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EFTA-ORGANER
 EFTA-DOMSTOLEN

Rådgivende uttalelse fra Domstolen

av 3. desember 1997

i sak e E-1/97 (anmodning om en rådgivende uttalelse fra Oslo byrett):
Fridtjof Frank Gundersen mot Oslo kommune, støttet av den norske

regjering(1)

(Salg av alkohol - statlige handelsmonopoler – fri bevegelighet av varer)

(Autentisk på engelsk og norsk i henhold til rettergangsordningen artikkel 27 nr. 5)

I sak E-1/97: Anmodning til Domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i avtalen mellom
EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol fra Oslo byrett i saken for denne
domstol mellom Fridtjof Frank Gundersen og Oslo kommune, støttet av den norske regjering, om tolkningen
av EØS-avtalen artikler 4, 11, 13 og 16, har Domstolen, sammensatt av: President Bjørn Haug og
dommerne Thór Vilhjálmsson og Carl Baudenbacher (saksforberedende dommer), justissekretær: Per
Christiansen, 3. desember 1997 gitt følgende rådgivende uttalelse:

1. EØS-avtalen artikkel 16 utelukker ikke at rødvin, hvitvin og rosévin som inneholder over 4,75
volumprosent alkohol, i henhold til nasjonale bestemmelser bare kan selges på detaljsalgsnivå
gjennom et statlig detaljsalgsmonopol, mens øl med et alkoholinnhold på mindre enn 4,75
volumprosent alkohol (middels sterkt øl) kan selges utenfor det statlige detaljsalgsmonopolet av
parter som anskaffer en kommunal bevilling. Systemet i den norske lovgivningen som opprettholder
to skillelinjer hvor vin eller vinprodukter med et alkoholinnhold på mellom 2,5 og 4,75 volumprosent
alkohol, bare kan selges gjennom det statlige detaljsalgsmonopolet, mens øl med samme alkoholinnhold
kan selges utenfor det statlige detaljsalgsmonopolet, kan imidlertid lede til en forskjellsbehandling i
strid med EØS-avtalen artikkel 16.

2. EØS-avtalen artikler 4, 11 eller 13 får ikke anvendelse ved detaljsalg av vin.

(1) EFT nr. C 282 av 18.9.97, s. 13, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 39 av 18.9.1997, s. 12.
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Rådgivende uttalelse fra Domstolen

av 3. desember 1997

i sak E-2/97 (anmodning om en rådgivende uttalelse fra Fredrikstad
byrett): Mag Instrument Inc. mot California Trading Company Norway,

Ulsteen(1)

(Konsumpsjon av varemerkerettigheter)

(Autentisk på engelsk og norsk i henhold til rettergangsordningen artikkel 27 nr. 5)

I sak E-2/97: Anmodning til Domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i avtalen mellom
EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol fra Fredrikstad byrett i saken for
denne domstol mellom Mag Instrument Inc. og California Trading Company Norway, Ulsteen, om
tolkningen av første rådsdirektiv 89/104/EØF av 21. desember 1988 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om varemerker, har Domstolen, sammensatt av: President Bjørn Haug og dommerne Thór
Vilhjálmsson og Carl Baudenbacher (saksforberedende dommer), justissekretær: Per Christiansen,
3. desember 1997 gitt følgende rådgivende uttalelse:

Artikkel 7, paragraf 1 av rådsdirektiv 89/104/EØF (varemerkedirektivet), vist til i EØS-avtalen vedlegg
XVII, skal, i EØS-sammenheng, tolkes slik at den overlater til EFTA-statene å bestemme om de ønsker å
innføre eller opprettholde prinsippet om internasjonal konsumpsjon av varemerkerettigheter når det
gjelder varer med opprinnelse utenfor EØS.

(1) EFT nr.  C 209 av 10.7.97, s. 24, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 29 av 10.7.1997, s. 99.

Søksmål anlagt 20. oktober 1997 av EFTAs overvåkningsorgan mot
Kongeriket Norge

(Sak E-7/97)

Et søksmål mot Kongeriket Norge ble anlagt for EFTA-domstolen 20. oktober 1997 av EFTAs
overvåkningsorgan, representert av Håkan Berglin, direktør for avdelingen for juridiske saker og
eksekutivsaker som partsrepresentant, EFTAs overvåkningsorgan, 74, rue de Trèves, B-1040 Brussel.

Saksøkeren nedlegger påstand om at Domstolen

1. skal erklære at Kongeriket Norge, ved ikke å ha vedtatt de nødvendige internrettslige bestemmelser
for å etterkomme rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XVIII nr. 16f (rådsdirektiv
92/104/EØF av 3. desember 1992 om minimumskrav med sikte på å forbedre vernet av arbeidstakernes
sikkerhet og helse i utvinningsindustri i dagbrudd eller under jorden), tilpasset ved EØS-avtalens
protokoll 1, innen den fastsatte frist, ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til artikkel 13 i
nevnte rettsakt og EØS-avtalens artikkel 7.

2. pålegge Kongeriket Norge å betale saksomkostningene.

Juridisk og faktisk bakgrunn og søksmålsgrunner:

- Rådsdirektiv 92/104/EØF av 3. desember 1992 fastsetter visse minimumskrav med sikte på å
forbedre vernet av arbeidstakernes sikkerhet og helse i utvinningsindustri i dagbrudd eller
under jorden.

98/EØS/3/02
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- I henhold til EØS-avtalens artikkel 7 skal rettsakter som er omhandlet eller inntatt i vedleggene
til avtalen eller i EØS-komiteens beslutninger, være bindende for avtalepartene og være eller
gjøres til del av deres interne rettsorden.

- Ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994, som trådte i kraft 1. juli 1994, ble
rådsdirektiv 92/104/EØF om minimumskrav med sikte på å forbedre vernet av arbeidstakernes
sikkerhet og helse i utvinningsindustri i dagbrudd eller under jorden, innlemmet i EØS-avtalens
vedlegg XVIII som et nytt nr. 16f (se beslutningens artikkel 1 og 3 og avsnitt A nr. 2 i
beslutningens vedlegg 16).

- Det følger av beslutningens artikkel 2 og rettsaktens artikkel 13, tilpasset ved EØS-avtalens
protokoll 1, at Norge skulle sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme rettsakten, innen 3. desember 1994, og umiddelbart underrette EFTAs
overvåkningsorgan om tiltak truffet for dette formål.

- Ved utløpet av ovennevnte frist hadde Norge ikke truffet de nødvendige lovgivningstiltak for
å etterkomme rettsakten. Slike tiltak var heller ikke truffet ved utløpet av fristen satt av
EFTAs overvåkningstiltak i dets begrunnede uttalelse, der Norge ble anmodet om å treffe de
nødvendige tiltak for å etterkomme rettsakten. Norge har derfor ikke oppfylt sine forpliktelser
etter rettsaktens artikkel 13 og EØS-avtalens artikkel 7.

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt
av Oslo byrett, ved nevnte domstols beslutning av 21. oktober 1997 i

saken TV 1000 Sverige AB mot den norske regjering, representert ved
Det kongelige kulturdepartementet

(Sak E-8/97)

Oslo byrett har ved beslutning av 21. oktober 1997 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved
Domstolens kontor 24. oktober 1997, om en rådgivende uttalelse i saken TV 1000 Sverige AB mot den
norske regjering, representert ved Det kongelige kulturdepartementet, med hensyn til følgende spørsmål:

1) Medfører rådsdirektiv 89/552/EØF artikkel 22 første punktum en felles standard for hva som “i
alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, mentale eller moralske utvikling”, eller er det opp til
det enkelte EU- og EFTA-lands skjønn å selv avgjøre hvilken grad av pornografi, vold o.l. som anses
for å ha de skadevirkninger artikkel 22 oppstiller?

2) Under forutsetning av at rådsdirektiv 89/552/EØF artikkel 22 fastsetter en felles standard for EØS-
området: Er den svenske normen som godtar scener fotografert i nærbilder med masturbasjon,
slikking og suging av kjønnsorganer, samleier, dveling ved sædavgang i kvinners munn og gruppesex
uttrykk for den felles standard i artikkel 22 som skal gjelde for Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet?

3) Kan bestemmelsen i rådsdirektiv 89/552/EØF artikkel 22 første ledd annet punktum angående valg
av sendetid og tekniske tiltak komme til anvendelse på forhold som skal subsummeres under
artikkel 22 første ledd første punktum?

4) Hvis en film først anses for å være i strid med rådsdirektiv 89/552/EØF artikkel 22 første ledd første
punktum , utgjør artikkel 2 nr. 2 bokstav a) noen ytterligere hindring for å midlertidig avbryte
videresending av fjernsynssending etter artikkel 2 nr. 2?

5) Skal gjentatte brudd på TV-direktivets artikkel 22 subsummeres under artikkel 2 nr. 2 bokstav a)
eller bokstav b)?

98/EØS/3/04
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1100 - CGEA/Linjebuss)

1. Kommisjonen mottok 14. januar 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket CGEA Transport (“CGEA”),
som tilhører gruppen Compagnie Générale des Baux (“CGE”), overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Linjebuss, ved et offentlig overtakelsestilbud
kunngjort 9.12.1997.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- CGEA: transporttjenester, særlig persontransport,

- Linjebuss: offentlig persontransport i Sverige, Finland, Danmark, Belgia og Tyskland.

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 20
av 22.1.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1100 - CGEA/Linjebuss, 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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Ny melding om en tidligere meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1065 - Nestlé/San Pellegrino)

1. Kommisjonen mottok 19. november 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Perrier Vittel S.A., som kontrolleres
av Nestlé S.A., overtar foretaket San Pellegrino.

2. Meldingen ble 15.12.1997 erklært ufullstendig. De berørte foretakene har nå framlagt de nødvendige
tilleggsopplysninger, og meldingen ble 14.1.1998 fullstendig i betydningen av artikkel 10 nr. 1 i
rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Meldingen fikk dermed virkning 15.1.1998.

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 20
av 22.1.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1065 - Nestle/San Pellegrino, 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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.954 - Bain/Hoechst - Dade Behring)

Kommisjonen vedtok 2.9.1997 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 397M0954.
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.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1043 - BAT/Zürich)

1. Kommisjonen mottok 13. januar 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Zürich Insurance Company (Zürich)
fusjonerer som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med B.A.T. Financial Services
(BAFS).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Zürich: skadeforsikring, livsforsikring, gjenforsikring og forvaltning av aktiva,

- BAFS: skadeforsikring, livsforsikring, gjenforsikring og forvaltning av aktiva.

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 18
av 21.1.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1043 - BAT/Zürich, 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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1053 - Mannesmann/Philips)

1. Kommisjonen mottok 9. januar 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Mannesmann VDO AG, som
kontrolleres av Mannesmann AG, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over hele IFG Holding B.V., Philips Car Systems International og Philips Automotive
Electronics, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Mannesmann VDO AG: elektroniske komponenter, bildeler, sensorer, systemteknikk for
skip, sykkeldeler, ur,

- IFG Holding B.V., Philips Car Systems International og Philips Automotive Electronics:
elektroniske komponenter, bildeler, sensorer, bilstereoanlegg og navigasjonssystemer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan

(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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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 18
av 21.1.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1053 - Mannesmann/Philips, 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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1078 - PB/Hüls)

1. Kommisjonen mottok 12. januar 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Deutsche BP Holding AG, som
kontrolleres av The British Petroleum Company p.l.c. (BP p.l.c.), overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Styrenix Kunststoffe GmbH & Co. KG og
Styrenix Kunststoffe Verwaltungsgesellschaft mbH, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- BP p.l.c.: leting etter samt raffinering, forsyning og transport av olje og gass, produksjon og
markedsføring av petrokjemikalier og tilknyttede produkter,

- Styrenix Kunststoffe GmbH & Co. KG og Styrenix Kunststoffe Verwaltungsgesellschaft
mbH: styrenproduksjon og produksjon og salg av polystyren og ekspandert polystyren.

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 18
av 21.1.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1078 - BP/Hüls, 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.1090 - GREA/PPP)

1. Kommisjonen mottok 13. januar 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Guardian Royal Exchange Assur-
ance plc (“GREA”) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over hele PPP Healthcare Group plc (“PPP”), ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- GREA: forsikringsgiver og forsikringsforvalter samt finansielle tjenester og investeringer verden
over,

- PPP: privat sykeforsikring og forsikringsforvaltning samt tilknyttet virksomhet, hovedsakelig
i Det forente kongerike.

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 20
av 22.1.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1090 - GREA/PPP, 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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1023 - IFIL/Worms & Cie)

Kommisjonen vedtok 27.11.1997 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 fransk, 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 “CFR”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 397M1023.
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.
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Melding om et fellesforetak
(Sak nr. IV/36.836/F3)

1. Kommisjonen mottok 16. desember 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr.
17/62(1) om avtaler om å opprette et fellesforetak, inngått mellom det franske foretaket Yoplait S.A.
(et heleid datterselskap av Sodiaal, et ledende fransk meierisamvirke), Sodima International S.A. (et
datterforetak av Yoplait), det finske foretaket Valio Ltd (et foretak i Valio-gruppen) og dets svenske
datterforetak Valio Sverige AB. Formålet med samarbeidet er distribusjon og salg av ferske
meieriprodukter (i hovedsak yoghurt, fersk ost og desserter) produsert av partene eller produsenter
utpekt av dem, og solgt under varenavnet “Yoplait” i Finland, Sverige, de baltiske stater og senere
i visse vestlige deler av Russland. Fellesforetaket vil få enerett til markedsføring og salg av Yoplait-
produkter i disse områdene. Fellesforetaket vil innhente produkter på konkurransemessig grunnlag,
hovedsakelig fra morselskapene, og har utpekt Valio til salgs- og distribusjonsagent for produktene.

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

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

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr.
C 17 av 20.1.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/36.836/F3, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate F
Office 2/75
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Innledning av formell behandling
(Sak nr. IV/M.1040 - Wolters Kluwer/Reed Elsevier)

Kommisjonen besluttet 11.12.1997 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha kommet til
at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er forenlig med det
felles marked. Dette innebærer at andre trinn i undersøkelsen av den meldte foretakssammenslutningen
innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(2).

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammen-
slutningen for Kommisjonen.

For at merknadene skal bli tatt fullt hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være Kommisjonen
i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 13 av 17.1.1998. Merknadene kan
sendes Kommisjonen per faks (faksnr. 32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse
IV/M.1040 - Wolters Kluwer/Reed Elsevier, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

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

(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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Innledning av formell behandling
(Sak nr. IV/M.1047 - Wienerberger/Cremer & Breuer)

Kommisjonen besluttet 15.1.1998 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha kommet til
at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er forenlig med det
felles marked. Dette innebærer at andre trinn i undersøkelsen av den meldte foretakssammenslutningen
innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1).

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammen-
slutningen for Kommisjonen.

For at merknadene skal bli tatt fullt hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være Kommisjonen
i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 18 av 21.1.1998. Merknadene kan
sendes Kommisjonen per faks (faksnr. 32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/
M.1047 - Wienerberger/Cremer & Breuer, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.917 - Valinox/Timet)

Kommisjonen vedtok 12.6.1997 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 397M0917.
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.918 - Klöckner/ODS)

Kommisjonen vedtok 5.8.1997 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:

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

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 397M0918.
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.971 - Klöckner/Comercial de Laminados)

Kommisjonen vedtok 26.8.1997 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 397M0971.
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.988 - Maersk DFDS Travel)

Kommisjonen vedtok 4.11.1997 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 397M0988.
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.

98/EØS/3/18

98/EØS/3/19



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.1.1998

 00

Nr. 3/12

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1026 - Nordic Capital/Apax Industri)

Kommisjonen vedtok 6.11.1997 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 397M1026.
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.

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

Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i forordning nr. 17/62
om sak nr. IV/35.992/F3 - Scottish and Newcastle PLC

Foretaket Scottish and Newcastle PLC (S&N) ga 25. april 1996 melding i henhold til artikkel 4 i
rådsforordning nr. 17/62(2) om åtte standard forpaktningsavtaler (avtalene). Hver avtale gjelder et skjenkested
med fulle rettigheter i Storbritannia. S&N anmoder om negativattest eller bekreftelse på at avtalene
kommer inn under forordning (EØF) nr. 1984/83 eller omfattes av enkeltunntak i henhold til EF-traktatens
artikkel 85 nr. 3, fra den dag avtalene ble inngått (se EFT nr. C 8 av 13.1.1998 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har til hensikt å stille seg positiv til avtalene ved å innrømme unntak i henhold til EF-
traktatens artikkel 85 nr. 3, med tilbakevirkende kraft fra 1985, da de meldte avtalene opprinnelig ble
inngått. Før dette gjøres, innbyr Kommisjonen alle interesserte parter til å framlegge sine merknader,
innen en måned etter at denne kunngjøring ble offentliggjort i ovennevnte EF-tidende, med referanse IV/
35.992/F3, til:

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

Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i forordning nr. 17/62( 2)
 om sak nr. IV/C-3/36.494 - EACEM (avtale om energisparing)

Produsentsammenslutningen European Association of Consumer Electronics Manufacturers (EACEM)
ga 30. april 1997 melding til Kommisjonen med sikte på negativattest og/eller unntak etter EF-traktatens
artikkel 85 og EØS-avtalens artikkel 53 for en frivillig avtale inngått av en stor del av sammenslutningens
medlemmer, der de forplikter seg til å redusere energiforbruket for fjernsyns- og videoapparater i
ventestrømposisjon (se EFT nr. C 12 av 16.1.1998 for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har til hensikt å stille seg positiv til den meldte avtalen i henhold til EF-traktatens artikkel
85 og EØS-avtalens artikkel 53. Før dette gjøres, innbyr Kommisjonen alle interesserte parter til å
framlegge sine merknader, innen 30 dager etter at denne kunngjøring ble offentliggjort i ovennevnte EF-
tidende, med referanse IV/C-3/36.494 - EACEM, til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate C - Information, Communication and Multimedia
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Status for overføring av talesignaler på Internet etter
 fellesskapsretten, særlig direktiv 90/388/EØF

Kommisjonen har i EFT nr. C 6 av 10.1.1998 offentliggjort en kunngjøring om status for overføring av
talesignaler på Internet etter fellesskapsretten, særlig direktiv 90/388/EØF.

Etter Kommisjonens mening gir definisjonen av telefontjenester i direktiv 90/388/EØF, sammen med
tidligere avgjørelser, et godt utgangspunkt for vurdering av den rettslige stilling for overføring av talesignaler
på Internet, før slike tjenester blir avmonopolisert (se ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonen vil vurdere kunngjøringens virkeområde med jevne mellomrom og senest innen
1. januar 2000.

Retningslinjer for bøtelegging i henhold til artikkel 15 nr. 2 i forordning
nr. 17/62 og EKSF-traktatens artikkel 65 nr. 5

Kommisjonen har i EFT nr. C 9 av 14.1.1998 offentliggjort retningslinjer for bøtelegging i henhold til
artikkel 15 nr. 2 i forordning nr. 17/62(1) og EKSF-traktatens artikkel 65 nr. 5.

Prinsippene fastlagt i retningslinjene har til formål å sikre at både foretak og EF-domstolen har tillit til at
Kommisjonen gjør vedtak på en åpen og upartisk måte, samtidig som de opprettholder Kommisjonens
skjønn i henhold til det gjeldende regelverk ved fastsettelse av bøter på inntil 10 % av den samlede
omsetning (se ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).

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

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Innføring av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging i Det forente
kongerike

Det forente kongerike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23.
juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging mellom Orkney Mainland (Kirkwall) og øyene Papa
Westray og North Ronaldsay (se EFT nr. C 394 av 30.12.1997 for nærmere opplysninger).
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Innføring av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging i
Det forente kongerike

Det forente kongerike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23.
juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging mellom Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) og
øyene Foula, Papa Stour, Out Skerries og Fair Isle (se EFT nr. C 394 av 30.12.1997 for nærmere
opplysninger).

Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Det forente kongerike i samsvar med
artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn

til ruteflyging mellom Orkney Mainland (Kirkwall) og øyene Papa
Westray og North Ronaldsay

Det forente kongerike har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging mellom Kirkwall/Papa Westray og
Kirkwall/North Rolandsay. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er
offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 394 av 30.12.1997 (se EFT nr. C 395 av
31.12.1997 for nærmere opplysninger).

Forutsatt at ikke noe luftfartsselskap innen 1. mars 1998 har framlagt en plan om å starte ruteflyging på
ovennevnte ruter i samsvar med de innførte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse og uten å anmode om
økonomisk kompensasjon, har Det forente kongerike besluttet at retten til å betjene disse rutene fra 1.
april 1998, skal legges ut for offentlig anbud.

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder som
bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, senest én måned etter at denne
anbudsinnbydelsen ble offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til
følgende adresse:

Orkney Island Council Offices
School Place
UK- Kirkwall (Orkney) KW15 1NY
Tel.: + 44 18 56 87 35 35
Faks: +44 18 56 87 58 46 (kontaktperson: Mr Jeremy Baster, Director,
Department of Development and Planning)
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Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Det forente kongerike i samsvar med
artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn
til ruteflyging mellom Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) og øyene

Foula, Papa Stour, Out Skerries og Fair Isle

Det forente kongerike har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging mellom Tingwall/Foula, Tingwall/Papa
Stour, Tingwall/Out Skerries og Sumburgh/Fair Isle. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til
offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 394 av 30.12.1997 (se
EFT nr. C 395 av 31.12.1997 for nærmere opplysninger).

Forutsatt at ikke noe luftfartsselskap innen 1. mars 1998 har framlagt en plan om å starte ruteflyging på
ovennevnte ruter i samsvar med de innførte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse og uten å anmode om
økonomisk kompensasjon, har Det forente kongerike besluttet at retten til å betjene disse rutene fra 1.
april 1998, skal legges ut for offentlig anbud.

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder som
bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, senest én måned etter at denne
anbudsinnbydelsen ble offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til
følgende adresse:

Shetland Islands Council
Roads and Transport Department
Grantfield
UK-Lerwick (Shetland) ZE1 ONT
Tel.: + 44 15 95 74 48 50
Faks: +44 15 95 69 45 44 (kontaktperson: Mr Bob Hepburn)
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen til
Rådet i perioden 1.12. - 19.12.1997

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(97) 638 CB-CO-97-690-EN-C(1)

COM(97) 646 CB-CO-97-656-EN-C

COM(97) 620 CB-CO-97-640-EN-C

COM(97) 654 CB-CO-97-669-EN-C

COM(97) 655 CB-CO-97-670-EN-C

COM(97) 657 CB-CO-97-671-EN-C

COM(97) 662 CB-CO-97-679-EN-C

COM(97) 663 CB-CO-97-680-EN-C

COM(97) 664 CB-CO-97-682-EN-C

COM(97) 653 CB-CO-97-668-EN-C

COM(97) 671 CB-CO-97-692-EN-C

COM(97) 644 CB-CO-97-661-EN-C

COM(97) 561 CB-CO-97-620-EN-C

2.12.1997 3.12.1997 49

2.12.1997 3.12.1997 17

4.12.1997 5.12.1997 40

4.12.1997 5.12.1997 11

4.12.1997 5.12.1997 8

4.12.1997 5.12.1997 12

4.12.1997 5.12.1997 6

4.12.1997 5.12.1997 8

4.12.1997 5.12.1997 12

5.12.1997 8.12.1997 16

5.12.1997 8.12.1997 5

8.12.1997 9.12.1997 172

12.11.1997 10.12.1997 16

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om
endring av direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om en
generell ordning for godkjenning av yrkeskvali-
fikasjoner og av direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF,
78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF,
78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF,
85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF og
93/16/EØF med hensyn til yrkene sykepleier i
alminnelig sykepleie, tannlege, veterinær, jordmor,
arkitekt, farmasøyt og lege

Endret forslag til et rådsvedtak om et flerårig
program til fremme av fornybare energikilder i
Fellesskapet - Altener II

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og Europa-
parlamentet om anvendelsen av rådsforordning
(EØF) nr. 2078/92 om produksjonsmetoder i
landbruket som er forenlige med krav til miljøvern
og bevaring av kulturlandskapet

Transeuropeiske nett 1997 - Rapport fra
Kommisjonen til Det europeiske råd

Forslag til en rådsforordning (EF) om fordeling av
fangstkvoter mellom medlemsstatene for 1998 for
fartøyer som fisker i litauiske farvann

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse av
visse tiltak til bevaring og forvaltning av fiskeri-
ressursene for 1998 for fartøyer som fører litauisk
flagg

Forslag til en rådsforordning (EF) om fordeling av
fangstkvoter mellom medlemsstatene for 1998 for
fartøyer som fisker i færøyske farvann

Forslag til en rådsforordning (EF) om fordeling av
fangstkvoter mellom medlemsstatene for 1998 for
fartøyer som fisker i latviske farvann

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse av
visse tiltak til bevaring og forvaltning av
fiskeriressursene for 1998 for fartøyer som fører
latvisk flagg

Endret forslag til et rådsdirektiv om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser
(konsolidert utgave)

Forslag til en rådsforordning (EF) om endring av
rådsforordning (EF) nr. 3070/95 om et
forsøksprosjekt for satellittsporing i NAFOs
reguleringsområde

Forslag til et rådsdirektiv om endring av direktiv
82/174/EØF av 4. oktober 1982 om fastsettelse av
tekniske krav til fartøyer for fart på innlands
vannvei

Forslag til en rådsforordning (EF) om endring av
forordning (EØF) nr. 1408/71 med hensyn til en
utvidelse av virkeområdet til borgere av tredjestater

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommi- Rådet sider
sjonen
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COM(97) 675 CB-CO-97-695-EN-C

COM(97) 680 CB-CO-97-699-EN-C

COM(97) 669 CB-CO-97-693-EN-C

COM(97) 633 CB-CO-97-665-EN-C

COM(97) 661 CB-CO-97-678-EN-C

COM(97) 687 CB-CO-97-709-EN-C

COM(97) 688 CB-CO-97-710-EN-C

COM(97) 689 CB-CO-97-711-EN-C

COM(97) 691 CB-CO-97-715-EN-C

COM(97) 694 CB-CO-97-712-EN-C

COM(97) 698 CB-CO-97-718-EN-C

10.12.1997 10.12.1997 6

10.12.1997 10.12.1997 29

11.12.1997 11.12.1997 89

12.12.1997 12.12.1997 18

12.12.1997 12.12.1997 58

12.12.1997 12.12.1997 14

12.12.1997 12.12.1997 8

12.12.1997 12.12.1997 12

12.12.1997 12.12.1997 45

12.12.1997 12.12.1997 7

12.12.1997 12.12.1997 37

Forslag til en rådsforordning (EF) om sjuende
endring av forordning (EØF) nr. 1866/86 om
fastsettelse av visse tekniske tiltak til bevaring av
fiskeriressursene i Østersjøen, Beltene og Øresund

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om
endring av rådsdirektiv 92/23/EØF om dekk for
motorvogner og deres tilhengere og montering av
dekk

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse
av den største tillatte fangstmengde for 1998 for
visse fiskebestander og grupper av fiskebestander
og visse vilkår for å drive fangst på disse

Rapport i henhold til artikkel 7 nr. 3 i forordning
(EF) nr. 1404/96 - LIFE

Melding fra Kommisjonen om evaluering av IDA-
programmet og om en andre fase av IDA-
programmet

Forslag til et europaparlaments- og rådsvedtak om
en rekke retningslinjer, herunder for utpeking av
prosjekter av felles interesse, med hensyn til
transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling
mellom administrasjoner (IDA)

Forslag til et rådsvedtak om vedtakelse av en rekke
tiltak for å sikre samtrafikkevnen i og tilgangen til
transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling
mellom administrasjoner (IDA)

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse
av visse tiltak til bevaring og forvaltning av
fiskeriressursene for 1998 for fartøyer som fører
færøysk flagg

Forslag til en rådsforordning (EF) om fordeling av
fangstkvoter mellom medlemsstatene for 1998 for
fartøyer som fisker i estiske farvann

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse
av visse tiltak til bevaring og forvaltning av
fiskeriressursene for 1998 for fartøyer som fører
estisk flagg

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om
tilnærming av lovgivningen om vern av
oppfinnelser ved bruksmønster

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse
av vilkår for ilandføring av sild beregnet på
industriformål og ikke på direkte konsum

Kommisjonsrapport om gjennomføringen i 1993-
1994 av forordning (EØF) nr. 3820/85 om
harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale
området innen veitransport (18. kommisjons-
rapport om gjennomføring av bestemmelser på det
sosiale området innen veitransport)

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse
av visse tiltak til bevaring og forvaltning av
fiskeriressursene for 1998 for fartøyer som fører
flagget til visse tredjestater i sonen på 200 nautiske
mil utenfor kysten av det franske departementet
Guyana

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommi- Rådet sider
sjonen
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COM(97) 700 CB-CO-97-719-EN-C

COM(97) 701 CB-CO-97-720-EN-C

COM(97) 702 CB-CO-97-721-EN-C

COM(97) 703 CB-CO-97-722-EN-C

COM(97) 704 CB-CO-97-723-EN-C

COM(97) 705 CB-CO-97-724-EN-C

COM(97) 706 CB-CO-97-726-EN-C

COM(97) 709 CB-CO-97-729-EN-C

COM(97) 710 CB-CO-97-730-EN-C

COM(97) 711 CB-CO-97-731-EN-C

COM(97) 713 CB-CO-97-733-EN-C

COM(97) 719 CB-CO-97-740-EN-C

12.12.1997 12.12.1997 12

12.12.1997 12.12.1997 6

12.12.1997 12.12.1997 6

12.12.1997 12.12.1997 11

12.12.1997 12.12.1997 6

12.12.1997 12.12.1997 12

15.12.1997 16.12.1997 96

16.12.1997 16.12.1997 24

15.12.1997 16.12.1997 15

15.12.1997 16.12.1997 8

15.12.1997 16.12.1997 7

16.12.1997 18.12.1997 25

(1) “EN” viser til den engelske utgaven av COM-dokumentet.

Forslag til en rådsforordning (EF) om fordeling av
fangstkvoter mellom medlemsstatene for 1998 for
fartøyer som fisker i islandske farvann

Forslag til en rådsforordning (EF) om fordeling av
fangstkvoter mellom medlemsstatene for 1998 for
fartøyer som fisker i sonen til Den russiske
føderasjon

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse
av visse tiltak til bevaring og forvaltning av
fiskeriressursene for 1998 for fartøyer som fører

Den russiske føderasjons flagg

Forslag til en rådsforordning (EF) om fordeling av
fangstkvoter mellom medlemsstatene for 1998 for
fartøyer som fisker i polske farvann

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse
av visse tiltak til bevaring og forvaltning av
fiskeriressursene for 1998 for fartøyer som fører
polsk flagg

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om
adgang til å starte og utøve virksomhet som
kredittinstitusjon (konsolidert utgave)

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse
av visse tiltak til bevaring og forvaltning av
fiskeriressursene for 1998 i reguleringsområdet
definert i konvensjonen om framtidig multilateralt
samarbeid om fisket i Det nordvestlige Atlanterhav

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse
av visse tiltak til bevaring og forvaltning av
fiskeriressursene for 1998 for fartøyer som fører
norsk flagg

Forslag til en rådsforordning (EF) om fordeling av
Fellesskapets fangstkvoter i grønlandske farvann
for 1998

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse
av visse tiltak til bevaring og forvaltning av
fiskeriressursene for 1998 i reguleringsområdet
definert i konvensjonen om framtidig multilateralt
samarbeid om fisket i Det nordøstlige Atlanterhav

Melding fra Kommisjonen til Rådet og Europa-
parlamentet - det framtidige marked for
fiskerivarer i Den europeiske union: ansvar,
samarbeid og konkurranseevne

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommi- Rådet sider
sjonen
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