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II
(Mededelingen)

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE
UNIE

COMMISSIE
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 189/01)

Datum waarop het besluit is genomen

20.5.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 598/06

Lidstaat

Spanje

Regio

Andalucía

Benaming van de steunregeling en/of
naam van de begunstigde

Ayudas de finalidad regional a la inversión y al empleo ligado a la inversión,
ayudas en favor de las PYMES para consultaría e incentivos a la creación de
pequeñas empresas y a la fase inicial de desarrollo de las pequeñas empresas por
la Administración de la Junta de Andalucía en el 2007, 2008 y 2009

Rechtsgrondslag

Decreto no 21/2007 de 30 de enero, por el que se establece el marco regulador
de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía en los años 2007, 2008 y 2009

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, kleine- en middelgrote ondernemingen, werkgelegenheid

Vorm van de steun

Directe subsidie, rentesubsidie, zachte lening

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 888 mln EUR

Maximale steunintensiteit

40 %, 50 %, 60 %

Looptijd

2008-31.12.2009

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

Junta de Andalucía
Consejería de la Presidencia
Plaza de la Contratación no 3
E-41071 Sevilla

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Datum waarop het besluit is genomen

7.5.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 741/07

Lidstaat

Spanje

Regio

Canarias

Benaming van de steunregeling en/of
naam van de begunstigde

Modificación del régimen de ayudas de Estado

Rechtsgrondslag

Propuesta de disposición transitoria del Borrador del Proyecto de Real Decreto
por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley n o 19/94 de 6 de
julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en materia
de incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en
Canarias y la Zona Especial Canaria.

N 376/06 — Zona Especial Canaria (ZEC)

Real Decreto-Ley no 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la
Ley no 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias, y el Real Decreto-Ley no 2/2000, de 23 de junio
Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 20,8 mln EUR
Totaal van de voorziene steun: 104 mln EUR

Maximale steunintensiteit

40 %

Looptijd

1.1.2009-31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

Ministerio de Economía y Hacienda
C/ Alcalá no 9
E-28071 Madrid
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias
Avda. José Manuel Guimerá no 10
E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

16.4.2008

Nummer van de steunmaatregel

NN 22/08

Lidstaat

Spanje

Regio

Canarias

Benaming van de steunregeling en/of
naam van de begunstigde

Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias
(AIEM)

26.7.2008

26.7.2008

NL

Rechtsgrondslag
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Council Decision of 20 June 2002 on the AIEM tax applicable in the Canary
Islands
Ley no 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias
Ley no 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social
Ley no 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 104 mln EUR
Totaal van de voorziene steun: 520 mln EUR

Maximale steunintensiteit

40 %

Looptijd

1.1.2007-31.12.2011

Economische sectoren

Beperkt tot de be- en verwerkende industrie, beperkt tot de chemische en farmaceutische industrie, beperkt tot de landbouw

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias
Avda. José Manuel Guimerá no 10
E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

30.4.2008

Nummer van de steunmaatregel

NN 25/08

Lidstaat

Duitsland

Regio

Nordrhein-Westfalen

Benaming van de steunregeling en/of
naam van de begunstigde

Risikoabschirmung WestLB

Rechtsgrondslag

—

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Redding van ondernemingen in moeilijkheden

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 5 000 mln EUR

Maximale steunintensiteit

—

Looptijd

8.2.2008-8.8.2008
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Economische sectoren

Beperkt tot de financiële dienstverlening

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

Land Nordrhein-Westfalen
Stadttor 1
D-40219 Düsseldorf

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

2.7.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 103/08

Lidstaat

Roemenië

Regio

NUTS II

Benaming van de steunregeling en/of
naam van de begunstigde

Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

Rechtsgrondslag

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind dezvoltarea regională prin stimularea
investiţiilor

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, werkgelegenheid

Vorm van de steun

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 2 070 mln RON

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd

31.12.2012

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

Ministerul Economiei și Finanţelor
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
Bucureşti, România

Andere informatie

—

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is
beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.5184 — Arcapita/Freightliner)
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 189/02)
Op 18 juli 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst
van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering
van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:
— op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/
mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;
— in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5184. EUR-Lex is het
geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).
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IV
(Informatie)

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE
EUROPESE UNIE

EUROPEES PARLEMENT
Conferentie van de Commissies voor de Communautaire en Europese Aangelegenheden van de
Parlementen van de Europese Unie (COSAC)
Bijdrage aangenomen door de XXXIXe COSAC
Brdo pri Kranju, 7-8 mei 2008
(2008/C 189/03)
1.

De rol van de parlementen na het Verdrag van Lissabon

1.1. De COSAC is verheugd over de ondertekening van het Verdrag van Lissabon en de ratificatie ervan
door dertien lidstaten (1) en verzoekt de andere parlementen en de burgers van de andere lidstaten het
verdrag te bekrachtigen.
1.2. De COSAC is verheugd over de versterkte rol van nationale parlementen, als bepaald in het Verdrag
van Lissabon, waardoor zij beter bij het Europese besluitvormingsproces kunnen worden betrokken. De
COSAC constateert dat het een taak van de nationale parlementen is om mechanismen te ontwikkelen
waarmee zij hun uitgebreide rechten kunnen benutten.
1.3. De COSAC staat stil bij de 50e verjaardag van het Europees Parlement en geeft uitdrukking aan haar
respect voor zijn werkzaamheden, gericht op directe betrokkenheid van de burgers van Europa bij het
Europese besluitvormingsproces. Verder meent de COSAC dat de bepalingen van het Verdrag van
Lissabon die de rol van het Europees Parlement als medewetgever versterken, zullen bijdragen aan een
grotere legitimiteit van besluiten die op Europees niveau genomen worden.
1.4. De COSAC is van mening dat wanneer de nieuwe rechten van de nationale parlementen, als beoogd in
het Verdrag van Lissabon, moeten worden uitgeoefend, de COSAC zelf, evenals de IPEX en de permanente vertegenwoordigers van nationale parlementen bij de Europese Unie, een belangrijke rol kunnen
spelen in de dialoog tussen de nationale parlementen. Dit vereist tevens de volledige medewerking van
de instellingen van de Europese Unie.
1.5. De COSAC moedigt de nationale parlementen en het Europees Parlement aan een communicatiestrategie in te voeren en te propageren, om zodoende de burgers op de hoogte te stellen van de bepalingen
van het Verdrag van Lissabon.

2.

Samenwerking met de instellingen van de Europese Unie

2.1. Het mechanisme waardoor de Commissie alle nieuwe voorstellen en raadplegingsdocumenten rechtstreeks aan de nationale parlementen toezendt, wordt geacht naar tevredenheid te functioneren. Bovendien heeft het ertoe bijgedragen dat de parlementen op de hoogte blijven van de beleidsontwikkelingen
van de Europese Unie.
(1) Situatie 8 mei 2008.
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2.2. De COSAC is erkentelijk voor de inspanningen van de Commissie om een antwoord te geven op de
reacties die door de nationale parlementen zijn ingediend. De COSAC moedigt de Commissie aan — in
overeenstemming met de XXXVIIe COSAC in Berlijn en de XXXVIIIe COSAC in Estoril — de nationale
parlementen te informeren over de genomen of te nemen maatregelen, om deze reacties in aanmerking
te nemen bij de formulering van haar beleid en van haar jaarlijkse wetgevings- en werkprogramma.
2.3. De COSAC nodigt de Commissie uit om:
a) de nationale parlementen rechtstreeks te voorzien van informatie over de inhoud en de exacte
datum van publicatie van nieuwe voorstellen en raadplegingsdocumenten die zij gaat uitgeven;
b) haar antwoorden op de door de nationale parlementen ingediende reacties niet alleen te verstrekken
aan de desbetreffende nationale parlementen, het Europees Parlement en de Raad, maar ook aan alle
andere nationale parlementen;
c) de nationale parlementen rechtstreeks te voorzien van een wekelijkse lijst van alle nieuwe documenten die zij uitgeeft.
2.4. In het licht van de bepalingen van het Verdrag van Lissabon, moedigt de COSAC de Commissie, de
Raad en het Europees Parlement tevens aan om een mechanisme in het leven te roepen om nationale
parlementen te informeren wanneer de definitieve vertaling van een wetsvoorstel naar het desbetreffende nationale parlement wordt verzonden, en om de datum aan te geven wanneer de termijn van
acht weken voor het indienen van een reactie op het voorstel afloopt. De COSAC benadrukt dat het
nuttig zou zijn als de Commissie daarnaast, via een afzonderlijk kanaal, voorstellen zou verzenden
waarop het mechanisme van vroegtijdige waarschuwing van toepassing is.
2.5. De COSAC meent dat de dialoog tussen de Commissie en de nationale parlementen met betrekking tot
individuele voorstellen moet doorgaan, ook nadat het Verdrag van Lissabon van kracht is geworden,
aangezien gedachtewisselingen op inhoud tussen de nationale parlementen en de Commissie een
aanzienlijke toegevoegde waarde hebben voor de transparantie en democratische legitimiteit van het
Europese wetgevingsproces.

3.

De strategie van Lissabon en nationale parlementen

3.1. De COSAC is verheugd over de Conclusies van de Europese Raad op 13 en 14 maart 2008 in Brussel.
Ze meent dat de nieuwe cyclus van drie jaar van de strategie voor groei en werkgelegenheid en het tijdschema en de grondslagen die zijn aangenomen voor het energie- en klimaatveranderingspakket van
groot belang zijn voor het economische en sociale leven van de burgers van Europa.
3.2. De COSAC neemt notitie van het feit dat de Europese Raad de Commissie en de lidstaten heeft uitgenodigd om de betrokkenheid van de desbetreffende belanghebbenden van de strategie van Lissabon te
versterken. In dit verband moedigt de COSAC de nationale parlementen aan een actievere rol te spelen
bij de tenuitvoerlegging van de vernieuwde strategie van Lissabon.
3.3. De COSAC meent dat de innovatie en creativiteit en de gendergelijkheid en gelijke kansen van de
burgers van Europa cruciale factoren zijn voor toekomstige groei. Om de ambities van de Europese
Unie op dit gebied te verwezenlijken, moedigt de COSAC de lidstaten aan meer en doeltreffender te
investeren in innovatie en onderzoek, binnen het kader van het streven naar het investeringsdoel voor
R & D van 3 %. Kennis nemend van de uitnodiging van de Europese Raad aan de lidstaten, verzoekt
COSAC alle nationale parlementen te beoordelen hoe de voortgang ten opzichte van de nationale
R & D-investeringsdoelen wordt bereikt via de nationale hervormingsprogramma's.
3.4. De COSAC benadrukt de kansen die vrij verkeer van kennis, ook bekend als de „vijfde vrijheid”, zou
kunnen opleveren voor het bereiken van de doelstellingen van de vernieuwde strategie van Lissabon.
3.5. De COSAC herinnert de instellingen van de Europese Unie aan het belang van de dienstensector, waar
vandaag de dag de meerderheid van de nieuwe banen wordt gecreëerd. Vrij verkeer van diensten is van
groot belang om dit te bereiken, waarbij erkend wordt dat er verschillen bestaan tussen de landelijke
arbeidsmarktmodellen van de lidstaten.
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C 189/8

NL

4.

Publicatieblad van de Europese Unie

De ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

4.1. De COSAC verwelkomt de toetreding van negen lidstaten tot het Schengengebied en verwacht dat
Bulgarije en Roemenië te zijner tijd eveneens tot het Schengengebied zullen gaan behoren, in overstemming met het afgesproken schema dat de twee landen hebben aangenomen. De uitbreiding van het
Schengengebied is een grote prestatie die het vrije verkeer van personen, een van de vier fundamentele
vrijheden van de Europese Unie, ondersteunt.
4.2. Tegelijkertijd benadrukt de COSAC dat de ontwikkeling en invoering van de tweede generatie van het
Schengen-informatiesysteem (SIS II) een prioriteit blijft, die tijdig en binnen de gestelde termijn van
september 2009 moet worden gerealiseerd.
4.3. De COSAC hecht veel belang aan de samenwerking tussen de Europese Unie en de westelijke
Balkanstaten op het gebied van binnenlandse zaken, aangezien dit een van de meest prominente samenwerkingsgebieden is. Deze samenwerking leidt tot verbeterde veiligheid in de regio van de westelijke
Balkanstaten en dientengevolge in de Europese Unie als geheel.
4.4. De COSAC meent dat de huidige gezamenlijke activiteiten van de Europese Unie en de westelijke
Balkanstaten op het gebied van binnenlandse zaken en primair in de strijd tegen georganiseerde
misdaad en corruptie, zullen leiden tot samenwerking tussen de wetshandhavers in de regio van de
westelijke Balkan en de omzetting van de Europese beveiligingsnormen in het gebied zullen bevorderen.
Zij zullen de westelijke Balkanstaten voorzien van de middelen en voorbeelden van de beste praktijken,
die nodig zijn om hun betrokkenheid bij het ontwikkelen en toepassen van hun eigen mechanismen te
vergroten.
4.5. De COSAC is verheugd over het feit dat de Europese Commissie een dialoog is aangegaan met de
westelijke Balkanstaten in verband met de liberalisering van het visumbeleid en verzoekt de instellingen
van de Europese Unie, de lidstaten en de westelijke Balkanstaten om nadere stappen, te nemen door alle
betrokkenen op dit terrein.
5.

Het Europese perspectief van de westelijke Balkanstaten

5.1. De COSAC stelt zich de toekomst van alle westelijke Balkanstaten voor binnen de Europese Unie. In dit
verband is zij verheugd over de eigen inspanningen van elk van deze landen om te voldoen aan de
gestelde criteria.
5.2. Iedere kandidaat-lidstaat dient aan alle criteria te voldoen teneinde het lidmaatschap van de EU te
verwerven en de COSAC is van mening dat de visie van een hereniging van Europa niet ten uitvoer
kan worden gelegd zonder de integratie van de westelijke Balkanstaten, vandaar dat de EU haar inspanningen ter ondersteuning van de westelijke Balkanstaten dient voort te zetten, zodat zij aan de lidmaatschapscriteria kunnen voldoen.
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C 189/9

COMMISSIE
Wisselkoersen van de euro (1)
25 juli 2008
(2008/C 189/04)
1 euro =
Munteenheid

Koers

US-dollar

JPY

Japanse yen

AUD

Australische dollar

1,6438

DKK

Deense kroon

7,4619

CAD

Canadese dollar

1,5968

GBP

Pond sterling

0,78880

HKD

Hongkongse dollar

SEK

Zweedse kroon

9,4610

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

2,1159

CHF

Zwitserse frank

1,6268

SGD

Singaporese dollar

2,1407

IJslandse kroon

NOK

Noorse kroon

BGN

Bulgaarse lev

CZK

Tsjechische koruna

EEK

Estlandse kroon

HUF

Hongaarse forint

LTL

Litouwse litas

LVL
PLN

168,77

127,51

TRY

Turkse lira

Koers

USD

ISK

1,5734

Munteenheid

1,8966

12,2698

KRW

Zuid-Koreaanse won

8,0815

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

1 584,41
11,9481

1,9558

10,7275

CNY

Chinese yuan renminbi

23,595

HRK

Kroatische kuna

15,6466

IDR

Indonesische roepia

MYR

Maleisische ringgit

3,4528

PHP

Filipijnse peso

Letlandse lat

0,7032

RUB

Russische roebel

36,7435

Poolse zloty

3,2080

THB

Thaise baht

52,608

3,5675

BRL

Braziliaanse real

2,4808

MXN

Mexicaanse peso

15,7525

RON

Roemeense leu

SKK

Slowaakse koruna

231,35

30,385

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.

7,2182
14 352,55
5,1129
69,143
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INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond
van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87
en 88 van het EG-Verdrag op nationale regionale investeringssteun
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 189/05)

Nummer van de steunmaatregel

XR 12/07

Lidstaat

Ierland

Regio

Border Midlands and West Region, Southern and Eastern Region

Benaming van de steunregeling of
naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Regional Aid (Industry and Services) Scheme 2007-2013

Rechtsgrondslag

Industrial Development Acts 1986-2003; Údarás na Gaeltachta Act 1979;
Shannon Free Airport Development Company Limited Act, 1959 as amended;
Greyhound Industry Act, 1958

Type maatregel

Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven

85 mln EUR

Maximale steunintensiteit

30 %
Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2007

Looptijd

31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren die voor regionale investeringssteun in aanmerking komen

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

IDA Ireland, Wilton Park House, Wilton Place, Dublin 2
Tel. (353-1) 603 40 00, www.idaireland.com
Enterprise Ireland, Glasnevin, Dublin 9
Tel. (353-1) 808 20 00, www.enterprise-ireland.com
Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co na Gaillimhe
Tel. (353-9) 150 31 00, www.udaras.ie
Shannon Free Airport Development Company Limited, Shannon Town, Co Clare
Tel. (353-6) 136 15 55, www.shannonireland.com
Bord na gCon,104 Henry Street, Limerick, Co Limerick
Tel. (353-6) 131 67 88, www.igb.ie

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

www.entemp.ie/enterprise/stateaid/

Andere informatie

—

Nummer van de steunmaatregel

XR 144/07

Lidstaat

Slovenië

Regio

Slovenija

http://www.entemp.ie/enterprise/stateaid/regionalaidschemedescription.doc

26.7.2008

26.7.2008
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Benaming van de steunregeling of
naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Regionalna shema državnih pomoči

Rechtsgrondslag

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/2006
in 70/2007)

Type maatregel

Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven

115,99 mln EUR

Maximale steunintensiteit

30 %
Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

4.8.2007

Looptijd

31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren die voor regionale investeringssteun in aanmerking komen

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
SLO-1000 Ljubljana
Tel. (386-1) 308 31 78
Fax (386-1) 478 36 19
E-mail: gp.svlr@gov.si

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED4165.html

Andere informatie

—

Nummer van de steunmaatregel

XR 49/08

Lidstaat

Litouwen

Regio

87(3)(a)

Benaming van de steunregeling of
naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Pramoninių objektų teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
įrengimo projektų grupės aprašas

Rechtsgrondslag

2008 m. vasario 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-79
„Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projektų
veiklai ir kapitalui formuoti, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 21 priedas
„Pramoninių objektų teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų
įrengimo projektų grupės aprašas“

Type maatregel

Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven

10 mln LTL

Maximale steunintensiteit

50 %
Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

9.3.2008

Looptijd

31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren komen voor regionale investeringssteun in aanmerking
—

Naam en adres van de steunverlenende
autoriteit

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=315576

Andere informatie

—

http://www3.lrs.lt/c-bin/getgr?C1=bin&c2=315576&c3=26330
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V
(Bekendmakingen)

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

COMMISSIE
Bericht van het naderende vervallen van bepaalde compenserende maatregelen betreffende de
invoer van beddenlinnen van oorsprong uit India
(2008/C 189/06)
1. Overeenkomstig artikel 18, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad van 6 oktober 1997
betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap
zijn, deelt de Commissie mede dat, tenzij overeenkomstig de volgende procedure een nieuw onderzoek
wordt geopend, de hieronder vermelde compenserende maatregelen zullen vervallen op de in de tabel aangegeven datum (1).
2. Procedure
De communautaire producenten kunnen een schriftelijk verzoek om een nieuw onderzoek indienen. Dit
verzoek moet voldoende bewijsmateriaal bevatten om aan te tonen dat voortzetting of herhaling van subsidiëring en schade bij het vervallen van de maatregelen waarschijnlijk is.
Indien de Commissie besluit een nieuw onderzoek naar de betrokken maatregelen te openen, zullen de
importeurs, de exporteurs, de vertegenwoordigers van het land van uitvoer en de communautaire producenten in de gelegenheid worden gesteld de in het verzoek om een nieuw onderzoek verstrekte informatie
aan te vullen, te weerleggen of daarop commentaar te leveren.
3. Termijn
De communautaire producenten kunnen een schriftelijk verzoek tot opening van een nieuw onderzoek
indienen, dat ten minste drie maanden voor de hieronder vermelde datum moet zijn ontvangen door de
Europese Commissie, Directoraat-generaal Handel (Eenheid H-1), J-79 4/23, B-1049 Brussel ( 2).
4.

Dit bericht wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 18, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2026/97.
Product

Beddenlinnen
(katoenhoudend)

Land(en) van
oorsprong of
van uitvoer

India

Maatregelen

Compenserend recht

Referentie

Vervaldatum

Verordening (EG) nr. 74/2004 van
de Raad (PB L 12 van 17.1.2004,
blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1840/2006
(PB L 355 van 15.12.2006, blz. 4)

18.1.2009

(1) PB L 288 van 21.10.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 461/2004 (PB L 77 van
13.3.2004, blz. 12).
(2) Fax (32-2) 295 65 05.
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PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

COMMISSIE
Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak COMP/M.5229 — OMV/Lehman/Met/JV)
Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 189/07)
1. Op 15 juli 2008 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin
van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de
ondernemingen OMV Power International GmbH („OPI”, Oostenrijk), die onder zeggenschap staat van OMV
AG, Austria, Lehman ALI Inc. („Lehman”, Verenigde Staten), die deel uitmaakt van de Lehman Brothers
Group, en de Met Group („Met Group”, Turkije), die onder zeggenschap staat van Dr. Celal Metin, in de zin
van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over Borasco
Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. („Borasco Elektrik”, Turkije) door de verwerving van aandelen in een
nieuw opgerichte vennootschap die een gemeenschappelijke onderneming is.
2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

— voor OPI: ontwikkeling van projecten voor elektriciteitscentrales voor aardgas en hernieuwbare energiebronnen;
— voor Lehman: financiële diensten;
— voor Met Group: adviesverlening op het gebied van energie, telecommunicatie en consumenten;
— voor Borasco Elektrik: ontwikkeling en exploitatie van een aardgascentrale in Turkije.
3. Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie
binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan
komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende
een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG)
nr. 139/2004 van de Raad (2).
4. De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen
concentratie kenbaar te maken aan de Commissie.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking
hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van
referentienummer COMP/M.5229 — OMV/Lehman/Met/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie voor concentraties
J-70
B-1049 Brussel

(1) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.
(2) PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.
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STEUNMAATREGELEN VAN DE STATEN — FRANKRIJK

(Artikelen 87 tot en met 89 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap)
Mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag — Intrekking
van een aanmelding
Steunmaatregel C 51/07 (ex N 530/07) — Steun van het Agentschap voor industriële innovatie ten
gunste van het VHD-programma
(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 189/08)
Bij besluit van 29 januari 2008 heeft de Commissie besloten de formele onderzoekprocedure ingevolge
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag, die zij op 13 november 2007 had ingeleid ten aanzien van bovenbedoelde maatregel, te beëindigen omdat zij heeft vastgesteld dat Frankrijk zijn aanmelding op 29 november
2007 heeft ingetrokken.
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ANDERE BESLUITEN

COMMISSIE
Aankondiging betreffende een verzoek uit hoofde van artikel 30 van Richtlijn 2004/17/EG van het
Europees Parlement en de Raad — Verlenging van de termijn
Verzoek van een lidstaat
(2008/C 189/09)
Op 19 mei 2008 heeft de Commissie een verzoek ontvangen uit hoofde van artikel 30, lid 4, van Richtlijn
2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de
procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (1).
Dit verzoek van de Republiek Polen betreft de elektriciteitsproductie en de groothandel in elektriciteit in dat
land. In PB C 134 van 31 mei 2008, blz. 43 is een aankondiging betreffende dit verzoek gepubliceerd. De
oorspronkelijke termijn loopt af op 20 augustus 2008.
Omdat de diensten van de Commissie aanvullende informatie nodig hebben en moeten bestuderen, wordt
de termijn waarover de Commissie beschikt om een besluit over dit verzoek te nemen overeenkomstig
artikel 30, lid 6, derde zin, met een maand verlengd.
De definitieve termijn loopt dus af op 20 september 2008.

(1) PB L 134 van 30.4.2004, blz. 1.

C 189/15

