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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende15.5.1997 Nr.21/1

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.908 - PTA/SMH/Mobilkom)

1. Kommisjonen mottok 5. mai 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Post und Telekom Austria
Aktiengesellschaft (PTA), som kontrolleres av Post und Telekom Beteiligungsgesellschaft m.b.H
(PTBG), som eies av Republikken Østerrike, og STET Mobile Holding n.v. (SMH), som tilhører
STET-gruppen, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over Mobilkom Austria Aktiengesellschaft (Mobilkom), ved en avtale om aksjekjøp. PTA er i dag
eneeier av Mobilkom.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- PTA: det nasjonale post- og teleselskap i Østerrike,

- SMH: finansielt holdingselskap for STET-gruppens internasjonale eierinteresser innen mobil
telekommunikasjon,

- Mobilkom: PTAs mobiltelefonselskap.

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 146
av 14.5.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.908 - PTA/SMH/Mobilkom, 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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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.909 - Worms/Saint-Louis)

1. Kommisjonen mottok 2. mai 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Worms & Cie overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Saint-Louis Group, ved ombytte
av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Worms & Cie: forsikring, bankvirksomhet og sjøtransport,

- Saint-Louis: papir og sukker.

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 145
av 13.5.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.909 - Worms/Saint-Louis, 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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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.911 - Clariant/Hoechst)

1. Kommisjonen mottok 2. mai 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Clariant AG, Sveits, overtar
virksomheten til Hoechst AG innen spesialkjemikalier, ved overtakelse av kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Virteon Spezialchemikalien GmbH, ved kjøp
av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Clariant AG: utvikling, produksjon og distribusjon av spesialkjemikalier,

- Hoechst AG: utvikling, produksjon og distribusjon av spesialkjemikalier gjennom Virteon
Spezialchemikalien GmbH samt annen omfattende virksomhet innen industrikjemikalier.

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 146
av 14.5.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.911 - Clariant/Hoechst, 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

97/EØS/21/03

(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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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.916 - Lyonnaise des Eaux/Suez)

1. Kommisjonen mottok 30. april 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der gruppen Lyonnaise des Eaux (Frankrike)
inngår full fusjon som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med gruppen Compagnie
de Suez (Frankrike), ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Lyonnaise des Eaux: miljøtjenester (vann, sanitet, vannrensing, avfallshåndtering), drift og
vedlikehold av varme- og klimaanlegg, industrianlegg og elverk, byggevirksomhet,
eiendomsforvaltning og kommunikasjon,

- Suez: banktjenester, finansielle tjenester overfor privatpersoner, energi, industrianlegg og
elverk, ingeniørarbeid, miljøtjenester (avfallshåndtering) og diverse industrivirksomhet.

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 146
av 14.5.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.916 - Lyonnaise des Eaux/Suez, 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 en produksjonsavtale
(Sak nr. IV/36.306 - HMG/Endemol)

1. Kommisjonen mottok 5. desember 1996 melding om en avtale i henhold til artikkel 4 i rådsforordning
nr. 17/62(1). Ifølge avtalen, som er inngått mellom Endemol Entertainment BV (Endemol) og RTL/
Veronica De Holland Media Group S.A. (HMG), skal Endemol levere 45 % av HMGs samlende
fjernsynsproduksjon på nederlandsk i en periode på ti år. I løpet av denne perioden er Endemol bl.a.
garantert en minimum årlig innkjøpsordre fra HMG. Avtalen omfatter Nederland og Luxembourg
(avtaleområdet).

Endemol er et aksjeselskap etter nederlandsk lov som driver virksomhet innen utvikling og produksjon
av fjernsynsprogrammer. HMG er et kommandittselskap etter luxembourgsk lov som leverer
fjernsyns- og radioprogrammer beregnet på seere og lyttere i Nederland og Luxembourg.

Den meldte avtalen inneholder også bestemmelser om at visse nederlandske mediepersonligheter
utelukkende vil være tilgjengelige for Endemols fjernsynsproduksjon for HMG. Disse
eksklusivavtalene mellom tre parter er begrenset til avtaleområdet og har en varighet på mellom tre
og fem år.

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 avtalen
for Kommisjonen.

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT
nr. C 147 av 15.5.1997. De kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.: +32 2 296 98 04) eller med
post, med referanse IV/36.306, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

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

97/EØS/21/05
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Melding om samarbeidsavtaler
(Sak nr. IV/36.391/F1)

1. Kommisjonen mottok 7. februar 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1)
om avtaler inngått mellom Siemens AG, Medical Engineering Division, og Elscint Ltd. Formålet
med avtalene er samarbeid om forskning, utvikling og produksjon av deler til elektronisk
tomografiutstyr til medisinsk diagnostisering. Hver av partene skal utvikle og produsere visse deler,
som de senere vil markedsføre i konkurranse med hverandre.

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

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til de aktuelle avtalene
for Kommisjonen.

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr.
C 147 av 15.5.1997. De kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.: +32 2 296 98 08) eller med
post, med referanse IV/36.391/F1, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate F
Office 1/20
158, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Statsstøtte
Sak nr. C 2/96

Spania

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling i henhold til EKSF-traktatens artikkel 88 med
hensyn til statsstøtte til kullindustrien (se EFT nr. C 137 av 3.5.1997 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende sine
merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EF-
tidende, til:

European Commission
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Spania.

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

97/EØS/21/06
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende15.5.1997 Nr.21/7

Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretaks-
sammenslutninger, avgitt på komiteens 40. møte 5. november 1996,

om et foreløpig utkast til vedtak i sak IV/M.784 - Kesko/Tuko

Kommisjonen har i EFT nr. C 130 av 26.4.1997 offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for
foretakssammenslutninger, avgitt på komiteens 40. møte 5. november 1996, om et foreløpig utkast til
vedtak i sak IV/M.784 - Kesko/Tuko.

Den rådgivende komité er enig med Kommisjonen i at transaksjonen der Kesko ervervet aksjemajoriteten
i Tuko utgjør en foretakssammenslutning i henhold til artikkel 3 nr. 1 i forordningen om
foretakssammenslutninger, men at den ikke er av fellesskapsdimensjon som nevnt i forordningens artikkel
1; komiteen er også enig med Kommisjonen i at foretakssammenslutningen påvirker samhandelen mellom
medlemsstater i betydningen av forordningens artikkel 22 nr. 3 (se ovennevnte EF-tidende for nærmere
opplysninger).

Liste over organer som har tillatelse til å utstede fast garanti

(Artikkel 367 i kommisjonsforordning (EØF) nr. 2454/93 av 2. juli 1993(2) om fastsettelse av
gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EØF) nr. 2913/92(3), og artikkel 28 i tillegg

I( 4) til konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre(5))

Kommisjonen har i EFT nr. C 129 av 25.4.1997 offentliggjort en liste over organer som har tillatelse til å
utstede fast garanti (situasjonen per 1. mars 1997). Listen er basert på meldinger gitt av medlemsstatene,
EFTA-statene, Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk og Republikken Ungarn innenfor
rammen av flatgarantisystemet (se ovennevnte EF-tidende).

(1) EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 3, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 25 av 8.7.1995, s. 2.

(2) EFT nr. L 253 av 11.10.1993.

(3) EFT nr. L 302 av 19.10.1992.

(4) EFT nr. L 402 av 31.12.1992.

(5) EFT nr. L 226 av 13.8.1987.

Melding fra Irland i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv
94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser

til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner(1)

I samsvar med artikkel 3 nr. 3 i ovennevnte direktiv gjør energi- og samferdselsministeren oppmerksom på
en endring med hensyn til de områder som omfattes av konsesjonsrunden kunngjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. C 299 av 27. oktober 1994.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

Petroleum Affairs Division, Department of Transport,
Energy and Communications,
Beggars Bush, Haddington Road,
Dublin 4, Irland.
Tel: + 3531 604 1442.

97/EØS/21/08
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COM(97) 69 CB-CO-97-060-EN-C(1)

COM(96) 511 CB-CO-96-666-EN-C

COM(97) 125 CB-CO-97-120-EN-C

COM(97) 136 CB-CO-97-123-EN-C

COM(97) 139 CB-CO-97-133-EN-C

COM(97) 145 CB-CO-97-137-EN-C

COM(97) 147 CB-CO-97-139-EN-C

COM(97) 155 CB-CO-97-143-EN-C

COM(97) 123 CB-CO-97-112-EN-C

COM(97) 135 CB-CO-97-132-EN-C

COM(97) 146 CB-CO-97-138-EN-C

Endret forslag til et rådsdirektiv om innføring av
rasjonelle planleggingsteknikker innen strøm- og
gassforsyning

Forslag til et rådsdirektiv om vurdering av visse
planers og programmers innvirkning på miljøet

Kommisjonsmelding til Rådet og Europa-
parlamentet om den eksterne dimensjon ved
transeuropeiske energinett

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et europa-
parlaments- og rådsdirektiv om forbrukervern i
forbindelse med angivelse av pris på varer i salg til
forbruker

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse av
visse tekniske tiltak til bevaring av fiskeriressursene
i Østersjøen, Beltene og Øresund (konsolidert
utgave)

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse av
visse tiltak til bevaring og forvaltning av
fiskeriressursene for 1997 med hensyn til fartøyer
som fører flagget til Den russiske føderasjonen

Forslag til en rådsforordning (EF) om fordeling av
visse fangstkvoter mellom medlemsstatene for
1997 for fartøyer som fisker i farvannene til Den
russiske føderasjonen

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et europa-
parlaments- og rådsvedtak om andre tilpasning av
vedtak 1110/94/EF om Fellesskapets fjerde
rammeprogram for virksomhet på området
forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon
(1994-1998)

Endret forslag til et rådsdirektiv om minstekrav til
bedret sikkerhet og helsevern for arbeidere som er
utsatt for eksplosjonsfarlige omgivelser

Forslag til en rådsforordning (EF) om andre endring
av forordning (EF) nr. 390/97 om fastsettelse av
den største tillatte fangstmengde for 1997 for visse
fiskebestander og grupper av fiskebestander og visse
vilkår for å drive fangst på disse

Rapport om virksomheten til Det europeiske
overvåkningssenter for narkotika og narkotika-
avhengighet (1994-1996): Kommisjonsrapport til
Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske
union samt, til informasjon, til Den økonomiske og
sosiale komité og Regionkomiteen i samsvar med
artikkel 18 i rådsforordning (EØF) nr. 302/93 av
8. februar 1993

24.3.1997 24.3.1997 16

4.12.1996 25.3.1997 29

26.3.1997 26.3.1997 28

4.4.1997 7.4.1997 16

8.4.1997 8.4.1997 30

10.4.1997 10.4.1997 11

10.4.1997 10.4.1997 6

9.4.1997 10.4.1997 4

11.4.1997 11.4.1997 33

9.4.1997 11.4.1997 7

11.4.1997 11.4.1997 21

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

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen
til Rådet i perioden 24.3.1997 - 18.4.1997

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommi- Rådet sider
sjonen

97/EØS/21/11
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Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommi- Rådet sider
sjonen

COM(97) 49 CB-CO-97-079-EN-C

COM(97) 151 CB-CO-97-142-EN-C

COM(97) 149 CB-CO-97-157-EN-C

COM(97) 153 CB-CO-97-158-EN-C

COM(97) 158 CB-CO-97-144-EN-C

Forslag til et rådsdirektiv om fastsettelse av en
ramme for fellesskapstiltak på området
vannpolitikk

Kommisjonsmelding om EUs virksomhet innen
forskning og teknologisk utvikling - vurdering
av Fellesskapets rammeprogram for forskning
og teknologisk utvikling de siste fem år:
- rapport fra uavhengig ekspertpanel

- Kommisjonens merknader

Kommisjonsmelding om EUs virksomhet innen
forskning og teknologisk utvikling:
Kommisjonens svar på rekommandasjonene i
den uavhengige eksterne vurderingen av de siste
fem års virksomhet på områder omfattet av
særprogrammer og felles forskningsinstitutter i
henhold til Fellesskapets fjerde rammeprogram
og rammeprogrammet for Euratom

Kommisjonsmelding til Rådet,
Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale
komité og Regionkomiteen om ytelsesprøving -
anvendelse av dokument som gjøres tilgjengelig
for markedsdeltakere og offentlige myndigheter

Endret forslag til en rådsforordning (EF) om
endring, til fordel for arbeidsledige, av for-
ordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av
trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig
næringsdrivende og deres familiemedlemmer
som flytter innenfor Fellesskapet og forordning
(EØF) nr. 574/72 om fastsettelse av reglene for
gjennomføring av forordning (EØF)
nr. 1408/71

26.2.1997 15.4.1997 81

15.4.1997 16.4.1997 64

16.4.1997 17.4.1997 206

16.4.1997 18.4.1997 11

18.4.1997 18.4.1997 5
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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).

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF av 23. mars 1994 om annen materielle endring av
direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 30).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

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

97-0123-DK

96-0126-F - 97/1001/F

97-0127-NL

97-0128-NL

97-0129-S

97-0130-UK

97-0131-DK

97-0133-A

97-0134-A

97-0135-A

97-0136-DK

96-0137-DK

97-0139-B

97-0140-D

Forskrift om installasjon av heiser mv.

Utkast til dekret om merking av storfekjøtt

Utkast til forskrift om merking av storfekjøtt

Utkast til forskrift om opprinnelsessporing av
storfekjøtt

Dekret om gjennomføring av artikkel 34 nr. 1 i lov
om dyrehelse og dyrevelferd (utvelging av
produksjonsdyr)

Endring av den midlertidige subsidieringsordningen
for miljøvennlige bygninger

Svenske sjøfartsmyndigheters forskrifter om
oljefyrte varmeanlegg om bord på skip

MPT 1601 Ytelsesspesifikasjon - tekniske
forskrifter om prøving, typegodkjenning og
autorisasjon av kortrekkende radioutstyr for
fjernavlesing av målere i frekvensområdet 183,5
Mhz til 184,5 Mhz - revidert og trykt i nytt opplag
juni 1997

Utkast til lov om næringsmiddelkvalitet

RVS 8S.05.11 Tekniske kontraktvilkår - legging av
veioverbygning (unntatt slitelag) - bærelag - ikke-
bundne bærelag

RVS 1.0 EØS-bestemmelser

Telekommunikasjonsforskrift om antenneanlegg og
andre kabelfjernsynsnett (FTV 542)

Teknisk forskrift om støy om bord på skip

Teknisk forskrift om mekanisk utsuging fra rom
benyttet til håndtering av maling mv og fra
arbeidsplasser om bord på skip

Departementsforskrift om gjennomføring av
artikkel 5 og 7 i kongelig anordning av 23. mars
1977 om sikkerhetsgarantier for visse elektriske
maskiner, elektrisk utstyr og elektriske kabler

Tiende forskrift om endring av forskrift om
sikkerhet om bord på skip

5.6.1997

6.6.1997

11.6.1997

(4)

11.6.1997

16.6.1997

16.6.1997

16.6.1997

16.6.1997

16.6.1997

16.6.1997

16.6.1997

19.6.1997

18.6.1997

97/EØS/21/12
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97-0141-F

97-0142-D

97-0143-UK

97-0144-NL

97-0145-B

97-0138-DK

96-0146-D

97-0148-DK

97-0149-F

97-0150-NL

97-0151-A

97-0152-DK

97-0153-I

97-0154-A

97-0155-A

(3)(4)(5)

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

Dekret om forebygging av risikoer ved bruk av
tekstilvarer, lærvarer og lærimitasjoner samt pelsvarer
og pelsimitasjoner

Forskrift i henhold til ovennevnte dekret om
fastsettelse av grensene for formaldehyd og
pentaklorfenol

Forskrift i henhold til ovennevnte dekret om en liste
over kreftframkallende arylaminer som omfattes av
nevnte dekret

Forskrift om innlands vannveier (BinSchStrO)

Forskrift om restriksjoner for kjøretøyer på broer
(Nord-Irland) 1997

Utkast til forskrift i henhold til nærings- og
legemiddelloven om pentaklorfenol

Autorisasjon og typegodkjenning av automatiske
kontrollapparater benyttet ved håndheving av
veitrafikkloven med forskrifter

Teknisk forskrift om passasjerheiser om bord på skip

Supplerende tekniske kontraktvilkår og retningslinjer
for passivt sikkerhetsutstyr (ZTV-PS 96)

Teknisk forskrift for automatiske hustelefonsentraler
tilsluttet kundesamband

Tekniske merknader til farmakopé framlagt for
offentlig høring

Dekret om endring av tillegg VI til dekret om transport
på innlands vannvei, på bakgrunn av revisjon av
forskrifter og bestemmelser om transport av skadelige
stoffer via innlands vannveier i Nederland

Telekommunikasjonsforskrift for radio- og
fjernsynsmottakere (FTV 519)

Forskrift om sterkstrøm, avsnitt 107-1 og 107-2-D1

Plugger og stikkontakter til bruk i boliger o.l.

Del 1: Alminnelige bestemmelser

Del 2: Særlige bestemmelser for danske systemer

Rutiner og kriterier for kontroll av opprinnelse og
sertifisering av formeringsmateriale i skogbruket

Kalibreringsforskrifter for enkle kapasitetsmålinger

Kalibreringsforskrifter for automatiske brovekter

18.6.1997

23.6.1997

25.6.1997

23.6.1997

23.6.1997

16.6.1997

23.6.1997

25.6.1997

23.6.1997

25.6.1997

2.7.1997

26.6.1997

26.6.1997

27.6.1997

27.6.1997

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

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

(4) Ingen stillstandsperiode når Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.

(5) Ingen stillstandsperiode for skatte- og finanstiltak; jf. artikkel 1(9)(3) i direktiv 94/10/EF.
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Kommisjonen gjør 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 at 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. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.


	TILBAKE: 


