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EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
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Terskelverdier med hensyn til offentlige innkjøp som gjelder i
perioden 1. juli 1994 til 31. desember 1995(1)

Følgende terskelverdier gjelder per 1. juli 1994 med hensyn til kontrakter om offentlige varekjøp i
henhold til rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg XVI nr. 3(2), med unntak av de oppdragsgivere som
er oppført i vedleggets tillegg 2, og kontrakter om offentlige tjenesteytelser i henhold til rettsakten nevnt
i vedleggets nr. 5b(3):

ECU 200 000 ECU 750 000

Østerrikske schilling 2 814 820 10 555 575
Finske mark 1 201 734 4 506 502
Islandske kroner 15 088 100 56 580 375
Norske kroner 1 623 764 6 089 115
Svenske kroner 1 600 338 6 001 267

I henhold til artikkel 5 nr. 1 bokstav a) annet strekpunkt i rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg XVI
nr. 3, som skal leses med tilpasning 3 c) og 3 g) i vedlegget, gjelder følgende terskelverdier per 1. juli
1994 med hensyn til kontrakter om offentlige varekjøp innen EØS for oppdragsgivere oppført i vedleggets
tillegg 2:

ECU 128 771

Østerrikske schilling 1 812 335
Finske mark 773 742
Islandske kroner 9 714 548
Norske kroner 1 045 468
Svenske kroner 1 030 385

Følgende terskelverdiene gjelder per 1. juli 1994 med hensyn til kontrakter om offentlige innkjøp og
tjenesteytelser i henhold til rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg XVI nr. 4(4):

ECU 400 000 ECU 600 000 ECU 750 000

Østerrikske schilling 5 629 640 8 444 460 10 555 575
Finske mark 2 403 468 3 605 202 4 506 502
Islandske kroner 30 176 200 45 264 300 56 580 375
Norske kroner 3 247 528 4 871 292 6 089 115
Svenske kroner 3 200 676 4 801 014 6 001 267

EFTA-ORGANER

(1) Vedlegg 14 til EØS-komiteens beslutning nr. 7/94 (EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 134, og

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 17 av 28. 6.1994, s 119).

(2) Rådsdirektiv 93/36/EØF (EFT nr. L 199 av 9.8.1993, s. 1).

(3) Rådsdirektiv 92/50/EØF (EFT nr. L 209 av 24.7.1992, s. 1).

(4) Rådsdirektiv 93/38/EØF (EFT nr. L 199 av 9.8.1993, s. 84).

94/EØS/39/01
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(1) Rådsdirektiv 93/37/EØF (EFT nr. L 199 av 9.8.1993, s. 54).

02

Følgende terskelverdier gjelder per 1. juli 1994 med hensyn til offentlige bygge- og anleggskontrakter
i henhold til rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg XVI nr. 2(1) og bygge- og anleggskontrakter i
henhold til rettsakten nevnt i vedleggets nr. 4:

Østerrikske schilling 70 370 500
Finske mark 30 043 350
Islandske kroner 377 202 500
Norske kroner 40 594 100
Svenske kroner 40 008 450

ECU 5 000 000
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Kunngjøring i henhold til protokoll 4
kapittel II artikkel 19 nr. 3 i avtalen mellom EFTA-statene om

opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol,
 om sak nr. COM 020.0100 - Stockholm Energi

94/EØS/39/02

A. Anmodning og melding

1. EFTAs overvåkningsorgan mottok 2. august 1994 en anmodning i henhold til artikkel 2 og
en melding i henhold til artikkel 4 i protokoll 4 kapittel 2 i avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (ODA), med hensyn til avtaler om
samarbeid innen energisektoren, innsendt av Stockholm kommune, Stockholms Stadshus
AB og Stockholm Energi AB.

2. De samme avtalene ble 18. juli 1994 meldt til de svenske konkurransemyndigheter i samsvar
med nasjonal konkurranselovgivning.

B. Partene

3. Stockholms Stadshus, som igjen eies av Stockholm kommune, har en eierandel på 91 % i
Stockholm Energi. De resterende aksjer eies direkte av Stockholm kommune. Stockholm
Energi oppnådde i 1993 en samlet omsetning på ca. 6 milliarder SEK, nesten utelukkende
gjennom virksomhet innen energisektoren i Sverige. Stockholms Stadshus hadde i samme
periode en omsetning på ca. 15,4 milliarder SEK, som også omfatter Stockholm Energi.
Størstedelen stammer fra virksomhet i tilknytning til boliger og fordelingsverk i Stockholm-
regionen. Den samlede omsetning i Stockholm kommune i 1993 var på ca. 28 milliarder
SEK, et tall som også omfatter ikke-kommersiell virksomhet som skatter og avgifter og statlig
finansiering.

4. Scarcroft er et nylig opprettet datterselskap av Yorkshire. Yorkshire-gruppen er i hovedsak
virksom på det britiske elektrisitetsmarked i regionene Yorkshire og Humberside. Yorkshire-
gruppens omsetning for 1993/1994 var på 1307, 9 millioner GBP. Yorkshire, som tidligere
var i offentlig eie, ble privatisert da det britiske elektrisitetsmarked ble deregulert.

C. Avtalene

5. En aksjonæravtale mellom Stockholms Stadshus AB, Yorkshire Electricity Group Plc (York-
shire) og Scarcroft Holdings Ltd (Scarcroft) omhandler forholdet mellom Stockholms Stadshus
og Scarcroft med hensyn til Scarcrofts erverv av rundt 17 % av aksjene i Stockholm Energi.
Avtalen innebærer at Yorkshire og selskaper der Yorkshire har en kontrollerende eierandel,
forplikter seg til ikke å gå inn i noen form for strategisk samarbeid med noe annet selskap
som konkurrerer med eller med rimelighet kan forventes å konkurrere med Stockholm Energi
på det svenske elektrisitets-, gass-, fjernvarme- eller kjølemarked. Tilsvarende skal Stock-
holm Stadshus og selskaper der det har en kontrollerende eierandel, ikke gå inn i noen form
for strategisk samarbeid i Det forente kongerike som er rettet mot eller på annen måte
konkurrerer med Yorkshires virksomhet innen produksjon, distribusjon og forsyning av energi.
Videre er det fastsatt flere vilkår med sikte på å sikre Yorkshires interesser i Stockholm
Energi.

6. I tillegg er det inngått en aksjetegningsavtale mellom Stockholm kommune, Stockholms
Stadshus, Yorkshire og Scarcroft som omhandler Scarcrofts faktiske erverv av rundt 17 % av
aksjene i Stockholm Energi.
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7. Avtalene ble undertegnet 8. juni 1994. Aksjonæravtalen gjelder til 31. desember 2005, med
automatisk fornyelse hvert femte år, med mindre en av partene sier opp avtalen med 24
måneders skriftlig varsel. Begge avtalene avhenger av at vedkommende myndigheter eller
organer, bl.a. de svenske konkurransemyndigheter, godkjenner dem, og av at Stockholm
kommune innen 15. desember 1994 oppfyller visse forpliktelser.

8. Et viktig siktemål med samarbeidet synes å være å øke konkurranseevnen til Stockholm
Energi og Yorkshire på deres respektive hjemmemarkeder, ved at partene utveksler kunnskaper
om markedene og teknisk knowhow. Yorkshires erverv av aksjer vil også styrke Stockholm
Energi finansielt.

D. Markedet

9. Avtalene gjelder i hovedsak produktmarkedet for elektrisitet. De aktuelle geografiske markeder
er i første rekke Sverige og Det forente kongerike, særlig England og Wales. På grunn av
strukturelle og reguleringsmessige forskjeller kan Skottland og Nord-Irland utelukkes med
hensyn til å vurdere virkningene på det britiske elektrisitetsmarked. Det er ingen direkte
konkurranse mellom nasjonale operatører fra ulike land på grunn av gjeldende nasjonale
reguleringer.

10. I henhold til den svenske elektrisitetslov (1902:71) gis det regionale konsesjoner til
strømprodusenter og -distributører, noe som i praksis innebærer regionale monopoler. Videre
er prisene i betydelig grad regulert. Imidlertid har den svenske nasjonalforsamling nylig vedtatt
en proposisjon om deregulering av elektrisitetsmarkedet, som åpner for konkurranse innenlands
og trer i kraft 1. januar 1995.

11. Sverige hadde i 1993 en samlet strømproduksjon på ca. 140 TWh. Det er minst åtte betydelige
strømprodusenter i Sverige. De to viktigste produsentene, Vattenfall og Sydkraft, står for
henholdsvis ca. 50 % og 20 % av den samlede produksjon, mens Stockholm Energi
representerer mindre enn 10 %.

12. I det forente kongerike virker den nasjonale elektrisitetslovgivning som en hindring for nye
etableringer. Det britiske elektrisitetsmarked er imidlertid deregulert for å åpne for en betydelig
grad av konkurranse mellom operatører innenlands.

13. Den samlede produksjon i England og Wales i 1993 var på ca. 270 TWh. De tre viktigste
strømprodusentene i England og Wales, National Power, Power Generation og Nuclear Elec-
tric, har til sammen en andel på ca 85 % av den samlede produksjon, mens Yorkshires andel
er 1 % eller mindre. Med hensyn til distribusjon og salg av elektrisitet finnes det tolv regionale
selskaper i tillegg til hovedprodusentene. Yorkshire er ett av disse regionale selskapene med
en samlet markedsandel på under 10 %.

E. EFTAs overvåkningsorgans holdning

14. På bakgrunn av den begrensede handel med elektrisitet over landegrensene og partenes
forholdsvis svake stilling på sine respektive hjemmemarkeder, og ettersom samarbeidet ikke
forventes å ha noen vesentlig konkurransebegrensende virkning, har EFTAs overvåkningsorgan
til hensikt å innta en positiv holdning til avtalene hvis hovedinnhold er gjengitt ovenfor, og å
avslutte saken ved å sende en administrativ uttalelse (“comfort letter”). Før saken avsluttes,
innbys interesserte parter til å oversende sine merknader innen en måned etter at denne
kunngjøring er offentliggjort, med angivelse av saksnr. COM 020.0100, til følgende adresse:

EFTA Surveillance Authority
Competition Directorate
1-3 Rue Marie-Thérèse
B-1040 Brussels
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Dato for vedtaket: 7.9.1994

EFTA-stat: Finland

Støttens nr.: 94-024

Tittel: Sysselsettingsstøtte til lærlinger

Formål: Å bedre mulighetene for
lærlingeplasser for unge arbeidsløse
ved å gi støtte til arbeidsgivere som
inngår lærlingekontrakter (i) for
yrkesopplæring av ufaglært, arbeidsløs
ungdom under 25 år og (ii) for
videreutdanning av faglært, arbeidsløs
ungdom under 30 år

Juridisk grunnlag: Sysselsettingslov (Työllisyyslaki
(275/87));
Sysselsettingsforordning
(Työllisyysasetus (130/93))

Budsjett: Subsidier utelukkende til den private
sektor:
1994: FIM 48 millioner
1995: FIM 180 millioner
1996: FIM 202 millioner

Støttebeløp: FIM 1 500 til 2 500 i måneden per
person

Varighet: 1994-1996

Vilkår: Årlig rapport

Dato for vedtaket: 7.9.1994

EFTA-stat: Finland

Støttens nr.: 94-023

Tittel: Sysselsettingsstøtte til unge
arbeidsløse med yrkes- eller
universitetsutdanning

Formål: Å bedre mulighetene for unge
avgangsstudenter til å skaffe seg
arbeid som står i forhold til
utdanningen

Juridisk grunnlag: Sysselsettingslov (Työllisyyslaki
(275/87));
Sysselsettingsforordning
(Työllisyysasetus (130/93))

Budsjett: Subsidier utelukkende til den private
sektor:
1994: FIM 100 millioner
1995: FIM 300 millioner
1996: FIM 300 millioner

Støttebeløp: FIM 3 500 i måneden per person

Varighet: 1994-1996

Vilkår: Årlig rapport

05

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens
artikkel 61 og protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse

94/EØS/39/03
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.499 - Jefferson Smurfit/St. Gobain)

Kommisjonen vedtok 19.9.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
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 Brussels
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.464 - BMSC/UPSA)

Kommisjonen vedtok 6.9.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
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 Brussels
Faksnr.: +32 2 296 43 01

En meldt transaksjon som ikke kommer inn under forordningen
(Sak nr. IV/M.485 - Rheinelektra/Cofira/DEKRA)

Kommisjonen vedtok 26.9.1994 at den meldte transaksjonen i saken nevnt ovenfor ikke kommer inn
under virkeområdet for forordningen om foretakssammenslutninger, fordi den ikke utgjør en
foretakssammenslutning som definert i artikkel 3 i nevnte forordning. Vedtaket er gjort på grunnlag av
artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i forordningen om foretakssammenslutninger. 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 Brussels
Faksnr.: +32 2 296 43 01

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

94/EØS/39/04

94/EØS/39/05

94/EØS/39/06

06
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Kommisjonsvedtak av 27. juli 1994 om CDC Participations
tegning av obligasjoner utstedt av Air France

Kommisjonen har i EFT nr. L 258 av 6.10.1994 offentliggjort vedtak av 27. juli 1994 om CDC
Participations’ tegning av obligasjoner utstedt av Air France. Kommisjonen har vedtatt at CDC
Participations’ tegning av obligasjoner utstedt av Air France i april 1993 utgjør ulovlig statsstøtte,
ettersom det aktuelle beløp på FF 1 497 415 290 ble tildelt foretaket i strid med EF-traktatens artikkel 93
nr. 3. Støtten er uforenlig med det felles marked i henhold til EF-traktatens artikkel 92 og EØS-avtalens
artikkel 61. Frankrike anmodes om å påse at støtten tilbakebetales innen to måneder etter at vedtaket er
offentliggjort i EF-Tidende.

Kommisjonsvedtak av 21. september 1994 om behandling
av en sak i henhold til EF-traktatens artikkel 85 og EØS-avtalens

artikkel 53 (IV/34.600 - Night Services)

Kommisjonen har i EFT nr. L 259 av 7.10.1994 offentliggjort vedtak av 21. september 1994 om
behandling av en sak i henhold til EF-traktatens artikkel 85 og EØS-avtalens artikkel 53 (IV/34.600 -
Night Services). Kommisjonen har i henhold til artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 1017/68 og artikkel 53
nr. 3 i EØS-avtalen vedtatt at EF-traktatens artikkel 85 nr. 1 og EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 ikke får
anvendelse på avtalene i forbindelse med European Night Services Ltd fra 29. januar 1993 til 31. desember
2002.

Kommisjonsvedtak av 6. juli 1994 om kompensasjon for
underskuddet som TAP har pådratt seg på rutene til de autonome

regionene Asorene og Madeira

Kommisjonen har i EFT nr. L 260 av 8.10.1994 offentliggjort et vedtak av 6. juli 1994 om kompensasjon
for underskuddet som Transportes Aéros Portugueses SA (TAP) har pådratt seg på rutene til de autonome
regionene Asorene og Madeira. Kommisjonen har vedtatt at støtten som er meldt av Portugal, og som
har til formål å kompensere for underskuddet som TAP har pådratt seg ved å utføre en offentlig tjeneste
på rutene til de autonome regionene Asorene og Madeira, skal anses å være forenlig med det felles
marked og med EØS-avtalen til 1. januar 1996, som støtte til fremme av utviklingen av områder der
levestandarden er unormalt lav eller der det er alvorlig underbeskjeftigelse.

94/EØS/39/07

94/EØS/39/08

94/EØS/39/09
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COM(94) 401 CB-CO-94-424-EN-C(1)

COM(94) 395 CB-CO-94-415-EN-C

COM(94) 264 CB-CO-94-407-EN-C

Forslag til et rådsdirektiv om innføring
av de nødvendige minimumstiltak i
Fellesskapet for kontroll av sykdommer
som rammer toskallede bløtdyr

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EØF) nr.
3677/89 med hensyn til alkoholstyrken
i volumprosent i visse kvalitetsviner
importert fra Ungarn og Romania

23.9.1994 26.9.1994 10

27.9.1994 27.9.1994 7

7.9.1994 29.9.1994 17Forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om fastsettelse av 1996
som det europeiske år for livslang
læring

Antall

sider

Vedtatt av

Kommisjonen

TittelKatalognr.Kode

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

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

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

26.9. til 30.9.1994

94/EØS/39/10

08

Oversendt

til Rådet
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Bruk av betegnelsene “tradisjonelt italiensk brød”
og “hjemmebakt brød”

Endringer av og tillegg til lov nr. 580 av 4. juli
1967 med hensyn til produksjon og markedsføring
av mel

Endringer av og tillegg til lov nr. 580 av 4. juli
1967 med hensyn til produksjon og markedsføring
av durumhvetemel og pastaprodukter

Forskrift om endringer av og tillegg til gjeldende
standarder for sektoren frøolje, olivenrester og
margarin

SP-DGPT-ATAS-19, utgave av mai 1994: teknisk
forskrift for retningsradioforbindelser for
overføring av digitale signaler på bølgebånd 22
GHz til 22.5 GHz, koplet til bølgebånd 23 GHz til
23.5 GHz

SP-DGPT-ATAS-20, utgave av mai 1994: teknisk
forskrift for retningsradioforbindelser for
overføring av digitale signaler på bølgebånd
23.065 GHz til 23.5 GHz

Forskrift fra miljødepartementet om bruk av “jet-

ski” o.l.

94-0191-I

94-0192-I

94-0193-I

94-0195-I

94-0205-F

94-0206-F

94-0207-DK

( 3) ( 4)

2.1.1995

2.1.1995

2.1.1995

2.1.1995

3.11.1994

3.11.1994

Utløpt

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

(1) År – registreringsnummer – opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

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

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

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.
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Referanse(1) Tittel Stillstandsperioden på tre
måneder utløper(2)

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).
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