
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende30.3.1995 Nr.11/

Fortolkende kommisjonsmelding om adgangen til å yte tjenester over landegrensene
(93/C 334/03)........................................................................................................................

2. EFTAs overvåkningsorgan

3. EFTA-domstolen

III EF-ORGANER

1. Rådet

2. Kommisjonen

Kommisjonsvedtak av 17. mars 1995 om endring av vedtak 94/957/EF og 94/958/EF om
overgangstiltak som skal anvendes av Finland med hensyn til veterinærkontroll.................

Kommisjonsvedtak av 17. mars 1995 om endring av kommisjonsvedtak 94/205/EF om
fastsettelse av særlige vilkår for import av fryste eller bearbeidede kamskjell eller andre
muslinger av slektene Pectinidae med opprinnelse i Japan...................................................

Kommisjonsvedtak av 2. mars 1995 om endring av vedtak 94/187/EF, 94/309/EF,
94/344/EF og 94/446/EF om krav til dyrehelse og veterinærgodkjenning ved import av
visse produkter som omfattes av rådsdirektiv 92/118/EF......................................................

Forhåndsmelding om et fellesforetak (Sak nr. IV/C-2/35.363).............................................

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.578 - Hoogovens/Klöckner & Co.)................................................................

ISSN 1022-9310

Nr. 11
2. årgang

30.3.1995

N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget
 til De Europeiske Fellesskaps
 Tidende

95/EØS/11/04

95/EØS/11/03

95/EØS/11/02

I EØS-ORGANER

1. EØS-rådet

2. EØS-komiteen

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

4. Den rådgivende komité for EØS

II EFTA-ORGANER

1. EFTA-statenes faste komité

95/EØS/11/01

95/EØS/11/06

95/EØS/11/05

01

05

05

05

06

06



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 30.3.1995

 00

Nr.11/

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.565 - Solvay/Wienerberger)...........................................................................

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.570 - TBT Communication AB/British Telecommunications/
TeleDanmark/Telenor)..........................................................................................................

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.575 - Volvo/VME)...........

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.579 - Blockbuster/Burda)...............................................................................

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.518 - Winterthur/Schweizer Rück).................................................................

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.0540 - Cegelec/AEG).....................................................................................

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.558 - La Rinascente/Cedis Migliarini)............................................................

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen til Rådet
i perioden 21.2. - 17.3.1994...................................................................................................

Informasjonsrutine - tekniske forskrifter...............................................................................

3. Domstolen

02

95/EØS/11/07

95/EØS/11/13

95/EØS/11/10

95/EØS/11/11

95/EØS/11/12

95/EØS/11/08

95/EØS/11/09

95/EØS/11/14

95/EØS/11/15

07

08

08

09

10

10

10

11

12



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende30.3.1995 Nr.11/

EFTA-ORGANER
 EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ

01

II. ANVENDELSESOMRÅDE

I traktatens artikkel 59 og 60 innføres prinsippet om adgangen(5)
til å yte tjenester(6). Etter utløpet av overgangsperioden kommer
dette prinsippet direkte til anvendelse uten vilkår(7).

Domstolen har gitt en generell definisjon av de hindringer for
adgangen til å yte tjenester som er forbudt ved EØF-traktatens
artikkel 59 og flg. Artikkel 59 gjelder utveksling av tjenester
som, i motsetning til ved etableringsretten(8), er av en midlertidig
karakter.

Når tjenesteytelsen har en «varig» karakter, kommer reglene om
etableringsrett til anvendelse (artikkel 52). Spørsmålet om hvor
grensen går mellom «midlertidig» og «varig», har Domstolen
besvart med å påpeke at reglene om adgangen til å yte tjenester
ikke kan påberopes for å omgå reglene som kommer til
anvendelse ved etablering i en annen medlemsstat(9).

Domstolen har også avsagt kjennelse for at en medlemsstat ikke
kan gjøre adgangen til å yte tjenester på sitt territorium betinget
av at alle vilkår for etablering er oppfylt, ettersom de
bestemmelsene i traktaten som skal sikre adgangen til å yte
tjenester, i så fall ville bli uten virkning(10).

(5) Fellesskapets kompetanse begrenser seg til tjenesteytelser av
«grenseoverskridende» karakter.

(6) Etter EØF-traktatens artikkel 60 dreier det seg om ytelser mot betaling.

(7) Dom av 3. desember 1974, sak 33/74, Van Binsbergen, premiss 24.

(8) I transportsektoren, særlig ved fastsettelsen av felles regler for
internasjonal transport og vilkår for utenlandske transportørers adgang
til innenlands transport, hører anvendelsen av prinsippet om adgangen
til å yte tjenester inn under den felles transportpolitikk (se EØF-
traktatens artikkel 61 nr. 1 og artikkel 75, og dom av 22. mai 1985, sak
13/83, Parlamentet/Rådet, premiss 62 og 63).

(9) Dom av 4. desember 1986, sak 205/84, Kommisjonen/Tyskland, prem-
iss 22.

(10) Dom av 26. februar 1991, sak 180/89, Kommisjonen/Italia, premiss 15;
dom av 25. juli 1991, sak 76/90, Dennemeyer, premiss 13.

(1) Kommisjonens hvitbok om gjennomføringen av det indre marked, 14.
juni 1985, punkt 95 og 98.

(2) Dom av 25. juli 1991, sak 288/89, Mediawet, premiss 10 til 15.

(3) Den gjelder ikke de øvrige bestemmelsene om tjenesteytelser, som følger
enten av traktaten (f.eks. artikkel 75 om transport) eller av det avledede
regelverk (f.eks. direktivene om harmonisering).

(4) Hvitboken om gjennomføringen av det indre marked, 14. juni 1985,
punkt 155.

I. INNLEDNING

Tjenestesektoren innehar en nøkkelstilling for det indre markeds
virkemåte. I et område uten indre grenser må det sørges for ikke
bare vekst i tjenestesektoren, ettersom den skaper arbeidsplasser,
men også for at foretak og borgere gis fri adgang til et større
utvalg av tjenester som er billigere, mer effektive og bedre tilpasset
deres behov.

I 1985 måtte Kommisjonen imidlertid fastslå at «til tross for
bestemmelsene i EØF-traktatens artikkel 59 og 62 er adgangen
til å yte tjenester over landegrensene langt dårligere utnyttet enn
det frie varebytte» ettersom «foretak og enkeltpersoner fortsatt
ikke har lykkes i å utnytte denne adgangen fullt ut»(1).

EF-domstolen har i den senere tid avsagt en rekke viktige dommer
om fortolkningen av traktatens bestemmelser om adgangen til å
yte tjenester. Rettspraksisen på dette området, som Domstolen
selv har ansett det nødvendig å sammenfatte og konsolidere(2),
gir Kommisjonen nyttige retningslinjer for å sikre en korrekt
anvendelse av traktatens regler, slik at det indre marked virker
og utvikler seg.

Formålet med denne melding er å underrette de europeiske borgere
om Domstolens fortolkning av artikkel 59(3). Den imøtekommer
det kravet om oversiktlighet i Fellesskapets regler som ble fastlagt
av Det europeiske råd i Edinburgh, og vil lette en desentralisert
og korrekt anvendelse av traktatens regler i medlemsstatene med
minst mulig inngrep fra Fellesskapets myndigheter. Som fastsatt
i Hvitboken om gjennomføringen av det indre marked skal
meldingen være en veiledning for offentlige myndigheter med
hensyn til deres plikter og for Fellesskapets borgere med hensyn
til deres rettigheter(4).

Fortolkende kommisjonsmelding om
adgangen til å yte tjenester over landegrensene(*)

(93/C 334/03)

95/EØS/11/01

(*) Denne fortolkende kommisjonsmelding er offentliggjort i EFT nr. C 334
av 9.12.1993, s. 3. Den er offentliggjort der “for å bidra til åpenhet og
ensartethet i EØS”, som foreslått av underkomité II og godkjent av EU-
siden og EFTA-statenes faste komité.
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Når det gjelder tjenesteytelsens midlertidige karakter, har
Domstolen uttalt at traktatens artikkel 59 og 60 ikke innebærer
at nasjonal lovgivning som får anvendelse for en medlemsstats
borgere, og som normalt omfatter «varig» virksomhet som utøves
av personer etablert i staten, kan anvendes fullt ut på virksomhet
av «midlertidig karakter» som utøves av personer etablert i andre
medlemsstater(1).

III. PRINSIPPER FOR ANVENDELSEN

1. Forbudet mot restriksjoner på adgangen til å yte
tjenester

Ifølge Domstolen innebærer begrepet restriksjon på
adgangen til å yte tjenester mer enn et forbud mot
forskjellsbehandling. Restriksjoner som ikke er berettiget
eller ikke står i forhold til formålet, er også forbudt, selv
om de uten forskjell får anvendelse på tjenester som ytes
av borgere i den staten der tjenesteytelsen finner sted.

Domstolen har fastslått at artikkel 59 krever «ikke bare
fjerning av enhver forskjellsbehandling av tjenesteyteren
på grunnlag av nasjonalitet, men også:

- fjerning av enhver restriksjon på adgangen til å yte
tjenester pålagt fordi tjenesteyteren er etablert i en
annen medlemsstat enn der tjenesten ytes(2), og

- fjerning av enhver restriksjon, selv om den uten
forskjell får anvendelse på statens og andre
medlemsstaters tjenesteytere, dersom den kan forby
eller hemme virksomheten til en tjenesteyter som er
etablert i en annen medlemsstat og der yter lignende
tjenester etter statens bestemmelser»(3).

Uttrykket «som kan forby eller hemme»(4) omfatter i
prinsippet ethvert tiltak som kan hindre utveksling av
tjenesteytelser mellom medlemsstatene. Slike tiltak er
særlig tiltak som har betydning for tjenesteyterens mulighet
til å yte tjenesten(5), som gjør tjenesten dyrere(6) eller
motvirker at tjenesten ytes(7), samt tiltak som hindrer
mulige kunder i å velge tjenesteytelser fritt(8). Adgangen
til å yte tjenester verner derfor ikke bare tjenesteyteren,
men også tjenestemottakeren(9).

(1) Dom av 10. juli 1991, sak 294/89, Kommisjonen/Frankrike, premiss
26.

(2) Dom av 26. februar 1991, sak 154/89, Kommisjonen/Frankrike, prem-
iss 12, og dom av 25. juli 1991, sak 288/89, Mediawet, premiss 10.

(3) Dom av 25. juli 1991, sak 76/90, Dennemeyer, premiss 12.

(4) Dom av 3. desember 1974, sak 33/74, van Binsbergen, premiss 10; dom
av 25. juli 1991, sak 76/90, Dennemeyer, premiss 12.

(5) Dom av 27. mars 1990, sak C-113/89, Rush Portuguesa, premiss 12.

(6) Dom av 4. desember 1986, sak 205/84, Kommisjonen/Tyskland, pre-
miss 28.

(7) Dom av 28. januar 1992, sak 204/90, Bachmann, premiss 31; dom av
28. januar 1992, sak 300/90, Kommisjonen/Belgia, premiss 22.

(8) Dom av 26. februar 1991, sak 180/89, Kommisjonen/Italia, premiss 16.

(9) Dom av 31. januar 1984, sak 286/82, Luisi og Carbone, premiss 10 og
16.

2. Tillatte unntak og begrensninger i dem: nødvendighet
og forholdsmessighet

Men dette betyr ikke at alle slike tiltak er helt forbudt ved
artikkel 59.

Spørsmålet om en nasjonal bestemmelse innebærer
restriksjoner på adgangen til å yte tjenester, og om
restriksjonene eventuelt kan være berettigede ut fra
tvingende hensyn til allmennheten(10), må vurderes i lys av
prinsippene om nødvendighet og forholdsmessighet.

Domstolen har derfor i sin rettspraksis(11) fastlagt kriterier
for anvendelsen av disse prinsippene i praksis, og har i denne
forbindelse framfor alt vurdert tjenesteyterens særskilte
situasjon (vedkommende utøver sin virksomhet fra
etableringsstaten), den type virksomhet det gjelder
(virksomhetens enkle karakter), og vernet av
tjenestemottakeren (den skade vedkommende kan lide
dersom mottakerstatens regler ikke følges).

Restriksjoner er forenlige med artikkel 59 bare dersom «det
godtgjøres at

a) det for den aktuelle virksomhet finnes tvingende
hensyn til allmennheten som gjør det berettiget med
restriksjoner på adgangen til å yte tjenester»(12).

Når det gjelder de grunner som kan påberopes i denne
sammenheng, skiller Domstolen klart mellom diskri-
minerende og ikke-diskriminerende tiltak.

«Nasjonale regler som ikke får anvendelse uten forskjell
på tjenesteytelser uansett opprinnelse, er forenlige med
felles-skapsretten bare dersom de faller inn under en
uttrykkelig bestemmelse om unntak, f.eks. traktatens
artikkel 56», som omhandler den offentlige orden, sikkerhet
og folkehelsen(13).

De regler som får anvendelse uten forskjell, kan derimot
være berettigede - etter Domstolens terminologi - som følge
av en rekke andre krav eller tvingende hensyn til
allmennheten(14). «På grunn av bestemte yrkers egenart er
det ikke uforenlig med traktatens bestemmelser å stille
særskilte krav for utøvelsen av et yrke når kravene følger
av reglene for den type virksomhet det gjelder»(15).

(10) Dom av 25. juli 1991, Mediawet, sak 288/89, premiss 16.

(11) Dom av 25. juli 1991, sak 76/90, Dennemeyer, premiss 14 og 18.

(12) Dom av 26. februar 1991, sak 180/89, Kommisjonen/Italia, premiss 18.

(13) Dom av 25. juli 1991, sak 288/89, Mediawet, premiss 11.

(14) Dom av 4. desember 1986, sak 205/84, Kommisjonen/Tyskland, premiss
29; dom av 25. juli 1991, sak 76/90, Dennemeyer, premiss 15.

(15) Dom av 20. mai 1992, sak 106/91, Ramrath, premiss 29.
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(1) Jf. EØF-traktatens artikkel 36.

(2) Dom av 18. januar 1979, Van Wesemael, sak 110/78 og 111/78,
Domssamling s. 35, premiss 28.

(3) Dom av 18. mars 1980, sak 62/79, Coditel, Domssamling s. 881.

(4) Dom av 17. desember 1981, Webb, sak 279/80, Domssamling s. 3305,
premiss 19; dom av 3. februar 1982, sak 62/81 og 63/81, Domssamling s.
223, premiss 14; dom av 27. mars 1990, Rush Portuguesa, sak 113/89,
Domssamling s. 1417, premiss 18.

(5) Dom av 4. desember 1986, Kommisjonen/Frankrike, sak 220/83,
Domssamling s. 3663, premiss 20.

(6) Dom av 28. januar 1992, sak 204/90, Bachmann.

(7) Dom av 3. desember 1974, sak 33/74, van Binsbergen, premiss 12.

(8) Dom av 3. desember 1974, sak 33/74, van Binsbergen, premiss 14.

(9) Dom av 26. februar 1991, sak 180/89, Kommisjonen/Italia, premiss 20;
dom av 26. februar 1991, sak 154/89, Kommisjonen/Frankrike, premiss
17; dom av 26. februar 1991, sak 198/89, Kommisjonen/Hellas, premiss
21.

(10) Dom av 26. april 1988, sak 352/85, Bond van Adverteerders, premiss
34; dom av 25. juli 1991, sak 288/89, Mediawet, premiss 11.

(11) Dom av 4. desember 1986, sak 205/84, Kommisjonen/Tyskland, pre-
miss 54.

(12) Dom av 26. februar 1991, sak 180/89, Kommisjonen/Italia, premiss 18.

(13) Dom av 10. juli 1991, sak 294/89, Kommisjonen/Frankrike, premiss 26.

Det dreier seg først og fremst om kravene nevnt i artikkel
56, men også kravene nevnt i andre artikler i traktaten; de
gjelder særlig den offentlige moral, forbrukervernet og
vernet av arbeidstakere, det industrielle og kommersielle
rettsvern samt vernet av nasjonale skatter av kunstnerisk,
historisk eller arkeologisk verdi(1).

Andre ufravikelige krav og berettigede formål som krever
vern, kan også påberopes, f.eks. faglige regler for å verne
tjenestemottakerne(2), vernet av immaterialretten(3), vernet
av arbeidstakerne(4), forbrukervernet(5), hensynet til
skattesystemets sammenheng(6), yrkesetikk(7), hederlighet
og uavhengighet, rettsvesenets virkemåte(8), bevaring av
historiske verdier og størst mulig utbredelse av den
historiske, kunstneriske og kulturelle arv(9).

Derimot kan «økonomiske formål ikke anses som hensyn
til den offentlige orden etter artikkel 56»(10). Det samme
gjelder administrative hensyn som tar sikte på f.eks. å lette
arbeidet for mottakerstatens myndigheter; slike hensyn «kan
ikke berettige at en medlemsstat gjør unntak fra reglene i
fellesskapsretten. Denne vurderingen gjelder i enda større
grad dersom unntaket utelukker utøvelsen av en av de
grunnleggende friheter som er sikret ved traktaten»(11);

b) «hensynet ikke allerede er ivaretatt ved regler i staten
der tjenesteyteren er etablert»(12).

Medlemsstatene har rett og plikt til å ivareta hensynet til
allmennheten på sitt territorium. Dette innebærer likevel
ikke «at nasjonal lovgivning som får anvendelse på statens
borgere, og som normalt gjelder en varig virksomhet utøvd
av personer etablert i staten, kan anvendes fullt ut på samme
måte på virksomhet av midlertidig karakter som utøves av
personer etablert i andre medlemsstater»(13).

Det bør understrekes at vilkårene fastsatt av mottakerstaten
«ikke kan anvendes på nytt når tilsvarende lovbestemte
vilkår allerede er oppfylt i etableringsstaten, og at
mottakerstatens kontrollmyndighet må ta hensyn til den
kontroll og etterprøving som allerede er foretatt i
etableringsstaten»(14).

Hindringer for det frie varebytte «faller derfor inn under
artikkel 59 når anvendelsen av nasjonal lovgivning på
utenlandske tjenesteytelser ikke er berettiget ut fra
tvingende hensyn til allmennheten, og når kravene som
denne lovgivning medfører, allerede oppfylles ved regler
pålagt tjenesteyterne i den medlemsstat der de er
etablert»(15);

c) «det samme resultatet ikke kan oppnås ved mindre
restriktive regler»(16).

Den meget vide definisjonen av «tvingende hensyn»
oppveies ved at det ikke er tilstrekkelig at den nasjonale
restriksjonen på adgangen til å yte tjenester begrunnes med
bare et slikt hensyn; restriksjonen må også «stå i forhold
til formålet» og «være berettiget», dvs. uomgjengelig(17),
objektivt nødvendig(18), egnet(19) til å oppnå formålet og
ikke overdreven.

Domstolen har fastslått at en restriksjon er overdreven når
kravene en mottakerstat stiller, går lenger enn nød-
vendig(20).for å nå de berettigede målene. Restriksjonen er
overdreven bl.a. når det samme resultatet kan oppnås ved
regler som er mindre restriktive eller i mindre grad hem-
mer handelen(21).

(14) Dom av 4. desember 1986, sak 205/84, Kommisjonen/Tyskland, pre-
miss 47.

(15) Dom av 26. februar 1991, sak 154/89, Kommisjonen/Frankrike, pre-
miss 15; Dom av 26. februar 1991, sak 180/89, Kommisjonen/Italia,
premiss 18; dom av 25. juli 1991, sak 288/89, Mediawet, premiss 13.

(16) Dom av 26. februar 1991, sak 180/89, Kommisjonen/Italia, premiss 18;
dom av 26. februar 1991, sak 154/89, Kommisjonen/Frankrike, pre-
miss 15; dom av 26. februar 1991, sak 198/89, Kommisjonen/Hellas,
premiss 19.

(17) Dom av 4. desember 1986, sak 252/83, Kommisjonen/Danmark, pre-
miss 20; dom av 4. desember 1986, sak C-205/84, Kommisjonen/
Tyskland, premiss 52.

(18) Dom av 3. desember 1974, sak 33/74, van Binsbergen, premiss 14; dom
av 18. januar 1979, forente saker 110 og 111/78, van Wesemael, pre-
miss 29; dom av 4. desember 1986, sak 205/84, Kommisjonen/Tyskland,
premiss 27; dom av 4. desember 1986, sak 252/83, Kommisjonen/
Danmark, premiss 17; dom av 26. februar 1991, sak 180/89,
Kommisjonen/Italia, premiss 17.

(19) Dom av 3. februar 1982, forente saker 62 og 63/81, Seco/Evi, premiss
14.

(20) Dom av 4. desember 1986, sak 205/84, Kommisjonen/Tyskland, pre-
miss 33; dom av 25. juli 1991, sak C-76/90, Dennemeyer, premiss 15.
Jf. dom av 30. april 1986, sak 96/85, Kommisjonen/Frankrike, premiss
11.

(21) Dom av 3. desember 1974, sak 33/74, van Binsbergen, premiss 16; dom
av 4. desember 1986, sak 252/83, Kommisjonen/Danmark, premiss 19;
dom av 20. mai 1992, sak 106/91, Ramrath, premiss 31.
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IV. KONKLUSJON

Anvendelsen av Domstolens prinsipper, som er i samsvar med
Kommisjonens synspunkter(1), innebærer at en medlemsstat på
sitt territorium i prinsippet ikke kan forby adgangen til å yte en
tjeneste som oppfyller vilkårene i en annen medlemsstat, selv
om staten der tjenesteyteren er etablert, stiller andre vilkår for å
yte tjenesten.

I den utstrekning tjenesteytelsen på en betryggende og
tilfredsstillende måte oppfyller de berettigede målene fastlagt i

mottakerstatens regler (offentlig sikkerhet, offentlig orden osv.),
kan mottakerstaten ikke, som begrunnelse for å forby
tjenesteytelsen på sitt territorium, påberope seg at de midler som
brukes for å nå målene, er forskjellige fra dem som brukes overfor
tjenesteytere som er statsborgere i eller etablert i mottakerstaten.

Et forbud mot eller en eventuell restriksjon på utøvelse av
virksomhet for en tjenesteyter etablert i en annen medlemsstat
må derfor være «berettiget» og må ikke være «overdreven».

(1) Kommisjonens hvitbok om gjennomføringen av det indre marked, 14.
juni 1985, punkt 58.
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Kommisjonsvedtak av 17. mars 1995 om endring av vedtak
94/957/EF og 94/958/EF om overgangstiltak som skal anvendes av

Finland med hensyn til veterinærkontroll

Kommisjonen har i EFT nr. L 66 av 24.3.1995 kunngjort vedtak av 17. mars 1995 om endring av vedtak
94/957/EF og 94/958/EF om overgangstiltak som skal anvendes av Finland med hensyn til
veterinærkontroll. Ved dette vedtak tilføyes en henvisning til byen Ivalo i regionen Kilpisjärvi Näätämö
til vedlegget til vedtak 94/957/EF og en henvisning til byen Tornio i regionen Kilpisjärvi Näätämö til
vedlegget til 94/958/EF med hensyn til veterinærkontroll av levende dyr og animalske produkter som
bringes inn i Finland fra tredjestater (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 17. mars 1995 om endring av kommisjons-
vedtak 94/205/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av fryste

eller bearbeidede kamskjell eller andre muslinger av slektene
Pectinidae med opprinnelse i Japan

Kommisjonen har i EFT nr. L 66 av 24.3.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 17. mars 1995 om
endring av kommisjonsvedtak 94/205/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av fryste eller
bearbeidede kamskjell eller andre muslinger av slektene Pectinidae med opprinnelse i Japan. Vedlegg
C til vedtak 94/205/EF erstattes med vedlegget til dette vedtak, en endring som innebærer en oppdatering
av listen over bedrifter som er godkjent av Japan med sikte på import av fryste og bearbeidede kamskjell
og andre muslinger av slektene Pectinidae til Fellesskapet (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere
opplysninger).
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95/EØS/11/02

Kommisjonsvedtak av 2. mars 1995 om endring av vedtak
94/187/EF, 94/309/EF, 94/344/EF og 94/446/EF om krav til dyrehelse og
veterinærgodkjenning ved import av visse produkter som omfattes av

rådsdirektiv 92/118/EF

Kommisjonen har i EFT nr. L 69 av 29.3.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 2. mars 1995 om endring
av vedtak 94/187/EF, 94/309/EF, 94/344/EF og 94/446/EF om krav til dyrehelse og veterinærgodkjenning
ved import av visse produkter som omfattes av rådsdirektiv 92/118/EØF. I artikkel 2 i vedtak 94/187/
EF og 94/309/EF skal datoen 28. februar 1995 endres til 1. juli 1995 (se ovennevnte EF-Tidende for
nærmere opplysninger).
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Forhåndsmelding om et fellesforetak
(Sak nr. IV/C-2/35.363)

1. Kommisjonen mottok 9.3.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1) om et
fellesforetak dannet av Amerada Hess Limited (Storbritannia), BP Exploration Operating Com-
pany Limited (Storbritannia), British Gas plc (Storbritannia), Conoco (U.K.) Limited (Storbritannia),
Distrigaz S.A. (Belgia), Elf Aquitaine (Frankrike), Elf Petroleum UK PLC (Storbritannia), Na-
tional Power PLC (Storbritannia), RAO “Gazprom” (Russland), Ruhrgas Aktiengesellschaft
(Tyskland) og Ruhrgas UK Exploration and Production Limited (Storbritannia) med sikte på
bygging, drift og bruk av en undervanns forbindelsesrørledning for gass mellom Bacton
(Storbritannia) og Zeebrugge (Belgia).

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning nr. 17/62.

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til det planlagte
fellesforetaket for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 73
av 25.3.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 42 73) eller med
post, med referanse IV/C-2/35.363, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C
Office 2/82
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.578 - Hoogovens/Klöckner & Co.)

1. Kommisjonen mottok 15.3.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(2) om en planlagt foretakssammenslutning der det nederlandske foretaket Hoogovens og
det tyske foretaket Klöckner & Co. overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over ODS-Hoogovens Handel B.V., et nyopprettet foretak som utgjør et
fellesforetak, og som har sin virksomhet innen lagring av stål og ikke-jernholdig metall.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Hoogovens: produksjon og distribusjon av stål og aluminium,

- Klöckner & Co.: distribusjon av stål, kjemikalier, tekstiler og brennstoff.

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.
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(2) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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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 71
av 23.3.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.578 - Hoogovens/Klöckner & Co., 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.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.565 - Solvay/Wienerberger)

1. Kommisjonen mottok 17.3.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Wienerberger, sammen med
Solvay, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over fire
europeiske datterforetak av Solvay på området plastrør og armatur for bygninger og for landbruket,
ved kjøp av aksjer. De aktuelle datterforetakene av Solvay er:

- Draka Polva & Co SNC i Belgia,
- Polva Pipelife BV i Nederland,
- Tubos Y Repuestos De Plasticos SA i Spania,
- Maiaplas SA i Portugal.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Solvay: kjemikalier, plast, helseprodukter,

- Wienerberger: vegg- og taksystemer, rørsystemer og kloakkteknologi, fast eiendom.

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 73
av 25.3.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.565 - Solvay/Wienerberger, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.570 - TBT Communication AB/British Telecommuni-

cations/TeleDanmark/Telenor)

1. Kommisjonen mottok 17.3.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene British Telecommunications
plc, TeleDanmark A/S og Telenor AS overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak kalt TBT Com-
munication AB, som skal levere nasjonale og internasjonale telekommunikasjonstjenester i Sverige.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- British Telecommunications plc: levering av telekommunikasjonstjenester og -utstyr,
hovedsakelig i Det forente kongerike,

- TeleDanmark A/S: levering av telekommunikasjonstjenester og -utstyr, hovedsakelig i
Danmark,

- Telenor AS: levering av telekommunikasjonstjenester og -utstyr, hovedsakelig i Norge.

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 76
av 28.3.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.570 - TBT Communication AB/British Telecommunications/TeleDanmark/
Telenor, 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.575 - Volvo/VME)

1. Kommisjonen mottok 17.3.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Volvo AB overtar full kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over VME Group N.V. ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Volvo AB: et svensk foretak med virksomhet innen bilindustri, motordeler og luftfartsindustri,

- VME Group N.V: et nederlandsk foretak med virksomhet innen produksjon og distribusjon
av masseflyttings- og anleggsmaskiner.
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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 76
av 28.3.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.575 - Volvo/VME, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
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95/EØS/11/10Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.579 - Blockbuster/Burda)

1. Kommisjonen mottok 23.3.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Blockbuster Video International
Corporation, som tilhører Viacom Inc. Corporation, og Burda New Media GmbH, som tilhører
Burda Holding GmbH & Co Kommanditgesellschaft, overtar felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Blockbuster Video Deutschland GmbH ved
kjøp av aksjer i et eksisterende foretak.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Blockbuster Video International Co: videoutleie, detaljsalg innen musikk, filmindustri og
interaktiv underholdning,

- Burda New Media GmbH: multimedia- og online-tjenester, interaktiv programvare og annen
ny mediavirksomhet,

- Blockbuster Video Deutschland GmbH: utleie og salg av videofilmer, videospill, videoutstyr
og -tilbehør samt andre detaljvarer.

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 78
av 30.3.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.579 - Blockbuster/Burda, 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.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.518 - Winterthur/Schweizer Rück)

Kommisjonen vedtok 14.3.1995 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 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01
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95/EØS/11/11

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.0540 - Cegelec/AEG)

Kommisjonen vedtok 20.2.1995 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 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.558 - La Rinascente/Cedis Migliarini)

Kommisjonen vedtok 15.3.1995 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 Brussel

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.
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COM(95) 38 CB-CO-95-045-EN-C(1)

COM(95) 54 CB-CO-95-065-EN-C

COM(95) 51 CB-CO-95-061-EN-C

COM(95) 58 CB-CO-95-071-EN-C

COM(95) 60 CB-CO-95-072-EN-C

COM (95) 74 CB-CO-95-089-EN-C

COM (95) 79 CB-CO-95-087-EN-C

COM (95) 32 CB-CO-95-047-EN-C

COM (95) 81 CB-CO-95-091-EN-C

COM (95) 82 CB-CO-35-092-EN-C
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Kommisjonsrapport om tilstanden i skips-
byggingsindustrien i Den europeiske union
- situasjonen i 1993

Kommisjonsrapport

Første kommisjonsrapport om gjennom-
føring av direktivet om hvitvasking av
penger (91/308/EØF) som skal forelegges
Europaparlamentet og Rådet

Kommisjonsrapport som skal forelegges
Rådet
Rapport om anvendelse av artikkel 4a og
artikkel 6 nr. 3 i rådsforordning (EØF) nr.
2299/89, endret ved forordningen om regler
for CRS

Forslag til et rådsdirektiv om Fellesskapets
liste over vanskeligstilte landbruksområder
som definert i direktiv 75/286/EØF
(Østerrike)

Evaluering av det felles forskningssenter og
dets flerårige forskningsprogram 1992 -
1994

Melding fra Kommisjonen til Rådet

Oppfølging av Det europeiske råds møte i
Essen i om sysselsetting

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av rådsforordning (EF) nr.
3381/94 av 19. desember 1994 om fast-
settelse av en fellesskapsordning for
kontroll av eksport av varer med dobbelt
bruksformål

Forslag til et rådsvedtak om endring av
rådsvedtak 94/942/FUSP om den felles
handlingsplan vedtatt av Rådet på grunnlag
av artikkel J.3 i traktaten om Den euro-
peiske union med hensyn til kontroll av
eksport av varer med dobbelt bruksformål

Endret forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av alminnelige saksbehandlings-
regler for innvilgelse av finansiell støtte fra
Fellesskapet på området transeuropeiske
nett

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EF) nr. 3136/94 om
fastsettelse av veiledende priser for fiske-
sesongen 1995 for fiskerivarer oppført i
vedlegg I A), D) og E) til forordning (EØF)
nr. 3759/92

Forslag til en rådsforordning om endring av
forordning (EØF) nr. 104/76 om fastsettelse
av felles markedsstandarder for hestereker
(Crangon crangon), taskekrabber (Cancer
pagurus) og sjø-kreps (Nephrops
norvegicus)

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 21.2. - 17.3.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kode Katalognr. Tittel Antall
sider

23.2.1995 28.2.1995 31

3.3.1995 6.3.1995 36

7.3.1995 8.3.1995 6

6.3.1995 8.3.1995 54

8.3.1995 9.3.1995 145

8.3.1995 13.3.1995 8

13.3.1995 14.3.1995 7

16.3.1995 16.3.1995 26

15.3.1995 16.3.1995 8

15.3.1995 16.3.1995 7

Vedtatt av
Kommi-
sjonen

Oversendt
Rådet

(1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.
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Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

95/EØS/11/15

12

95-0040-I

95-0041-D

95-0042-DK

95-0043-DK

95-0044-DK

95-0045-DK

95-0046-UK

95-0047-UK

95-0048-I

95-0049-E

(3) (4)

Forskrift om sikkerhetsmetoder og sikkerhetssystemer
ved bygging og bruk av rullestillaser

Supplerende kontraktsvilkår - vannbygging (ZTV-W).
Tiltak for å hindre korrosjon i hydrauliske stålverk
(arbeidskategori 218), 1995-utgaven

Tekniske spesifikasjoner for radioinstallasjoner til bruk i
lukkede personsøkersystemer

Tekniske spesifikasjoner for bærbare VHF-radioanlegg
til bruk i den maritime radiotjeneste

Tekniske spesifikasjoner for radiosenderanlegg med
meget lav effekt til bruk på frekvenser under 30 MHz

Tekniske spesifikasjoner for radioanlegg med lav effekt
til bruk i ISM-frekvensbånd mellom 6 MHz og 1000
MHz til dataoverføring. Alarm- og fjernstyringsformål

Forskrifter om slakteavfall fra storfe (forbud) (endring)
1995

Forskrifter om rommål (ballast og landbruksmaterialer)
(endring)

Tekniske standarder og rutiner for klassifisering og
typegodkjenning av lavekspanderende skum

Tekniske spesifikasjoner for basisstasjoner for det
europeiske digitale celleoppbygde telekommunika-
sjonssystem, det globale system for mobile kommunika-
sjonstjenester (GSM) for verdiøkende mobiltelefon-
tjenester

16.5.1995

22.5.1995

15.6.1995

8.5.1995

8.5.1995

8.5.1995

Hastevedtak

2.5.1995

29.5.1995

24.5.1995

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

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

(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.

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.


	TILBAKE: 


