæmniathugana (32. gr.) 65% þegar um ræðir 
athuganir til undirbúnings 
iðnrannsóknum og 
40% þegar um ræðir 
athuganir til undirbúnings 
þróunarstarfi.

10%

Aðstoð til kaupa á ráðgjafarþjónustu og stoðþjónustu á 
sviði nýsköpunar
(36. gr.)

1,6 milljónir NOK á 
þriggja ára tímabili

Aðstoð til að gera kleift að fá sérfræðimenntað starfsfólk 
að láni (37. gr.)

50%

Aðstoð til fræðslustarfs  
(38. og 39. gr.)

Sértæk fræðsla (1. mgr. 38. gr.) 25% 20% til lítilla fyrirtækja, 
10% til meðalstórra 
fyrirtækja

Almenn fræðsla (2. mgr. 38. gr.) 60% 20% til lítilla fyrirtækja, 
10% til meðalstórra 
fyrirtækja

(1)  Fjárhæðir í NOK eru háðar gengisskráningu EUR:NOK 1:8
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Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 
flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar 87. og 88. gr. 

sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I. HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 6/2011/R&D

EFTA-ríki Noregur

Stofnun sem veitir aðstoð Heiti Innovasjon Norge

Póstfang 

Vefsetur

Postboks 448 Sentrum
N-0104 Oslo 
Norway 
www.innovationnorway.com 

Fyrirsögn aðstoðarráðstöfunar Forsknings- og utviklingskontrakter (samningar vegna rannsókna og 
þróunarstarfs)

Innlend lagaákvæði (tilvísun 
til opinberrar útgáfu 
lagaákvæðanna)

Prop. 1 S (2010-2011), bls. 141–142, sjá  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-
1-s-20102011.html?id=618824  

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

http://www.innovasjonnorge.no/Tjenester/Programmer/FOU-kontrakter-
OFUIFU/

http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Internasjonalisering/
Finansiering/Forsknings--og-utviklingskontrakter/

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi Já (styrkir til aðstoðarþega) 

Breyting á gildandi 
aðstoðarákvæðum

217/94/COL – þessi ráðstöfun mun 
renna út

Gildistími Aðstoðarkerfi Frá 1.1.2011að telja 

Fjárveitingar eru háðar samþykkt 
þingsins við afgreiðslu fjárlaga. 
Aðstoðarkerfið hefur verið 
starfrækt í meira en 20 ár og ekki 
er áformað að leggja það niður í 
fyrirsjáanlegri framtíð.

Hlutgengar atvinnugreinar Allar atvinnugreinar sem eiga rétt 
á aðstoð

Allar atvinnugreinar. 

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór fyrirtæki Já. 

Stórfyrirtæki Já. 

Fjárveiting Fyrirhuguð árleg heildarfjárveiting 
til kerfisins

285 milljónir NOK

Aðstoðarform (5. gr.) Styrkur Já. 

   

  2011/EES/24/02

http://www.innovationnorway.com
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-1-s-20102011.html?id=618824 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-1-s-20102011.html?id=618824 
http://www.innovasjonnorge.no/Tjenester/Programmer/FOU-kontrakter-OFUIFU/
http://www.innovasjonnorge.no/Tjenester/Programmer/FOU-kontrakter-OFUIFU/
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Internasjonalisering/Finansiering/Forsknings--og-utviklingskontrakter/
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Internasjonalisering/Finansiering/Forsknings--og-utviklingskontrakter/
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II. HLUTI

Almenn markmið (upptalning) Markmið (upptalning)
Hámarksaðstoðarhlutfall í % 
eða hámarksaðstoðarfjárhæð í 

NOK (1)

Lítil og meðalstór fyrirtæki 
–viðbótaraðstoð í %

Aðstoð vegna rannsókna, 
þróunar og nýsköpunar 
(30.–37. gr.)

Aðstoð vegna rannsókna- 
og þróunarverkefna  
(31. gr.)

Grunnrannsóknir 
(stafl. a) í 2. mgr. 31. gr.)

Iðnrannsóknir (stafl. b) í 2. 
mgr. 31. gr.)

50%. Bæta má við 
15% styrkauka til 
allra fyrirtækja meðan 
aðstoðarhlutfallið er ekki 
hærra en 80%, ef skilyrðin 
í 4. mgr. gilda. 

20% til lítilla fyrirtækja, 
10% til meðalstórra 
fyrirtækja

Þróunarstarf 
(stafl. c) í 2. mgr. 31. gr.)

25%. Bæta má við 
15% styrkauka til allra 
fyrirtækja ef skilyrðin í 4. 
mgr. gilda. 

20% til lítilla fyrirtækja, 
10% til meðalstórra 
fyrirtækja

Aðstoð vegna tæknilegra hagkvæmniathugana (32. gr.) 65% þegar um ræðir 
athuganir til undirbúnings 
iðnrannsóknum og 
40% þegar um ræðir 
athuganir til undirbúnings 
þróunarstarfi.

10%

Aðstoð við lítil og meðalstór fyrirtæki vegna kostnaðar 
sem tengist hugverkarétti á sviði iðnaðar (33. gr.)

Sama aðstoðarhlutfall 
og vegna rannsókna og 
þróunarstarfs.

Aðstoð til kaupa á ráðgjafarþjónustu og stoðþjónustu á 
sviði nýsköpunar
(36. gr.)

1,6 milljónir NOK á 
þriggja ára tímabili

Aðstoð til að gera kleift að fá sérfræðimenntað starfsfólk 
að láni (37. gr.)

(1)  Fjárhæðir í NOK eru háðar gengisskráningu EUR:NOK 1:8
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Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 
flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar 87. og 88. gr. 

sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I. HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 7/2011/ENV

EFTA-ríki Noregur

Stofnun sem veitir aðstoð Heiti Toll- og avgiftsdirektoratet (regionale 
tollmyndigheter)

Póstfang 

Vefsetur

Postboks 8122 Dep, 0032 Oslo

www.toll.no

Fyrirsögn aðstoðarráðstöfunar Afsláttur af koltvísýringsgjaldi fyrir pappírsdeigs- og pappírsiðnaðinn

Innlend lagaákvæði (tilvísun til 
opinberrar útgáfu lagaákvæðanna)

Stórþingsákvörðun varðandi koltvísýringsgjald á jarðefni 
Reglugerð nr. 1451 frá 11. desember 2001 um sértekjur, grein 4-5-1

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

http://www.lovdata.no/for/sf/sv/xd-20101125-1535.html
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20011211-1451.html

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi Skattaafsláttur

Framlenging Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA 370/04/
COL

Gildistími Aðstoðarkerfi 1.1.2011 til 31.12.2020

Takmarkað við tilteknar greinar – 
Tilgreina skal nánar í samræmi við 
NACE 2. endursk. 

SN2007/NACE 17. Pappírsdeigs- og 
pappírsiðnaður

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór fyrirtæki Bæði lítil og meðalstór fyrirtæki og 
stórfyrirtæki

Stórfyrirtæki Bæði lítil og meðalstór fyrirtæki og 
stórfyrirtæki

Fjárveiting Fyrirhuguð árleg heildarfjárveiting til 
kerfisins

0 NOK (í milljónum)

Skattaráðstöfun Skattaafsláttur

     II. HLUTI

Almenn markmið (upptalning) Markmið (upptalning) Hámarksaðstoðarhlutfall í % eða 
hámarksaðstoðarfjárhæð í NOK

Lítil og meðalstór fyrirtæki 
–viðbótaraðstoð í %

Aðstoð til umhverfisverndar 
(17.–25. gr.)

Aðstoð, sem er veitt 
sem afsláttur af 
umhverfissköttum (25. gr.)

0 NOK

  2011/EES/24/03

http://www.toll.no
http://www.lovdata.no/for/sf/sv/xd-20101125-1535.html
http://www.lovdata.no/for/sf/fd/xd-20011211-1451.html
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Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 
flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar 87. og 88. gr. 

sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I. HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 8/2011/R&D

EFTA-ríki Noregur

Stofnun sem veitir aðstoð Heiti Innovasjon Norge

Póstfang 

Vefsetur

Postboks 448 Sentrum
N-0104 Oslo
Norway
www.innovationnorway.com

Fyrirsögn aðstoðarráðstöfunar Nýsköpunaráætlun á sviði timburframleiðslu

Innlend lagaákvæði (tilvísun 
til opinberrar útgáfu 
lagaákvæðanna)

Fjárlög ríkisins, grænbók 1. (2009–2010), 1149. kafli, 71. liður. 

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Landbruk/Trebasert-
innovasjonsprogram/

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi X

Gildistími Aðstoðarkerfi 1.1.2011 til 31.12.2013

Hlutgengar atvinnugreinar Allar atvinnugreinar sem eiga rétt á 
aðstoð

Allar atvinnugreinar geta fengið aðstoð, 
svo fremi sem aðstoðarþegar stuðli að 
heildarmakmiði áætlunarinnar – að 
auka notkun viðar. 

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór fyrirtæki X

Stórfyrirtæki X

Fjárveiting Fyrirhuguð árleg heildarfjárveiting til 
áætlunarinnar 

38 milljónir NOK

Aðstoðarkerfið

Aðstoðarform (5. gr.) Styrkur X

  2011/EES/24/04

http://www.innovationnorway.com
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Landbruk/Trebasert-innovasjonsprogram/
http://www.innovasjonnorge.no/Satsinger/Landbruk/Trebasert-innovasjonsprogram/
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II. HLUTI

Almenn markmið (upptalning) Markmið (upptalning) Hámarksaðstoðarhlutfall í % eða 
hámarksaðstoðarfjárhæð í NOK

Lítil og meðalstór fyrirtæki 
–viðbótaraðstoð í %

Aðstoð vegna rannsókna, 
þróunar og nýsköpunar 
(30.–37. gr.)

Aðstoð vegna rannsókna- 
og þróunarverkefna (31. 
gr.)

Grunnrannsóknir 
(stafl. a) í 2. mgr. 31. gr.)

... %

Iðnrannsóknir (stafl. b) í 2. 
mgr. 31. gr.)

50% 10/20%

Þróunarstarf 
(stafl. c) í 2. mgr. 31. gr.)

25% 10/20%

Aðstoð vegna tæknilegra hagkvæmniathugana (32. gr.) 40%/65% 10%

Aðstoð við lítil og meðalstór fyrirtæki vegna kostnaðar 
sem tengist hugverkarétti á sviði iðnaðar (33. gr.)

50%

Aðstoð vegna rannsókna og þróunar í landbúnaði og 
sjávarútvegi (34. gr.)

… %

Aðstoð við ung sprotafyrirtæki (35. gr.) 8 milljónir NOK

Aðstoð til kaupa á ráðgjafarþjónustu og stoðþjónustu á 
sviði nýsköpunar (36. gr.)

1,6 milljónir NOK

Aðstoð til að gera kleift að fá sérfræðimenntað starfsfólk 
að láni (37. gr.)

50%

Aðstoð til fræðslustarfs (38. 
og 39. gr.)

Sértæk fræðsla (1. mgr. 38. gr.) 25% 10/20%

Almenn fræðsla (2. mgr. 38. gr.) 60% 10/20%
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EFTA-dómSTóLLINN

Kæra Eftirlitsstofnunar EFTA á hendur Konungsríkinu Noregi sem lögð var fram 
24. febrúar 2011

(mál E-5/11)

Hinn 24. febrúar 2011 lagði Eftirlitsstofnun EFTA fram fyrir EFTA-dómstólnum kæru á hendur 
Konungsríkinu Noregi; í fyrirsvari eru Xavier Lewis og Ólafur Jóhannes Einarsson, umboðsmenn 
Eftirlitsstofnunar EFTA, Rue Belliard 35, B-1040 Bruxelles/Brussel.

Kröfur Eftirlitsstofnunar EFTA eru sem hér segir:

1. Dómstóllinn lýsi yfir að með því að setja ekki ákvæði sem eru nauðsynleg:

a. til að leiða gerðina sem um getur í lið 56o í V. kafla XIII. viðauka við samninginn um 
Evrópskt efnahagssvæði (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1406/2002 frá  
27. júní 2002 um stofnun Siglingaöryggisstofnunar Evrópu), með áorðnum breytingum 
samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, og

b. gerðina sem um getur í lið 56oa í V. kafla XIII. viðauka við samninginn um Evrópskt 
efnahagssvæði (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1891/2006 frá 18. desember 2006 
um fjármögnun til margra ára á aðgerðum Siglingaöryggisstofnunar Evrópu til að bregðast við 
mengun frá skipum og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1406/2002), með áorðnum breytingum 
samkvæmt aðlögunarákvæðum í bókun 1 við EES-samninginn, í landsrétt innan tilskilins tíma, 
hafi Konungsríkið Noregur vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt 7. gr. EES-samningsins.

2. Dómstóllinn dæmi Konungsríkið Noreg til greiðslu málskostnaðar.

Lagagrundvöllur, málsatvik og lagarök til stuðnings dómkröfunum:

– Eftirlitsstofnun EFTA heldur því fram að Konungsríkið Noregur hafi ekki leitt reglugerð (EB)  
nr. 1891/2006 og reglugerð (EB) nr. 1406/2002 í landsrétt innan þess frests sem gefinn er í 
ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 52/2007, annars vegar, og 81/2003, hins vegar.

– Eftirlitsstofnun EFTA heldur því fram að norska ríkið hefði átt að lögtaka reglugerð (EB)  
nr. 1406/2002 fyrir rúmum sjö árum og reglugerð (EB) nr. 1891/2006 fyrir rúmu þremur og hálfu 
ári. Hún telur því að stjórnvöldum í Noregi hafi gefist meira en nægur tími til að setja ákvæði sem 
eru nauðsynleg til að leiða reglugerðirnar í landsrétt og að þau hafi vanefnt skuldbindingar sínar 
samkvæmt 7. gr. EES-samningsins.

  2011/EES/24/05
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6087 – Orkla/REC)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 15. apríl 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem norska fyrir tækið Orkla ASA („Orkla“), öðlast 
að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í norska fyrir tæk inu 
Renewable Energy Corporation ASA („REC“).

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Orkla: vörumerkjavara, állausnir, endurnýjanleg orka, efni til sérhæfðra nota og fjárfestingar

– REC: sólarorkulausnir

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 129, 30. apríl 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6087 – Orkla/REC, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

EB-STOFNANIR
FRAmKVæmdASTjóRNIN

  2011/EES/24/06

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6113 – dSm/Sinochem/jV)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 8. apríl 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) nr. 
139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem hollenska fyrir tækið Koninklijke DSM N.V. og 
kínverska fyrirtækið Sinochem Group stofna sameiginlegt fyrirtæki, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 
3. gr. sam runa reglu gerðar EB, með hlutafjárkaupum í þeim rekstri fyrirtækisins Koninklijke DSM 
N.V. („DAI“) sem lýtur að framleiðslu á sýkingalyfjum.

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Koninklijke DSM N.V.: í tengslum við afurðir til manneldis og fóður, snyrtivörur, lyf, vélknúin 
ökutæki og flutningatæki, þekjuefni, húsnæði og rafmagns- og rafeindavörur

– Sinochem Group: í tengslum við landbúnað, orku, íðefni, fasteignir og fjármál

– DAI: framleiðsla á betalaktamsýklalyfjum, samheitalyfjum, öðrum sýkingareyðandi efnum sem 
á að markaðssetja og selja sem virk innihaldsefni í lyf eða sem fullunnin lyf

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un.

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 129, 30. apríl 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6113 – DSM/Sinochem/JV, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

  2011/EES/24/07
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6123 – Arcelormittal Bremen/Kokerei Prosper/Arsol Aromatics)

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 18. apríl 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem þýska fyrir tækið ArcelorMittal Bremen 
GmbH, sem lýtur yfir ráð um fyrirtækisins ArcelorMittal S.A. í Lúxemborg („ArcelorMittal“), öðlast 
með eigna kaupum að fullu yfir ráð, í skiln ingi staf lið ar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, 
í þýska fyrir tæk inu Kokerei Prosper. Jafnframt hyggst ArecelorMittal Bremen eignast 27,95% 
eignarhlut í þýska fyrirtækinu Arsol Aromatics GmbH&Co.KG.

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– ArcelorMittal: framleiðsla og sala/dreifing á stálvörum og námuvinnsla

– Kokerei Prosper: framleiðsla og sala á koksi og aukaafurðum frá koksframleiðslu

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un.

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semd ir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 129, 30. apríl 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6123– ArcelorMittal Bremen/Kokerei Prosper/Arsol Aromatics, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

  2011/EES/24/08
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6224 – Oaktree/TPG/Taylor morrison)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Fram kvæmda stjórn inni barst 18. apríl 2011 til kynn ing sam kvæmt 4. gr. reglu gerð ar ráðs ins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrir hugaða sam fylk ingu þar sem bandarísku fyrir tækin Oaktree Capital Group, 
LLC („Oaktree“) og TPG Holdings II, L.P. („TPG“), öðlast með hluta fjár kaupum í sam ein ingu yfir-
ráð, í skiln ingi staf liðar b) í 1. mgr. 3. gr. sam runa reglu gerðar EB, í bandaríska fyrir tæk inu Taylor 
Morrison.

2. Starfsemi hlut að eigandi fyrir tækja er sem hér segir:

– Oaktree: óhefðbundnir fjárfestingasjóðir 

– TPG: eignarhaldsfélag fyrir ýmsa fjárfestingasjóði

– Taylor Morrison: fyrirtæki sem sérhæfir sig í byggingu íbúða í Bandaríkjunum og Kanada

3. Frumathugun fram kvæmda stjórn arinnar hefur leitt í ljós að sam fylk ingin, sem til kynnt hefur verið, 
geti fallið undir gild is svið sam runa reglu gerð ar EB. Fyrir vari er þó um endan lega ákvörð un. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir sam kvæmt máls með ferð inni sem kveðið er á um í 
til kynn ingu fram kvæmda stjórn arinnar um ein fald aða máls með ferð við með höndl un til tek inna sam-
fylk inga sam kvæmt sam runa reglu gerð EB (2).

4. Hags munaaðilar eru hvattir til að senda fram kvæmda stjórn inni athuga semdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrir hug uðu sam fylk ingu.

 Athuga semdir verða að berast fram kvæmda stjórn inni innan tíu daga frá því að til kynn ing þessi birt-
ist í Stjtíð. ESB (C 127, 29. apríl 2011). Þær má senda með sím bréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með til vís un inni 
COMP/M.6224 – Oaktree/TPG/Taylor Morrison, á eftir far andi póst fang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

  2011/EES/24/09
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