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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1082 - Allianz/AGF)

1. Kommisjonen mottok 19. mars 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Allianz AG (Allianz) overtar
enekontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Assurances Générales
de France (AGF), ved kjøp av aksjemajoriteten gjennom et offentlig overtakelsestilbud som ble
kunngjort 17. februar 1998 og avsluttet 20. mars 1998.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Allianz: holdingselskap for foretak på området livsforsikring, skadeforsikring og gjenforsikring,

- AGF: livsforsikring, skadeforsikring og gjenforsikring.

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 92
av 27.3.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1082 - Allianz/AGF, 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.1006 - UPM-Kymmene/APRIL)

1. Kommisjonen mottok 16. mars 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene UPM-Kymmene Corporation,
Finland, og Asian Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL), Singapore, overtar
felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretakene UPM-
Kymmene Fine Paper og APRIL Fine Paper, ved ombytting av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- UPM-Kymmene Corporation: industri basert på skogbruksprodukter, herunder papirindustri,

- APRIL: papirmasse og papir,

- UPM-Kymmene Fine Paper: papirmasse og finpapir, hovedsakelig i Europa,

- APRIL Fine Paper: papirmasse og finpapir, hovedsakelig i Asia.

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 88
av 24.3.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1006 - UPM-Kymmene/APRIL, 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.1144 - Winterthur/ARAG)

1. Kommisjonen mottok 12. mars 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Winterthur Schweizerische
Versicherungs-Gesellschaft (Winterthur), som kontrolleres av Credit Swiss Group, og ARAG
Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Düsseldorf (ARAG) overtar felles kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Winterthur-ARAG Rechtsschutzversicherungs-
Gesellschaft (Winterthur-ARAG, Schweiz), et nytt foretak opprettet ved fusjon mellom ARAG
Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG Zürich og Winterthur Rechtsschutzversicherungs-
Gesellschaft.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Winterthur: forsikring,

- ARAG: forsikring,

- Winterthur-ARAG, Schweiz: rettshjelpsforsikring i Sveits.

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 88
av 24.3.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1144 - Winterthur/ARAG, 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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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.999 - CLT-UFA/Havas Intermédiation)

Kommisjonen vedtok 26.2.1998 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 398M0999.
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.1025 - Mannesmann/Olivetti/Infostrada)

Kommisjonen vedtok 15.1.1998 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 398M1025.
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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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1041 - BASF/Shell (II))

Kommisjonen vedtok 23.12.1997 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 397M1041.
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.1065 - Nestlé/San Pellegrino)

Kommisjonen vedtok 16.2.1998 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 398M1065.
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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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1081 - Dow Jones/NBC - CNBC Europe)

Kommisjonen vedtok 22.1.1998 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 398M1081.
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.1117 - Pinault/Guilbert)

Kommisjonen vedtok 10.3.1998 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 398M1117.
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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Statsstøtte
Sak nr. C 72/97

Tyskland

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling i henhold til EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte som den tyske regjering har til hensikt å tildele foretaket SKET Verseilmaschinenbau
GmbH (Sachsen-Anhalt) (se EFT nr. C 83 av 18.3.1998 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 dette ble offentliggjort i EF-tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.

Kommisjonskunngjøring om utkast til et direktiv om endring av
kommisjonsdirektiv 90/338/EØF for det formål å sikre at

telekommunikasjonsnett og kabelfjernsynsnett som eies av én enkelt
operatør, er atskilte rettssubjekter

Kommisjonen har godkjent et utkast til et direktiv om endring av kommisjonsdirektiv 90/338/EØF for det
formål å sikre at telekommunikasjonsnett og kabelfjernsynsnett som eies av én enkelt operatør, er atskilte
rettssubjekter.

Kommisjonen har til hensikt å vedta direktivet etter en høringsrunde der alle interesserte parter gis
mulighet til å uttale seg.

Kommisjonen innbyr alle interesserte parter til å sende sine merknader til direktivutkastet, offentliggjort
i EFT nr. C 71 av 7.3.1998.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest to måneder etter at utkastet ble offentliggjort i EF-
tidende. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 19, elektronisk post
(cable-review@dg4.cec.be) eller med post, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C
Office 3/44
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Brussel

Kommisjonsmelding om vurdering i henhold til
konkurransereglene av enkeltoperatørers drift av både

telekommunikasjonsnett og kabelfjernsynsnett og om oppheving av
restriksjoner på levering av kabelfjernsynskapasitet på

telekommunikasjonsnett

Kommisjonen har i EFT nr. C 71 av 7.3.1998 offentliggjort en melding om vurdering i henhold til
konkurransereglene av enkeltoperatørers drift av både telekommunikasjonsnett og kabelfjernsynsnett og
om oppheving av restriksjoner på levering av kabelfjernsynskapasitet på telekommunikasjonsnett (se
ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).
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Innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for
forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon,

på området informasjonsteknologi & innbydelse til å melde sin
 interesse for å delta i et partnerskapsmøte mellom små og

mellomstore foretak i EU og USA

Kommisjonen har i EFT nr. C 81 av 17.3.1998 offentliggjort en innbydelse til innsending av forslag til
særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon, på området
informasjonsteknologi & en innbydelse til å melde sin interesse for å delta i et partnerskapsmøte mellom
små og mellomstore foretak i EU og USA (“SME Partnership Event”) (se ovennevnte EF-tidende for
nærmere opplysninger).

Nærmere opplysninger om den framgangsmåte som følges, kriteriene for deltakelse, innsending av forslag,
kontrakten som vil bli inngått med utvalgte innsendere, arbeidsprogrammet for 1998 samt annet materiale
foreligger i Informasjonspakke 1997, som kan fås tilsendt ved henvendelse til Europakommisjonen.
Brosjyren “Guide to the Information Available” inneholder et skjema for bestilling av informasjonspakken
eller bestemte deler av den. Alle henvendelser i forbindelse med denne innbydelsen til innsending av
forslag rettes til:

European Commission
Directorate-General III - Industry
Esprit Information Desk
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

elektronisk post: esprit@dg3.cec.be, faksnr.: +32 2 296 83 88.

Selve forslagene sendes til Kommisjonen (til adressen oppgitt i Informasjonspakke 1997) innen 16. juni
1998 kl 1700 lokal tid, bekreftet ved poststemplet eller kurertjenesten, eller leveres personlig til samme
adresse eller til et av Kommisjonens kontorer i medlemsstatene innen samme frist, bekreftet ved
mottakskvitteringen. En liste over forslag inngitt innen denne fristen vil bli formelt fastsatt 30. juni 1998
kl 1700 (lokal tid). Forslag som ikke står på denne listen, vil ikke komme i betraktning.

Anmodninger om ytterligere opplysninger med hensyn til innbydelsen til å melde sin interesse for å delta
i partnerskapsmøtet mellom små og mellomstore foretak i EU og USA (“SME Partnership Event”),
merket “TexSBI”, sendes til følgende adresse:

Michel Bosco
European Commission
Directorate-General III - Industry
The Esprit Programme (F/6, N 105, 5/8)
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

faksnr.: +32 2 296 83 87.

Anmelding av interesse sendes til samme adresse innen 16. juni 1998 (se EFT nr. C 81 av 17.3.1998 for
nærmere opplysninger).
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Kunngjøring fra den franske regjering 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)

Kunngjøring vedrørende en søknad om enekonsesjon til leting etter olje og naturgass for konsesjonsområdet
“St-Just-en-Brie”

Selskapet Madison Chart Energy, med hovedkontor 18, Place Vendôme, F-75001 Paris, har ved søknad
av 24. oktober 1997, endret 7. november 1997, innsendt søknad om enekonsesjon for en periode på fem
år til leting etter olje og naturgass i konsesjonsområdet “St-Just-en-Brie”, et område som dekker ca 1186
kvadratkilometer i departementene Seine-et-Marne og Aube (se EFT nr. C 81 av 17.3.1998 for nærmere
opplysninger).

Selskaper som ønsker å sende inn konkurrerende søknader, kan gjøre dette innen 90 dager etter at denne
kunngjøring ble offentliggjort i ovennevnte EF-tidende. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse
til: Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, secrétariat d’État à l’industrie, direction
générale de l’énergie et des matières premières, direction des hydrocarbures, service exploration-produc-
tion, 99, rue de Grenelle, F-75353 Paris 07 SP, tel. +33 1 43 19 31 22, faks +33 1 43 19 38 28.

(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.

Melding fra Nederland 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

Søknader om konsesjon til leting etter hydrokarboner i blokk K 16

Kongeriket Nederlands næringsminister meddeler at en søknad om konsesjon til leting etter hydrokarboner
er mottatt for blokk K 16, som illustrert på kartet i vedlegg I til forskrift av 1996 om olje- og gasskonsesjoner
på kontinentalsokkelen (Nederlands lysningsblad nr. 93).

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i 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) og
artikkel 16a i lov om utvinningsvirksomhet på kontinentalsokkelen, innbyr den nederlandske
næringsminister til innsending av søknad om konsesjon til leting etter hydrokarboner i blokk K 16.

Søknadene, merket “persoonlijk in handen”, sendes innen 13 uker etter at denne kunngjøring ble offentliggjort
i EFT nr. C 86 av 21.3.1998, til:

Minister van Economische Zaken,
‘ter attentïe van de directeur Olie en Gas’,
Bezuidenhoutseweg 6,
NL-2594 AV, Den Haag
Nederland

Søknader inngitt etter denne fristen vil ikke komme i betraktning. Søknadene vil bli ferdigbehandlet innen
ni måneder etter fristens utløp.

Ytterligere opplysninger kan fås på telefonnr. + 31 70 379 66 85.
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Det europeiske byrå for vurdering av legemidler (EMEA), London
utvelgingsprosedyre med sikte på utarbeidelse av en reserveliste på området

VETERINÆRPREPARATER

EMEA er et byrå under De europeiske fellesskap. Det er ansvarlig for samordning av vitenskapelige
ressurser i EUs medlemsstater på området vurdering og kontroll av nye legemidler og veterinærpreparater.

Nærmere opplysninger om EMEAs virksomhet kan fås på Web-side http://www.eudra.org

For å styrke sine ressurser på området veterinærpreparater søker EMEA etter kandidater til en reserveliste
for:

- Førstekonsulenter (vitenskapsmenn) til avdelingen for vurdering av veterinærpreparater
(lønnstrinn A 7)

En detaljert beskrivelse av stillingen er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende (EFT) nr. C 85
A av 20. mars 1998, med et sammendrag av de kvalifikasjoner og den yrkeserfaring som kreves. Søkere må
være statsborgere i en medlemsstat i Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde.

En kopi av utlysningen i EF-tidende, som også inneholder søknadsskjema, kan fås tilsendt ved henvendelse
til personalsjefen (Head of Personnel), på faksnr. +44 171 418 8416, ved elektronisk post
(frances.nuttall@emea.eudra.org), eller til følgende postadresse:

The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
7 Westferry Circus, Canary Wharf
UK-London E 14 4HB

Søknadsskjemaene, behørig utfylt og undertegnet, sendes til ovennevte adresse, poststemplet senest
30. april 1998.
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 16.2. - 27.2.1998

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(98) 76 CB-CO-98-078-EN-C(1)

COM(98) 46 CB-CO-98-048-EN-C

COM(98) 70 CB-CO-98-073-EN-C

COM(98) 71 CB-CO-98-075-EN-C

COM(98) 81 CB-CO-98-086-EN-C

COM(98) 92 CB-CO-98-097-EN-C

COM(98) 85 CB-CO-98-090-EN-C

COM(98) 87 CB-CO-98-092-EN-C

COM(98) 94 CB-CO-98-099-EN-C

COM(98) 99 CB-CO-98-104-EN-C

COM(98) 100 CB-CO-98-105-EN-C

COM(98) 102 CB-CO-98-122-EN-C

COM(98) 73 CB-CO-98-084-EN-C

17.2.1998 17.2.1998 61

18.2.1998 18.2.1998 141

17.2.1998 18.2.1998 5

18.2.1998 18.2.1998 61

18.2.1998 18.2.1998 6

19.2.1998 20.2.1998 20

23.2.1998 23.2.1998 96

23.2.1998 23.2.1998 35

23.2.1998 23.2.1998 6

25.2.1998 25.2.1998 10

25.2.1998 25.2.1998 5

25.2.1998 25.2.1998 15

18.2.1998 26.2.1998 19

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

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommi- Rådet sider
sjonen

Endret forslag til et rådsdirektiv om fastsettelse av
en ramme for fellesskapstiltak på området
vannpolitikk (COM(97) 49 endelig)

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om
tilnærming av medlemsstatenes  lovgivning om
støyutslipp fra utstyr til utendørs bruk

Endret forslag til et rådsdirektiv om endring av
direktiv 92/14/EØF om begrensning i bruk av fly
omfattet av del II kapittel 2 i bind 1 av vedlegg 16
til konvensjonen om internasjonal sivil luftfart,
2. utgave (1988)

Forslag til et rådsdirektiv om vilkår for å yte
persontransporttjenester med roro-ferger og
høyhastighetsfartøyer i rutetrafikk i Fellesskapet

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv
om endring av direktiv 64/432/EØF om dyrehelse-
problemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet

Melding fra Kommisjonen til Rådet og Europa-
parlamentet: Overvåkning av fiskerivirksomhet i
samsvar med den felles fiskeripolitikk

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om
endring av direktiv 90/220/EØF om utsetting i
miljøet av genmodifiserte organismer

Kommisjonsmelding om gjennomføringen av
rådsdirektiv 96/29/Euratom av 13. mai 1996 om
fastsettelse av grunnleggende sikkerhetsstandarder
for vern av arbeidstakernes og allmennhetens helse
mot fare som følge av ioniserende stråling

Rapport fra Kommisjonen til Rådet om kostnadene
ved støttetiltak i 1996 til transport av visse typer
frukt og grønnsaker i henhold til rådsforordning
(EØF) nr. 3438/92

Forslag til en rådsforordning (EF) om obligatorisk
angivelse av andre opplysninger enn dem som er
fastsatt i direktiv 79/112/EØF på etiketten til visse
næringsmidler framstilt av genmodifiserte
organismer

Forslag til et rådsvedtak om godkjenning på vegne
av Fellesskapet av endringene til tillegg II og III til
Bern-konvensjonen om vern av ville europeiske
planter og dyr og deres naturlige leveområder,
vedtatt på det 17. møtet til konvensjonens faste
komité

Melding fra Kommisjonen til Rådet, Europa-
parlamentet, Den økonomiske og sosiale komité
og Regionkomiteen om dataproblemet knyttet
til år 2000

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse
av nærmere regler for anvendelsen av EF-
traktatens artikkel 93
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98-0009-NL

98-0060-B

98-0062-B

98-0063-I

98-0065-F

98-0066-F

98-0071-I

98-0072-D

98-0061-B

98-0078-B

98-0079-UK

(3)(4)(5)

8.4.1998

(4)

5.5.1998

5.5.1998

5.5.1998

5.5.1998

12.5.1998

18.5.1998

5.5.1998

18.5.1998

20.5.1998

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)

Forskrift om endring av arbeidsmiljøforskriften med
hensyn til regler om særavskrivning av investeringer i
driftsmidler til bedring av arbeidsmiljøet

Kongelig forordning om fastsettelse av avgiftsbeløpet
for innsamling og gjenvinning av batterier innenfor
rammen av miljøavgiftene

Kongelig forordning om bevis på kjøp i Belgia av
batterier som omfattes av en panteordning

Endring av artikkel 12 første ledd i lov nr. 352 av
8. oktober 1997

Forslag til lov om styrking av helsekontroll og
kontroll med hygienestandarden til nærings- og
nytelsesmidler

Utkast til vedtak om diverse bestemmelser som får
anvendelse ved produksjon av trykkapparater
(materialer, gjeldende standard, osv.)

Godkjenning av samsvar med gjeldende standarder for
sikkerhetsinnretninger og -systemer i forbindelse med
bygging og bruk av rullende arbeidsplattformer i
teatre.
Artikkel 28 i dekret nr. 626/94, endret ved artikkel
14 i dekret nr. 242/96, tilpasning til den tekniske
utvikling

Supplerende tekniske kontraktsvilkår og retningslinjer
for bygging av veiskjøter av asfalt i brodekker og
andre betongstrukturer (ZTV-BEL-FÜ), 1998,
tekniske leveringsvilkår for materialer brukt ved
bygging av veiskjøter av asfalt (TL-BEL-FÜ), 1998,
og regler for teknisk prøving av veiskjøter av asfalt
(TP-BEL-FÜ), 1998

Kongelig forordning om merking av beholdere for
drikkevarer, batterier og emballasje for visse
industriprodukter og om unntak fra plikt til angivelse
av pantebeløpet

Utkast til forskrift om fastsettelse av tekniske
standarder for installering og drift av
kabeldistribusjonsnett

Forskrift om reveoppdrett

(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.
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