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l i .

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 57/96 
av 28. oktober 1996

98/EØS/22/01

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 
avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 
15/96 av 4. mars 1996 om endring av EØS-avtaiens vedlegg II 
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifiseringH1).

Avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens beslutning 
nr. 13/96 av 1. mars 1996 om endring av EØS-avtalens vedlegg 
XX (MiljøX2).

Rådsforordning (EF) nr. 3093/94 opphever rådsforordning (EØF) 
nr. 594/91 av 4. mars 1991 om stoffer som bryter ned ozonlaget 
(EFT nr. L 67 av 14.3.1991, s. 1).

Rådsforordning (EF) nr. 3093/94 av 15. desember 1994 om stoffer 
som bryter ned ozonIaget(3) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE: 

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XV utgår teksten til nr. 12. 

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XX kapittel III etter nr. 21a (rådsdirektiv 
92/72/EØF) skal nytt nr. 21aa lyde:

0)

Í2)

(3)

EFT nr. L 124 av 23.5.1996, s. 17, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 22 
av 23.5.1996, s. 69.

EFT nr. L 124 av 23.5.1996, s. 15, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 22 
av 23.5.1996, s. 63.

EFT nr. L 333 av 22.12.1994, s. 1.

“21aa. 394 R 3093: Rådsforordning (EF) nr. 3093/94 av
15. desember 1994 om stoffer som bryter ned ozonlaget 
(EFT nr. L 333 av 22.12.1994, s. 1).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde 
med følgende tilpasninger:

a) I artikkel 3

i) nr. 1 til 6 skal ordene “nr. 8 til 12” endres til “nr. 8 til
10”,

ii) nr. 7 skal ordene “nr. 10 til 12” endres til “nr. 10”,

iii) nr. 1 får tredje og fjerde ledd ikke anvendelse,

iv) nr. 2 til 5 og nr. 7 får andre og tredje ledd ikke 
anvendelse,

v) får nr. 11 og 12 ikke anvendelse.

b) I artikkel 4

i) nr. 1 til 7 skal ordene “Med forbehold for nr. 10 skal 
hver produsent sørge for” endres til “Hver produsent 
skal sørge for”,

ii) nr. 8
får henvisningen til nr. 10 ikke anvendelse, 
får første strekpunkt siste ledd ikke anvendelse, 
får siste ledd ikke anvendelse,

iii) får nr. 10 ikke anvendelse.

c) Kapittel III får ikke anvendelse.

d) Artikkel 16 til 18 får ikke anvendelse.
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EFTA-statene skal sette i verk de tiltak på nasjonalt plan som er 
nødvendige for å etterkomme de tilsvarende bestemmelser i 
Montreal-protokollen og de tilsvarende tiltak i rådsforordning 
(EF) nr. 3093/94.”

Artikkel 3

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 3093/94 på islandsk og norsk, 
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, 
har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 1. november 1996, forutsatt at EØS- 
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 
103 nr. 1.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS- 
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 28. oktober 1996. 

For EØS-komiteen 

Formann

H. Hafstein
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3093/94 

av 15. desember 1994 

om stoffer som bryter ned ozonIaget(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 130 S nr. 1,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen('),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 C(3), og 

ut fra følgende betraktninger:

Det er fastslått at fortsatte utslipp i nåværende omfang av 
ozonnedbrytende stoffer forårsaker betydelig skade på ozonlaget.

Rådsforordning (EØF) nr. 594/91 av 4. mars 1991 om stoffer 
som bryter ned ozonlaget(4), ble endret ved forordning (EØF) nr. 
3952/92(5). På grunn av denne endringen er det av klarhetshensyn 
ønskelig å omarbeide førstnevnte forordning.

Med henblikk på Fellesskapets forpliktelser med hensyn til miljø 
og handel er alle medlemsstatene og Fellesskapet part i Wien- 
konvensjonen for beskyttelse av ozonlaget og Montreal- 
protokollen om stoff som reduserer ozonlaget, endret av partene 
i protokollen under deres annet møte i London.

På bakgrunn av ny vitenskapelig kunnskap har partene i Mon- 
treal-protokollen under sitt fjerde møte i København, der 
Fellesskapet og medlemsstatene spilte en ledende rolle, vedtatt 
annen endring av protokollen, som omfatter ytterligere tiltak for 
å beskytte ozonlaget.

Det må treffes tiltak på fellesskapsplan for å oppfylle Felles
skapets forpliktelser i henhold til konvensjonen og annen endring 
av protokollen, særlig med sikte på å regulere produksjonen og 
tilbudet av metylbromid og hydrobromfluor-karboner og tilbudet 
og bruken av hydroklorfluorkarboner i Fellesskapet.

Særlig på bakgrunn av den vitenskapelige kunnskap bør det i 
visse tilfeller innføres kontrolltiltak som er strengere enn tiltakene 
i annen endring av protokollen.

Det er ønskelig at tillatte bruksformål for ozonnedbrytende stoffer 
regelmessig gjennomgås ved hjelp av komitéframgangsmåten.

Det er nødvendig å følge utviklingen på markedet for ozonned
brytende stoffer, særlig for å sikre tilstrekkelig forsyning til 
vesentlige bruksformål, og utviklingen med hensyn til egnede 
erstatningsstoffer, men også å begrense til et minimum importen 
av ubrukte, gjenvunne og regenererte ozonnedbrytende stoffer 
som bringes i fri omsetning innen Fellesskapet.

Alle gjennomførbare forebyggingstiltak bør treffes for å hindre 
lekkasje av ozonnedbrytende stoffer, og det bør oppmuntres til 
gjenvinning av slike stoffer etter bruk med sikte på resirkulering 
eller sikker destruering -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 333 av 22.12.1994, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/96 av 28. oktober 1996 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 
standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XX (Miljø), se denne 
utgaven av EØS-tillegget til De europeiske Fellesskaps Tidende.

(') EFT nr. C 232 av 2S.8.1993, s. 6.

o  EFT nr. C 52 av 19.2.1994, s. 8.

(5) Europaparlamentsuttalelse av 8. februar 1994 (EFT nr. C 61 av 
28.2,1994, s. 114). Rådets felles holdning av 27. juli 1994 (EFT nr. C 301 
av 27.10.1994, s. 1). Europaparlamentsbeslutning av 17. november 1994 
(ennå ikke kunngjort i EFT).

(4) EFT nr. L 67 av 14.3.1991, s. 1.

(s) EFT nr. L 405 av 31.12.1992, s. 41.
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KAPITTEL I 

INNLEDENDE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde

Denne forordning får anvendelse på produksjon, import, eksport, 
tilbud, bruk og/ellér gjenvinning av klorfluorkarboner, andre fullt 
halogenerte klorfluorkarboner, haloner, tetraklorm etan 
(karbontetraklorid), 1 ,1 ,1-trikloretan, m etylbrom id, 
hydrobromfluorkarboner og hydroklorfluorkarboner. Den får også 
anvendelse på oversendelse av opplysninger om disse stoffene.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

— «protokollen», M ontreal-protokolien om stoff som 
reduserer ozonlaget, i den opprinnelige utgave fra 1987 
som justert i 1990 og 1992, den endrede utgave fra 1990 
som justert i 1992 eller den endrede utgave fra 1992,

— «part», enhver part i protokollen,

— «stat som ikke er part i protokollen», enhver stat eller 
regional organisasjon for økonomisk integrasjon som for et 
gitt kontrollert stoff ikke har godtatt å være bundet av 
kontrolltiltakene for stoffet,

—  «kontrollerte stoffer», klorfluorkarboner, andre fullt 
halogenerte klorfluorkarboner, haloner, tetraklormetan, 
1,1,1 -trikloretan, metylbromid, hydrobromfluorkarboner og 
hydroklorfluorkarboner, i ren form eller i blanding. Denne 
definisjonen omfatter ikke kontrollerte stoffer som finnes i 
andre bearbeidede produkter enn beholdere brukt til trans
port eller oppbevaring av slike stoffer, eller ubetydelige 
mengder kontrollerte stoffer som stammer fra utilsiktet eller 
tilfeldig produksjon under en framstillingsprosess, fra 
råstoffer som ikke har reagert, eller fra bruk av stoffene 
som prosesstoffer som forekommer i kjemiske stoffer som 
sporurenheter, eller som slippes ut ved framstilling eller 
håndtering av produktet,

— «klorfluorkarboner», de kontrollerte stoffene oppført i 
gruppe I i vedlegg I, medregnet isomerer av disse,

— «andre fullt halogenerte klorfluorkarboner», de kontrollerte 
stoffene oppført i gruppe II i vedlegg I, medregnet isomerer 
av disse,

— «haloner», de kontrollerte stoffene oppført i gruppe III i 
vedlegg I, medregnet isomerer av disse,

«tetraklormetan», det kontrollerte stoffet nevnt i gruppe
IV i vedlegg I,

«1,1,1-trikloretan», det kontrollerte stoffet nevnt i gruppe
V i vedlegg I,

«metylbromid», det kontrollerte stoffet nevnt i gruppe VI 
i vedlegg I,

«hydrobromfluorkarboner», de kontrollerte stoffene 
oppført i gruppe VII i vedlegg I, medregnet isomerer av 
disse,

«hydroklorfluorkarboner», de kontrollerte stoffene oppført 
i gruppe VIII i vedlegg I, medregnet isomerer av disse,

«produsent», enhver fysisk eller juridisk person som 
produserer kontrollerte stoffer innen Fellesskapet,

«produksjon», den mengde kontrollerte stoffer som 
produseres, fratrukket den mengde som destrueres ved hjelp 
av teknologi godkjent av partene, og fratrukket den mengde 
som i sin helhet anvendes som råstoff ved framstilling av 
andre kjemikalier. Mengder som gjenvinnes og regenereres, 
skal ikke betraktes som «produksjon»,

«foretak», enhver fysisk eller juridisk person som innen 
Fellesskapet produserer, resirkulerer med sikte på 
markedsføring eller bruker kontrollerte stoffer til industrielle 
eller kommersielle formål, som bringer slike importerte 
stoffer i fri omsetning innen Fellesskapet, eller som 
eksporterer slike stoffer fra Fellesskapet for industrielle 
eller kommersielle formål,

«ozonnedbrytende potensial», tallet som er oppført i den 
siste kolonnen i vedlegg I, og som viser hvor stor potensiell 
virkning hvert enkelt kontrollert stoff har på ozonlaget,

«beregnet nivå», en mengde som beregnes ved å multiplisere 
mengden av hvert enkelt kontrollert stoff med stoffets 
ozonnedbrytende potensial angitt i vedlegg I og ved å legge 
sammen, for hver gruppe kontrollerte stoffer i vedlegg I, de 
tallene som framkommer,

«industriell rasjonalisering», overføring, enten mellom parter 
i protokollen eller innen en medlemsstat, av hele eller en del 
av produksjonens beregnede nivå fra én produsent til en 
annen for å bedre den økonomiske effektiviteten eller for å 
møte en forventet forsyningssvikt som følge av avvikling 
av produksjonsanlegg,

«gjenvinning», innsamling og lagring av kontrollerte stoffer 
fra f.eks. maskiner, utstyr eller inneslutningsinnretninger i 
forbindelse med service eller før fjerning,
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— «resirkulering», gjenbruk av et gjenvunnet kontrollert stoff 
etter en grunnleggende rengjøringsprosess, f.eks. filtrering 
og tørking. Med kuldemidler innebærer resirkulering 
vanligvis al det aktuelle stoffel fylles på utstyret igjen, noe 
som ofte foregår på stedet,

— «re gener er ing», ny bearbeiding og oppgradering av et 
gjenvunnet kontrollert stoff gjennom prosesser som 
filtrering, tørking, destillering og kjemisk behandling for å 
gjenopprette bestemte bruksegenskaper ved stoffet; 
regenerering innebærer ofte bearbeiding utenfor anlegget, 
ved et sentralt anlegg.

KAPITTEL II 

AWIKLINGSPLAN 

Artikkel 3

Regulering av produksjonen av kontrollerte stoffer

1. Med forbehold for nr. 8 til 12 skal hver produsent sørge for

— at det beregnede nivå for egen produksjon av klor
fluorkarboner i tidsrommet 1. januar til 31. desember 1994 
ikke overstiger 15 % av det beregnede nivå for egen 
produksjon av klorfluorkarboner i 1986,

— ikke å produsere klorfluorkarboner etter 31. desember 1994.

Med forbehold for nr. 8 til 12 skal imidlertid hver produsent i 
medlemsstater der det beregnede nivå for produksjon av 
klorfluorkarboner var mindre enn 15 000 tonn i 1986, sørge for

— at det beregnede nivå for egen produksjon av klor
fluorkarboner i tidsrommet 1. januar til 31. desember 1994 
og i den påfølgende tolvmåneders-perioden ikke overstiger 
15 % av det beregnede nivå for egen produksjon av 
klorfluorkarboner i 1986,

— ikke å produsere klorfluorkarboner etter 31. desember 1995.

Etter innstilling fra medlemsstatene skal Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 anvende kriteriene i 
beslutning IV/25 truffet av partene i Montreal-protokollen til 
hvert år å fastsette for hvilke eventuelle vesentlige bruksformål 
det kan gis tillatelse til produksjon og import av klorfluorkarboner 
i Fellesskapet etter 31. desember 1994, og hvilke brukere som 
for eget formål kan dra nytte av de vesentlige bruksformålene. 
Slik produksjon og import kan tillates bare dersom egnede 
alternativer eller resirkulerte klorfluorkarboner ikke er tilgjengelige 
fra noen av partene i protokollen.

Kommisjonen skal utstede lisens til brukerne omhandlet i tredje 
ledd og skal underrette dem om hvilken bruk de er gitt tillatelse 
til, hvilke stoffer de har tillatelse til å bruke og i hvilke mengder.

En produsent kan av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjon foregår, få tillatelse til å produsere 
klorfluorkarboner etter 31. desember 1994 med sikte på å møte 
den tillatte etterspørsel fra brukerne omhandlet i tredje ledd. 
Vedkommende myndighet i den aktuelle medlemsstat skal på 
forhånd underrette Kommisjonen om at den akter å gi slik tillatelse.

2. Med forbehold for nr. 8 til 12 skal hver produsent sørge for

— at det beregnede nivå for egen produksjon av andre fullt 
halogenerte klorfluorkarboner i tidsrommet 1. januar til 
31. desember 1994 ikke overstiger 15 % av det beregnede 
nivå for egen produksjon av andre fullt halogenerte 
klorfluorkarboner i 1989,

— ikke å produsere andre fullt halogenerte klorfluor-karboner 
etter 31. desember 1994.

Etter innstilling fra medlemsstatene skal Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 anvende kriteriene i 
beslutning IV/25 truffet av partene i Montreal-protokollen til 
hvert ár å fastsette for hvilke eventuelle vesentlige bruksformål 
det kan gis tillatelse til produksjon og import av andre fullt 
halogenerte klorfluorkarboner i Fellesskapet etter 31. desember 
1994, og hvilke brukere som for eget formål kan dra nytte av de 
vesentlige bruksformålene. Slik produksjon og import kan tillates 
bare dersom egnede alternativer eller resirkulerte andre fullt 
halogenerte klorfluorkarboner ikke er tilgjengelige fra noen av 
partene i protokollen.

Kommisjonen skal utstede lisens til brukerne omhandlet i annet 
ledd og skal underrette dem om hvilken bruk de er gitt tillatelse 
til, hvilke stoffer de har tillatelse til å bruke og i hvilke mengder.

En produsent kan av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjon foregår, få tillatelse til å produsere 
andre fullt halogenerte klorfluorkarboner etter 31. desember 1994 
med sikte på å møte den tillatte etterspørsel fra brukerne 
omhandlet i annet ledd. Vedkommende myndighet i den aktuelle 
medlemsstat skal på forhånd underrette Kommisjonen om at den 
akter å gi slik tillatelse.

3. Med forbehold for nr. 8 til 12 skal hver produsent sørge for 
ikke å produsere haloner etter 31. desember 1993.

Etter innstilling fra medlemsstatene skal Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 anvende kriteriene i 
beslutning IV/25 truffet av partene i Montreal-protokollen til 
hvert år å fastsette for hvilke eventuelle vesentlige bruksformål 
det kan gis tillatelse til produksjon og import av haloner i 
Fellesskapet etter 31. desember 1993, og hvilke brukere som for 
eget formål kan dra nytte av de vesentlige bruksformålene. Slik 
produksjon og import kan tillates bare dersom egnede alternativer 
eller resirkulerte haloner ikke er tilgjengelige lia noen av partene 
i protokollen.



Nr. 22/6 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 4.6.1998

Kommisjonen skal utstede lisens til brukerne omhandlet i annet 
ledd og skal underrette dem om hvilken bruk de er gitt tillatelse 
til, hvilke stoffer de har tillatelse til â bruke og i hvilke mengder.

En produsent kan av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjon foregår, få tillatelse til å produsere 
haloner etter 31. desember 1993 med sikte på å møte den tillatte 
etterspørsel fra brukerne omhandlet i annet ledd. Vedkommende 
myndighet i den aktuelle medlemsstat skal på forhånd underrette 
Kommisjonen om at den akter å gi slik tillatelse.

4, Med forbehold for nr. 8 til 12 skal hver produsent sørge for

— ’ at det beregnede nivå for egen produksjon av tetraklormetan
i tidsrommet 1. januar til 31. desember 1994 ikke overstiger 
15 % av det beregnede nivå for egen produksjon av 
tetraklormetan i 1989,

— ikke å produsere tetraklormetan etter 31. desember 1994.

Etter innstilling fra medlemsstatene skal Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 anvende kriteriene i 
beslutning IV/25 truffet av partene i Montreal-protokollen til 
hvert år å fastsette for hvilke eventuelle vesentlige bruksformål 
det kan gis tillatelse til produksjon og import av tetraklormetan i 
Fellesskapet etter 31. desember 1994, og hvilke brukere som for 
eget formål kan dra nytte av de vesentlige bruksformålene. Slik 
produksjon og import kan tillates bare dersom egnede alternativer 
eller resirkulert tetraklormetan ikke er tilgjengelige fra noen av 
partene i protokollen.

Kommisjonen skal utstede lisens til brukerne omhandlet i annet 
ledd og skal underrette dem om hvilken bruk de er gitt tillatelse 
til, hvilke stoffer de har tillatelse til å bruke og i hvilke mengder.

En produsent kan av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjon foregår, få tillatelse til å produsere 
tetraklormetan etter 31. desember 1994 med sikte på å møte den 
tillatte etterspørsel fra brukerne omhandlet i annet ledd. 
Vedkommende myndighet i den aktuelle medlemsstat skal på 
forhånd underrette Kommisjonen om at den akter å gi slik tillatelse.

5. Med forbehold for nr. 8 til 12 skal hver produsent sørge for

— at det beregnede nivå for egen produksjon av 1,1,1- 
trikloretan i tidsrommet 1. januar til 31. desember 1994 og 
i den påfølgende tolvmånedersperioden ikke overstiger 50 % 
av det beregnede nivå for egen produksjon av 1,1,1- 
trikloretan i 1989,

— ikke å produsere 1,1,1-trikloretan etter 31. desember 1995.

Etter innstilling fra medlemsstatene skal Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 anvende kriteriene i 
beslutning IV/25 truffet av partene i Montreal-protokollen til

hvert år å fastsette for hvilke eventuelle vesentlige bruksformål 
det kan gis tillatelse til produksjon og import av 1,1,1-trikloretan 
i Fellesskapet etter 31. desember 1995, og hvilke brukere som for 
eget formål kan dra nytte av de vesentlige bruksformålene. Slik 
produksjon og import kan tillates bare dersom egnede alternativer 
eller resirkulert 1,1,1 -trikloretan ikke er tilgjengelige fra noen av 
partene i protokollen.

Kommisjonen skal utstede lisens til brukerne omhandlet i annet 
ledd og skal underrette dem om hvilken bruk de er gitt tillatelse 
til, hvilke stoffer de har tillatelse til å bruke og i hvilke mengder.

En produsent kan av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjon foregår, få tillatelse til å produsere
1,1,1-trikloretan etter 31. desember 1995 med sikte på å møte 
den tillatte etterspørsel fra brukerne omhandlet i annet ledd. 
Vedkommende myndighet i den aktuelle medlemsstat skal på 
forhånd underrette Kommisjonen om at den akter å gi slik tillatelse.

6. Med forbehold for nr. 8 til 12 skal hver produsent sørge for

— at det beregnede nivå for egen produksjon av metylbromid 
i tidsrommet 1. januar til 31. desember 1995 og i hver 
påfølgende tolvmånedersperiode ikke overstiger det 
beregnede nivå for egen produksjon av metylbromid i 1991,

— at det beregnede nivå for egen produksjon av metylbromid 
i tidsrommet 1. januar til 31. desember 1998 og i hver 
påfølgende tolvmånedersperiode ikke overstiger 75 % av 
det beregnede nivå for egen produksjon av metylbromid i 
1991.

Det beregnede nivå for hver produsents produksjon av 
metylbromid i henhold til dette nummer skal ikke omfatte den 
mengde som vedkommende produserer for karantenebruk eller 
behandling før forsendelse.

7. Med forbehold for nr. 10 til 12 skal hver produsent sørge 
for ikke å produsere hydrobromfluorkarboner etter 31. desember 
1995.

Etter innstilling fra medlemsstatene skal Kommisjonen etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 anvende kriteriene i bes
lutning IV/25 truffet av partene i Montreal-protokollen til hvert 
år å fastsette for hvilke eventuelle vesentlige bruksformål det kan 
gis tillatelse til produksjon og import av hydrobromfluorkarboner 
i Fellesskapet etter 31. desember 1995, og hvilke brukere som for 
eget formål kan dra nytte av de vesentlige bruksformålene. Slik 
produksjon og import kan tillates bare dersom egnede alternativer 
eller resirkulerte hydrobrom-fluorkarboner ikke er tilgjengelige 
fra noen av partene i protokollen.

Kommisjonen skal utstede lisens til brukerne omhandlet i annet 
ledd og skal underrette dem om hvilken bruk de er gitt tillatelse 
til, hvilke stoffer de har tillatelse til å bruke og i hvilke mengder.
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En produsent kan av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjon foregår, få tillatelse til å produsere 
hydrobromfluorkarboner etter 31. desember 1995 med sikte på 
å møte den tillatte etterspørsel fra brukerne omhandlet i annet 
ledd. Vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat skal 
på forhånd underrette Kommisjonen om at den akter å gi slik 
tillatelse.

8. I den utstrekning protokollen tillater det, kan vedkommende 
myndighet i den medlemsstat derden aktuelle produksjon foregår, 
tillate at en produsent overskrider de beregnede nivåer for 
produksjon fastsatt i nr. 1 til 6 for å møte de grunnleggende 
nasjonale behov hos parter i henhold til artikkel 5 i protokollen, 
forutsatt at de ekstra beregnede nivåer for produksjon i den 
aktuelle medlemsstat ikke overstiger de tillatte nivåer for dette 
formål i de aktuelle tidsrom i henhold til protokollens artikkel 
2 A til 2 E og artikkel 2 H. Vedkommende myndighet i den aktuelle 
medlemsstat skal på forhånd underrette Kommisjonen om at den 
akter å gi slik tillatelse.

9. I den utstrekning protokollen tillater det, kan vedkommende 
myndighet i den medlemsstat der den aktuelle produksjon foregår, 
tillate at en produsent overskrider de beregnede nivåer for 
produksjon fastsatt i nr. I til 5 og nr. 7 for å imøtekomme eventuelle 
vesentlige bruksformål hos parter i protokollen på deres 
anmodning. Vedkommende myndighet i den aktuelle medlemsstat 
skal på forhånd underrette Kommisjonen om at den akter å gi slik 
tillatelse.

10. I den utstrekning protokollen tillater det, kan vedkommende 
myndighet i den medlemsstat der den aktuelle produksjon foregår, 
tillate at en produsent overskrider de beregnede nivåer for 
produksjon fastsatt i nr. 1 til 9 med sikte på industriell 
rasjonalisering i medlemsstaten, forutsatt at de beregnede nivåer 
for produksjon i medlemsstaten ikke overstiger summen av de 
beregnede nivåer for produksjon for de innenlandske 
produsentene fastsatt i nr. 1 til 9 for de aktuelle tidsrom. 
Vedkommende myndighet i den aktuelle medlemsstat skal på 
forhånd underrette Kommisjonen om at den akter å gi slik 
tillatelse.

11. I den utstrekning protokollen tillater det, kan Kommisjonen 
i forståelse med vedkommende myndighet i den medlemsstat der 
den aktuelle produksjon foregår, tillate at en produsent 
overskrider de beregnede nivåer for produksjon fastsatt i nr. 1 til 
10 med sikte på industriell rasjonalisering mellom medlemsstater, 
forutsatt at de beregnede nivåer for produksjon i de aktuelle 
medlemsstater sammenlagt ikke overstiger summen av de 
beregnede nivåer for produksjon for de innenlandske 
produsentene fastsatt i nr. I til 10 for de aktuelle tidsrom. Det 
kreves godkjenning også fra vedkommende myndighet i den 
medlemsstat der produksjonen vil bli redusert.

12. I den utstrekning protokollen tillater det, kan Kommisjonen 
i forståelse med både vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjon foregår, og regjeringen i en tredjestat 
tillate at en produsent med sikte på industriell rasjonalisering

med tredjestaten legger sine beregnede nivåer for produksjon 
fastsatt i nr. 1 til 11 sammen med de beregnede nivåer for 
produksjon som er tillatt foren produsent i tredjestaten i henhold 
til protokollen og produsentens nasjonale lovgivning,, forutsatt 
at de beregnede nivåer for produksjon for de to produsenter 
sammenlagt ikke overstiger summen av de beregnede nivåer for 
produksjon som er tillatt for fellesskapsprodusenten i henhold 
til nr. 1 til 11, og de beregnede nivåer for produksjon som er tillatt 
for produsenten i tredjestaten i henhold til protokollen og 
tredjestatens nasjonale lovgivning.

Artikkel 4 

Regulering av tilbudet av kontrollerte stoffer

1. Med forbehold for nr. 10 skal hver produsent sørge for

— at det beregnede nivå for k lorfluorkarboner som 
vedkommende markedsfører eller bruker for eget formål i 
tidsrommet 1 .januar til 31. desember 1994, ikke overstiger 
15 % av det beregnede nivå for klorfluorkarboner som 
vedkommende markedsførte eller brukte for eget formål i 
1986,

— ikke å markedsføre klorfluorkarboner eller bruke dem for 
eget formål etter 31. desember 1994.

En produsent kan av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjon foregår, få tillatelse til å markedsføre 
klorfluorkarboner etter 31. desember 1994 med sikte på å møte 
den tillatte etterspørsel fra brukerne omhandlet i artikkel 3 nr. 1.

2. Med forbehold for nr. 10 skal hver produsent sørge for

-— at det beregnede nivå for andre fullt halogenerte 
klorfluorkarboner som vedkommende markedsfører eller 
bruker for eget formål i tidsrommet 1. januar til 31. desember 
1994, ikke overstiger 15 % av det beregnede nivå for andre 
fullt halogenerte klorfluorkarboner som vedkommende 
markedsførte eller brukte for eget formål i 1989,

— ikke å markedsføre andre fullt halogenerte klorfluorkarboner 
eller bruke dem for eget formål etter 31. desember 1994.

En produsent kan av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjonen foregår, få tillatelse til å 
markedsføre andre fullt halogenerte klorfluorkarboner etter 
31. desember 1994 med sikte på å møte den tillatte etterspørsel 
fra brukerne omhandlet i artikkel 3 nr. 2.

3. Med forbehold for nr. 10 skal hver produsent sørge for ikke
å markedsføre haloner eller bruke dem for eget formål etter 
31. desember 1993.

En produsent kan av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjon foregår, få tillatelse til å markedsføre 
haloner etter 31. desember 1993 med sikte på å møte den tillatte 
etterspørsel fra brukerne omhandlet i artikkel 3 nr. 3.
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4. Med forbehold for nr. 10 skal hver produsent sørge for

— at det beregnede nivå for tetraklormetan som vedkommende 
markedsfører eller bruker for eget formål i tidsrommet 1. 
januar til 31. desember 1994, ikke overstiger 15 % av det 
beregnede nivå for tetraklormetan som vedkommende 
markedsførte eller brukte for eget formål i 1989,

— ikke å markedsføre tetraklormetan eller bruke det for eget 
formål etter 31. desember 1994.

En produsent kan av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjon foregår, få tillatelse til å markedsføre 
tetraklormetan etter 31. desember 1994 raed sikte på å møte den 
tillatte etterspørsel fra brukerne omhandlet i artikkel 3 nr. 4.

5. Med forbehold for nr. 10 skal hver produsent sørge for

— at det beregnede nivå for 1,1,1-trikloretan som 
vedkommende markedsfører eller bruker for eget formål i 
tidsrommet 1. januar til 31. desember 1994 og i den 
påfølgende tolvmånedersperioden, ikke overstiger 50 % av 
det beregnede nivå for 1,1,1-trikloretan som vedkommende 
markedsførte eller brukte for eget formål i 1989,

— ikke å markedsføre 1,1,1 -trikloretan eller bruke det for eget 
formål etter 31. desember 1995.

En produsent kan av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjon foregår, få tillatelse til å markedsføre
1,1,1-trikloretan etter 31. desember 1995 med sikte på å møte 
den tillatte etterspørsel fra brukerne omhandlet i artikkel 3 nr. 5.

6. Med forbehold for nr. 10 skal hver produsent sørge for

— at det beregnede nivå for metylbromid som vedkommende 
markedsfører eller bruker for eget formål i tidsrommet
1. januar til 31. desember 1995 og i hver påfølgende 
tolvmånedersperiode, ikke overstiger det beregnede nivå 
for metylbromid som vedkommende markedsførte eller 
brukte for eget formål i 1991,

— at det beregnede nivå for metylbromid som vedkommende 
markedsfører eller bruker for eget formål i tidsrommet
1. januar til 31. desember 1998 og i hver påfølgende 
tolvmånedersperiode, ikke overstiger 75 %  av det beregnede 
nivå for metylbromid som vedkommende markedsførte eller 
brukte for eget formål i 1991.

Det beregnede nivå for metylbromid som hver produsent 
markedsfører eller bruker for eget formål i henhold til dette 
nummer, skal ikke omfatte den mengde som vedkommende 
markedsfører eller bruker for eget formål til karantenebruk eller 
behandling før forsendelse.

7. Med forbehold for nr. 10 skal hver produsent sørge for ikke 
å markedsføre hydrobromfluorkarboner eller bruke dem for eget 
formål etter 31. desember 1995.

En produsent kan av vedkommende myndighet i den medlemsstat 
der den aktuelle produksjon foregår, få tillatelse til å markedsføre 
hydrobromfluorkarboner etter 31. desember 1995 med sikte på å 
møte den tillatte etterspørsel fra brukerne omhandlet i artikkel 3 
nr. 7.

8. Med forbehold for nr. 10 skal

— det beregnede nivå for hydroklorfluorkarboner som 
produsenter eller importører markedsfører eller bruker for 
eget formål i tidsrommet 1. januar til 31. desember 1995 og 
i hver påfølgende tolvmånedersperiode, ikke overstige 
summen av:

— 2,6 % av det beregnede nivå for klorfluorkarboner som 
produsentene eller importørene markedsførte eller 
brukte for eget formål i 1989, og

— det beregnede nivå for hydroklorfluorkarboner som 
produsentene eller importørene markedsførte eller 
brukte for eget formål i 1989.

For dette formål skal Kommisjonen etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 16 tildele hver produsent eller importør 
en kvote når den samlede mengde som produsentene eller 
importørene markedsfører eller bruker for eget formål, når 
80 % av summen nevnt ovenfor, eller senest 1. januar 2000, 
alt etter hvilket av de to som inntreffer først,

— det beregnede nivå for hydroklorfluorkarboner som en 
produsent eller importør markedsfører eller bruker for eget 
formål i tidsrommet 1. januar til 31. desember 2004 og i 
hver påfølgende tolvmånedersperiode, ikke overstige 65 % 
av den tildelte kvoten,

— det beregnede nivå for hydroklorfluorkarboner som en 
produsent eller importør markedsfører eller bruker for eget 
formål i tidsrommet 1. januar til 31. desember 2007 og i 
hver påfølgende tolvmånedersperiode, ikke overstige 40 % 
av den tildelte kvoten,

— det beregnede nivå for hydroklorfluorkarboner som en 
produsent eller importør markedsfører eller bruker for eget 
formål i tidsrommet 1. januar til 31. desember 2010 og i 
hver påfølgende tolvmånedersperiode, ikke overstige 20 % 
av den tildelte kvoten,

— det beregnede nivå for hydroklorfluorkarboner som en 
produsent eller importør markedsfører eller bruker for eget 
formål i tidsrommet 1. januar til 31. desember 2013 og i 
hver påfølgende tolvmånedersperiode, ikke overstige 5 % 
av den tildelte kvoten,

— ingen produsent eller im portør m arkedsføre 
hydroklorfluorkarboner eller bruke demfor eget formål etter 
31. desember 2014.
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Kommisjonen kan etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 16 
endre de tildelte kvoter for hydroklorfluorkarboner i den 
utstrekning det er tillatt etter denne forordning.

9. Mengdene omhandlet i nr. 1 til 7 gjelder ubrukte stoffer 
som en produsent markedsfører eller bruker for eget formål innen 
Fellesskapet.

Mengdene omhandlet i nr. 8 gjelder ubrukte stoffer som en 
produsent eller importør markedsfører eller bruker for eget formål 
innen Fellesskapet, og som er produsert i eller importert til 
Fellesskapet.

10. Produsenter som har rett til å markedsføre eller bruke for 
eget formål en stoffgruppe omhandlet i denne artikkel, kan til 
enhver annen produsent i Fellesskapet overdra sin rett med hensyn 
til hele eller deler av den mengde som i henhold til denne artikkel 
er fastsatt for stoffgruppen. Produsenten som erverver retten, 
skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Overdragelse 
av retten til markedsføring eller bruk innebærer ikke ytterligere 
rett til produksjon.

Kommisjonen kan på anmodning fra en produsent treffe tiltak 
for å avhjelpe utilstrekkelighet ved dennes rett til å markedsføre 
hydroklorfluorkarboner eller bruke dem for eget formål, i den 
utstrekning protokollen tillater det.

Artikkel 5 

Regulering av bruken av hydroklorfluorkarboner

1. Fra den første dag i den sjette måned etter den dag denne 
forordning trer i kraft, er bruk av hydroklorfluorkarboner forbudt, 
unntatt

— som løsemidler,

— som kuldemidler,

— til produksjon av stivt isolasjonsskum og av integralskum 
for bruk til sikkerhetsformål,

—- til laboratoriebruk, herunder forskning og utvikling,

— som råstoff ved framstilling av andre kjemiske stoffer, og

— som bæregass for steriliseringsmidler i lukkede systemer.

2. Fra 1. januar 1996 er bruk av hydroklorfluorkarboner 
forbudt

— som løsemidler i systemer som ikke er lukket, herunder i 
åpne renseapparater og åpne tørkeanlegg uten kjøleflate, i 
klebemidler og formslippmidler når de ikke brukes i lukket 
utstyr, til avløpsrensing når hydroklorfluorkarboner ikke

gjenvinnes, og i aerosoler, med unntak av bruk som 
løsemiddel i reagenser for framkalling av fingeravtrykk på 
porøse flater som papir og med unntak av bruk som 
fikseringsmiddel for laserskrivere produsert før 1. januar 
1996,

—- i utstyr produsert etter 31. desember 1995 til følgende 
bruksformål:

a) som kuldemiddel i anlegg med direkte fordamping som 
ikke er lukket,

b) som kuldem iddel i kjøleskap og frysere til 
husholdningsbruk,

c) i klima-anlegg i biler,

d) i klima-anlegg i veigående offentlige transportmidler.

3. Fra 1. januar 1998 er bruk av hydroklorfluorkarboner 
forbudt i utstyr produsert etter 31. desember 1997 til følgende 
bruksformål:

— i klima-anlegg i skinnegående offentlige transportmidler,

— som bæregass for steriliseringsmidler i lukkede systemer.

4. Fra 1. januar 2000 er bruk av hydroklorfluorkarboner 
forbudt i utstyr produsert etter 31. desember 1999 til følgende 
bruksformål:

—  som kuldemiddel i kjølerom og kjølelagre til offentlig bruk 
og innen varedistribusjon,

— som kuldemiddel i utstyr med en tilført effekt på 150 kW 
eller mer,

med mindre det foreligger regler, sikkerhetsforskrifter eller andre 
lignende begrensninger som hindrer bruk av ammoniakk.

5. Import, overgang til fri omsetning eller markedsføring av 
utstyr som er underlagt en bruksbegrensning i henhold til denne 
artikkel, er forbudt fra den dag bruksbegrensningen trer i kraft. 
Utstyr som påviselig er produsert før den dag bruksbegrensningen 
trer i kraft, skal ikke omfattes av dette forbudet.

6. Kommisjonen kan foreta tilføyelser, strykninger eller 
endringer i listen i nr. 1 til 4 etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 
16 og på bakgrunn av den tekniske utvikling.
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KAPITTEL III 

HANDELSORDNING 

Artikkel 6 

Lisens for im port fra tredjestater

1. For overgang til fri omsetning innen Fellesskapet eller 
innenlands bearbeiding av kontrollerte stoffer skal det kreves 
framlegging av en importlisens, enten stoffene er ubrukte, 
gjenvunne eller regenerert. Lisensen skal utstedes av Kommisjonen 
etter at det er fastslått at artikkel 6, 7, 8 og 12 er overholdt. 
Kommisjonen skal oversende en kopi av lisensen til vedkommende 
myndighet i den medlemsstat stoffene skal importeres til. Hver 
medlemsstat skal for dette formål utpeke vedkommende 
myndighet.

2. Søknad om lisens skal inneholde:

a) importørens og eksportørens navn og adresse,

b) eksportstat,

c) beskrivelse av hvert kontrollert stoff, herunder:

— varebeskrivelse,

—  posisjon i Den kombinerte nomenklatur,

— stoffets beskaffenhet (ubrukt, gjenvunnet eller 
regenerert),

— stoffmengde i kilogram,

d) angivelse av formålet med importen (destruering ved hjelp 
av teknologi godkjent av partene, resirkulering, bruk som 
råstoff eller annen bruk av det kontrollerte stoffet),

e) sted og dato for planlagt import, dersom dette er kjent.

3. Kommisjonen kan kreve et sertifikat som bekrefter 
beskaffenheten til stoffene som skal importeres.

Artikkel 7

Im port av kontrollerte stoffer fra tredjestater

1. Med forbehold for artikkel 4 nr. 8 og med mindre stoffene 
er beregnet på destruering ved hjelp av teknologi godkjent av 
partene, bruk som råstoff ved framstilling av andre kjemiske stoffer 
eller karantenebruk eller behandling før forsendelse, skal overgang 
til fri omsetning innen Fellesskapet av kontrollerte stoffer 
importert fra tredjestater være underlagt mengdebegrensninger. 
Begrensningene skal fastsettes etter framgangsmåten i artikkel
16.

2. Fellesskapet skal åpne kvotene som er fastsatt i vedlegg II 
eller i artikkel 4 nr. 8, og som får anvendelse i hver 
tolvmånedersperiode fastsatt i nevnte vedlegg eller i artikkel 4 
nr. 1, og skal fordele dem blant foretak etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 16.

3. Kommisjonen kan endre kvotene fastsatt i vedlegg II etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 16.

4. Kommisjonen kan tillate import til Fellesskapet av 
kontrollerte stoffer utover mengdene fastsatt i artikkel 4 nr. 8 og 
i vedlegg II for å møte den tillatte etterspørsel fra brukerne 
omhandlet i artikkel 3 nr. 1 til 5 og nr. 7.

5. E tter fram gangsm åten fastsatt i artikkel 16 kan 
Kommisjonen gi foretak tillatelse til innen Fellesskapet å bringe 
i fri omsetning kontrollerte stoffer som er beregnet på destruering 
ved hjelp av teknologi godkjent av partene, bruk som råstoff ved 
framstilling av andre kjemiske stoffer eller karantenebruk eller 
behandling før forsendelse.

Artikkel 8

Im port av kontrollerte stoffer fra stater som ikke er part i 
protokollen

1. Overgang til fri omsetning innen Fellesskapet av ubrukte, 
gjenvunne eller regenererte klorfluorkarboner, andre fullt 
halogenerte klorfluorkarboner, haloner, tetraklormetan eller 1,1,1- 
trikloretan importert fra stater som ikke er part i protokollen, er 
forbudt.

2. Ett år etter ikrafttredelsesdatoen for annen endring av 
protokollen er overgang til fri omsetning innen Fellesskapet av 
ubrukte, gjenvunne eller regenererte hydrobromfluorkarboner 
importert fra stater som ikke er part i protokollen, forbudt. 
Kommisjonen skal kunngjøre ikrafttredelsesdatoen for nevnte 
endring i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 9

Im port av produkter som inneholder kontrollerte stoffer, 
fra stater som ikke er part i protokollen

1. Med forbehold for beslutningen nevnt i nr. 4 er overgang til 
fri omsetning innen Fellesskapet av produkter som inneholder 
klorfluorkarboner eller haloner og er importert fra stater som 
ikke er part i protokollen, forbudt.

2. Med forbehold for beslutningen nevnt i nr. 4 er overgang til 
fri omsetning innen Fellesskapet av produkter som inneholder 
andre fullt halogenerte klorfluorkarboner, tetraklormetan eller
1,1,1-trikloretan og er importert fra stater som ikke er part i 
protokollen, forbudt.



4.6.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 22/11

3. Med forbehold for beslutningen nevnt i nr. 4 er overgang til 
fri omsetning innen Fellesskapet av stoffer som inneholder 
hydrobromfluorkarboner og er importert fra tredjestater som 
ikke er part i protokollen, forbudt.

4. Kommisjonen kan foreta tilføyelser, strykninger eller 
endringer i listen i vedlegg V etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 16 og på bakgrunn av lister utarbeidet av partene.

Artikkel 10

Import av produkter framstilt med kontrollerte stoffer fra 
stater som ikke er part i protokollen

På bakgrunn av partenes beslutning skal Rådet etter forslag fra 
Kommisjonen vedta regler for overgang til fri omsetning innen 
Fellesskapet av produkter som er importert fra stater som ikke 
er part i protokollen, og som er framstilt med kontrollerte stoffer 
og med sikkerhet kan identifiseres som slike produkter, men som 
ikke inneholder slike stoffer. Identifiseringen av produktene skal 
skje i henhold til regelmessig teknisk rådgivning som ytes partene. 
Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

Artikkel 11

Eksport av kontrollerte stoffer til stater som ikke er part 
i protokollen

1. Eksport av ubrukte, gjenvunne eller regenererte 
klorfluorkarboner, andre fullt halogenerte klorfluorkarboner, 
haloner, tetraklormetan eller 1,1,1 -trikloretan fra Fellesskapet til 
stater som ikke er part i protokollen, er forbudt.

2. Ett år etter datoen kunngjort i De Europeiske Fellesskaps 
Tidende i henhold til artikkel 8 nr. 2 er eksport av ubrukte, 
gjenvunne eller regenererte hydrobromfluorkarboner fra 
Fellesskapet til stater som ikke er part i protokollen, forbudt.

Artikkel 12

Ekstraordinær tillatelse til å handle med stater som ikke 
er part i protokollen

Som unntak fra artikkel 8, artikkel 9 nr. 1,2 og 3 og artikkel 11 
kan Kommisjonen tillate handel med en stat som ikke er part i 
protokollen, med kontrollerte stoffer og produkter som inneholder 
og/eller er framstilt med ett eller flere slike stoffer, dersom det i et 
møte mellom partene fastslås at staten fullt ut overholder 
protokollens artikkel 2, 2 A til 2 E, 2 G og 4 og har framlagt 
opplysninger om dette som fastsatt i protokollens artikkel 7. 
Kommisjonen skal treffe sin beslutning etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 16.

Artikkel 13

Handel med territorier som ikke omfattes av protokollen

1. Med forbehold for en beslutning i henhold til nr. 2 får 
artikkel 8, 9 og 11 samme anvendelse på territorier som ikke 
omfattes av protokollen, som på stater som ikke er part i 
protokollen.

2. Dersom myndighetene i et territorium som ikke omfattes 
av protokollen, fullt ut overholder protokollens artikkel 2,2 A til 
2 E, 2 G og 4 og har framlagt opplysninger om dette som fastsatt 
i protokollens artikkel 7, kan Kommisjonen beslutte at 
bestemmelsene i artikkel 8, 9 og 11 delvis eller i sin helhet ikke 
får anvendelse på territoriet.

Kommisjonen skal treffe sin beslutning etter framgangsmåten 
fastsatt i artikkel 16.

KAPITTEL IV

UTSLIPPSKONTROLL

Artikkel 14

Gjenvinning av brukte kontrollerte stoffer

Fra den første dag i den tjerde måned etterden dag denne forordning 
trer i kraft, skal klorfluorkarboner, andre fullt halogenerte 
klorfluorkarboner, haloner, tetraklormetan, 1,1,1-trikloretan, 
hydrobromfluorkarboner og hydroklorfluorkarboner som finnes 
i

— kommersielle og industrielle kulde- og klima-anlegg,

— utstyr som inneholder løsemidler, og

— brannvernsystemer

gjenvinnes, dersom det er praktisk mulig med sikte på destruering 
ved hjelp av teknologi godkjent av partene eller ved hjelp av 
annen miljømessig godtakbar destrueringsteknologi eller med sikte 
på resirkulering eller regenerering i forbindelse med service og 
vedlikehold av anleggene eller utstyret eller før demontering eller 
fjerning av dem. For dette formål kan medlemsstatene fastsette 
minstekrav til servicepersonalets kvalifikasjoner.

Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen av rådsdirektiv 
75/442/EØF av 15. juli 1975 om avfallO eller tiltak truffet av 
medlemsstatene for å gjennomføre direktivets bestemmelser.

Kommisjonen skal innen 31. desember 1994 framlegge en r apport 
for Europaparlamentet og Rådet om medlemsstatenes iverksetting 
av bestemmelsene i denne artikkel.

(') EFT nr. L 194 av 25.7.1975, s. 47. Direktivet endret ved direktiv 91/156/
EØF (EFT nr. L 78 av 26.3.1991, s. 32) og ved direktiv 9U692/EØF (EFT 
nr. L 377 av 31.12.1991, s. 48).
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Artikkel 15 

Lekkasje av kontrollerte stoffer

1. Fra den første dag i den fjerde måned etter den dag denne 
forordning trer i kraft, skal alle gjennomførbare forebyggingstiltak 
treffes for å hindre lekkasje av klorfluorkarboner, andre fullt 
halogenerte klorfluorkarboner, haloner, tetraklorm etan,
1,1,1-trikloretan, hydrobrom fluorkarboner og 
hydroklorfluorkarboner fra kommersielle og industrielle kulde- 
og klima-anlegg, fra brannvernsystemer og fra utstyr som 
inneholder løsemidler, ved framstilling, installering, drift og serv
ice. For dette formål kan medlemsstatene fastsette minstekrav til 
servicepersonalets kvalifikasjoner.

2. Fra den første dag i den fjerde måned etter den dag denne 
forordning trer i kraft, skal alle gjennomførbare forebyggingstiltak 
treffes for å hindre lekkasje av metylbromid fra utgassingsanlegg 
og ved virksomhet der metylbromid brukes. For dette formål kan 
medlemsstatene fastsette minstekrav til servicepersonalets 
kvalifikasjoner.

3. Fra den første dag i den fjerde måned etter den dag denne 
forordning trer i kraft, skal alle gjennomførbare forebyggingstiltak 
treffes for å hindre lekkasje av kontrollerte stoffer brukt som 
råstoff ved framstilling av andre kjemiske stoffer.

4. Fra den første dag i den fjerde måned etter den dag denne 
forordning trer i kraft, skal alle gjennomførbare forebyggingstiltak 
treffes for å hindre lekkasje av kontrollerte stoffer som utilsiktet 
produseres ved framstilling av andre kjemiske stoffer.

KAPITTEL V

FORVALTNING, OVERSENDELSE AV OPPLYSNINGER 
OG SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 16

Forvaltning

Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av 
representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens 
representant.

Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen et utkast 
til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om utkastet 
innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye saken 
haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt i 
traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal treffe 
etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen skal 
stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt som 
fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes umiddelbart. 
Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens uttalelse, skal 
imidlertid Kommisjonen omgående underrette Rådet om dem. I

dette tilfellet kan Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene 
den har vedtatt, i høyst én måned regnet fira den dag underretningen 
blir gitt.

Rådet kan med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning innen 
fristen fastsatt i tredje ledd.

Artikkel 17 

Oversendelse av opplysninger

1. a) Fra og med 1995 skal hver produsent, importør og/eller
eksportør av kontrollerte stoffer innen 31. mars hvert år
oversende Kommisjonen, med kopi til vedkommende
myndighet i den aktuelle medlemsstat, opplysninger om:

— samlet egen produksjon,

— egen produksjon for å møte den tillatte etterspørsel 
fra brukerne omhandlet i artikkel 3 nr. 1 til 5 og nr. 7,

— økning i egen produksjon som fastlagt i artikkel 3
nr. 8 for å møte de grunnleggende nasjonale behov hos 
parter i henhold til artikkel 5 i protokollen,

— økning i egen produksjon som fastlagt i artikkel 3 nr. 9 
for å imøtekomme eventuelle vesentlige bruksformål 
hos parter i protokollen,

— økning i egen produksjon som fastlagt i artikkel 3
nr. 10, 11 og 12 i forbindelse med industriell
rasjonalisering som det er gitt tillatelse til,

— resirkulert mengde,

— mengde destruert ved hjelp av teknologi godkjent av 
partene,

— egen lagerbeholdning,

— overgang til fri omsetning innen Fellesskapet av 
importerte ubrukte stoffer, spesifisert etter stater som 
er part og stater som ikke er part i protokollen,

— import til Fellesskapet for å møte den tillatte 
etterspørsel fra brukerne omhandlet i artikkel 3 nr. 1 
til 5 og nr. 7,

— eksport av produksjon fra Fellesskapet, spesifisert 
etter stater som er part og stater som ikke er part i 
protokollen,

—  produksjon som er markedsført eller brukt for 
vedkommendes eget formål innen Fellesskapet,

— mengde brukt som råstoff ved framstilling av andre 
kjemiske stoffer,
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for hvert av de kontrollerte stoffene for tidsrommet
1. januar til 31. desember i det foregående år.

Uten hensyn til ovennevnte forpliktelse skal oversendelsen 
omhandlet i dette nummer for tidsrommet 1. januar til 
31. desember 1993 skje senest den siste dag i den fjerde 
måned etter den dag denne forordning trer i kraft.

b) Med hensyn til artikkel 4 nr. 8 skal hver produsent eller 
importør av hydroklorfluorkarboner den siste dag i kvartalet 
etter at denne forordning trer i kraft, og deretter den siste 
dag i hvert kvartal, oversende Kommisjonen, med kopi til 
vedkommende myndighet i den aktuelle medlemsstat, 
opplysninger om:

— egen produksjon av hydroklorfluorkarboner 
markedsført eller brukt for eget formål innen 
Fellesskapet,

— egen im port av hydroklorfluorkarboner til 
Fellesskapet.

2. Hver bruker omhandlet i artikkel 3 nr. 1 til 5 og nr. 7 skal 
senest 31. mars hvert år fra og med 1996 for klorfluorkarboner, 
andre fullt halogenerte klorfluorkarboner, haloner og 
tetraklormetan og fra og med 1997 for 1,1,1-trikloretan og 
hydrobromfluorkarboner, oversende Kommisjonen opplysninger 
om sin bruk og brukt mengde av stoffene som vedkommende er 
gitt tillatelse til i henhold til de aktuelle numre i artikkel 3, med 
kopi til vedkommende myndighet i de medlemsstater der bruken 
foregår.

3. Hver produsent, im portør og/eller eksportør av 
metylbromid i 1991 skal senest den siste dag i den fjerde måned 
etter den dag denne forordning trer i kraft, oversende Kommisjonen 
opplysningene nevnt i nr. 1 for 1991, med kopi til vedkommende 
myndighet i den aktuelle medlemsstat. Hver produsent, importør 
og/eller eksportør skal dessuten opplyse hvilken mengde som er 
brukt i forbindelse med karantene og til behandling før 
forsendelse.

4. Kommisjonen skal treffe egnede tiltak med sikte på at 
oversendte opplysninger behandles fortrolig.

Artikkel 18

Tilsyn

1. Når K om m isjonen utfører oppgavene som denne 
forordning pålegger den, kan den innhente alle nødvendige

opplysninger fra regjering og vedkommende myndighet i 
medlemsstater og fra foretak.

2. Når Kommisjonen oversender et foretak en anmodning om 
opplysninger, skal den samtidig oversende en kopi av 
anmodningen til vedkommende myndighet i den medlemsstat der 
foretaket har sitt hovedkontor, sammen med en erklæring som 
angir grunnene for at den ønsker opplysningene.

3. Vedkommende myndighet i medlemsstatene skal foreta de 
undersøkelser som Kommisjonen anser for nødvendige i henhold 
til denne forordning.

4. Dersom Kommisjonen og vedkommende myndighet i den 
medlemsstat der undersøkelsene skal foretas, kommer til enighet 
om det, skal Kommisjonens tjenestemenn bistå vedkommende 
myndighets tjenestemenn i utførelsen av deres oppgaver.

5. Kommisjonen skal treffe egnede tiltak med sikte på at 
opplysninger som innhentes i henhold til denne artikkel, 
behandles fortrolig.

Artikkel 19 

Straffetiltak

Medlemsstatene skal fastsette de straffetiltak som får anvendelse 
ved overtredelse av bestemmelsene i denne forordning eller av 
nasjonale tiltak for å sikre iverksettingen av den.

Artikkel 20

1. Forordning (EØF) nr. 594/91 oppheves.

2. Henvisninger til forordningen som oppheves ved nr. 1, skal 
forstås som henvisninger til denne forordning.

Artikkel 21 

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den fjerde dag etter at den er kunngjort 
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 15. desember 1994.

For Rådet 

A. MERKEL

Formann
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VEDLEGG I

Stoffer som omfattes av forordningen

Gruppe Stoff Ozonned
brytende potensialO

Gruppe I CFClj (KFK- 11) 1,0
CF2C12 (KFK- 12) 1,0
C2F5C13 (KFK-113) 0,8
C2F4C12 (KFK-114) 1,0
C2F5C1 (KFK-115) 0,6

Gruppe II CF3C1 (KFK- 13) 1,0
C2FC15 (KFK-111) 1,0
C2F2C14 (KFK-112) 1,0
C3FC17 (KFK-211) 1,0
C3F2C16 (KFK-212) 1,0
C3F,C15 (KFK-213) 1,0
C3F4C14 (KFK-214) 1,0
C3FSC13 (KFK-215) 1,0
C3F6CI2 (KFK-216) 1,0
C3F7C1 (KFK-217) 1,0

Gruppe III CF2BrCl (halon-1211). 3,0
CF3Br (haIon-1301) 10,0
C2F4Br2 (halon-2402) 6,0

Gruppe IV CC14 (tetraklormetan) 1,1

Gruppe V C2H3CL(2) (1,1)1 -trikloretan) 0,1

Gruppe VI CHjBr (metylbromid) 0,7

Gruppe VII CHFBr2 1,00
CHF2Br 0,74
CHjFBr 0,73
C2HFBr4 0,8
C2HF2Br3 1,8
C2HF3Br2 1,6
C2HF4Br 1,2
C2H2FBr3 1,1
C2H2F2Br2 1,5
C2H2F3Br 1,6
C2H3FBr2 1,7
C2H3F2Br 1,1
C2H4FBr 0,1
C3HFBr6 1,5
C3HF2Brs 1,9
C3HF3Br4 1,8
C3HF4Br3 2,2
C3HF5Br2 2,0
c 3HF6Br 3,3

C 3H 2F B r 5 1,9
C3H2F2Br4 2,1
C3H2F3Br3 5,6
C3H2F4Br2 7,5
C3H2F5Br 1,4
CJHLFBr3 3 4 1,9
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Gruppe Stoff Ozonned
brytende potensial(')

C3H3F2Br3 3,1
C3H3F3Br2 2,5
C3H3F4Br 4,4
C3H4FBr3 0,3
C3H4F2Br2 1,0
C3H4F3Br 0,8

Gruppe VII (forts.) C3H;FBr2 0,4
C3H5F2Br 0,8
C,H,FBr> 0 0,7

Gruppe VIII c h f c i2 (HKFK- 21) 0,040
c h f 2ci (HKFK- 22) 0,055
CH2FC1 (HKFK- 31) 0,020
c 2h f c i4 (HKFK-121) 0,040
c 2h f 2c i3 (HKFK-122) 0,080
c 2h f 3c i2 (HKFK-123)0 0,020
c 2h f 4ci (HKFK-124X3) 0,022
c 2h 2f c i3 (HKFK-131) 0,050
c 2h 2f 2c i2 (HKFK-132) 0,050
c 2h 2f 3ci (HKFK-133) 0,060
c 2h ,f c i2 (HKFK-141) 0,070
c h 3f c i2 (HKFK-14ib)(3) 0,110
c 2h 3f 2c i (HKFK-142) 0,070
c h 3f 2c i (HKFK-142b)(3) 0,065
C,H FC12 4 (HKFK-151) 0,005
CJHFCL-> 0 (HKFK-221) 0,070
c 3h f 2c i5 (HKFK-222) 0,090
c 3h f 3c i4 (HKFK-223) 0,080
c h fi 4 ,> (HKFK-224) 0,090
c 3h f 5c i2 (HKFK-225) 0,070
c f 3c f ,c h c i2 (HKFK-225ca)(3) 0,025
c f 2c if 2c h c if (HKFK-225cb)(3) 0,033
C,HF*C1i o (HKFK-226) 0,100
C3H2FC15 (HKFK-231) 0,090
c 3h 2f 2c i4 (HKFK-232) 0,100
c 3h 2f 3c i3 (HKFK-233) 0,230
c 3h 2f 4c i2 (HKFK-234) 0,280
c 3h 2f 5c i (HKFK-235) 0,520
c 3h 3f c i4 (HKFK-241) 0,090
c 3h 3f 2c i3 (HKFK-242) 0,130
c 3h 3f 3c i2 (HKFK-243) 0,120
c 3h 3f 4ci (HKFK-244) 0,140
c 3h 4f c i3 (HKFK-251 ) 0,010
c 3h 4f 2c i2 (HKFK-252) 0,040
c 3h 4f 3c i (HKFK-253) 0,030
c 3h 5f c i2 (HKFK-261) 0,020
c 3h 5f 2c i (HKFK-262) 0,020
c 3h 6f c i (HKFK-271) 0,030

(') Disse ozonnedbrytende potensialcne er anslag basert på nåværende kunnskap og vil regelmessig bli gjennomgått og 
revidert på bakgrunn av beslutninger truffet av partene i Montreal-protokollen om stoff som reduserer ozonlaget.

(J) Denne formelen omfatter ikke 1,1,2-trikIorctan.

(J) Angivelse av det kommersielt mest gangbare stoffet, som fastsatt i protokollen.
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VEDLEGG n

Mengdebegrensninger på import fra tredjestater

(beregnede nivåer uttrykt i tonn)

Stoff 
For tolvmåneders- 

perioder fra 1. januar 
til 31. desember Gruppe I Gruppe II Gruppe III Gruppe IV Gruppe V Gruppe VI Gruppe VII

1993 1 161 14 700 1288 2 378
1994 348 4 0 386 1 189
1995 0 0 0 1 189 11 530
1996 0 11 530 0
1997 11 530
1998 8 648
1999 8 648
2000 8 648
2001 8 648
2002 8 648
2003 8 648
2004 8 648
2005 8 648
2006 8 648
2007 8 648
2008 8 648
2009 8 648
2010 8 648
2011 8 648
2012 8 648
2013 8 648
2014 8 648
2015 8 648

deretter 8 648
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VEDLEGG III

Den kombinerte nomenklaturs (KN) kode og varebeskrivelse for stoffene nevnt
i vedlegg I og II

KN-kode Varebeskrivelse

2903 40 10 -----------Triklorfluormetan
2903 40 20 -----------Diklordifluormetan
2903 40 30 -----------Triklortrifluoretan
2903 40 40 -----------Diklortetrafluoretan
2903 40 50 ----------- Klorpentafluoretan
2903 40 61 -----------— Klortrifluormetan, pentaklorfluoretan, tetraklordi-

fluoretan, heptaklorfluorpropan, heksaklordifluorpropan, 
pentaklortrifluorpropan, tetraklortetrafluorpropan, 
triklorpentafluorpropan, diklorheksafluorpropan eller 
klorheptafluorpropan

2903 40 70 — -------Bromtrifluormetan
2903 40 80 -----------Dibromtetrafluoretan
2903 40 91 -----------Bromklordifluormetan
2903 14 00 -------Tetraklormetan
2903 19 10 -----------1,1,1-trikloretan
2903 30 33 -----------Brommetan (metylbromid)

ex 2903 40 98 -----------Hydrobromfluorkarboner
ex 2903 4069 -----------Hydroklorfluorkarboner
ex 3823 90 96 -—- —- —-----Blandinger som inneholder stoffer som hører inn under

KN-kode 2903 40 10, 2903 40 20, 2903 40 30,
2903 40 40,2903 40 50 eller 2903 40 61

ex 3823 90 97 ---------------Blandinger som inneholder stoffer som hører inn under
KN-kode 2903 40 70,2903 40 80, 2903 40 91 eller 
3823 90 96

ex 3823 90 98 -----------Blandinger som inneholder stoffer som hører inn under
KN-kode 2903 14 00 eller 2903 19 10
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VEDLEGG IV

Samlet mengdebegrensning på produsenters og importørers markedsføring og bruk for eget 
formål av hydroklorfluorkarboner innen Fellesskapet

For tolvmånedersperioder 
fra 1. januar til 31. desember

Gruppe VIIIO

Største mengde 
(ozonnedbrytende 
potensial i tonn)

Prosentandel av 
største mengde

1995 7 655 100%
1996 7 655 100%
1997 7 655 100%
1998 7 655 100%
1999 7 655 100%
2000 7 655 100%
2001 7 655 100%
2002 7 655 100%
2003 7 655 100%
2004 4 975 65 %
2005 4 975 65%
2006 4 975 65%
2007 3 062 40%
2008 3 062 40%
2009 3 062 40%
2010 1531 20%
2011 1531 20%
2012 1 531 20%
2013 383 5%
2014 383 5%
2015 0 0%

(') Største mengde består av 2,6 % av de KFK og 100 % av de HKFK som produsentene markedsførte eller brukte for eget
formål i 1989-

VEDLEGG V

KN-koder(]) for produkter som inneholder kontrollerte stoffer

1. Klima-anlegg for biler og lastebiler

KN-koder

8701 20 10—8701 90 90
8702 10 11—8702 90 90
8703 10 10—8703 90 90
8704 10 11— 8704 90 90
8705 10 00—8705 90 90
8706 00 11—8706 00 99

(') Disse tollkodene er angitt til veiledning for medlemsstatenes tollmyndigheter.
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2. Kulde- og klima-anlegg/varmepumper til husholdningsbruk og kommersiell bruk 

Kjøleskap:

KN-koder

8418 10 10—8418 29 00 
8418 50 11—8418 50 19 
8418 61 10— 8418 69 99

Frysere:

KN-koder

8418 10 10—8418 29 00 
8418 30 10—8418 30 99 
8418 40 10—8418 40 99 
8418 50 11—8418 50 19 
8418 61 10—8418 61 90 
8418 69 10—8418 69 99

Avfuktingsapparater:

KN-koder

8415 10 00— 8415 83 90 
8424 89 00 
8479 89 10 
8479 89 80

Vannkjølere:

KN-koder

8419 60 00 
8419 89 80

Ismaskiner:

KN-koder

8418 10 10—8418 29 00 
8418 30 10—8418 30 99 
8418 40 10—8418 40 99 
8418 50 11—8418 50 19 
8418 61 10—8418 61 90 
8418 69 10—8418 69 99 
8479 89 80
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Klima-anlegg og varmepumper:

KN-koder

8415 10 00—8415 83 90 
8418 61 10—8418 61 90 
8418 69 10—8418 69 99 
8418 99 10—8418 99 90

3. Aerosolprodukter, unntatt aerosoler til medisinsk bruk 

Næringsmidler:

KN-koder

0404 90 11—0404 90 99 
1517 90 10— 1517 90 99 
2106 90 91 
2106 90 99

Maling og lakk, tilberedte vannpigmentfarger og fargestoffer:

KN-koder

3208 10 10—3208 10 90 
3208 20 10—3208 20 90
3208 90 10—3208 90 99
3209 10 00—3209 90 00
3210 00 10—3210 00 90 
3212 90 90

1

Parfymeprodukter, kosmetiske produkter og toalettartikler:

KN-koder

3303 00 10—3303 00 90
3304 30 00
3304 99 00
3305 10 00—3305 90 90
3306 10 00—3306 90 00
3307 10 00—3307 30 00 
3307 49 00
3307 90 00

Overflateaktive stoffer:

KN-koder

3402 20 10—3402 20 90
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Tilberedte smøremidler:

KN-koder

3403 11 00
3403 19 10—3403 19 99 
3403 91 00
3403 99 10—3403 99 90

Pusse- og polermidler:

KN-koder

3405 10 00 
3405 20 00 
3405 30 00 
3405 40 00
3405 90 10—3405 90 90

Varer av brennbare materialer:

KN-koder

3606 10 00

insektmidler, rottegift, soppdrepende midler, ugressmidler osv.:

KN-koder

3808 10 10—3808 10 90 
3808 20 10—3808 20 80 
3808 30 11—3808 30 90 
3808 40 10—3808 40 90 
3808 90 10—3808 90 90

Etterbehandlingsmidler osv. :

KN-koder

3809 10 10—3809 10 90 
3809 91 00—3809 93 00

Sammensatte organiske løsemidler osv. :

KN-koder

3814 00 10—3814 00 90
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Tilberedte væsker for avising:

KN-koder

3820 00 00

Produkter fra kjemisk industri og industri knyttet til den:

KN-koder

3823 90 10 
3823 90 60 
3823 90 70
3823 90 81—3823 90 98

Silikon er i ubearbeidet form:

KN-koder

3910 00 00

Våpen:

KN-koder

9304 00 00

4. Bærbare brannslokkingsapparater

KN-koder

8424 10 10—8424 10 99

5. Isolasjonsplater, paneler og rørkledning

KN-koder

3917 21 10—3917 40 90
3920 10 21—3920 99 90
3921 11 00—3921 90 90
3925 10 00—3925 9080
3926 90 10—3926 90 99

6. Prepolymerer

KN-koder

3901 10 10—3911 90 90



4.6.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.22/23

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 98/EØS/22/02

nr. 37/97 
av 27. juni 1997 

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 
områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR - Artikkel 1

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 
avtalen, særlig artikkel 86 og 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning 
nr. 83/96 av 13. desember 1996(l).

Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til også å omfatte 
et flerårig fellesskapsprogram for å fremme det språklige mangfold 
i Fellesskapet i informasjonssamfunnet (rådsvedtak 96/664/
EF)(2).

Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet 
samarbeid mulig fra 1 .januar 1997 -

BESLUTTET FØLGENDE:

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1997. 

For EØS-komiteen 

Formann 

C. Day

(') EFT nr. L î 45 av 5.6.1997, s. 45, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 24 av
5.6.1997, s. 1.

Ç-) EFT nr. L 306 av 28.11.1996, s. 40.

I avtalens protokoll 31 artikkel 2 nr. 5 skal nytt strekpunkt lyde:

“- 396 D 0664: Rådsvedtak 96/664/EF av 21. november 1996
om vedtaking av eit fleirårig program for å fremje 
språkmangfaldet i Fellesskapet i informasjonssamfunnet 
(EFT nr. L 306 av 28.11.1996, s. 40).”

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 1. juli 1997, forutsatt at EØS- 
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 
103 nr. 1. Den får anvendelse fra 1. januar 1997.

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS- 
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 98/EØS/22/03

nr. 38/97 
av 27. juni 1997

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige 
områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 
avtalen, særlig artikkel 86 og 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens beslutning 
nr. 8/94 av 7. juni 1994(').

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 7 nr. 5 etter første strekpunkt 
(rådsbeslutning 93/379/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

“- 397 D 0015: Rådsavgjerd 97/15/EF av 9. desember 1996
om eit tredje fleirårig program for små og mellomstore 
føretak (SMF) i Den europeiske unionen ( 1997-2000) (EFT 
nr. L 6 av 10.1.1997, s. 25)”

Artikkel 2

Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til også å omfatte Denne beslutning trer i kraft 1. juli 1997, forutsatt at EØS-
det tredje flerårige programmet for små og mellomstore foretak komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
(1997 - 2000) (rådsavgjerd 97/15/EFX2). 103 nr. 1. Den får anvendelse fra 1. januar 1997.

Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gj øre et slikt utvidet Artikkel 3
samarbeid mulig fra 1. januar 1997 -

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS- 
BESLUTTET FØLGENDE: tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1997. 

For EØS-komiteen 

Formann 

C. Day

(') EFT nr. L 198 av 30.7.1994, s. 142, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 25
av 30.7.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 6 av 10.1.1997, s. 25.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 98/EØS/22/04

nr. 83/97 
av 31. oktober 1997 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR- Artikkel 2

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 
avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning 
nr. 18/97 av 24. mars 1997(‘).

Kommisjonsdirektiv 97/15/EF av 25. mars 1997 om vedtaking 
av Eurocontrol-standardar og om endring av rådsdirektiv 
93/65/EØF om definisjon og bruk av samsvarende tekniske 
spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr og systemer for styring 
av lufttrafikken(2) skal innlemmes i avtalen.

Tilpasning a) til rådsdirektiv 63/65/EØF i avtalens vedlegg XIII 
skal endres -

BESLUTTET FØLGENDE: 

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII nr. 66c (rådsdirektiv 93/65/EØF) skal 
følgende tilføyes:

endret ved:

397 L 0015: Kommisjonsdirektiv 97/15/EF av 25. mars 
1997 (EFT nr. L 95 av 10.4.1997, s. 16).”

Utferdiget i Brussel, 31. oktober 1997. 

For EØS-komiteen 

Formann 

E. Bull

(■) EFT nr. L 182 av 10.7.1997, s. 52, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 29
av 10.7.1997, s. 88.

I avtalens vedlegg XIII nr. 66c (rådsdirektiv 93/65/EØF) skal 
tilpasning a) lyde:

“a) følgende skal tilføyes listen oppført i vedlegg II:

Norge

Luftfartsverket 
Postboks 8124 Dep.
N-0032 Oslo

Oslo Lufthavn A/S 
Postboks 100 
N-2060 Gardermoen.”

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsdirektiv 97/15/EF på islandsk og norsk, 
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, 
har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 1. november 1997, forutsatt at 
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens 
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS- 
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(2) EFT nr. L 95 av 10.4.1997, s. 16.
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KOMMISJONSDIREKTIV 97/15/EF 

av 25. mars 1997

om vedtaking av Eurocontrol-standardar og om endring av rådsdirektiv 
93/65/EØF om definisjon og bruk av samsvarende tekniske 

spesifikasjoner for anskaffelse av utstyr og systemer for styring av
lufttrafikken(*)

(Tekst som er relevant for EØS)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR-

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 93/65/EØF av 19. juli 1993 om 
definisjon og bruk av samsvarende tekniske spesifikasjoner for 
anskaffelse av utstyr og systemer for styring av lufttrafikken(l ), 
særleg artikkel 3 og artikkel 5 nr. 2, og

Artikkel 1

Dei obligatoriske delane av Eurocontrol-spesifikasjonane i dei 
følgjande dokumenta med Eurocontrol-standardar vert vedtekne 
i den grad dei er naudsynte for å gjennomføre eit integrert europeisk 
system for styring av lufttrafikken:

Eurocontrol-standarden for direktekopla datautveksling (on
line data interchange, OLDI), første utgåva (Eurocontrol- 
referanse 001-92),

ut frå desse synsmåtane:

I samsvar med artikkel 3 i direktiv 93/65/EØF skal Kommisjonen 
identifisere og vedta Eurocontrol-standardar.

Eurocontrol-standarden for presentasjon av data utveksla 
mellom lufttrafikktenester (Air Traffic Services Data Ex
change Presentation, ADEXP) (Eurocontrol-referanse 
002-93).

Vedlegg I til direktiv 93/65/EØF inneheldei rettleiande liste over 
Eurocontrol-standardar, og denne lista bør vere så fullstendig 
som råd er.

I vedlegg II til direktiv 93/65/EØF er det oppført ei oversikt over 
offentlege oppdragsgjevarar som har ansvaret for innkjøp av 
flysikringsutstyr, og denne oversikta må ajourførast.

Eurocontrol har vedteke to standardar, og dei må gjerast 
obligatoriske. Likeins må den rettleiande lista i vedlegg I endrast 
som følgje av at Eurocontrol har innført EATCHIP-programmet.

Vedlegg II må endrast for å ta omsyn til endringar som 
medlemsstatane har gjeve melding om, og for å leggje til offentlege 
oppdragsgjevarar i dei nye medlemsstatane.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med 
fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt i medhald av direktiv 
93/65/EØF -

Artikkel 2

Vedlegg I til direktiv 93/65/EØF vert bytt ut med vedlegget til 
dette direktivet.

Artikkel 3

I vedlegg II til direktivet vert det gjort følgjande endringar:

1. Dei offentlege oppdragsgjevarane for Eurocontrol, Belgia,
Danmark, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Portugal og Det 
sameinte kongeriket vert endra som følgjer:

EUROCONTROL

Rue de la Fusée 96 
B-l 130 Bruxelles

Belgia

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET: Régie des voies aériennes (RVA/RLW) 
Centre Communication Nord (CCN) 
Rue du Progrès 80 
Boîte 2
B-1030 Bruxelles

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 95 av 10.4.1997, s. 16, cr 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/97 av 31. oktober 1997 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se denne utgaven 
av EØS-tillegget til De europeiske Fellesskaps Tidende.

<*) TEF nr. L 187 av 29.7.1993, s. 52.
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Danmark

Statens Luftfartsvæsen 
(Civil Aviation Administration)
Postbox 744 
DK-København SV

Billund Lufthavn 
Postbox 10 
DK-7190 Billund

Københavns Lufthavne A/S 
Postbox 74 
Flyvervej 11 
DK-2770 Kastrup

Frankrike

Ministre chargé de l’aviation civile 
Direction générale de l’aviation civile 
48, rue Camilie-Desmoulins 
F-92452 Issy-les-Moulineaux Cedex

og, innanfor ansvarsområdet deira:

Aéroports de Paris 
291, boulevard Raspa il 
F-75675 Paris Cedex 14

Hellas

Ministry of Transport and Communications
Civil Aviation Authority
General Directorate of Air Navigation

som særleg delegerer til:

Electronics Division 
Vasileos Georgiou 1 
PO Box 73751 -16604 Elliniko 
GR-Athens

Irland

The Irish Aviation Authority 
Aviation House 
Hawkins Street 
IRL-Dublin 2

Aer Rianta Cpt.
Dublin Airport 
IRL-County Dublin

Italia

ENAV
Ente Nazionale di Assistenza al Volo

Via Salaria, 715 
1-00138 Roma

Portugal

ANA-E.P. (Empresa Publica de Aeroportos e Navegaçâo 
Aérea)
RuaD, Edificio 120 
Aeroporto de Lisboa 
P-1700 Lisboa

Det forente kongerike

National Air Traffic Services Ltd 
CAA House 
45-59 Kingsway 
UK-London WC2B 6TE

2. Følgjande offentlege oppdragsgjevarar vert lagde til i 
oversikta:

Østerrike

Austro Control GmbH 
Schnirchgasse 11 
A-1030 Wien

Finland

Ilmailulaitos/Luftfartsverket 
(CAA Finland)
PO Box 50 
FIN-01531 Vantaa

Sverige

Swedish Civil Aviation Administration
Luftfartsverket
Vikboplan 11
S-601 79 Norrköping

Artikkel 4

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei føresegnene som er 
naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan 1. desember 
1997. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.
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Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei 
ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til direktivet 
når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga 
skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei 
viktigaste intemrettslege føresegnene som dei vedtek på det 
området som dette direktivet omfattar. Kommisjonen skai melde 
frå til dei andre medlemsstatane om dette.

Artikkel 5

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det ei kunngjort 
i Tidend fo r  Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 6

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. mare 1997. 

For Kommisjonen 

Neil KINNOCK 

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG 

«VEDLEGG I

OMRÅDER SOM ER OMFATTET AV EUROCONTROL-STANDARDER 
OMHANDLET I ARTIKKEL 3

Veiledende liste

Kommunikasjonssystemer

Navigasjonssystemer

Overvåkingssystemer

Databehandlingssystemer

Framgangsmåter for styring av luftrom og lufttrafikk 

Driftsbestemmelser for og operative krav til styring av lufttrafikk 

Menneskelige ressurser»
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EØS-KOMITEENS BESJLUTNING 98/EØS/22/05

nr. 84/97 
av 12. november 1997

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 
avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIV er endret ved EØS-komiteens beslutning 
nr. 12/97 av 14. mars 1997(’).

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 1983/830 og nr. 1984/83(3) 
av 22. juni 1983 om anvendelse av EF-traktatens artikkel 85 nr. 
3 på grupper av henholdsvis enedistribusjonsavtaler og avtaler 
om eksklusiv kjøpsplikt er allerede innlemmet i avtalen.

1. Nytt strekpunkt skal lyde:

397 R 1582: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1582/97 
av 30. juli 1997 (EFT nr. L 214 av 6.8.1997, s. 27).”

2. Tilpasning e) utgår.

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XIV nr. 3 (kommisjonsforordning (EØF) 
nr. 1984/83) gjøres følgende endringen

1. Nytt strekpunkt skal lyde:

“- 397 R 1582: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1582/97
av 30. juli 1997 (EFT nr. L 214 av 6.8.1997, s. 27).”

Ettersom gyldighetsperioden for forordning (EØF) nr. 1983/83 
og nr. 1984/83 utløper 31. desember 1997, har imidlertid EF- 
kommisjonen besluttet å endre forordningene ved å forlenge 
gyldighetsperioden til 31. desember 1999.

For å opprettholde rettssikkerheten for foretak og et ensartet 
europeisk økonomisk samarbeidsområde, skal kommisjons
forordning (EF) nr. 1582/97 av 30. juli 1997 om endring av 
forordning (EØF) nr. 1983/83 og (EØF) nr. 1984/83 om 
anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av 
henholdsvis enedistribusjonsavtaler og avtaler om eksklusiv 
kjøpsplikt^4) innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIV nr. 2 (kommisjonsforordning (EØF) 
nr. 1983/83) gjøres følgende endringer:

2. Tilpasning e) utgår.

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 1582/97 på islandsk 
og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne 
beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 13. november 1997, forutsatt at 
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens 
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS- 
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 12. november 1997. 

For EØS-komiteen 

Formann 

E. Bull

O  EFT nr. L 182 av 10.7.1997, s. 42, og EØS-tillegget til EF-tidende
nr. 29 av 10.7.1997, s. 46.

(3) EFT nr. L 173 av 30.6.1983, s. 1.

(J) EFT nr. L 173 av 30.6.1983, s. 5.

(4) EFT nr. L 214 av 6.8.1997, s. 27.



4.6.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.22/31

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1582/97 

av 30. juli 1997 

om endring av forordning (EØF) nr. 1983/83 og (EØF) nr. 1984/83 om 
anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av henholdsvis 

enedistribusjonsavtaler og avtaler om eksklusiv kjøpsplikt(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning nr. 19/65/EØF av 2. mars 
1965 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av 
avtaler og samordnet opptreden(' ), sist endret ved tiltredelses
akten for Østerrike, Finland og Sverige, særlig artikkel 1,

etter offentliggjøring av utkast til forordning(2 ),

etter samråd med Den rådgivende komité for konkurransesaker 
og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 1983/83(3) og EØF) nr. 
1984/83(4), sist endret ved tiltredelsesakten for Østerrike, Fin
land og Sverige, om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på 
grupper av henholdsvis enedistribusjonsavtaler og avtaler om 
eksklusiv kjøpsplikt, opphører å gjelde 31. desember 1997.

Kommisjonen har offentliggjort en grønnbok om vertikale 
begrensninger i Fellesskapets konkurransepolitikk for å få satt i 
gang en bred offentlig debatt om anvendelsen av traktatens artikkel 
85 nr. 1 og 3 på avtaler mellom foretak med virksomhet på 
forskjellige økonomiske plan, herunder enedistribusjonsavtaler, 
avtaler om eksklusiv kjøpsplikt og franchiseavtaler.

Det bør settes av tilstrekkelig tid til å avslutte denne debatten, 
undersøke resultatene og trekke konklusjoner for den framtidige 
konkurransepolitikken på området.

Dette arbeidet kan ikke gjøres ferdig tidsnok til at nye regler kan 
vedtas og offentliggjøres innen 31. desember 1997.

Av hensyn til foretakenes rettssikkerhet bør forordning (EØF) 
nr. 1983/83 og (EØF) nr. 1984/83 endres ved at gyldighetstiden 
forlenges til 31. desember 1999 da kommisjonsforordning (EØF) 
nr. 4087/88 av 30. november 1988 om anvendelse av traktatens 
artikkel 85 nr. 3 på grupper av franchiseavtaler(5 ) opphører å 
gjelde -

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1

I artikkel 10 i forordning (EØF) nr. 1983/83 endres datoen 
«31. desember 1997» til «31. desember 1999».

Artikkel 2

I artikkel 19 i forordning (EØF) nr. 1984/83 endres datoen 
«31. desember 1997» til «31. desember 1999».

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort 
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 30. juli 1997.

For Kommisjonen 

Karel VAN M IERT

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 214 av 6.8.1997, s. 27, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/97 av 12. november 1997 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De europeiske Fellesskaps Tidende. (S) EFT nr. L 359 av 28.12.1988 s. 46.

0) EFT nr. 36 av 6.3.1965, s. 533/65.

(2) EFT nr. C 121 av 19.4.1997, s. 7.

(-') EFT nr. L 173 av 30.6.1983, s. 1.

(J) EFT nr. L 173 av 30.6.1983, s. S.
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EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen 
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 
avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XV er endret ved EØS-komiteens beslutning 
nr. 58/96 av 28. oktober 1996(!)-

Rådsforordning (EF) nr. 3094/95 av 22. november 1995 om støtte 
til skipsbyggingsindustrien(2), endret ved rådsforordning (EF) 
nr. 1904/96(3), som omfatter Fellesskapets forpliktelser etter 
OECD-avtalen om anvendelse av normale konkurransevilkår 
innen kommersiell skipsbyggingsindustri, skal innlemmes i 
avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XV etter nr. lb  (rådsdirektiv 90/684/EØF) 
skal nytt nr. lc lyde:

“ lc. 395 R 3094: Rådsforordning (EF) nr. 3094/95 av 
22. desember 1995 om støtte til skipsbyggingsindustrien 
(EFT nr. L 332 av 30.12.1995, s. 1), endret ved:

396 R  1904: Rådsforordning (EF) nr. 1904/96 av 
27. september 1996 om endring av forordning (EF) 
nr. 3094/95 om støtte til skipsbyggingsindustrien 
(EFT nr. L 251 av 3.10.1996, s. 5).

Forordningens bestemmelser skal, for denne avtales formål, 
gjelde med følgende tilpasninger:

a) med “traktatens artikkel 92” skal forstås “EØS- 
avtalens artikkel 61”,

b) med “traktatens artikkel 93” skal forstås “EØS- 
avtalens artikkel 62”,

c) i artikkel 7 nr. 1 og artikkel 7 nr. 2 skal med ordene 
“forenlig med det felles marked” forstås “forenlig med 
denne avtales virkemåte”,

il) i artikkel 7 nr. 1 får andre punktum ikke anvendelse,
e) i artikkel 7 nr. 2 får andre punktum ikke anvendelse,
f) artikkel 7 nr. 3 får ikke anvendelse.”

Artikkel 2

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 3094/95 og rådsforordning 
(EF) nr. 1904/96 på islandsk og norsk, som er vedlagt de 
respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme 
gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 13. november 1997, forutsatt at 
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens 
artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS- 
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 12. november 1997. 

For EØS-komiteen 

Formann 

E. Bull

0  EFT nr. L 182 av 10.7.1997, s. 28, og EØS-tillegget til EF-tidende 
nr. 29 av 10.7.1997, s. 1.

(2) EFT nr. L 332 av 30.12.1995, s. 1.

o  EFT nr. L 251 av 3.10.1996, S. 5.
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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 3094/95 

av 22. desember 1995 

om støtte til skipsbyggingsindustrien(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 92 nr. 3 bokstav e), artikkel 94 og 113,

under henvisning til forslag fra KommisjonenC ),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2 ),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(3 ) og

ut fra følgende betraktninger:

Rådsdirektiv 90/684/EØF av 21. desember 1990 om støtte til 
skipsbyggingsindustrien(4) opphører å gjelde 31. desember 1995.

Det er innenfor rammen av Organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling (OECD) inngått en avtale mellom Det 
europeiske fellesskap og visse tredjestater om normale 
konkurransevilkår i den kommersielle skipsbyggingsindustrien(5 ).

Gyldighetstiden for direktivets nåværende regler vil måtte 
forlenges midlertidig dersom OECD-avtalen ikke trer i kraft
1. januar 1996.

Avtalen vil ventelig tre i kraft 1. januar 1996 etter at alle 
avtalepartene har deponert sine ratifikasjons-, godtakelses- eller 
godkjenningsdokumenter.

I henhold til avtalen fjernes all direkte støtte til skipsbyggings
industrien, unntatt støtte av sosial karakter og støtte til forskning
og utvikling innenfor visse øvre grenser.

Nevnte avtale tilla ter indirekte stø ttetiltak  for 
skipsbyggingsindustrien i form av kredittstøtte og lånegarantier 
for skipsredere, forutsatt at de er i samsvar med OECDs 
overenskomst om eksportkreditter for skip.

OECD-avtalen om normale konkurransevilkår i den kommersielle 
skipsbyggingsindustrien og de bestemmelser i fellesskapsretten 
som bygger på avtalen, er av største betydning.

Kommisjonens myndighet i henhold til traktatens artikkel 85,86, 
92 og 93 gir den rett til å gripe inn i tilfelle av konkurransevridende 
tiltak eller praksis, og tiltak som Kommisjonen treffer i forbindelse 
med slike tiltak eller slik praksis fra skipsverftenes side, utgjør en 
integrert del av den årlige rapporten som framlegges for 
medlemsstatene.

Ovennevnte avtale kan tas opp til ny vurdering tre år etter at den 
er trådt i kraft -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1

I denne forordning menes med

a) «skipsbygging»: bygging i Fellesskapet av selvdrevne, 
sjøgående kommersielle fartøyer, dvs.

— fartøyer på minst 100 bt som brukes til transport av 
passasjerer og/eller gods,

— fartøyer på minst 100 bt til særlige formål (for 
eksempel m udringsfartøyer, isbrytere, unntatt 
flytedokker og flyttbare innretninger),

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 332 av 30.12.199S, s.l, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/97 av 12. november 1997 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se denne utgaven 
av EØS-tillegget til De europeiske Fellesskaps Tidende.

(') EFT nr. C 304 av 15.11.1995, s. 21.

(2) EFT nr. C 339 av 18.12.1995.

(3) Uttalelse avgitt 23. november 1995 (ennå ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT nr. L 380 av 31.12.1990, s. 27. Direktivet sist endret ved direktiv
94/73/EF (EFT nr. L 351 av 31.12.1994, s. 10).

<J) EFT nr. C 375 av 30.12.1994, s. 3.
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— slepebåter på minst 365 kW, Artikkel 2

— fiskefartøyer på minst 100 bt til eksport utenfor 
Fellesskapet, og

— flytende og flyttbare uferdige skrog av ovennevnte 
fartøyer.

Krigsskip samt ombygging som er gjort eller nye 
konstruksjoner som er tilføyd på andre fartøyer 
utelukkende for militære formål, skal være unntatt, forutsatt 
at slike tiltak eller framgangsmåter i forbindelse med slik 
ombygging eller slike nye konstruksjoner ikke er skjulte 
tiltak til fordel for kommersiell skipsbyggings-industri, som 
er i strid med denne forordning,

b) «reparasjon av skip»: reparasjon eller utbedring i 
Fellesskapet av selvdrevne, sjøgående kommersielle fartøyer 
som definert i bokstav a),

c) «ombygging av skip»: ombygging i Fellesskapet, med 
forbehold for bestemmelsene i artikkel 5, av selvdrevne, 
sjøgående kommersielle fartøyer som definert i bokstav a), 
forutsatt at ombyggingsarbeidet medfører betydelige 
endringer av lastearrangementet, skroget, framdrifts- 
maskineriet eller bekvemmelighetene for passasjerene,

d) «selvdrevet, sjøgående fartøy»: et fartøy som ved eget 
framdriftsmaskineri og eget styringssystem er fullt ut 
navigerbart på åpent hav,

e) «OECD-avtale»: avtalen om normale konkurransevilkår i 
den kommersielle skipsbyggingsindustrien,

f) «støtte»: statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 92 og 
93. Dette skal omfatte ikke bare støtte som gis av staten 
selv, men også støtte som gis av regionale eller lokale 
myndigheter eller andre offentlige organer, samt støtte som 
eventuelt inngår i finansieringstiltak som treffes direkte 
eller indirekte av medlemsstatene i forbindelse med 
skipsbyggings-, skipsombyggings- eller skipsreparasjons- 
foretak, og som ikke kan anses som en virkelig tilførsel av 
risikokapital i samsvar med vanlig markedsøkonomisk 
investeringspraksis,

g) «tilknyttet enhet»: enhver fysisk eller juridisk person

i) som eier eller kontrollerer en skipsbygger, eller

ii) som direkte eller indirekte eies eller kontrolleres av en 
skipsbygger, enten gjennom aksjeandeler eller på 
annen måte. Kontroll anses å foreligge så snart en 
person eller en skipsbygger eier eller har kontroll over 
mer enn 25 % av den totale eierandel i den annen part.

1. Støtte som direkte eller indirekte gis særskilt til bygging, 
ombygging eller reparasjon av skip, som definert i denne 
forordning, og som er finansiert av medlemsstatene eller deres 
regionale eller lokale myndigheter eller ved statlige midler i enhver 
form, kan anses forenlig med det felles marked bare dersom den 
er i samsvar med bestemmelsene i denne forordning. Dette gjelder 
ikke.bare foretak som deltar i slik virksomhet, men også 
tilknyttede enheter.

2. Støtte som gis i henhold til denne forordning, skal ikke 
knyttes til vilkår som innebærer forskjellsbehandling av varer 
med opprinnelse i andre medlemsstater.

KAPITTEL n

TILTAK SOM ER FORENLIGE MED DET FELLES 
MARKED

Artikkel 3

Sosial støtte

1. Støtte til dekning av kostnader i forbindelse med tiltak som 
er til fordel utelukkende for arbeidstakere som mister 
pensjonsytelser, blir oppsagt eller hvis ansettelsesforhold 
i det berørte skipsbyggings-, skipsombyggings- eller 
skipsreparasjonsforetaket på annen måte har opphørt per
manent, kan anses forenlig med det felles marked når slik 
støtte er knyttet til bortfall eller reduksjon av skipsverfts 
virksomhet, til konkurs eller til omstilling til annen 
virksomhet enn bygging, ombygging eller reparasjon av 
skip.

2. Kostnader der støtte i henhold til denne artikkel kan anses 
berettiget, er særlig:

— utbetalinger til arbeidstakere som blir oppsagt eller 
førtidspensjonert,

— kostnader i forbindelse med rådgivningstjenester 
overfor arbeidstakere som blir oppsagt eller vil bli 
oppsagt eller blir førtidspensjonert, herunder 
skipsverftenes utbetalinger for å lette etablering av 
små foretak som er uavhengige av disse skipsverftene, 
og hvis virksomhet ikke hovedsakelig består i bygging, 
ombygging eller reparasjon av skip,

— utbetalinger til arbeidstakere i forbindelse med 
omskolering'.
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Artikkel 4 

Støtte til forskning og utvikling

1. Offentlig støtte til forskning og utvikling som gis til 
skipsbyggings-, skipsombyggings- eller skipsreparasjons- 
industrien, kan anses som forenlig med det felles marked dersom 
denne offentlige støtten er knyttet til

i) grunnforskning,

ii) industriell grunnforskning, forutsatt at støttens omfang er 
begrenset til 50 % av de støtteberettigede kostnader,

iii) anvendt forskning, forutsatt at støttens omfang er begrenset 
til 35 % av de støtteberettigede kostnader,

iv) utvikling, forutsatt at støttens omfang er begrenset til 25 % 
av de støtteberettigede kostnader.

2. Største tillatte omfang i forbindelse med støtte til forskning 
og utvikling som utføres av små og mellomstore bedrifter(* ), skal 
være 20 prosentpoeng høyere enn prosentdelene angitt i nr. 1 ii),
iii) og iv).

3. I denne artikkel får følgende definisjoner anvendelse i 
forbindelse med støtte til forskning og utvikling:

a) Støtteberettigede kostnader skal utelukkende omfatte:

i) utgifter til instrumenter, materiell, grunn og bygninger, 
i den utstrekning disse benyttes til sæ rskilte 
forsknings- og utviklingsprosjekter,

ii) utgifter til forskere, teknikere og annet personale, i 
den utstrekning disse er tilknyttet særskilte forsknings- 
og utviklingsprosjekter,

iii) rådgivningstjenester og tilsvarende tjenester, herunder 
ekstern forskning, teknisk kunnskap, patenter osv.,

iv) faste kostnader (infrastruktur og støttetjenester) 
knyttet til forsknings- og utviklingsprosjekter, 
forutsatt at de ikke overstiger 45 % av de samlede 
prosjektkostnadene ved industriell grunnforskning, 
20 % ved anvendt forskning og 10 % ved utvikling,

b) med «grunnforskning» menes forskningsvirksomhet som 
på uavhengig grunnlag utøves av institusjoner for høyere 
utdanning eller forskningsinstitutter med sikte på å utvide 
den alminnelige vitenskapelige og tekniske kunnskap, og 
som ikke er knyttet til industrielle eller kommersielle formål,

c) med «industriell grunnforskning» menes nyskapende 
teoretisk og eksperimentelt arbeid som har som formål å 
oppnå en bedre forståelse av vitenskapelige og tekniske

lovmessigheter i alminnelighet, og som kan få anvendelse i 
en industriell sektor eller på et særskilt foretaks virksomhet,

d) med «anvendt forskning» menes undersøkelser eller 
eksperimentelt arbeid på grunnlag av resultatene av 
grunnforskningen med sikte på gjøre det lettere å nå 
særskilte praktiske mål som f.eks. å utvikle nye produkter, 
produksjonsprosesser eller tjenester. Anvendt forskning 
avsluttes vanligvis med utvikling av en første prototype og 
omfatter ikke arbeid som har som hovedmål å utforme, 
utvikle eller prøve produkter eller tjenester for salgsformål,

e) med «utvikling» menes system atisk anvendelse av 
vitenskapelig og teknisk kunnskap ved utforming, utvikling, 
prøving eller vurdering av nye produkter, 
produksjonsprosesser eller tjenester eller ved forbedring 
av eksisterende produkter eller tjenester for at de skal 
oppfylle særskilte krav eller målsetninger med hensyn til 
yteevne. Dette trinn omfatter vanligvis forproduksjons- 
modeller som forsøks- og demonstrasjonsprosjekter, men 
omfatter ikke industriell anvendelse og kommersiell 
utnytting,

f) støtte til forskning og utvikling som gis særskilt til 
skipsbyggings-, skipsombyggings- og skipsreparasjons- 
industrien, skal omfatte, men ikke begrenses til, følgende 
prosjekter:

i) forsknings- og utviklingsprosj ekter som gjennomføres 
av skipsbyggings-, skipsom byggings- eller 
skipsreparasjonsindustrien eller av forsknings
institutter kontrollert eller finansiert av denne 
industrien,

ii) forsknings- og utviklingsprosjekter som gjennomføres 
av skipsfartsnæringen eller forskningsinstitutter 
kontrollert eller finansiert av denne næringen, dersom 
disse prosjektene er direkte tilknyttet skipsbyggings- 
, skipsombyggings- eller skipsreparasjonsindustrien,

iii) forsknings- og utviklingsprosjekter som gjennomføres 
av universiteter, offentlige og/eller uavhengige private 
forskningsinstitutter og andre industrisektorer i 
samarbeid med skipsbyggings-, skipsombyggings- 
eller skipsreparasjonsindustrien,

iv) forsknings- og utviklingsprosjekter som gjennomføres 
av universiteter, offentlige og/eller uavhengige private 
forskningsinstitutter og andre industrisektorer, når det 
på det tidspunkt prosjektet gjennomføres, med 
rimelighet kan forventes at resultatene vil få vesentlig 
betydning for skipsbyggings-, skipsombyggings- eller 
skipsreparasjonsindustrien.

4. Opplysninger om resultatene av forskning og utvikling skal
offentliggjøres hurtig og minst én gang i året.

(l) I denne forordning menes med «små og mellomstore bedrifter» foretak
med færre enn 300 ansatte, en årsomsetning på høyst 20 milloner ECU, 
og der høyst 25 % av kapitalen eies av et stort foretak.
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Artikkel 5 

Indirekte støtte

1. Støtte til bygging og ombygging av skip, unntatt 
reparasjoner, som ytes til skipsredere eller tredjemann i form av 
statlige lån og statlige garantier, kan anses som forenlige med det 
felles marked dersom den er i samsvar med OECDs overenskomst 
om eksportkreditter for skip(l ) eller med andre avtaler som endrer 
eller erstatter nevnte overenskomst.

2. Støtte til bygging og ombygging av skip som reelt ytes som 
utviklingshjelp til et utviklingsland, kan anses som forenlig med 
det felles marked dersom den oppfyller de relevante vilkår i 
OECD-overenskomsten eller i andre avtaler som endrer eller 
erstatter overenskomsten, som nevnt i nr. 1.

3. Støtte som en medlemsstat yter til skipsredere eller 
tredjemann i denne staten til bygging eller ombygging av skip, må 
ikke vri eller true med å vri konkurransen mellom skipsverft i den 
berørte medlemsstat og skipsverft i andre medlemsstater ved 
tildeling av ordrer.

4. I denne artikkel menes med «ombygging av skip» ombygging 
utført i Fellesskapet av selvdrevne, sjøgående kommersielle 
fartøyer, som definert i artikkel 1 bokstav a), på minst 1 000 bt, 
forutsatt at ombyggingsarbeidet medfører betydelige endringer 
av lastearrangementet, skroget, framdriftsmaskineriet eller 
bekvemmelighetene for passasjerene.

Artikkel 6

Spania, Portugal, Belgia

Støtte til omstrukturering i Spania, Portugal og Belgia i form av 
investeringsstøtte og enhver støtte til sosiale tiltak som ikke 
omfattes av artikkel 3, og som utbetales etter 1. januar 1996, kan 
anses som forenlig med det felles marked. De enkelte støttetiltak 
skal meldes til og forhåndsgodkjennes av Kommisjonen innen 
3 1. desember 1996 og være underlagt følgende øvre grenser og 
utbetalingsfrister:

Utbetalings/rist 

31. desember 1998 

31. desember 1998 

31.desember 1997

(') EFT nr. C 375 av 30.12.1994, S. 38.

Støttebeløp 

Spania: ESP 10 milliarder

Portugal : PTE 5,2 milliarder

Belgia: BEF 1 320 millioner

Artikkel 7 

Andre tiltak

1. I ekstraordinære tilfeller og med forbehold for traktatens 
artikkel 92 kan andre former for støtte anses som forenlige med 
det felles marked. Dersom Kommisjonen anser at dette er tilfellet, 
skal den, etter å ha rådspurt den særskilte komiteen nedsatt i 
henhold til traktatens artikkel 113, ha fullmakt til å anmode 
partsg ruppen om et unntak i henhold til artikkel 5 nr. 5 i OECD- 
avtalen.

2. I forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjekter 
knyttet til sikkerhet og miljø og forutsatt at vilkårene fastsatt i 
traktatens artikkel 92 overholdes, kan et større støtteomfang enn 
fastsatt i artikkel 4 nr. 1 ii), iii) og iv) anses som forenlig med det 
felles marked. Dersom Kommisjonen anser at dette er tilfellet, 
skal den ha fullmakt til å anmode partsgruppen om å godkjenne 
prosjektet i henhold til vedlegg I B 3 nr. 2 artikkel 5 nr. 5 i OECD- 
avtalen.

3. Dersom støtte som ytes i henhold til denne forordning, er 
underlagt framgangsmåten for tvistebehandling fastsatt i artikkel 
8 i OECD-avtalen eller, når det gjelder eksportkreditter, er 
underlagt samrådsordningen fastsatt i OECD-overenskomsten 
om eksportkreditter for skip, skal Kommisjonen fastlegge 
Fellesskapets holdning etter samråd med den særskilte komiteen 
nedsatt i henhold til traktatens artikkel 113.

KAPHTEMH 

OVERVÅKINGSORDNING 

Artikkel 8

1. Støtte til skipsbyggings- og skipsreparasjonsforetak 
omfattet av denne forordning skal, i tillegg til bestemmelsene i 
traktatens artikkel 93, være underlagt de særskilte reglene for 
melding fastsatt i nr. 2.

2. Medlemsstatene skal på forhånd gi melding til Kommisjonen 
om følgende tiltak, som ikke skal iverksettes uten Kommisjonens 
tillatelse:

a) enhver ny eller eksisterende støtteordning eller enhver 
endring av en eksisterende ordning omfattet av denne 
forordning,

b) enhver beslutning om å anvende en generell støtteordning, 
herunder generelle regionale støtteordninger, på foretak 
omfattet av denne forordning, slik at det kan fastslås om 
den er forenlig med traktatens artikkel 92,

c) enhver anvendelse i enkelttilfeller av støtteordninger som 
nevnt i artikkel 5 nr. 2, eller når Kommisjonen uttrykkelig 
har fastsatt det i forbindelse med sin godkjenning av 
støtteordningen.
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Artikkel 9

1. For at Kommisjonen skal kunne overvåke anvendelsen av
reglene for støtte i kapittel II, skal medlemsstatene oversende
den:

a) månedlige rapporter om offentlig kredittstøtte til hver 
kontrakt om nybygg og ombygging av skip innen utgangen 
av måneden som følger etter den måned den enkelte kontrakt 
er undertegnet, i samsvar med skjema 1 i vedlegget,

b) dersom medlem sstatene har offentlige garanti- og 
forsikringsordninger for skip, rapporter som skal framlegges 
innen 1. april i året som følger etter det år rapporten 
om handler, bl.a. om resultatene av ordningene, 
erstatningsutbetalinger, premie- og gebyrinntekter, inntekter 
fra inndriving av fordringer og eventuelle andre opplysninger 
som Kommisjonen anmoder om,

c) ferdigstillelsesrapporter for hver kontrakt om nybygg og 
ombygging av skip undertegnet før denne forordnings 
ikrafttredelse, innen utgangen av måneden som følger etter 
ferdigstillelsesmåneden, i samsvar med skjema 2 i vedlegget,

d) årlige rapporter som skal framlegges innen 1. mars i året 
som følger etter det år rapporten omhandler, med nærmere 
opplysninger om det samlede støttebeløp som er gitt til 
hvert enkelt nasjonalt skipsverft i det foregående kalenderår, 
i samsvar med skjema 3 i vedlegget,

e) for skipsverft som er i stand til å bygge handelsskip på 
over 5 000 bt, årlige rapporter som skal framlegges senest 
to måneder etter at den årlige generalforsamling har godkjent 
skipsverftets årsberetning, med offentlig tilgjengelige 
opplysninger om kapasitetsutviklingenog eierstrukturen, i 
samsvar med skjema 4 i vedlegget.

2. På grunnlag av de opplysninger den har mottatt i samsvar 
med artikkel 8 og nr. 1 i denne artikkel, skal Kommisjonen hvert 
år utarbeide en samlet rapport som skal danne grunnlag for 
drøftinger med nasjonale sakkyndige.

Artikkel 10

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra ikrafttredelsesdatoen for OECD- 
avtalen(! ).

Dersom nevnte avtale ikke trer i kraft 1. januar 1996, får de 
relevante bestemmelser i direktiv 90/684/EØF anvendelse inntil 
avtalen trer i kraft, men senest inntil 1. oktober 1996.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 1995. 

For Rådet 

L. AT1ENZA SERNA

Formann

(■) Ikrafttredelsesdatoen for OECD-avtalen vil bli offentliggjort i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende av Rådssekretariatet.
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VEDLEGG

Skjema 1

DET EUROPEISKE FELLESSKAP

RAPPORT OM STØTTE TIL SKIPSREDERE OG ANDRE TREDJEMENN TIL BYGGING OG
OMBYGGING AV SKIP

1. Nava og nasjonalitet til foretaket som mottar stø tte........................................................................

2. Salgspris.................................................................................................................

3. Kredittstøtte

— Form for kredittstøtte (f.eks. eksportkreditt, innenlandsk kreditt osv.):

— Beløp:............................................................................................................

— Lånets løpetid:.............................................................................................

— Rente- og avdragsperioder:..........................................................................

— Rentesats:.....................................................................................................

4. Garantier

— Beløp:............................................................................................................

— Betalt premie:...............................................................................................

— Varighet:.......................................................................................................

— Andre vilkår: ................................................................................................

5. Måneden da støtten ble tilsagt:............................................................................

6. Nybyggings- eller ombyggingskontrakt (angi hvilken)

— Skipstype og byggenummer.:.....................................................................

— Dødvekt (dv):...............................................................................................

— Bruttotonnasje (bt): ....................................................................................

— Kompensert bruttotonnasje (kbt):.............................................................

— Verft som utfører arbeidet:..........................................................................

— Stat:....................................................................................................

— Navn:...................................................................... ...........................

— Ferdigstillelses-/leveringsdato:

Kontaktperson:..........................................

Stilling:........................................................

Dato:..........

Underskrift:



Skjema 2

DET EUROPEISKE FELLESSKAP

RAPPORT OM FERDIGSTILLELSE AV SKIP 

Del 1: Nærmere opplysninger om kontrakten Del 3: Finansieringsordninger

1. Nybygg/ombygging

2. Foretak 3. Verft 4. Byggenummer

5. Registrert eier

6. Disponerende eier

7. Skipets registreringsstat

8. Dato for inngåelse av kontrakt 9. FerdigstilIelses-/leveringsdato

Valuta ECU 
(gjeldende kurs)

% av 
salgspris

14. Salgspris

15. Anslått tap på kontrakten 
(eventuelt)

16. Kontraktsbetinget støtte

A. Til verftet:
a) tilskudd
b) kredittstøtte
c) særlige skattefordeler
d) annen støtte

B: Til kunden eller endelige eiere:
a) tilskudd
b) kredittstøtte
c) skattefordeler
d) annen støtte

Del 2: Spesifikasjon av skipet

10. Skipstype (etter OECD-kategori)

11. Dødvekt (d v ) ................................

12. Bruttotonnasje (b t).......................

13. Kompensert bruttotonnasje (kbt)

Kontaktperson.................................................................. Dato

Stilling...................................................  Underskrift..............

4.6.1998 
EØ

S-tillegget til De 
Europeiske 

Fellesskaps Tidende 
N

r.22/39
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DET EUROPEISKE FELLESSKAP

RAPPORT OM ØKONOMISK STØTTE TIL ARBEIDSTAKERE ELLER FORETAK

Foretakets navn:................................................................................................. :......................................

Nr. 22/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Støtteberettigede 
kostnader 

(herunder for 
punkt 1) 

opplysninger om 
antall berørte 
arbeidstakere)

Mottatt støtte

Rettslig grunnlag 
(herunder 

tidspunktet for 
Kommisjonens 
godkjenning)

Form Beløp

1. Sosial støtte:
a) Vederlag ved oppsigelse
b) Førtidspensjon
c) Støtte til omstilling
d) Omskolering

2. Støtte til forskning og utvikling
a) Grunnforskning
b) Industriell grunnforskning
c) Anvendt forskning
d) Utvikling

3. Generelle støtteordninger (angi arten)

Kontaktperson:.....................................  D ato :..........

Stilling:...................................................  Underskrift:

4.6.1998
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Skjema 4 

RAPPORT OM SKIPSVERFT SOM ER I STAND TIL Å BYGGE SKIP PÅ OVER 5 000 BT

1. Foretakets navn: ( ............................................................................ )

2. Samlet tilgjengelig kapasitet ( .................................................................... ) (kbt)

3. Opplysninger om dokkanlegg

Dokkanlegg Fartøyenes maksimumsstørrelse (bt)

( ................................................................. ) ( ...................................................................)

( ................................................................. ) ( ...................................................................)

( ................................................................. ) ( ...................................................................)

4. Beskrivelse av eventuelle planer om økning eller reduksjon av kapasiteten

5. Eierstruktur (kapitalstruktur, andel av direkte og indirekte offentlig kapitalandel)

6. Regnskapsopplysninger (balanse, resultatregnskap, herunder separate regnskaper for et 
holdingselskaps skipsbyggingsvirksomhet dersom slike foreligger)

7. Overføring av offentlige midler (herunder lånegarantier, utstedelse av obligasjoner osv.)

8. Unntak fra økonomiske eller andre forpliktelser (herunder skattefordeler osv.)

9. Kapitaltilførsel (herunder egenkapital tilførsel, avståelse av utbytte på kapital, avskriving av renter 
på lån, refinansiering av lån osv.)

10. Avskriving av gjeld

11. Tapsoverføringer



NO
RS

K 
ut

ga
ve

Nr. 22/42 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 4.6.1998

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1904/96

av 27. september 1996

om endring av forordning (EF) nr. 3094/95 om støtte til 
skipsbyggingsindustrien(*)

RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR-

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 92 nr. 3 bokstav c), artikkel 94 og 113,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(' ),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(3 ) og

ut fra følgende betraktn inger:

Avtalen om normale konkurransevilkår i den kommersielle 
skipsbyggingsindustrien(4), inngått mellom Det europeiske 
fellesskap og visse tredjestater innen rammen av Organisasjonen 
for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), er ennå ikke 
trådt i kraft.

I samsvar med artikkel 10 i nevnte forordning får de aktuelle 
bestemmelsene i direktiv 90/684/EØF(6) fortsatt anvendelse 
midlertidig i påvente av OECD-avtalens ikrafttredelse, men senest 
inntil 1. oktober 1996.

Med tanke på muligheten for at OECD-avtalens ikrafttredelse 
blir utsatt til etter I. oktober 1996, har Rådet behov for å treffe 
nødvendige tiltak. Forordning (EF) nr. 3094/95 bør derfor endres-

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Eneste artikkel

Artikkel 10 tredje ledd i forordning (EF) nr. 3094/95 skal lyde:

«I påvente av nevnte avtales ikrafttredelse får de aktuelle 
bestemmelser i direktiv 90/684/EØF anvendelse inntil 
avtalen trer i kraft, men senest inntil 31. desember 1997.»

Forordning (EF) nr. 3094/95 av 22. desember 1995 om støtte til 
skipsbyggingsindustrien(5 ) får derfor ennå ikke anvendelse.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 27. september 1996. 

For Rådet 

M. LOWRY

Formann

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 251 av 3. Í 0.1996, s. 5, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 85/97 av 12. november 1997 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte), se denne utgaven 
av EØS-tillegget til De europeiske Fellesskaps Tidende.

(‘) EFT nr. C 213 av 23.7.1995, s. 14.

O  Uttalelse avgitt 20. september 1996 (ennå ikke offentliggjort i EFT). (6) EFT nr. L 380 av 31.12.1990, s. 27. Direktivet sist endret ved direktiv

(J) Uttalelse avgitt 25. september 1996 (ennå ikke offentliggjort i EFT). 94/73/EF (EFT nr. L 351 av 31.12.1994, s. 10).

(4) EFT nr. C 375 av 30.12.1994, s. 3.

(5) EFT nr. L 332 av 31.12.1995, s. 1.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 98/EØS/22/07
(Sak nr. IV/M.1165 - Lufthansa/Menzies/LCC)

1. Kommisjonen mottok 27. mai 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/890 om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Lufthansa Airport and Ground 
Services GmbH, som kontrolleres av Deutsche Lufthansa AG, og Menzies Transport Services Ltd., 
som kontrolleres av John Menzies plc, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over The London Cargo Center Ltd., ved kjøp av aksjer og aktiva.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

Lufthansa Airport and Ground Services GmbH: håndtering av passasjerer og luftfartøyer på 
bakken,

Menzies Transport Services Ltd: fraktspedisjon samt godstransport på vei og i luften,

The London Cargo Center Ltd: håndtering av gods på bakken ved de tre lufthavnene Heathrow,
Gatwick og Stansted i London (“London Airport System”).

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 má være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 171
av 5.6.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M. 1165 - Lufthansa/Menzies/LCC, 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

(') EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 98/EØS/22/08
(Sak nr. IV/M.1137 - Exxon/Shell)

1. Kommisjonen mottok 25. mai 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(l) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Exxon Chemical Company 
(Exxon), som tilhører Exxon Corporation, The Shell Petroleum Company Limited og Shell Oil 
Company (Shell) oppnår feiles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak, på området tilsetningsstoffer i smøremidler 
og drivstoff.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

Exxon: leting etter olje og gass, kjemikalier, kull, kraftproduksjon,

Shell: olje og naturgass, petrokjemi,

fellesforetaket: tilsetningsstoffer i smøremidler og drivstoff.

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 169
av 4.6.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M. 1137 - Exxon/Shell, 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 98/EØS/22/09
(Sak nr. IV/M.1201 - Dupont/Merck)

1. Kommisjonen mottok 25. mai 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/890 om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket E.I. du Pont de Nemours &
Co. (DuPont), USA, overtar enekontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 
over hele The DuPont Merck Pharmaceutical Company, et 50 % fellesforetak mellom DuPont og 
Merck & Co. (Merck) på området legemidler og radioaktive legemidler, ved kjøp av Mercks eierandel.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

DuPont: kjemikalier og energiprodukter,

Merck: legemidler.

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.

(‘) EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 169 
av 4.6.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller 
med post, med referanse IV/M. 1201 - Dupont/Merck, 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 98/EØS/22/10
(Sak nr. IV/M. 1150 - Schweizer Rück/NCM)

1. Kommisjonen mottok 20. mai 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/890 om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Schweizerische Rückversicherungs- 
gesellschaft (Swiss Re) overtar enekontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
b) over NCM Holding NV (NCM), ved kjøp av aksjemajoriteten.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

Swiss Re: gjenforsikringsvirksomhet på verdensbasis,

NCM : direkte forsikring og gjenforsikring på området delkredere.

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 168
av 3.6.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M. 1150 - Schweizer Rück/NCM, 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

(') EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 98/EØS/22/11
(Sak nr. IV/M.1184 - Travelers/Citicorp)

1. Kommisjonen mottok 20. mai 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/890) orn en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Travelers Group Inc. og Citicorp 
fusjonerer som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. I bokstav a).

2. De aktuelle foretakene har sin virksomhet innen bank, forsikring og finansielle tjenester.

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 168 
av 3.6.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller 
med post, med referanse IV/M. 1184 - Travelers/Citicorp, 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 foretaks- 98/EØS/22/12 
sammenslutning 

(Sak nr. IVM.1090 - GRE/PPP)

Kommisjonen vedtok 16.2.1998 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felies marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. 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 398M1090.
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

(') EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 98/EØS/22/13
(Sak nr. IV/M. 1145 - Pakhoed/Van Ommeren)

1. Kommisjonen mottok 14. mai 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/890) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Koninklijke Pakhoed NV 
(Pakhoed) og Koninklijke Van Ommeren NV (Van Ommeren) fusjonerer som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

Pakhoed: lagring i tankanlegg, tankskipsfart og andre transporttjenester samt distribusjon av 
kjemikalier,

Van Ommeren: lagring i tankanlegg, tankskipsfart og andre transporttjenester.

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 165
av 30.5.1998. Merknadene kan sertdes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse 1V/M.1145 - Pakhoed/Van Ommeren, 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

(') EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Nr. 22/48 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 4.6.1998

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 98/EØS/22/14
(Sak nr. IV/M.1172 - Fortis/Generale Bank)

1. Kommisjonen mottok 18. mai 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/890 om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Fortis AG S.A./N.V. og 
Fortis AMEV N.V. (Fortis-gruppen) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr.
I bokstav b) over hele Generale Bank N.V/Générale de Banque S.A. (“G-bank”), ved kjøp av aksjer 
fra gruppen Generale Maatschappij van België N.V./Société Générale de Belgique S.A. I andre 
omgang vil Fortis AG S.A./N.V. fremme et offentlig overtakelsestilbud for resten av aksjene i G- 
bank

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

Fortis-gruppen: forsikring, bankvirksomhet, investering og andre finansielle tjenester,

G-bank: bankvirksomhet samt begrenset virksomhet på forsikringsområdet.

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 164
av 29.5.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 29643 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M. 1172 - Fortis/Generale Bank, 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 98/E0S/22/15
(Sak nr. IV/M.1186 - GEAL/CREA/CGE)

1. Kommisjonen mottok 18. mai 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(0 om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Compagnie Générale des Eaux 
(CGE), CREA, som tilhører gruppen Italmobiliare, og Lucca by overtar felles kontroll som definert 
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket GEAL, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

CGE: miljø, byggevirksomhet og kommunikasjon,

CREA: vannforsyning, nettdrift og eiendomsprosjekter,

Lucca by: vann- og gassforsyning, transport,

GEAL: vannforsyning.

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.

(‘) EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.



4.6.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.22/49

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 165 
av 30.5.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller 
med post, med referanse IV/M. 1186 - GEAL/CREA/CGE, 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 98/E0S/22/16
(Sak nr. IV/M.1194 - SGB/Fortis AG)

1. Kommisjonen mottok 18. mai 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/890 om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Société Générale de Belgique 
(SGB) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Fortis AG 
(Fortis), ved ombytte av aksjer i Generale Bank N.V./Générale de Banque S.A. (“G-bank”) mot 
kapital i Fortis AG.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

SGB : industrielt og finansielt holdingselskap,

Fortis: forsikring og bankvirksomhet.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisj onen 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 165 
av 30.5.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller 
med post, med referanse IV/M. 1194 - SGB/Fortis AG, 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

(') EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Nr. 22/50 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 4.6.1998

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 98/EØS/22/17
(Sak nr. ÏV/M.1196 ■ Johnson Controls/Becker)

1. Kommisjonen mottok 19. mai 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/890 om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Johnson Controls, Inc. (JCI) 
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele The Becker 
Group, Inc. (Becker), ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

JCI: bildeler (hovedsakelig seter, innvendig utrustning og batterier) samt kontrollsystemer for 
bygninger,

Becker: deler og systemer til biler (hovedsakelig instrumentbord, dørplater, solvisirer og 
betjeningsinnretninger).

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisj onen 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 165
av 30.5.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M. 1196 - Johnson Controls/Becker, 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 98/EØS/22/18
(Sak nr. IV/M.1206 - Drum Holdings/NatWest Equity/CVC)

1. Kommisjonen mottok 15. mai 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/890 om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene NatWest Equity Partners 
Limited, som tilhører NatWest-gruppen, og CVC, som tilhører gruppen CVC Capital Partners, 
overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Drum 
Holdings SA, som nå kontrolleres av NatWest Equity Partners Limited alene.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

NatWest Equity Partners: investering i private selskaper,

CVC: bedriftsrådgivning og konsultasjonstjenester overfor investeringsfond,

Drum Holdings : produksj on og bearbeiding av stålfat.

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.

(‘) EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 165 
av 30.5.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller 
med post, med referanse IV/M. 1206 - Drum Holdings/NatWest Equity/CVC, 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 foretaks- 98/EØS/22/19 
sammenslutning 

(Sak nr. IV/M.1109 - Owens-IIlinois/BTR Packaging)

Kommisjonen vedtok 21.4.1998 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. 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 398M1109.
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


