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EØS-ORGANER
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96/EØS/50/01Felleserklæring om EØS-avtalens
vedlegg II kapittel XIV

med hensyn til bestemmelsene om ny vurdering på området gjødsel

Nr. 1: Rådsdirektiv 76/116/EØF av 18. desember 1975 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
gjødsel (EFT nr. L 24 av 30.1.1976, s. 21).

Tilpasningsteksten til dette direktiv gir EFTA-statene mulighet til å begrense adgangen til sine markeder
i henhold til de krav som gjaldt i deres lovgivning den dag EØS-avtalen trådte i kraft med hensyn til
kadmium i gjødsel. Avtalepartene foretok en felles vurdering av situasjonen i 1995.

På grunnlag av denne vurderingen har avtalepartene blitt enige om at vilkårene nevnt ovenfor skal forlenges.
En ny felles vurdering skal finne sted i 1998.

Felleserkæring om EØS-avtalens
vedlegg II kapittel XV

med hensyn til bestemmelsene om ny vurdering på området farlige stoffer

Nr. 4: Rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter
om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (EFT nr. L 262 av
27.9.1976, s. 201).

Tilpasningsteksten til dette direktiv gir EFTA-statene mulighet til å begrense adgangen til sine markeder
i henhold til de krav som gjaldt i deres lovgivning den dag EØS-avtalen trådte i kraft med hensyn til:

- klorerte organiske løsemidler,
- asbestfibre,
- kvikksølvforbindelser,
- arsenforbindelser,
- tinnorganiske forbindelser,
- pentaklorfenol,
- kadmium,
- batterier.

Avtalepartene foretok en felles vurdering av situasjonen i 1995. På grunnlag av denne vurderingen har
avtalepartene blitt enige om at vilkårene nevnt ovenfor skal forlenges for alle EFTA-stater med hensyn til
asbestfibre. En ny felles vurdering skal finne sted i 1998.

Med hensyn til kvikksølvforbindelser, arsenforbindelser, tinnorganiske forbindelser, pentaklorfenol og
kadmium har avtalepartene blitt enige om at vilkårene skal forlenges for Liechtenstein. En ny felles
vurdering skal finne sted i 1998. Island og Norge har kommet til at de med hensyn til disse stoffene kan
godta rådsdirektiv 76/769/EØF med virkning fra 1. april 1996.
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Med hensyn til klorerte organiske løsemidler har alle avtaleparter kommet til at de kan godta rådsdirektiv
76/769/EØF med virkning fra 1. juli 1996.

Nr. 11: Rådsdirektiv 91/157/EØF av 18. mars 1991 om batterier og akkumulatorer som inneholder farlige
stoffer (EFT nr. L 78 av 26.3.1991, s. 38).

Tilpasningsteksten til dette direktiv gir EFTA-statene mulighet til å begrense adgangen til sine markeder
i henhold til de krav som gjaldt i deres lovgivning den dag EØS-avtalen trådte i kraft med hensyn til
batterier. Avtalepartene foretok en felles vurdering av situasjonen i 1995.

På grunnlag av denne vurderingen har avtalepartene blitt enige om at Norge kan opprettholde strengere
grenseverdier med hensyn til forbud mot omsetning av batterier som inneholder mer enn 0,001 %
kvikksølv eller kadmium. En ny felles vurdering skal finne sted i 1998.

Avtalepartene har også blitt enige om at Norge skal utsette utvidelsen av grenseverdien for kvikksølvinnhold
til også å omfatte knappcellebatterier til 1. juli 1997.

På grunnlag av denne vurderingen har Island og Liechtenstein kommet til at de kan godta rådsdirektiv
91/157/EØF med virkning fra 1. juli 1996.

Nr. 12: Rådsforordning (EØF) nr. 594/91 av 4. mars 1991 om stoffer som bryter ned ozonlaget
(EFT nr. L 67 av 14.3.1991, s. 1).

Tilpasningsteksten til dette direktiv gir EFTA-statene adgang til å anvende den nasjonale lovgivning som
gjaldt den dag EØS-avtalen trådte i kraft. Avtalepartene foretok en felles vurdering av situasjonen i 1995.

Rådsforordning (EØF) nr. 594/91 er opphevet i Fellesskapet ved rådsforordning (EF) nr. 3093/94 av
15. desember 1994 om stoffer som bryter ned ozonlaget. Avtalepartene er enige om at forordning (EØF)
nr. 3093/94, med tilpasninger, skal innlemmes i avtalens vedlegg XX kapittel III, og at teksten til vedlegg
II kapittel XV nr. 12 skal utgå.
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96/EØS/50/02REKOMMANDASJON FRA EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

av 10. juli 1996

om et samordnet kontrollprogram for 1996 for å sikre overholdelse av
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av

vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til EØS-avtalen, særlig artikkel 109 og proto-
koll 1,

under henvisning til overvåknings- og domstolsavtalen, særlig
artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og protokoll 1,

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg
II kapittel XII nr. 54 (rådsdirektiv 90/642/EØF av 27. november
1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk
opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker(1), med endringer),
særlig artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til artikkel 4 nr. 2 i direktiv 90/642/EØF skulle EFTA-
statene innen 1. august 1995 sende EFTAs overvåkningsorgan
alle nødvendige opplysninger om gjennomføringen av sine
kontrollprogrammer i 1994, for å sikre overholdelse av
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler fastsatt i
vedlegg II til nevnte direktiv. Overvåkningsorganet har mottatt
visse opplysninger i samsvar med dette kravet.

I henhold til artikkel 4 nr. 1 i direktiv 90/642/EØF skal EFTA-
statene utarbeide foreløpige programmer som fastsetter arten og
hyppigheten av de kontroller som skal foretas, for å sikre at den
fastsatte listen over maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler blir overholdt.

Ved rekommandasjon fra EFTAs overvåkningsorgan av 19. april
1995 om et samordnet kontrollprogram for 1995 for å sikre
overholdelse av maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler
på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder
frukt og grønnsaker, ble EFTA-statene oppfordret til å sende
Overvåkningsorganet sine planlagte nasjonale kontrollprogrammer
for 1996 innen 1. september 1995. Overvåkningsorganet

har mottatt visse opplysninger i samsvar med denne
rekommandasjonen.

Vedlegg II til direktiv 90/642/EØF, med endringer, inneholder lister
over harmoniserte maksimumsverdier for rester av visse
plantevernmidler, som bør inngå i de nasjonale og samordnede
kontrollprogrammene for 1996.

Omfanget av de opplysninger som foreligger for EFTAs
overvåkningsorgan, er ikke tilstrekkelig til å gi en fullstendig
oversikt over EFTA-statenes gjennomførte og planlagte
kontrollprogrammer.

Det er fortsatt behov for å anbefale generelle basisordninger for
den kontroll av rester av plantevernmidler som skal foretas av
EFTA-statene i 1996, for å sikre overholdelse av de obligatoriske
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler og bidra til at
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde virker som
forutsatt.

Det er viktig at opplysninger om gjeldende nasjonale
kvalitetssikringstiltak i forbindelse med prøvetaking og analyser
av rester av plantevernmidler gjøres tilgjengelige for EFTA-statene
som grunnlag for videre drøftelser.

Videre bør EFTAs overvåkningsorgan av hensyn til utarbeidelsen
av framtidige rekommandasjoner underrettes på forhånd om
EFTA-statenes foreløpige programmer for 1997 med hensyn til
kontroll av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler som
fastsatt i direktiv 90/642/EØF.

EFTA-statenes inspeksjoner og stikkprøvekontroller for å sikre
overholdelse av maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler
oppført på listen nevnt i artikkel 1 nr. 1 i direktiv 90/642/EØF bør
gjennomføres i samsvar med kravene fastsatt i rettsakten
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 20 (direktiv
79/700/EØF om fastsettelse av metoder i Fellesskapet for
prøvetaking ved den offentlige kontroll av rester av
plantevernmidler på og i frukt og grønnsaker(2)), rettsakten

(1) EFT nr. L 350 av 14. 12. 1990, s. 71. (2) EFT nr. L 207 av 15. 8. 1979, s. 26.
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omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 37 (direktiv
85/591/EØF om innføring på fellesskapsplan av metoder for
prøvetaking og analyse med hensyn til kontroll av næringsmidler
beregnet på konsum(3)) og rettsaktene omhandlet i EØS-avtalens
II kapittel XII nr. 50 og 54n (direktiv 89/397/EØF(4) og
93/99/EØF(5)  om offentlig kontroll av næringsmidler).

Liechtenstein skal etterkomme bestemmelsene i rettsaktene
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII innen 1. januar
2000, og skal gjøre sitt ytterste for å etterkomme bestemmelsene
i rettsaktene omhandlet i nevnte kapittel innen 1. januar 1997.
Liechtenstein bør derfor ikke omfattes av denne rekommandasjon
for 1996.

Norge og Island ble 7. november 1995 rådspurt i EFTAs
næringsmiddelkomité, som bistår EFTAs overvåkningsorgan -

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON:

Det anbefales at Norge og Island,

1. som et hovedkriterium, kontrollerer produkter fra en
betydelig andel av produktgruppene oppført i vedlegg I til
direktiv 90/642/EØF,

2. som et hovedkriterium, med jevne mellomrom i hele 1996
eller i sesongen da produktet markedsføres, tar et
minsteantall prøver som er representativt for framstilling,
forbruk og import til EØS for hvert enkelt produkt, med
klar angivelse av produktets opprinnelse og handels- eller
markedsføringsstadiet,

3. som et hovedkriterium, analyserer for rester av flest mulig
av plantevernmidlene oppført i vedlegg II til direktiv
90/642/EØF, idet det tas hensyn til de analysemetoder som
benyttes,

4. som et hovedkriterium, og til underretning, utarbeider en
generell rapport om anvendelsen av gjeldende
kvalitetssikringstiltak i forbindelse med prøvetaking og ana-
lyse av rester av plantevernmidler, samtidig med rapporten
nevnt i nr. 6 i denne rekommandasjon,

5. som en særskilt oppgave for 1996, tar prøver og analyserer
for kombinasjonene av produkter og rester av
plantevernmidler oppført i vedlegg I, på grunnlag av et
antall på rundt 30 prøver av hvert produkt, som er
representativt for den andel av EFTA-statens marked som
holdes nasjonalt, av EØS-stater og av tredjestater, og gjør
rede for resultatene, herunder de analysemetoder og
kvalitetssikringstiltak som er benyttet, om mulig innen
1. juli 1997, men senest 1. august 1997,

6. sender EFTAs overvåkningsorgan alle opplysninger fastsatt
i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 90/642/EØF, og særlig gjør rede
for resultatene av kontrollprogrammet for 1995 med
hensyn til plantevernmidler oppført i vedlegg II til direktiv
90/642/EØF, og

7. innen 1. september 1996 sender EFTAs overvåkningsorgan
sine planlagte nasjonale kontrollprogrammer for 1997.

Utferdiget i Brussel, 10. juli 1996.

For EFTAs overvåkningsorgan

Knut Almestad

President

Björn Friðfinnson

Medlem av Kollegiet

(3) EFT nr. L 372 av 31. 12. 1985, s. 50.

(4) EFT nr. L 86 av 30. 6. 1989, s. 23.

(5) EFT nr. L 290 av 24. 11. 1993, s. 14.
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VEDLEGG I

Maksimumsverdier for rester av plantevernmidler som skal kontrolleres i en særskilt oppgave for 1996
i samsvar med nr. 5 i denne rekommandasjon

PRODUKTER OMFATTET AV MAKSIMUMSVERDIER FOR RESTER
AV PLANTEVERNMIDLER

PLANTEVERN- 1. 2. 3. 4. 5.
MIDDELREST EPLER BORD- JORD- TOMATER SALAT
SOM SKAL DRUER BÆR
ANALYSERES

Acefat (x) 0,02* 0,02* 0,5 1

Klorpyrifos 0,5 0,5 0,2 0,5 (x)

Klorpyrifosmetyl 0,5 0,2 0,5 0,5 0,05*

Metamidofos (x) (x) (x) 0,5 0,2

Iprodion 10 10 10 5 10

Procymidon (x) 5 5 2 5

Klortalonil (x) 1 (x) 2 (x)

Benomylgruppe (a) 2 (x) (x) (x) (x)

Manebgruppe (b) (x) 2 2 (x) 5

(x) Angir en åpen eller ikke-harmonisert posisjon: EØS-statene bør rapportere sine nasjonale
maksimumsverdier samt de nivåer som er påvist i den særskilte kontrollen.

(a) Benomyl, karbendazim, tiofanatmetyl (summen uttrykt som karbendazim).

(b) Maneb, mancozeb, metiram, propineb, zineb (summen uttrykt som CS
2
).
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96/EØS/50/03Godkjenning 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

Dato for vedtaket: 28.8.1996

EFTA-stat: Island

Støttens nr.: 96-001

Tittel: Kart over støtteberettigede områder og øvre grenser for støtte til disse
områdene

Formål: Regionalutvikling

Juridisk grunnlag: Forslaget vil bli gjennomført ved endring av lovgivningen om Institutt for
regionalutvikling (Byggðastofnun) (Lov nr. 64/1985, endret ved lov
nr. 39/1991; forskrift nr. 51/1992)

Støtteberettigede områder: Følgende valgkretser: Vesturland, Vestfirðir, Norðurland vestra,
Norðurland eystra, Austurland og Suðurland, samt Suðurnes-regionen,
som består av de kommunene i valgkretsen Reykjanes som ligger utenfor
hovedstadregionen

Befolkningsandel: 40,8 %

Støtteintensitet: 17 % netto tilskuddsekvivalent, med et tillegg på 10 % brutto for SMB

Budsjett: Kartet er ikke direkte knyttet til noe budsjett

Varighet: 5 år
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96/EØS/50/04

EFTA-DOMSTOLEN

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra
Gulating lagmannsrett, ved nevnte domstols beslutning

av 21. mai 1996 i saken Tor A. Ask mfl mot
ABB Offshore Technology AS og Aker Offshore Partner AS

(Sak E-3/96)

Gulating lagmannsrett, Norge, har ved beslutning av 21. mai 1996 rettet en anmodning til EFTA-domstolen,
mottatt ved Domstolens kontor 28. mai 1996, om en rådgivende uttalelse i saken Tor A. Ask mfl mot
ABB Offshore Technology AS og Aker Offshore Partner AS, med hensyn til følgende spørsmål:

1. Får artikkel 1 nr. 1 i rådsdirektiv 77/187/EØF anvendelse i et tilfelle der tidsbegrensede
entreprisekontrakter innen vedlikehold og modifikasjon utløper, og oppdragsgiveren inngår nye
tidsbegrensede entreprisekontrakter som også omfatter det samme eller annet vedlikehold med én
eller flere andre oppdragstakere?

2. Har det noen betydning for svaret på spørsmål 1 at kontrakten kommer inn under rådsdirektiv
90/531/EØF og 93/38/EØF?

3. Har det noen betydning om det mellom kontraktorselskapene for vedlikeholdskontrakten med
Statoil rent faktisk blir overført eller overtatt ansatte og/eller utstyr?
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96/EØS/50/05

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.849 - ELG Haniel/Rewometaal)

1. Kommisjonen mottok 22.10.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
 nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket ELG Haniel GmbH, som
tilhører gruppen Franz Haniel & cie GmbH, overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Rewometaal Stainless Processing BV, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- ELG Haniel: industriell gjenvinning og levering av råvarer til industrien,

- Rewometaal Stainless Processing: handel med og bearbeiding av skrapaluminium og
skrapkobber. (Rewometaal bearbeider også skrap av rustfritt stål, et område som kommer inn
under EKSF-traktaten).

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 ble offentliggjort i
EFT nr. C 332 av 7.11.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.849 - ELG Haniel/Rewometaal, til
følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - 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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Melding om et fellesforetak opprettet med sikte på samarbeid i
luftfartssektoren

(Sak nr. IV/36.213-F/2 - GEAE - P&W)

1. Kommisjonen mottok 26.9.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1) om en
samarbeidsavtale mellom divisjonen General Electric Aircraft Engines i General Electric Company,
USA (GEAE) og divisjonen Pratt & Whitney i United Technologies Corporation, USA.

2. GEAE og P&W har dannet et fellesforetak for det formål å konstruere, utvikle, produsere,
markedsføre, selge og yte service for en ny flymotor til større modeller av flytypen 747-400 som
Boeing er i ferd med å utvikle. De nye motorene vil inngå i produktområdet store kommersielle
turboviftemotorer med et reaksjonstrykk på mellom 70 000 og 85 000 lbs. Motorene vil oppfylle
de strenge kravene satt av Boeing og luftfartsselskapene for motorer til de nye modellene i
747-serien.

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

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den aktuelle
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
nr. C 332 av 7.11.1996. De kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.: +32 2 296 98 00) eller med
post, med referanse IV/36.213-F/2, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate F
Office 1/57
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.

96/EØS/50/06
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Ny behandling av en tidligere meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.818 - Cardo/Thyssen)

1. Kommisjonen mottok 8.10.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, i forbindelse med opprettelsen av et
fellesforetak mellom det svenske foretaket Cardo AB og det tyske foretaket Thyssen Industrie
A.G. Fellesforetakets virksomhetsområde er bremsesystemer for jernbanevogner.

2. Meldingen ble 22.10.1996 erklært ufullstendig. De aktuelle foretakene har nå framlagt de nødvendige
tilleggsopplysninger, og meldingen ble 28.10.1996 gjort fullstendig i betydningen av artikkel 10
nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Meldingen får dermed virkning fra 28.10.1996.

3. 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 ble offentliggjort i
EFT nr. C 332 av 7.11.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.818 - Cardo/Thyssen, til følgende
adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - 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.

96/EØS/50/07
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96/EØS/50/08Melding om en avtale
(Sak nr. IV/36.208 (Belgacom+Scitor))

1. Kommisjonen mottok 19. september 1996 melding i henhold til artikkel 4 i forordning nr. 17/62(1)
om en enedistribusjonsavtale mellom Belgacom “Société Anonyme de Droit Public”, Scitor Limited
og Scitor International Telecommunications Services, Inc. Avtalen gjelder levering av multilateralt
styrte data og bedriftsinterne telefontjenester, som blant annet omfatter IVPN-telefonjenester,
“frame relay”, styrte båndbredder og pakkesvitsjede datatjenester til det belgiske markedet. Avtalen
omfatter ikke bilaterale eller nasjonale belgiske telekommunikasjonstjenester.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte avtalen kommer inn under
virkeområdet for forordning nr. 17.

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å sende sine merknader til den meldte
enedistribusjonsavtalen til Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 20 dager etter at denne kunngjøring ble
offentliggjort i EFT nr. C 314 av 24.10.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks
(faksnr. + 32 2 296 70 81) eller med post, med referanse IV/36.208 (Belgacom+Scitor), til følgende
adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C
Office 3/081
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.
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Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17/62 om sak nr. IV/34.774 - Potacan

Kommisjonen mottok 2. juli 1993 en anmodning om negativattest eller unntak etter henholdsvis artikkel
2 og 4 i rådsforordning nr. 17/62(1) for et fellesforetak mellom Entreprise Minière et Chimique (EMC) og
Kali und Salz AG (K+S). Meldingen gjelder drift av Potash Company of Canada (Potacan), et selskap
registrert i Canada. Potacans viktigste virksomhetsområde er markedsføring på verdensbasis av kaliumklorid
produsert av Potacan Mining Company (PMC), et gruveforetak i New Brunswick som i sin helhet eies
av Potacan.

Kommisjonen rettet 1. desember 1993 en formell innvending til partene, og en høring fant sted 21. mars
1994. Kommisjonen besluttet å gjøre innsigelse etter å ha kommet til at det meldte fellesforetaket kom inn
under forbudet i EF-traktatens artikkel 85 nr. 1, og at det ikke oppfylte vilkårene for unntak etter artikkel
85 nr. 3 ettersom avtalen gjorde det mulig å samordne morselskapenes konkurransemessige atferd, noe
som direkte eller indirekte kunne påvirke fellesskapsmarkedet for kalium.

Etter at Kommisjonen hadde gjort innsigelse, ble partene enige om å endre visse bestemmelser i den
opprinnelige avtalen. Endringene ble vedtatt av Potocans morselskaper 11. desember 1995 og meddelt
Kommisjonen 29. januar 1996.

Kommisjonen har til hensikt å stille seg positiv til den meldte avtalen. Før den gjør vedtak om dette,
innbys alle interesserte parter til å sende sine merknader, innen en måned etter at dette ble offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 316 av 25.10.1996, med referanse IV/34.774, til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate F: Capital and consumer goods industries
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

96/EØS/50/09

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.
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96/EØS/50/10Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17/62(1) - Sak nr. IV/35.467, 35.468, 35.509-512, 35.527-530,

36.094/E1 - Finnish Timber

Foretakene Metsäteollisuus ry (Den finske skogindustrisammenslutning, heretter kalt “sammen-
slutningen”) og Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (sentralforbundet for produsenter
av landbruksvarer og skogeiere i Finland, heretter kalt “MTK”), inngikk 18. mars 1994 en avtale om
utvikling av tømmerhandelen, samt avtaler av ett års varighet om prisøkninger, gjennomsnittspriser,
avvirkningsvolum for de enkelte lokale skogeierforeninger, grenser for avvik fra gjennomsnittsprisene på
nasjonalt og regionalt plan samt statistikk og oppfølging. Partene meldte disse avtalene til EFTAs
overvåkningsorgan med anmodning om negativattest eller alternativt om unntak dersom negativattest
ikke skulle bli gitt.

I august 1994 ble partene underrettet om at EFTAs overvåkningsorgan etter en foreløpig undersøkelse av
saken var kommet til at den meldte avtalen var å anse som en priskartell- og regional markedsdelingsavtale,
og at Overvåkningsorganet hadde til hensikt å gjøre vedtak etter protokoll 4 kapittel 2 artikkel 15 nr. 6 i
overvåknings- og domstolsavtalen for å oppheve partenes immunitet mot bøter i perioden etter at
melding er gitt.

Etter at disse innsigelsene var reist, inngikk sammenslutningen og MTK 21. november 1994 en ny avtale
om den langsiktige utvikling av konkurranseelementer i tømmerhandelen, som opphevet den opprinnelig
meldte avtalen (med det unntak at avtalen om fastsettelse av gjennomsnittspriser var i kraft til 28. februar
1995). Den nye avtalen ble 23. november 1994 meldt til EFTAs overvåkningsorgan, som i en kunngjøring
i henhold til artikkel 19 nr. 3 opplyste at det hadde til hensikt å stille seg positiv til denne rammeavtalen.

Sakene kom inn under Kommisjonens kompetanseområde fra 1. januar 1995, da Finland ble medlem av
Den europeiske union. Saksdokumentene ble offisielt overført fra EFTAs overvåkningsorgan til
Kommisjonen 22. mars 1995.

Etter samråd med Kommisjonen undertegnet MTK og sammenslutningen 10. juni 1996 en tilleggsprotokoll
om endring av avtalen om langsiktig utvikling av konkurranse innen tømmerhandelen. Tilleggsprotokollen
gjelder i fem år, med forbehold for oppsigelse, og ble meldt til Kommisjonen 20. juni 1996.

Kommisjonen har til hensikt å stille seg positiv til den meldte avtalen for en periode på fem år. Før
Kommisjonen gjør vedtak om dette, innbys interesserte parter til å sende sine merknader, innen en måned
etter at dette ble offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 317 av 26.10.1996, med
referanse IV/35.467, 35.468, 35.509-512, 35.527-530, 36.094/E1 - Finnish Timber”, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate E
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.
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96/EØS/50/12

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.697 - Lockhead Martin/Loral Corporation)

Kommisjonen vedtok 27.3.1996 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0697.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.767 - Thomson CSF/Finmeccanica/Elettronica)

Kommisjonen vedtok 29.7.1996 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0767.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

96/EØS/50/11

(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.806 - British Airways/TAT (II))

Kommisjonen vedtok 26.8.1996 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0806.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

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

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent støtte som britiske myndigheter har til hensikt å tildele foretakene Jaguar
Cars Ltd. og Ford Motor Company i forbindelse med et investeringsprosjekt samt kostnader til miljøtiltak
og opplæring i Birmingham, Storbritannia, statsstøttenr. N 511/95 (se EFT nr. C 311 av 22.10.1996 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte som Tyskland har til hensikt å tildele foretaket Mercedes-Benz i
forbindelse med et investeringsprosjekt i Berlin Marienfelde, statsstøttenr. N 1025/95 (se EFT
nr. C 324 av 30.10.1996 for nærmere opplysninger).

96/EØS/50/13

96/EØS/50/14
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96/EØS/50/15Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak og
kommisjonsdirektiver

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak og direktiver:

Kommisjonsvedtak av 30. april 1996 om finansielle tiltak truffet av Spania med hensyn til kullindustrien
i 1995 og ytterligere finansielle tiltak med hensyn til kullindustrien i 1994 (se EFT nr. L 259 av 12.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 30. september 1996 om endring av kommisjonsvedtak 93/402/EØF om krav til
dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av ferskt kjøtt fra land i Sør-Amerika (se EFT
nr. L 261 av 15.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 2. oktober 1996 om endring av kommisjonsvedtak 92/452/EØF om opprettelse av
lister over grupper for embryooppsamling som er godkjent i tredjestater for eksport til Fellesskapet av
embryoner fra storfe (se EFT nr. L 262 av 16.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 2. oktober 1996 om endring av vedtak 93/24/EØF og 93/244/EØF og om
tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies for griser som skal sendes til områder som er fri for
sykdommen i Østerrike (se EFT nr. L 258 av 11.10.1996)

Kommisjonsdirektiv 96/64/EF av 2. oktober 1996 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
77/389/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om slepeinnretninger for motorvogner (se
EFT nr. L 258 av 11.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 4. oktober 1996 om fastsettelse av listen over varer i klasse A “Bidrar ikke til
brann” omhandlet i vedtak 94/611/EF om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer
(se EFT nr. L 267 av 19.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 8. oktober 1996 om tildeling av kvoter for markedsføring i Fellesskapet av
hydroklorfluorkarboner i perioden 1. januar til 31. desember 1996 (se EFT nr. L 267 av 19.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 11. oktober 1996 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og
akvakulturprodukter med opprinnelse i Uruguay (se EFT nr. L 269 av 22.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 11. oktober 1996 om endring av rådsvedtak 79/542/EØF om utarbeiding av en liste
over tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av storfe, svin, dyr av hestefamilien, sau og geit,
ferskt kjøtt og kjøttprodukter (se EFT nr. L 267 av 19.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 11. oktober 1996 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og
akvakulturprodukter med opprinnelse i Sør-Afrika (se EFT nr. L 269 av 22.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 11. oktober 1996 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og
akvakulturprodukter med opprinnelse i Malaysia (se EFT nr. L 269 av 22.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 11. oktober 1996 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og
akvakulturprodukter med opprinnelse i Elfenbenskysten (se EFT nr. L 269 av 22.10.1996)
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Kommisjonsmelding i tilknytning til gjennomføringen av
direktiv 89/106/EØF om byggevarer(1), endret ved

rådsdirektiv 93/68/EF(2)

(95/C 211/03)

(Tekst med relevans for EØS)

(Til informasjon offentliggjøres her navnene på organer som er kvalifisert til å utstede europeiske tekniske
godkjenninger)

ORGANETS NAVN OG ADRESSE

ELOT
313, Acharnon Street
GR-11145 Athen
Tel.: (+30 1) 201 50 25/202 93 67
Faks: (+30 1) 202 07 76/202 59 12

Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4
A-1010 Wien
Tel: (+43 1) 533 65 50
Faks: (+43 1) 533 64 23

Organ med talsmannfunksjon

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung IX/2
Landstraßer Hauptstraße 55
A-1030 Wien
Tel: (+43 1) 71 10 22 61
Faks: (+43 1) 714 35 82

Liisa Rautiainen
Chief Research Scientist
VTT Building Technology
PO Box 1800
FIN-02044 VTT
Tel: (+358 0) 45 61
Fax: (+358 0) 456 70 06

SITAC
Swedish Institute for Technical Approval in Construction
Svenskt Byggodkännande AB
Box 553
S-371 23 Karlskrona
Tel: (+46 455) 33 63 00
Fax: (+46 455) 206 88

Icelandic Building Research Institute
RB-Keldnaholt
IS-112 Reykjavik
Tel: (+354 5) 67 60 00
Fax: (+354 5) 67 88 11

96/EØS/50/16

(1 ) EFT nr. L 40 av 11.2.1989, s. 12.

(2 ) EFT nr. L 220 av 30.8.1993, s. 1.
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Norges byggforskningsinstitutt (NBI)
Postboks 123, Blindern
N-0314 OSLO 3
Tel: (+47) 22 96 55 00
Fax: (+47) 22 69 94 38

Merk: Denne listen ajourføres av Kommisjonen.
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