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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende10.9.1998 Nr.36/1

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1128 - KLM/Martinair)

1. Kommisjonen mottok 1. september 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Koninklijke Luchtvaart
Maatschappij NV (KLM) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
b) over Martinair Holland NV, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- KLM: passasjer- og godstransport med rutefly og charterfly (i Europa og interkontinentalt),
samt tilknyttet virksomhet innen lufttransport- og turistnæringen,

- Martinair: passasjer- og godstransport med rutefly og charterfly (i Europa og interkontinentalt).

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 281 av 10.9.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1128 - KLM/Martinair, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) 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
(Sak nr. IV/M.1304 – Hercules/BetzDearborn)

1. Kommisjonen mottok 2. september 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Hercules overtar kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele BetzDearborn, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Hercules: spesialkjemikalier (produkter til papirindustrien og harpiks), næringsmidler og
kjemiske nytteprodukter,

- BetzDearborn: kjemiske spesialprodukter til vannrensingssystemer og industriprosesser.

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 282 av 11.9.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1304 – Hercules/BetzDearborn, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1308 - Wolseley/Hall)

1. Kommisjonen mottok 31. august 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Wolseley plc (UK) overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Hall & Co. Ltd (UK), ved kjøp
av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Wolseley: handel med og distribusjon av byggematerialer,

- Hall & Co: handel med og distribusjon av byggematerialer.

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.

(1) 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
(Sak nr. IV/M.1271 – Pirelli/Siemens)

1. Kommisjonen mottok 31. august 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Pirelli overtar kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele virksomheten til Siemens innen energikabler,
ved kjøp av aktiva.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Pirelli: dekk og kabler,

- Siemens: industrikonsern som bl.a. produserer energikabler.

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 276 av 4.9.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/M.1271 – Pirelli/Siemens, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) 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.

98/EØS/36/04

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr.
C 282 av 11.9.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1308 - Wolseley/Hall, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/JV.8 - WSI Webseek)

1. Kommisjonen mottok 31. august 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Deutshe Telekom Online
Service GmbH, som kontrolleres av Deutsche Telekom AG, Axel Springer Verlag AG, Georg von
Holtzbrinck GmbH & Co. og Infoseek Corporation oppnår felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over WSI Webseek Infoservice GmbH & Co., ved kjøp
av aksjer i et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Deutshe Telekom Online Service GmbH: levering av online- og internettjenester til brukere og
andre tjenesteleverandører,

- Axel Springer Verlag AG: produksjon og utgivelse av trykte media (aviser, tidsskrifter og
bøker) og levering av informasjons- og kommunikasjonstjenester,

- Georg von Holtzbrinck GmbH & Co: utgivelse av trykte media samt produksjon og kringkasting
av radio- og fjernsynsprogrammer,

- Infoseek Corporation: levering av søke- og navigasjonstjenester til internettbrukere,

- WSI Webseek Infoservice GmbH & Co.: utvikling og levering av et søkesystem for tyskspråklige
internettbrukere til navigering og innholdssøking på Internett.

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 277 av 5.9.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/JV.8 – WSI/Webseek, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C - Information, Communication and Multimedia
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) 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.

98/EØS/36/05
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1203 – Usinor/Finarvedi)

1. Kommisjonen mottok 28. august 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Usinor SA (Usinor) og Sinpar
Spa (Sinpar) og Arvedi-familien overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over stålvirksomheten til foretaket Finarvedi, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Usinor: produksjon og bearbeiding av stål, distribusjon av stålprodukter,

- Sinpar: investeringsselskap,

- ståldivisjonen i Finarvedi: produksjon og bearbeiding av stål, distribusjon av stålprodukter.

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 277 av 5.9.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/M.1203 – Usinor/Finarvedi, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

(1) 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
(Sak nr. IV/EKSF.1282 - Usinor/Finarvedi)

1. Kommisjonen mottok 28. august 1998 melding i henhold til artikkel 66 i traktaten om opprettelse
av Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) om en planlagt foretakssammenslutning, der
foretakene Usinor SA (Usinor) og Sinpar Spa (Sinpar) og Arvedi-familien overtar felles kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over stålvirksomheten til foretaket
Finarvedi, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Usinor: produksjon og bearbeiding av stål, distribusjon av stålprodukter,

- Sinpar: investeringsselskap,

- ståldivisjonen i Finarvedi: den eneste aktiviteten som faller inn under EKSF-traktatens
virkeområde, er produksjon av varmvalsede produkter av flatstål.

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 277 av 5.9.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/EKSF.1282 – Usinor/Finarvedi, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1297 – La Rinascente SpA/Colmark)

1. Kommisjonen mottok 27. august 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket La Rinascente S.p.A., som
kontrolleres av Auchan og IFI/IFIL-gruppen, fusjonerer som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav a) med foretaket Colmark S.p.A., ved kjøp og ombytting av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- La Rinascente S.p.A.: detaljhandel innen næringsmidler og andre forbrukervarer i Italia,

- Colmark S.p.A.: detaljhandel innen næringsmidler og andre forbrukervarer i Italia.

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.

(1) 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.

98/EØS/36/07
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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 279 av 8.9.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/M.1297 – La Rinascente/Colmark, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B – Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1060 – Vendex/Bijenkorf)

Kommisjonen vedtok 26.5.1998 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 398M1060.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1150 – Schweizer Rück/NCM)

Kommisjonen vedtok 26.6.1998 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 tysk, 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 “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 398M1150.
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

98/EØS/36/09

98/EØS/36/10
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1163 – Borealis/IPIC/OMV/PCD)

Kommisjonen vedtok 24.7.1998 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 398M1163.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1224 – TPM/Wood Group)

Kommisjonen vedtok 20.7.1998 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 398M1224.
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

98/EØS/36/11

98/EØS/36/12
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1243 – Alliance Unichem plc/Safa Galenica SA)

Kommisjonen vedtok 27.7.1998 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 398M1243.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.308 – Kali+Salz/MDK/Treuhand)

Kommisjonen vedtok 9.7.1998 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 tysk, 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 “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 398M0308.
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

98/EØS/36/13

98/EØS/36/14
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1177 – Belgacom/TeleDanmark/Tulip)

Kommisjonen vedtok 19.5.1998 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 398M1177.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1159 – Snecma/Messier Dowty)

Kommisjonen vedtok 18.6.1998 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 398M1159.
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

98/EØS/36/15

98/EØS/36/16
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1167 – ICI/Williams)

Kommisjonen vedtok 29.4.1998 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 398M1167.
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

Liste over kunngjorte kommisjonsdokumenter

Kommisjonen har kunngjort følgende dokumenter(*):

Beslutning nr. 166 vedtatt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for vandrearbeidere
2. oktober 1997 om endring av skjema E 106 og E 109 (se EFT nr. L 195 av 11.7.1998)

Beslutning nr. 167 vedtatt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for vandrearbeidere
2. desember 1997 om endring av beslutning nr. 146 av 10. oktober 1990 om fortolkning av artikkel 94 nr.
9 i forordning (EØF) nr. 1408/71 (se EFT nr. L 195 av 11.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 21. januar 1998 om skattelettelser i henhold til § 52(8) i den tyske
inntektsskatteloven (se EFT nr. L 212 av 30.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 21. januar 1998 om betinget godkjenning av støtte som Frankrike har besluttet å
tildele foretaket Société française de production (se EFT nr. L 205 av 22.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 4. februar 1998 som erklærer en foretakssammenslutning forenlig med det felles
marked og EØS-avtalens virkemåte (Sak nr. IV/M.950 – Hoffmann La Roche/Boehringer Mannheim) (se
EFT nr. L 234 av 12.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 11. februar 1998 som erklærer en foretakssammenslutning forenlig med det felles
marked og EØS-avtalens virkemåte (Sak nr. IV/M.986 – Agfa-Gevaert/DuPont) (se EFT nr. L 211 av
29.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 20. mai 1998 om støtte gitt av Frankrike til foretaksgruppen Crédit Lyonnaise (se
EFT nr. L 221 av 8.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 20. mai 1998 om nedsettelse av en komité for mellomsektorell dialog mellom
partene i arbeidslivet på europeisk plan (se EFT nr. L 225 av 12.8.1998)

98/EØS/36/17

98/EØS/36/18

(*) Den norske oversettelsen av titlene er forelopig.
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Beslutning nr. 168 vedtatt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for vandrearbeidere
11. juni 1998 om endring av skjema E 121 og E 127 og om bortfall av skjema E 122 (se EFT nr. L 195 av
11.7.1998)

Beslutning nr. 169 vedtatt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for vandrearbeidere
11. juni 1998 om forretningsorden for og sammensetningen av den tekniske kommisjon for databearbeiding
(se EFT nr. L 195 av 11.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 17. juni 1998 om en felles teknisk forskrift for grunntilknytning til det
felleseuropeiske tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN) (første endring) (se EFT nr. L 232 av 19.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 17. juni 1998 om en felles teknisk forskrift for landmobile satellittjordstasjoner
(LMES) med lav bithastighet for frekvensbånd 11/12/14 GHz (se EFT nr. L 232 av 19.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 17. juni 1998 om en felles teknisk forskrift for mobile satellittjordstasjoner til
nyhetsinnsamling (SNG TES) for frekvensbånd 11-12/13-14 GHz (se EFT nr. L 232 av 19.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 17. juni 1998 om en felles teknisk forskrift for pakkeorienterte ISDN-tjenester
basert på utvidet ISDN-tilknytning (se EFT nr. L 232 av 19.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 17. juni 1998 om en felles teknisk forskrift for terminaler med svært liten antenne
(VSAT) for frekvensbånd 11/12/14 GHz (se EFT nr. L 232 av 19.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 17. juni 1998 om en felles teknisk forskrift for utvidet tilknytning til det
felleseuropeiske tjenesteintegrerte digitale telenett (ISDN) (første endring) (se EFT nr. L 232 av 19.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 17. juni 1998 om en felles teknisk forskrift for pakkeorienterte ISDN-tjenester
basert på ISDN-grunntilknytning (se EFT nr. L 232 av 19.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 17. juni 1998 om en felles teknisk forskrift for mottakere i det offentlige landbaserte
personsøkersystem (ERMES) (andre utgave) (se EFT nr. L 232 av 19.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 22. juni 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold
til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til takdekker, taklys, takvindu og tilknyttede
produkter (se EFT nr. L 194 av 10.7.1998)

Kommisjonsdirektiv 98/47/EF av 25. juni 1998 om oppføring av et aktivt stoff (azoksystrobin) i vedlegg
I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (se EFT nr. L 191 av
7.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 25. juni 1998 om endring av opplysningene oppført i listen i vedlegget til
kommisjonsforordning (EØF) nr. 55/87 om utarbeiding av en liste over fartøyer med en lengde på over
åtte meter som har tillatelse til å bruke bomtrål innenfor visse kystfarvann i Fellesskapet (se EFT nr. L
192 av 8.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 26. juni 1998 om harmoniserte kriterier for unntak i henhold til artikkel 9 i
rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer (se EFT nr. L 192 av
8.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 30. juni 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold
til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til overflatebehandling av innvendige og
utvendige vegger og tak (se EFT nr. L 194 av 10.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 3. juli 1998 om endring av vedtak 97/586/EF om visse beskyttelsestiltak med
hensyn til infeksiøs lakseanemi i Norge (se EFT nr. L 196 av 14.7.1998)
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Kommisjonsvedtak av 3. juli 1998 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold
til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til etterspenningsutstyr til forspenning av
betongstrukturer (se EFT nr. L 201 av 17.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 3. juli 1998 om forsøksmetoden ”enkelt brennende gjenstand” nevnt i vedtak
94/611/EF om gjennomføring av artikkel 20 i direktiv 89/106/EØF om byggevarer (se EFT nr. L 201 av
17.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 9. juli 1998 om godkjenning av kontrollplanen for påvisning av restmengder eller
stoffer i levende dyr og animalske produkter framlagt av Belgia (se EFT nr. L 201 av 17.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 9. juli 1998 om godkjenning av kontrollplanen for påvisning av restmengder eller
stoffer i levende dyr og animalske produkter framlagt av Nederland (se EFT nr. L 201 av 17.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 9. juli 1998 om godkjenning av kontrollplanen for påvisning av restmengder eller
stoffer i levende dyr og animalske produkter framlagt av Spania (se EFT nr. L 201 av 17.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 9. juli 1998 om fastsettelse av visse tiltak til gjennomføring av rådsdirektiv
95/69/EF om fastsettelse av vilkårene for godkjenning og registrering av visse virksomheter og mellommenn
innen fôrvaresektoren (se EFT nr. L 208 av 24.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 15. juli 1998 om endring av vedtak 87/257/EØF om listen over virksomheter i De
forente stater som er godkjente for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (se EFT nr. L 209 av 25.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 17. juli 1998 om endring av kommisjonsvedtak 94/652/EF om en oversikt over og
fordelingen av de oppgaver som skal utføres innenfor rammen av samarbeidet mellom medlemsstater om
vitenskapelig undersøkelse av spørsmål knyttet til næringsmidler (se EFT nr. L 215 av 1.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 20. juli 1998 om fastsettelse av miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets
miljømerke til oppvaskmaskiner (se EFT nr. L 216 av 4.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 22. juli 1998 om formell behandling av en sak som gjelder anvendelse av
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 (Sak nr. VII/AMA/10/97 – tilgang til Karlstad lufthavn) (se EFT nr.
L 233 av 20.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 22. juli 1998 om godkjenning av kontrollplanen for påvisning av restmengder eller
stoffer i levende dyr og animalske produkter framlagt av Luxembourg (se EFT nr. L 223 av 11.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 22. juli 1998 om godkjenning av kontrollplanen for påvisning av restmengder eller
stoffer i levende dyr og animalske produkter framlagt av Forbundsrepublikken Tyskland (se EFT nr.
L 223 av 11.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 22. juli 1998 om godkjenning av kontrollplanen for påvisning av restmengder eller
stoffer i levende dyr og animalske produkter framlagt av Danmark (se EFT nr. L 223 av 11.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 22. juli 1998 om godkjenning av kontrollplanen for påvisning av restmengder eller
stoffer i levende dyr og animalske produkter framlagt av Hellas (se EFT nr. L 223 av 11.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 22. juli 1998 om godkjenning av kontrollplanen for påvisning av restmengder eller
stoffer i levende dyr og animalske produkter framlagt av Portugal (se EFT nr. L 223 av 11.8.1998)

Kommisjonsrekommandasjon av 22. juli 1998 om de opplysninger som kreves til støtte for søknader om
vurdering av staters epidemiologiske status med hensyn til overførbare spongiforme encefalopatier (se
EFT nr. L 212 av 30.7.1998)
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Kommisjonsvedtak av 23. juli 1998 om tilleggstiltak med hensyn til smittsomt blæreutslett hos gris i
Italia (se EFT nr. L 223 av 11.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 24. juli 1998 om behandling av bedrageri knyttet til merverdiavgift ved føring av
nasjonalregnskap (differansen mellom teoretiske og faktiske inntekter fra merverdiavgift) (se EFT nr. L
234 av 12.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 24. juli 1998 om visse transaksjoner drøftet under arbeidet med en protokoll til
reglene om urimelige underskudd med hensyn til anvendelse av artikkel 1 i rådsdirektiv 89/130/EØF,
Euratom om harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser (se EFT nr. L 225 av 12.8.1998)

Kommisjonsdirektiv 98/60/EF of 24. juli 1998 om endring av rådsdirektiv 74/63/EØF om fastsettelse av
det høyeste tillatte innhold av uønskede stoffer og produkter i fôrvarer (se EFT nr. L 209 av 25.7.1998)

Kommisjonsvedtak av 27. juli 1998 om endring av vedtak 98/372/EF om krav til dyrehelse og utstedelse
av veterinærattest ved import av levende storfe og gris fra visse europeiske land, for å ta hensyn til visse
faktorer som gjelder Kroatia og Den tsjekkiske republikk (se EFT nr. L 226 av 13.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 27. juli 1998 om bruk av slakterier i samsvar med bestemmelsene i vedlegg II nr. 7
i rådsdirektiv 92/119/EØF i Italia (se EFT nr. L 225 av 12.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 28. juli 1998 om endring av vedtak 97/408/EF om beskyttelsestiltak med hensyn
til klassisk svinepest i Den tsjekkiske republikk (se EFT nr. L 226 av 13.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 28. juli 1998 om endring av vedtak 94/279/EF om medlemsstatenes fordeling av
bevilgninger gjennom strukturfondene med hensyn til landbruksdelen av målsetning 5a, unntatt områder
omfattet av målsetning 1, som definert i rådsforordning (EØF) nr. 2052/88 for perioden 1994 - 1999 (se
EFT nr. L 233 av 20.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 29. juli 1998 om endring av rådsvedtak 96/411/EF om bedring av Fellesskapets
landbruksstatistikk (se EFT nr. L 230 av 18.8.1998)

Kommisjonsrekommandasjon av 29. juli 1998 om endring av rekommandasjon 98/195/EF om
nettsammenkopling i et liberalisert telekommunikasjonsmarked (del 1 – priser for nettsammenkopling)
(se EFT nr. L 228 av 15.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 29. juli 1998 om prinsipiell godkjenning av at saksmappene framlagt for grundig
gjennomgåelse med sikte på eventuell oppføring av BAS 620H (tepraloksidim), S-metolaklor og SZX
0722 (iprovalikarb) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske
produkter, er fullstendige (se EFT nr. L 228 av 15.8.1998)

Kommisjonsvedtak av 29. juli 1998 om endring av vedtak 97/778/EF for å ajourføre listen over
grensekontrollstasjoner som er godkjente for veterinærkontroll (se EFT nr. L 227 av 14.8.1998)
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Prognoser for stålsektoren for andre halvår
av 1998 samt for hele 1998

Kommisjonen har i EFT nr. C 233 av 25.7.1998 offentliggjort prognoser for stålsektoren for andre halvår
av 1998 samt for hele 1998.

Siden 1997 har den økonomiske oppgangen i Den europeiske union vært så kraftig at den har ført til stadig
større optimisme i næringen og blant forbrukerne.

Den industrielle virksomhet tok seg merkbart opp i løpet av denne perioden som følge av økende
etterspørsel, særlig innenfor Unionen. Den økte takten i den økonomiske oppgangen i Unionen virket
svært positivt inn på stålmarkedet, der vilkårene sakte men sikker har bedret seg, både med hensyn til
volum og priser.

Så langt har bedringen i etterspørsel og priser vært til fordel for stålindustrien i Fellesskapet. De attraktive
prisene kombinert med et behov for å finne omsetningsmuligheter for overskuddslagre på verdensmarkedet
som følge av utviklingen i Asia, har imidlertid ført til en betydelig økning i volumet av stålprodukter som
er innført på fellesskapsmarkedet, særlig etter inngangen av 1998, mens eksportmulighetene er redusert.

Kommisjonen gjentar derfor sin anbefaling til alle berørte om å utvise forsiktighet og velge sine industrielle
og forretningsmessige strategier i tråd med de rådende forhold og potensialet på det indre og det internasjonale
marked. Særlig krisen i Asia og dens følger for handelen, kombinert med fallende salgsmuligheter i regioner
med behov for stål, krever ansvarlighet fra markedsdeltakernes side for å sikre stabiliteten i Fellesskapets
stålmarked, som er hardt tilkjempet gjennom tiltak som har rammet hardt både finansielt og i form av
tapte arbeidsplasser, så lenge som mulig.

Selv om utsiktene for andre halvår ikke er ubetinget lyse, forventes resultatene for 1998 likevel å bli noe
bedre enn i 1997 (se ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).

Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger,
avgitt på komiteens 50. møte 24. oktober 1997 om et foreløpig

utkast til vedtak i sak IV/M.942 – VEBA/Degussa

Kommisjonen har i EFT nr. C 224 av 17.7.1998 offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for
foretakssammenslutninger, avgitt på komiteens 50. møte 24. oktober 1997 om et foreløpig utkast til
vedtak i sak IV/M.942 – VEBA/Degussa.

Komiteen er av den mening at den aktuelle transaksjonen utgjør en foretakssammenslutning som definert
i artikkel 1 og artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med
foretakssammenslutninger.

Et flertall av komiteens medlemmer mener at transaksjonen er forenlig med det felles marked og EØS-
avtalens virkemåte, forutsatt at de vilkår og forpliktelser som er fastsatt i vedtaket, oppfylles fullt ut (se
ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).
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Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger,
avgitt på komiteens 52. møte 27. juni 1998 om et foreløpig utkast

til vedtak i sak IV/M.986 – Agfa-Gevaert/Dupont

Kommisjonen har i EFT nr. C 238 av 29.7.1998 offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for
foretakssammenslutninger, avgitt på komiteens 52. møte 27. juni 1998 om et foreløpig utkast til vedtak
i sak IV/M.986 – Agfa-Gevaert/Dupont.

Komiteen er av den mening at den aktuelle transaksjonen utgjør en foretakssammenslutning som definert
i artikkel 3 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger, og oppfordrer
Kommisjonen til å ta hensyn til de punkter som ble framhevet under drøftelsene (se ovennevnte EF-
tidende for nærmere opplysninger).

Referansenummer for melding om eksport av visse
farlige kjemikalier

(Artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2455/92)(1)

Kommisjonen har i EFT nr. C 217 av 11.7.1998 offentliggjort referansenummer for melding om eksport
av visse farlige kjemikalier.

I henhold til artikkel 4 i nevnte forordning skal Kommisjonen med jevne mellomrom offentliggjøre en liste
over slike referansenummer i De Europeiske Fellesskaps Tidende, med angivelse av den aktuelle kjemikalien
samt hvilken tredjestat som er bestemmelsesstat (se ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).

(1) EFT nr. L 251 av 29.8.1992, s. 13.
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 22.6. - 24.7.1998

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner (*)

(*) Den norske oversettelsen av titlene er forelopig.

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

98/EØS/36/23

COM(98) 397 CB-CO-98-409-EN-C(1)

COM(98) 387 CB-CO-98-402-EN-C

COM(98) 355 CB-CO-98-370-EN-C

COM(98) 405 CB-CO-98-416-EN-C

COM(98) 407 CB-CO-98-421-EN-C

COM(98) 413 CB-CO-98-424-EN-C

COM(98) 422 CB-CO-98-426-EN-C

COM(98) 385 CB-CO-98-396-EN-C

COM(98) 386 CB-CO-98-397-EN-C

COM(98) 322 CB-CO-98-355-EN-C

COM(98) 335 CB-CO-98-356-EN-C

24.6.1998 24.6.1998 5

24.6.1998 25.6.1998 17

2.7.1998 2.7.1998 8

2.7.1998 2.7.1998 4

3.7.1997 3.7.1998 34

3.7.1998 3.7.1998 27

3.7.1998 6.7.1998 5

8.7.1998 8.7.1998 14

8.7.1998 8.7.1998 13

20.5.1998 9.7.1998 48

20.5.1997 9.7.1998 23

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et europa-
parlaments- og rådsdirektiv om tiltak mot
luftforurensing forårsaket av avgasser fra
motorvogner og om endring av direktiv
70/220/EØF med hensyn til lette nytte-
kjøretøyer

Forslag til et rådsvedtak om en felles teknisk
forskrift om krav til tilslutning til analoge
offentlige svitsjede telefonnett (PSTN) av
terminalutstyr der eventuell nettadressering
skjer ved hjelp av DTMF-signaler (dual tone
multi frequency)

Endret forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85
om bruk av fartsskriver innen veitransport og
direktiv 88/599/EØF om gjennomføring av
forordning (EØF) nr. 3820/85 og 3821/85

Endret forslag til en rådsrekommandasjon om
europeisk samarbeid om kvalitetssikring innen
høyere utdanning

Melding fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet om økt solidaritet ved
bekjempelse av AIDS i utviklingsland

Utvikling av en europeisk tjeneste for mobilitet
og sysselsetting – rapport om virksomheten til
EURES i 1996-97 i samsvar med forordning
(EØF) nr. 1612/68, artikkel 19 nr. 3

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til en europa-
parlaments- og rådsbeslutning om vedtakelse av
Fellesskapets femte rammeprogram for forsk-
ning, teknologisk utvikling og pilotprosjekter
(1998 - 2002)

Endret forslag til et rådsdirektiv om reduksjon
av svovelinnholdet i visse flytende brennstoffer
og om endring av direktiv 93/12/EØF

Endret forslag til et rådsdirektiv om grense-
verdier for svoveldioksid, nitrogenoksid,
partikkelstoffer og bly

Forslag til et rådsvedtak om endring av vedtak
70/532/EØF om nedsettelse av De europeiske
fellesskaps faste komité for sysselsettings-
spørsmål

Forslag til et rådsvedtak om et handlings-
program for Fellesskapet på mellomlang sikt om
støttetiltak på fellesskapsplan overfor medlems-
stater som iverksetter tiltak mot vold mot barn,
ungdom og kvinner (Daphne-programmet)
(2000-2004)

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommi- Rådet sider
sjonen
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COM(98) 414 CB-CO-98-425-EN-C

COM(98) 427 CB-CO-98-437-EN-C

COM(98) 435 CB-CO-98-447-EN-C

COM(98) 432 CB-CO-98-443-EN-C

COM(98) 449 CB-CO-98-461-EN-C

COM(98) 451 CB-CO-98-462-EN-C

COM(98) 452 CB-CO-98-463-EN-C

COM(98) 454 CB-CO-98-464-EN-C

COM(98) 458 CB-CO-98-468-EN-C

COM(98) 463 CB-CO-98-472-EN-C

COM(98) 379 CB-CO-98-469-EN-C

10.7.1998 10.7.1998 32

13.7.1998 13.7.1998 9

13.7.1997 13.7.1998 12

16.7.1998 16.7.1998 5

17.7.1998 17.7.1998 25

17.7.1997 17.7.1998 46

17.7.1998 17.7.1998 51

17.7.1998 17.7.1998 33

17.7.1997 17.7.1998 18

22.7.1998 22.7.1998 29

24.7.1998 24.7.1998 31

Forslag til et rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv
92/106/EØF om innføring av felles regler for visse
typer kombinert godstransport mellom
medlemsstater

Forslag til et rådsdirektiv om endring av direktiv
96/53/EF om fastsettelse av største tillatte
dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og
av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk
for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet

Endret forslag til et rådsdirektiv om lasting av tunge
lastebiler ved bruk av visse infrastrukturer

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om
endring av direktiv 79/373/EØF om markedsføring
av fôrblandinger og direktiv 96/25/EF om
omsetning av fôrvarer

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et
europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av
direktiv 97/33/EF

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om
endring av direktiv 85/611/EØF om samordning av
lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv
investering i verdipapirer (investeringsforetak)

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om
endring av direktiv 85/611/EØF om samordning av
lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv
investering i verdipapirer (investeringsforetak) med
sikte på regulering av forvaltningsselskaper og
forenklede prospekter

Forslag til et rådsdirektiv om havnemottaksanlegg
for skipsavfall og restavfall etter skipslaster

Forslag til et rådsvedtak om iverksetting av tredje
fase av den intereuropeiske samarbeidsordningen for
høyere utdanning - TEMPUS III (2000-2006)

Melding fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet – framdriftsrapport for det
flerårige programmet til fremme av
energieffektivitet i Fellesskapet – SAVE II –
rådsvedtak 96/737/EF, artikkel 8 nr. 1

Melding fra Kommisjonen til Rådet,
Europaparlamentet og Den økonomiske og sosiale
komité - gjenvinningsindustriens konkurranseevne

Tempus II - foreløpig rapport - mars 1998

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommi- Rådet sider
sjonen
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98-0265-F

98-0283-D

98-0285-B

98-0287-I

98-0289-F

98-0291-A

98-0284-S

98-0286-B

98-0288-NL

98-0290-A

98-0296-A

98-0298-NL

98-0303-A

98-0307-D

11.9.1998

28.9.1998

25.9.1998

25.9.1998

25.9.1998

28.9.1998

(3)

28.9.1998

(3)

1.10.1998

30.9.1998

2.10.1998

9.10.1998

9.10.1998

SP/ART/ST/NRT/03: Teknisk forskrift om samsvars-
vurdering av radioelektrisk utstyr som inngår i lokale
nett for personsøkertjenesten

Forskrifter om sikkerhet og helse på arbeidsplassen –
Vedlikehold av kjøretøyer (ZH 1/454)

Endring i lovforslag om spillevirksomhet med hensyn
til pengespill og kasinoer, framlagt for senatet
19. januar 1998

Utkast til forskrift om endring av vedlegg 1B, 1C og
3 til lov nr. 748/84 om gjødsel

Forskrift om forbud mot markedsføring av medisinske
kvikksølvtermometre til måling av kroppstemperatur

Provinslov om endring av lov for Oberösterreich om
byggeteknikk (revisjon av Oberösterreichs lov om
byggeteknikk 1998)

Forskrifter om endring av legemiddeltilsynets
forskrifter (LVFS:9) om anvendelse av
legemiddelloven (1992:859) på visse produkter

Kongelig forordning om fastsettelse av framgangs-
måten for godkjenning av alarmsystemer og
alarmsentraler omhandlet i lov av 10. april 1990 om
vaktselskaper, sikkerhetsselskaper og interne
vaktordninger

Forskrift av … om gjennomføring av artikkel 2 nr. 2 i
opiumsloven. Referanse: 2-C-B

Forskrift fra arbeids-, helse- og sosialministeren på
forbundsnivå om hygienekrav til bad, saunaer,
varmlufts- og dampbad og bassenger, samt krav til
badeplasser (badehygieneforskriften – BHygV)

Forskrift fra miljø-, ungdoms- og familieministeren
på forbundsnivå av …. om klassifisering, emballering
og merking av farlige stoffer og preparater

Forskrift om endring av byggeforskriftene (skjerpede
krav med hensyn til koeffisienten for energiytelse for
andre bygninger enn boliger 1998)

Teleteknisk forskrift om analoge telefonapparater
(FTV 462)

Generelt rundskriv om veibygging nr. 18/1998,
arbeidsområde 06.1: materialer brukt til veibygging,
spesifikasjoner, egenskaper, sement brukt til bygging
av betongbaserte veidekker (veibyggingssement)

Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 81 av
26.3.1988, s. 75).

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

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

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

98/EØS/36/24
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98-0308-NL

98-0305-D

98-0300-DK

98-0306-D

98-0309-FIN

98-0310-FIN

98-0311-NL

(3)(4)(5)

12.10.1998

9.10.1998

5.10.1998

9.10.1998

5.10.1998

5.10.1998

5.10.1998

Forskrift fra statssekretæren for sosiale spørsmål og
sysselsetting om gjennomføring av artikkel 11 første
og tredje ledd i lov om farlig utstyr (unntak for
flyttbare stillaser)

Niende forskrift om unntak fra bestemmelsene i
veitrafikkloven

Tekniske bestemmelser for laveffekts radioutstyr til
overføring av audio og telefoni på frekvens 433 MHz.
TB 98 097

Endringer i listen over tekniske byggebestemmelser,
utgave av september 1997, av juni 1998

Lov om tekniske krav til utstyr til bruk i rednings-
tjenesten og om krav til produkters brannsikkerhet

Forskrifter og retningslinjer for baneteknologi utstedt
av RAMO, del 18 Jernbanetunneler

Avtale om bærekraftig byggeteknikk

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

Framkvæmdastjórnin vekur athygli á að samkvæmt skilmálum orðsendingar hennar frá 1. október 1986
(Stjtíð. EB nr. C 245, 1. 10. 1986, bls. 4) gerir hún ráð fyrir að ef aðildarríki samþykkir tæknilega reglugerð
sem fellur undir ákvæði tilskipunar 83/189/EBE án þess að senda drögin til framkvæmdastjórnarinnar eða
virða skyldubundna stöðvun, sé ekki unnt að framfylgja reglugerðinni gagnvart þriðja aðila samkvæmt
skilmálum réttarkerfis hlutaðeigandi aðildarríkis. Framkvæmdastjórnin telur þar af leiðandi að málsaðilar
hafi rétt til að vænta þess að dómstólar landsins neiti að koma innlendum tæknilegum reglugerðum, sem
ekki hefur verið tilkynnt um eins og krafist er í lögum bandalagsins, til framkvæmda.

Upplýsingar um tilkynningarnar eru fáanlegar hjá stjórnsýsludeildum ríkjanna og hefur skrá yfir þær
verið birt í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins nr. C 67 frá 17. 3. 1989 bls. 3 og í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins nr. 6 frá 4. 5. 1994, bls. 8.

(1) Ár – skráningarnúmer – upprunaaðildarríki.

(2) Eindagi fyrir athugasemdir frá framkvæmdastjórninni og aðildarríkjum.

(3) Hefðbundnar reglur um upplýsingaskipti gilda ekki um ,,lyfjaskrá“.

(4) Ekkert stöðvunartímabil þar sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ástæður fyrir aðkallandi samþykki.

(5) Ekkert stöðvunartímabil vegna skatta- eða fjármálaráðstafana; sbr. 3. lið 9. mgr. 1. gr. í tilskipun 94/10/EB.
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