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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

EØS-KOMITEEN HAR �

med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet, justert ved protokollen om justering av avtala
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla
�avtala�, særleg artikkel 98, og

på følgjande bakgrunn:

1) Vedlegg II til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen
nr. 107/2000 av 30. november 2000(1).

2) Kommisjonsvedtak 2000/166/EF av 23. februar 2000 om
lenging av fristen for mellombels godkjenning av det nye
aktive stoffet kinoksyfen(2) skal takast inn i avtala �

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedlegg II kapittel XV etter nr. 12j (kommisjonsvedtak
2000/180/EF) i avtala skal nytt nr. 12k lyde:

�12k. 32000 D 0166: Kommisjonsvedtak 2000/166/EF av
23. februar 2000 om lenging av fristen for mellombels
godkjenning av det nye aktive stoffet kinoksyfen (TEF
L 52 av 25.2.2000, s. 44).�

Artikkel 2

Teksta til kommisjonsvedtak 2000/166/EF på islandsk og norsk,
som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Dei
europeiske fellesskapa, skal verte gyldig.

Artikkel 3

Denne avgjerda tek til å gjelde 23. desember 2000, på det vilkåret
at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr.
1 i avtala( *).

Artikkel 4

Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-
tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Utferda i Brussel, 22. desember 2000.

AVGJERD I EØS-KOMITEEN
nr. 109/2000

av 22. desember 2000

om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar,
prøving og sertifisering)

(1) TEF L 45 av 15.2.2001, s. 45, og EØS-tillegget til TEF nr. 8 av 15.2.2001,
s. 46.

(2) TEF L 52 av 25.2.2000, s. 44.

(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.

For EØS-komiteen

G. S. Gunnarsson

Formann

2001/EØS/9/01
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EØS-KOMITEEN HAR �

med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet, justert ved protokollen om justering av avtala
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla
�avtala�, særleg artikkel 98, og

på følgjande bakgrunn:

1) Vedlegg XIII til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen
nr. 38/1999 av 30. mars 1999(1).

2) Europaparlaments-  og rådsdirektiv 2000/18/EF av 17. april
2000 om minstekrav til eksamen for tryggleiksrådgjevarar
for transport av farleg gods med jarnbane, på veg eller på
innlandsvassvegar(2) skal takast inn i avtala �

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedlegg XIII etter nr. 13a (rådsdirektiv 96/35/EF) i avtala skal
nytt nr. 13b lyde:

�13b. 32000 L 0018: Europaparlaments-  og rådsdirektiv
2000/18/EF av 17. april 2000 om minstekrav til
eksamen for tryggleiksrådgjevarar for transport av
farleg gods med jarnbane, på veg eller på
innlandsvassvegar (TEF L 118 av 19.5.2000, s. 41).�

Artikkel 2

Teksta til europaparlaments-  og rådsdirektiv 2000/18/EF på
islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til
Tidend for Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig.

Artikkel 3

Denne avgjerda tek til å gjelde 23. desember 2000, på det vilkåret
at EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr.
1 i avtala( *).

Artikkel 4

Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-
tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

AVGJERD I EØS-KOMITEEN
nr. 110/2000

av 22. desember 2000

om endring av vedlegg XIII til EØS-avtala (Transport)

(1) TEF L 266 av 19.10.2000, s. 27, og EØS-tillegget til TEF nr. 46 av
19.10.2000, s. 161.

(2) TEF L 118 av 19.5.2000, s. 41.

(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.

Utferda i Brussel, 22. desember 2000.

For EØS-komiteen

G. S. Gunnarsson

Formann

2001/EØS/9/02
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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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 68/2000 av 2. august 2000(1).

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF av 6. juni
2000 om utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer
Fellesskapet(2) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII etter nr. 17f (rådsdirektiv 1999/36/EF)
skal nytt nr. 17g lyde:

�17g. 32000 L 0030: Europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/30/EF av 6. juni 2000 om utekontroll av
nyttekjøretøyer som trafikkerer Fellesskapet (EFT L
203 av 10.8.2000, s. 1).�

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF på
islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 23. desember 2000, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1( *).

Artikkel 4

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 111/2000

av 22. desember 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

(1) EFT L 250 av 5.10.2000, s. 51, og EØS-tillegget til EFT nr. 44 av 5.10.2000,
s. 4.

(2) EFT L 203 av 10.8.2000, s. 1.

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

Utferda i Brussel, 22. desember 2000.

For EØS-komiteen

G. S. Gunnarsson

Formann

2001/EØS/9/03
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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 86 og 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 102/2000 av 10. november 2000(1).

2) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte
europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1934/2000/EF av
17. juli 2000 om Det europeiske språkår 2001(2).

3) Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt
utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2001 �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 4 gjøres følgende endringer:

1. Etter nr. 2d (budsjettpost B3-1 0 0 3) skal nytt nr. 2e lyde:

�2e. EFTA-statene skal fra 1. januar 2001 delta i følgende
program:

� 32000 D 1934:  Europaparlaments- og
rådsbeslutning nr. 1934/2000/EF av 17. juli 2000
om Det europeiske språkår 2001 (EFT L 232
av 14.9.2000, s. 1).�

2. Teksten til nr. 3 skal lyde:

�EFTA-statene skal bidra finansielt til programmene og
tiltakene nevnt i nr. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d og 2e i samsvar med
avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a).�

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 16. desember 2000, forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel
103 nr. 1( *).

Den får anvendelse fra 1. januar 2001.

Artikkel 3

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 112/2000

av 15. desember 2000

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

(1) EFT L 7 av 11.1.2001, s. 38, og EØS-tillegget til EFT nr. 2 av 11.1.2001,
s. 22.

(2) EFT L 232 av 14.9.2000, s. 1.

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

Utferdiget i Brussel, 15. desember 2000.

For EØS-komiteen

G. S. Gunnarsson

Formann

2001/EØS/9/04
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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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XIV er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 49/2000 av 31. mai 2000(1).

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2658/2000 av 29. november
2000 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på grupper
av spesialiseringsavtaler(2) skal innlemmes i avtalen.

3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 2659/2000 av 29. november
2000 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på grupper
av forsknings- og utviklingsavtaler(3) skal innlemmes i
avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIV erstattes teksten til nr. 6 (kommisjons-
forordning (EØF) nr. 417/85) med følgende:

�32000 R 2658: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2658/2000 av
29. november 2000 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3
på grupper av spesialiseringsavtaler (EFT L 304 av 5.12.2000, s.
3).

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

a) I det innledende avsnitt i artikkel 7 skal med ordene �i
henhold til artikkel 7 i forordning (EØF) nr. 2821/71
tilbakekalle fordelene gitt i denne forordning dersom den,
enten av eget tiltak eller på anmodning fra en medlemsstat
eller en fysisk eller juridisk person som påberoper seg en
berettiget interesse� forstås �tilbakekalle fordelene gitt i
denne forordning dersom det, enten av eget tiltak eller på

anmodning fra det annet overvåkningsorgan eller en stat
som hører inn under dets kompetanse, eller en fysisk eller
juridisk person som påberoper seg berettiget interesse�.

b) På slutten av artikkel 7 tilføyes følgende:

�Det kompetente overvåkningsorgan kan i slike tilfeller
gjøre vedtak i samsvar med artikkel 6 og 8 i forordning
(EØF) nr. 17/62 eller de tilsvarende bestemmelser etter EØS-
avtalens artikkel 21 uten at det kreves melding fra de berørte
foretak.��

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XIV erstattes teksten til nr. 7 (kommisjons-
forordning (EØF) nr. 418/85) med følgende:

�32000 R 2659: Kommisjonsforordning (EF) nr. 2659/2000 av
29. november 2000 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3
på grupper av forsknings- og utviklingsavtaler (EFT L 304 av
5.12.2000, s. 7).

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

a) I det innledende avsnitt i artikkel 7 skal med ordene �i
henhold til artikkel 7 i forordning (EØF) nr. 2821/71
tilbakekalle fordelene gitt i denne forordning dersom den,
enten av eget tiltak eller på anmodning fra en medlemsstat
eller en fysisk eller juridisk person som påberoper seg en
berettiget interesse� forstås � tilbakekalle fordelene gitt i
denne forordning dersom det, enten av eget tiltak eller på
anmodning fra det annet overvåkningsorgan eller en stat
som hører inn under dets kompetanse, eller en fysisk eller
juridisk person som påberoper seg en berettiget interesse�.

b) På slutten av artikkel 7 tilføyes følgende:

�Det kompetente overvåkningsorgan kan i slike tilfeller
gjøre vedtak i samsvar med artikkel 6 og 8 i forordning
(EØF) nr. 17/62 eller de tilsvarende bestemmelser etter EØS-
avtalens artikkel 21 uten at det kreves melding fra de berørte
foretak.��

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 113/2000

av 22. desember 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler)

(1) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 60, og EØS-tillegget til EFT nr. 42 av 21.9.2000,
s. 3.

(2) EFT L 304 av 5.12.2000, s. 3.

(3) EFT L 304 av 5.12.2000, s. 7.

2001/EØS/9/05
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Artikkel 3

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 2658/2000 og (EF) nr.
2659/2000 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 1. januar 2001, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1( *).

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

Artikkel 5

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

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2000.

For EØS-komiteen

G. S. Gunnarsson

Formann
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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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens protokoll 4 er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 188/1999 av 17. desember 1999(1 ).

2) Det bør gjøres visse tekniske endringer for å rette opp
avvik mellom de ulike språkversjoner av teksten.

3) Listen over utilstrekkelig bearbeiding og foredling må endres
for å sikre at den tolkes riktig, og for å ta hensyn til behovet
for å inkludere visse former for behandling som tidligere
ikke var omfattet av listen.

4) Det har vist seg nødvendig å innføre et system med
bokføringsmessig atskillelse for opprinnelses- og ikke-
opprinnelsesmaterialer, som vil være underlagt
tollmyndighetenes tillatelse.

5) Bestemmelsene om beløp uttrykt i euro må endres for å
gjøre framgangsmåten klarere og sørge for større stabilitet
med hensyn til beløp i nasjonale valutaer.

6) For å ta hensyn til tifeller der et visst materiale ikke
produseres i de berørte land, må det foretas en rettelse i
listen over de bearbeidings- og foredlingskrav som ikke-
opprinnelsesmaterialer må oppfylle for å oppnå
opprinnelsesstatus �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 4 gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 1(i) skal lyde:

�(i) �merverdi�: prisen fra fabrikk fratrukket tollverdien
av hvert av de inkorporerte materialer med opprinnelse
i de andre landene nevnt i artikkel 3, eller dersom
tollverdien ikke er kjent eller ikke kan påvises, den
første påviselige pris som er betalt for produktene i
EØS�.

2) Artikkel 6 skal lyde:

�Artikkel 6

Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling

1. Med forbehold for nr. 2 skal følgende behandlinger
anses som utilstrekkelig bearbeiding eller foredling til å gi
status som opprinnelsesprodukter, uansett om kravene i
artikkel 5 er oppfylt:

a) behandling som har til hensikt å holde produktene i
sin opprinnelige tilstand under transport eller lagring,

b) deling og sammenstilling av kolli,

c) vasking, rensing; fjerning av støv, oksidering, olje,
maling eller andre belegg,

d) stryking eller pressing av tekstiler,

e) enkel maling og polering,

f) avskalling, hel eller delvis bleking, polering og glasering
av korn og ris,

g) farging av sukker eller framstilling av sukkerbiter,

h) skrelling, fjerning av steiner og skall av frukt, nøtter
og grønnsaker,

i) skjerping, enkel sliping eller enkel oppskjæring,

j) sikting, utskilling, sammenstilling, sortering,
klassifisering, gradering, tilpassing (innbefattet
sammenstilling av varer til sortiment eller sett),

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 114/2000

av 22. desember 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

(1) Ennå ikke kunngjort.

2001/EØS/9/06
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k) enkel fylling i flasker, bokser, flakonger, sekker, etuier,
esker, festing til plater eller planker, og all annen enkel
emballering,

l) anbringelse eller trykking av merker, etiketter, logoer
eller andre liknende kjennemerker på produkter eller
deres emballasje,

m) enkel blanding av produkter, også av forskjellige slag,

n) enkel montering av deler av artikler til en komplett
artikkel eller demontering av produkter til deler,

o) kombinasjon av to eller flere av de behandlinger som
er angitt under bokstav a) til n),

p ) slakting av dyr.

2. Alle behandlinger utført i EØS på et gitt produkt skal
vurderes samlet ved bestemmelse av hvorvidt den
bearbeiding eller foredling som produktet har gjennomgått,
skal anses som utilstrekkelig i henhold til nr. 1.�

3) Etter artikkel 19 skal ny artikkel 19a lyde:

�Artikkel 19a

Bokføringsmessig atskillelse

1. Når fysisk atskilt lagring av identiske opprinnelses-
og ikke- opprinnelsesmaterialer som kan benyttes om
hverandre, medfører store kostnader eller praktiske ulemper,
kan tollmyndighetene, etter skriftlig søknad fra de berørte,
gi tillatelse til at systemet kalt �bokføringsmessig atskillelse�
kan benyttes for å håndtere slik lagring.

2. Dette systemet må sikre at mengden av tilvirkede
opprinnelsesprodukter, i en spesifisert referanse-periode,
er den samme som ville blitt tilvirket dersom lagrene hadde
vært fysisk atskilt.

3. Tollmyndighetene kan gi slik tillatelse på grunnlag av
de vilkår som anses nødvendige.

4. Dette systemet fastsettes og anvendes på grunnlag av
de generelle regnskapsprinsipper som gjelder i det land hvor
produktet ble framstilt.

5. Den som nyter godt av denne forenklingen, kan utstede
eller søke om utstedelse av opprinnelsesbevis for den
mengden av produkter som kan anses å ha
opprinnelsesstatus. På anmodning fra tollmyndig-hetene
skal innehaveren legge fram en erklæring som viser hvordan
mengdene har blitt fastsatt.

6. Tollmyndighetene skal overvåke bruken av tillatelsen,
og kan til enhver tid trekke den tilbake dersom innehaveren
på en eller annen måte misbruker tillatelsen eller ikke kan
oppfylle de øvrige vilkårene fastsatt i denne protokoll.�

4) I artikkel 21 nr. 1 første punktum tilføyes følgende etter
�eksportør�:

�heretter kalt �godkjent eksportør».

5) Artikkel 30 skal lyde:

�Artikkel 30

Beløp uttrykt i euro

1. For anvendelse av bestemmelsene i artikkel 20 nr. 1
bokstav b) og artikkel 25 nr. 3 i tilfeller hvor produktene er
fakturert i en annen valuta enn euro, skal  beløpene i de
nasjonale valutaene til landene vist til i artikkel 3 som svarer
til beløpene uttrykt i euro, fastsettes hvert år av hvert av de
berørte land.

2. En forsendelse skal behandles i  henhold ti l
bestemmelsene i artikkel 20 nr. 1 bokstav b) eller artikkel
25 nr. 3 når beløpene i faktureringsvalutaen er i samsvar
med de beløp som er fastsatt av det berørte land.

3. De beløp som skal benyttes i en gitt nasjonal valuta,
skal i den nasjonale valuta svare til beløpene uttrykt i euro
på den første virkedag i oktober. Beløpene skal meddeles
EF-kommisjonen innen 15. oktober, og skal gjelde fra 1.
januar det påfølgende år. EF-kommisjonen skal underrette
alle berørte land om de gjeldende beløp.

4. Et land kan avrunde opp eller ned det beløpet som er
resultatet av omregningen av et beløp uttrykt i euro til
landets nasjonale valuta. Det avrundede beløp kan ikke
variere med mer enn 5 prosent i forhold til det beløp som
følger av omregningen. Et land kan ved den årlige justeringen
vist til i nr. 3 unnlate å endre beløp angitt i dets nasjonale
valuta som tilsvarer et beløp uttrykt i euro, dersom
omregningen av beløpet før en eventuell avrunding resulterer
i en økning på mindre enn 15 prosent i den nasjonale valuta.
Beløp i den nasjonale valuta kan beholdes uendret dersom
omregningen ville føre til en reduksjon i de beløpene som
anvendes.

5. Beløpene uttrykt i euro skal gjennomgås på nytt av
EØS-komiteen på anmodning fra en avtalepart. Under denne
gjennomgåelsen skal EØS-komiteen vurdere om det er
ønskelig å opprettholde effekten av de angjeldende
verdigrensene i reell forstand. For dette formål kan den
bestemme å endre beløpene uttrykt i euro.�
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6) I vedlegg II gjøres følgende endringer:

Regelen for HS-posisjon 53.09 til 53.11 skal lyde

53.09 til Vevnader av andre
53.11 vegetabilske fibrer;

vevnader av papirgarn:

- som inneholder
tråder av gummi Framstilling fra enkelt garn(1)

- andre Framstilling fra(1):
- garn av kokosfibrer,
- garn av jute
- naturfibrer,
- syntetiske eller kunstige stapel-

fibrer, ikke kardet eller kjemmet
eller på annen måte bearbeidd
for spinning,

- kjemiske materialer eller spinn-
masse, eller

- papir

ELLER

Trykking samt minst to for beredende
eller ferdig- og etterbehandlende
operasjoner (f.eks. rensing, bleiking,

, mercerisering, varmebehandling, ruing,
pressing, anti-krympebehandling,
sluttbehandling, dekatering, impreg-
nering, stopping og nupping) hvor
verdien av den ikke-trykte vevnaden
ikke overstiger 47,5 % av ferdigvarens
pris fra fabrikk

(1) For særlige vilkår med hensyn til produkter framstilt av en blanding tekstilmaterialer, se innledende merknad 5.�
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(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

Utferdiget i Brussel, 22. desember 2000.

For EØS-komiteen

G. S. Gunnarsson

Formann

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 1. januar 2001, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1(* ).

Artikkel 3

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2340 � EDP/Cajastur/Cáser/Hidroeléctrica

del Cantábrico)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 2. februar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der det portugisiske foretaket EDP-Electricidade de Portugal SA (EDP) og de spanske foretakene
Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur) og Caja de Seguros Reunidos, Compañia de Seguros y
Reaseguros SA (Cáser) overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over det spanske foretaket Hidroeléctrica del Cantábrico SA (Hidrocantábrico), ved et
offentlig overtakelsestilbud kunngjort 25. januar 2001 og ved administrasjonsavtale.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� EDP: strømproduksjon og strømfordeling hovedsakelig i Portugal, telekommunikasjonstjenester
i Portugal,

� Cajastur: bankvirksomhet,

� Cáser: forsikring og pensjonsfond,

� Hidrocantábrico: strømproduksjon, strømfordeling og strømforsyning i Spania.
Gassdistribusjon og gassforsyning samt telekommunikasjonstjenester i Asturias (Spania).

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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 C
49 av 15.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/ M.2340 � EDP/Cajastur/Cáser/Hidroeléctrica del
Cantábrico, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2309 � Ericsson/Skandia)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 7. februar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Ericsson Holding International B.V. (�Ericsson�), som tilhører Ericsson-konsernet,
og Skandia Insurance Company Ltd (�Skandia�) ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Alleato AB, et nyopprettet selskap som
utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Ericsson: tele- og datakommunikasjon,

� Skandia: forsikring og kapitalforvaltning.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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 C
52 av 17.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/ M.2309 � Ericsson/Skandia, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2001/EØS/9/08
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2330 � Cargill/Banks)

1. Kommisjonen mottok 8. februar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Cargill Plc. (�Cargill�), som kontrolleres av Cargill Inc., og SCB Holdings (Sandy)
Ltd. (�Banks�) ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Cargill: handel med råvarer, bearbeiding og distribusjon av næringsmidler og handel med
landbruksvarer,

� Banks: handel med landbruksvarer,

�  fellesforetaket: handel med landbruksvarer i Storbritannia.

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 C
52 av 17.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2330 � Cargill/Banks, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2001/EØS/9/09
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2356 � Hermes/Codan/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 9. februar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Hermes Versicherungsbeteiligungen GmbH (�HVG�), et datterforetak av Hermes
Kreditversicherungs AG, Tyskland, som tilhører Allianz AG (�Allianz�), Tyskland, ved kjøp av
aksjer oppnår delt kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over UAD
Lietuvos draudimo Kreditu draudimo (�LDKD�), Litauen, et datterforetak av AB Lietuvos
Draudimas, som nå er under enkontroll av Codan A/S (�Codan�), Danmark, som tilhører Royal &
Sun Alliances Insurance Group plc (R&SA), Storbritannia.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� HVG (Allianz-gruppen): forsikringsvirksomhet,

� Codan (R&SA-gruppen): forsikringsvirksomhet,

� LDKD: kredittforsikringsvirksomhet i Litauen.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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 C
51 av 16.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/ M.2356 � Hermes/Codan/JV, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2001/EØS/9/10
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2357 � Vattenfall/Hamburger

Elektrizitätswerke/Nordic Powerhouse)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 12. februar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Vattenfall AB (�Vattenfall�), Sverige, og Hamburger Elektrizitätswerke
Aktiengesellschaft (�HEW�), Tyskland, ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Nordic Powerhouse GmbH (�NPH�), Tyskland,
et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Vattenfall: produksjon, overføring, fordeling og forsyning av elektrisk kraft,

� HEW: produksjon, overføring, fordeling og forsyning av elektrisk kraft,

� NPH: fysisk og finansiell handel med energiprodukter.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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 C
54 av 24.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/ M.2357 � Vattenfall/Hamburger Elektrizitätswerke/
Nordic Powerhouse, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2001/EØS/9/11
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2314 � BASF/Pantochim/Eurodiol)

1. Kommisjonen mottok 12. februar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket BASF Aktiengesellschaft (�BASF�) ved kjøp av aktiva overtar kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Pantochim S.A. (�Pantochim�), Eurodiol
S.A. (�Eurodiol�), og ProvironFtal nv (�ProvironFtal�), som alle tilhører SISAS-gruppen.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� BASF: produksjon, distribusjon og salg av kjemikalier, helse- og ernæringsprodukter og olje
og gass,

� Pantochim: produksjon av ftalsyreanhydrid, maleinsyreanhydrid, fumarsyre, butandiol,
butandiol-derivater og biodiesel,

� Eurodiol: produksjon av butandiol, butandiol-derivater og maleinsyreanhydrid,

� ProvironFtal: produksjon av ftalater.

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 C
54 av 21.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2314 � BASF/Pantochim/Eurodiol, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2001/EØS/9/12
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2341 � Banco Popular Español/Fortior Holding)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 12. februar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der det spanske foretaket Banco Popular Español (�BPE�) ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det spanske foretaket Fortior
Holding S.A. (�Fortior�) sammen med de nåværende aksjeeierne (Banque International de Luxem-
bourg, som tilhører den fransk-belgiske gruppen DEXIA, og to privatpersoner).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� BPE: bankvirksomhet,

� DEXIA: bankvirksomhet,

� Fortior: finansanalyse, kapitalforvaltning og forvaltning av investerings- og pensjonsfond.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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 C
56 av 22.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/ M.2341 � Banco Popular Español/Fortior Holding, til
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/18

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2346 � Telefónica/Portugal Telecom/

brasiliansk fellesforetak)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 12. februar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der det spanske foretaket Telefónica S.A. (�Tef�) og det portugisiske foretaket Portugal Telecom
(SGPS) S.A. (�PT�) oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
b) over et nyopprettet brasiliansk selskap som utgjør et fellesforetak (�Holdco�), ved å bidra med
sine eiendommer i Brasil samt ved administrasjonsavtale.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Tef: holdingselskap for en gruppe selskaper innen telekommunikasjonssektoren og audiovisuell
sektor, hovedsakelig i Spania og Latin-Amerika,

� PT: holdingselskap med datterforetak innen telekommunikasjons- og multimediesektoren i
Portugal og Brasil,

� Holdco: trådløs telekommunikasjon i Brasil.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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 C
56 av 22.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/ M.2341 � Telefónica/Portugal Telecom/brasiliansk
fellesforetak, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende22.2.2001 Nr.9/19

2001/EØS/9/15Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1976 � Shell/Halliburton/Welldynamics (JV))

1. Kommisjonen mottok 14. februar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Shell Petroleum N.V. (Nederland) og Halliburton Company (USA) ved kjøp av
aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
Welldynamics, et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Shell Petroleum N.V.: et holdingselskap i gruppen Royal Dutch Shell med verdensomspennende
virksomhet innen leting etter og utvinning av olje og naturgass, oljeprodukter, kjemikalier mv.,

� Halliburton: ulike ingeniørtekniske tjenester og energitjenester for store prosjekter (herunder
produkter og tjenester til oljeutvinningssektoren),

� Welldynamics: holdingselskap som vil overta PES, nå et datterforetak av Halliburton. PES vil
bli omorganisert slik at virksomheten utelukkende blir fokusert på intelligente løsninger for
full brønnutnyttelse.

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 C
56 av 22.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/ M.1976 � Shell/Halliburton/Welldynamics (JV), til
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/20

2001/EØS/9/16Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2079 � Raytheon/Thales/JV)

1. Kommisjonen mottok 15. februar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Raytheon Company, USA, og Thomson-CSF (Frankrike) oppnår felles kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet selskap som utgjør
et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Thomson-CSF: industrielektronikk og ingeniørtjenester for kommersielle formål og
forsvarsformål,

� Raytheon Company: produkter og tjenester innen forsvarselektronikk og industrielektronikk
samt kommersielle fly og fly beregnet på spesialoppdrag,

� fellesforetaket: systemer for styring og kontroll av bakkebaserte luftoperasjoner og
slagmarkoperasjoner.

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 C
58 av 23.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/ M.2079 � Raytheon/Thales/JV, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende22.2.2001 Nr.9/21

2001/EØS/9/17Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2343 � Toro Assicurazioni/Lloyd Italico)

1. Kommisjonen mottok 14. februar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretaket Toro Assicurazioni S.pA. (�Toro�), Italia, som kontrolleres av Fiat-gruppen, ved kjøp
av aktiva overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele
Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A. (�Lloyd Italico�), Italia.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Toro: livs- og skadeforsikring, gjenforsikring,

� Lloyd Italico: livs- og skadeforsikring.

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 C
58 av 23.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2343 � Toro Assicurazioni/Lloyd Italico, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/22

2001/EØS/9/18Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2368 � Gilde/CapVis/Soudronic)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 16. februar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Gilde Buy-Out Fund II B.V. (�Gilde�), som tilhører gruppen Coöperatieve Centrale
Raffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank), Nederland, og CapVis (C.I.) Ltd. (�CapVis�),
Kanaløyene, som tilhører Union Bank of Switzerland (�UBS�), ved kjøp av aksjer oppnår felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Soudronic Holding AG
(�Soudronic�), Sveits, et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Gilde: risikokapitalfond,

� Rabobank: bankvirksomhet og finansielle tjenester,

� CapVis: investeringsselskap,

� UBS: bankvirksomhet,

� Soudronic: produksjon av systemer til tilvirking av metallemballasje og av maskiner til sveising
av metalldeler og metallkomponenter.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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 C
58 av 23.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/ M.2368 � Gilde/CapVis/Soudronic, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende22.2.2001 Nr.9/23

Melding om en samarbeidsavtale
(Sak COMP/38.064/F2 � DaimlerChrysler AG/Ford Motor

Company/General Motors Corporation/Nissan Motor Co. Ltd/
Renault SA � Covisint)

1. Kommisjonen mottok 19. januar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning  nr. 17/62(1)
om avtaler inngått mellom foretakene DaimlerChrysler AG, Ford Motor Company, General Mo-
tors Corporation, Nissan Motor Co. Ltd og Renault SA om opprettelse av et fellesforetak, Covisint,
en elektronisk markedsplass for bilindustrien.

2. Fellesforetaket vil drive en omfattende elektronisk markedsplass for innkjøp av deler, utstyr og
tjenester innen bilindustrien samt styring av forsyningskjeder og et mer effektivt samarbeid innen
konstruksjon og utvikling av bilprodukter. Covisint vil være åpen for hele bilindustrien, herunder
produsenter og leverandører på alle nivåer. Commerce One og Oracle vil bidra med teknologien til å
drive den elektroniske markedsplassen.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte samarbeidsavtalen kan komme
inn under virkeområdet for forordning nr. 17/62.

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

5. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 15 virkedager etter at dette ble offentliggjort i
EFT C 49 av 15.2.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/38.064/F2, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Antitrust Registry
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT L 13 av 21.2.1962, s. 204.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2264 � Industri Kapital/Fives-Lille)

Kommisjonen vedtok 17.1.2001 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 301M2264.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

2001/EØS/9/19
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/24

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2243 � Stora Enso/Assidomän/JV)

Kommisjonen vedtok 22.12.2000 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 300M2243.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2285 � Schroder Ventures Limited/Homebase)

Kommisjonen vedtok 5.2.2001 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 301M2285.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

2001/EØS/9/22

2001/EØS/9/21



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende22.2.2001 Nr.9/25

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2255 � Telefonica Intercontinental/Sonera
3G Holding/Consortium IPSE 2000)

Kommisjonen vedtok 9.1.2001 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 301M2255.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2248 � CVC/Advent/Carlyle/Lafarge
Matériaux de Specialités)

Kommisjonen vedtok 5.1.2001 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 fransk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

� som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

� i elektronisk form i �CFR�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 301M2248.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

2001/EØS/9/24

2001/EØS/9/23
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/26

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2259 � Terra/Amadeus/1Travel.com)

Kommisjonen vedtok 17.1.2001 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 301M2259.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2246 � Sofinim/KBC Invest/
Mercator & Noordstar/Tournesoleon/De Clerck/FOC)

Kommisjonen vedtok 11.1.2001 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 301M2246.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2041 � United Airlines/US Airways)

Kommisjonen vedtok 12.1.2001 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 301M2041.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2066 � Dana/Getrag)

Kommisjonen vedtok 7.11.2000 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 300M2066.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/28

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2090 � Liverpool Victoria Friendly Society/
AC Ventures/JV)

Kommisjonen vedtok 6.12.2000 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 300M2090.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2251 � AOL/Banco Santander/JV)

Kommisjonen vedtok 19.12.2000 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 300M2251.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1510 � BT/AT&T/Japan Telecom)

Kommisjonen vedtok 19.7.1999 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 399M1510.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1848 � Schroder Ventures
European Fund/Takko Modemarkt)

Kommisjonen vedtok 8.3.2000 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 300M1848.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/30

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1869 � CVC/BTR Siebe Automotive Sealing Systems)

Kommisjonen vedtok 6.3.2000 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 300M1869.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2105 � SJPC/SCP de Milo/De Milo)

Kommisjonen vedtok 30.11.2000 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 300M2105.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2188 � NEC/Schott Glas/NEC Schott JV)

Kommisjonen vedtok 14.12.2000 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 300M2188.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2202 � Stinnes/HCI)

Kommisjonen vedtok 4.12.2000 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 300M2202.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/32

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2225 � Fortis/ASR)

Kommisjonen vedtok 13.12.2000 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 300M2225.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1381 � Imetal/English China Clays)

Kommisjonen vedtok 26.4.1999 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 399M1381.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

2001/EØS/9/37

2001/EØS/9/38



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende22.2.2001 Nr.9/33

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2172 � Babock Borsig/MG Technologies/
SAP Markets/ec4ec)

Kommisjonen vedtok 7.11.2000 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 300M2172.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Innledning av formell behandling
(Sak nr. COMP/M.2201 � MAN/Auwärter)

Kommisjonen besluttet 15. februar 2001 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha
kommet til at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er
forenlig med det felles marked. Dette innebærer at andre trinn i undersøkelsen av den meldte
foretakssammenslutningen innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i
rådsforordning (EØF) nr. 4064/89.

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

For at merknadene skal bli tatt fullt ut hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være Kommisjonen
i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C 56 av 22.2.2001. Merknadene kan sendes
Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01/22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/
M.2201 � MAN/Auwärter, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat
B-1000 Bruxelles/Brussel
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/34

Melding fra Italia om endring av forpliktelse til å yte offentlig
tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Cagliari/Olbia/

Alghero og Roma/Milano

Den italienske regjering har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet(1), og i samsvar med
beslutningene truffet på konferansen mellom berørte myndigheter i Cagliari 19. desember 2000, besluttet
å endre vilkårene for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Cagliari,
Olbia og Alghero på den ene siden og Roma og Milano på den annen, offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende C 284 av 7.10.2000, s. 16. Se EFT C 49 av 15.2.2001 for nærmere opplysninger.

Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Italia i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav
d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom

Olbia og Roma

Som følge av endringene i vilkårene for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til flyforbindelser
med Sardinia offentliggjort i EFT C 49 av 15.2.2001, skal følgende anbudsinnbydelse i sin helhet erstatte
innbydelsen kunngjort i EFT C 357 av 13.12.2000.

Den italienske regjering har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet og i samsvar med forslag
fra den autonome regionen Sardinia besluttet å innføre forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn
til ruteflyging mellom Olbia og Roma. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig
tjeneste er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende C 284 av 7.10.2000, endret ved melding i
De Europeiske Fellesskaps Tidende C 49 av 15.2.2001.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 15. april 2001 har startet eller er i ferd med å
starte ruteflyging på nevnte rute i samsvar med vilkårene for forpliktelse til offentlig tjenesteytelse og
uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Italia i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i
ovennevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare ett luftfartsselskap,
som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene rutene tidligst fra 15. april 2001, forutsatt at
bestemmelsene i artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 er overholdt. Se EFT C 51 av 16.2.2001 for
nærmere opplysninger.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen og annen relevant
informasjon, kan fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til en av følgende adresser:

- ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale ai Trasporti, via Caprera 15, I-09123
Cagliari

Anbudene må være ankommet følgende adresse senest 30 dager etter at anbudsinnbydelsen ble kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende:

- ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende,
eller leveres personlig mot kvittering.
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Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Italia i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav
d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom

Olbia og Milano

Som følge av endringene i vilkårene for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til flyforbindelser
med Sardinia offentliggjort i EFT C 49 av 15.2.2001, skal følgende anbudsinnbydelse i sin helhet erstatte
innbydelsen kunngjort i EFT C 357 av 13.12.2000.

Den italienske regjering har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet og i samsvar med forslag
fra den autonome regionen Sardinia besluttet å innføre forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn
til ruteflyging mellom Olbia og Milano. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig
tjeneste er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende C 284 av 7.10.2000, endret ved melding i
De Europeiske Fellesskaps Tidende C 49 av 15.2.2001.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 15. april 2001 har startet eller er i ferd med å
starte ruteflyging på nevnte rute i samsvar med vilkårene for forpliktelse til offentlig tjenesteytelse og
uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Italia i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i
ovennevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare ett luftfartsselskap,
som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene rutene tidligst fra 15. april 2001, forutsatt at
bestemmelsene i artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 er overholdt. Se EFT C 51 av 16.2.2001 for
nærmere opplysninger.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen og annen relevant
informasjon, kan fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til en av følgende adresser:

- ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale ai Trasporti, via Caprera 15, I-09123
Cagliari

Anbudene må være ankommet følgende adresse senest 30 dager etter at anbudsinnbydelsen ble kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende:

- ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende,
eller leveres personlig mot kvittering.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/36

Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Italia i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav
d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom

Cagliari og Roma

Som følge av endringene i vilkårene for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til flyforbindelser
med Sardinia offentliggjort i EFT C 49 av 15.2.2001, skal følgende anbudsinnbydelse i sin helhet erstatte
innbydelsen kunngjort i EFT C 357 av 13.12.2000.

Den italienske regjering har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet og i samsvar med forslag
fra den autonome regionen Sardinia besluttet å innføre forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn
til ruteflyging mellom Cagliari og Roma. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig
tjeneste er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende C 284 av 7.10.2000, endret ved melding i
De Europeiske Fellesskaps Tidende C 49 av 15.2.2001.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 15. april 2001 har startet eller er i ferd med å
starte ruteflyging på nevnte rute i samsvar med vilkårene for forpliktelse til offentlig tjenesteytelse og
uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Italia i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i
ovennevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare ett luftfartsselskap,
som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene rutene tidligst fra 15. april 2001, forutsatt at
bestemmelsene i artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 er overholdt. Se EFT C 51 av 16.2.2001 for
nærmere opplysninger.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen og annen relevant
informasjon, kan fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til en av følgende adresser:

- ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale ai Trasporti, via Caprera 15, I-09123
Cagliari

Anbudene må være ankommet følgende adresse senest 30 dager etter at anbudsinnbydelsen ble kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende:

- ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende,
eller leveres personlig mot kvittering.
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Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Italia i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav
d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom

Cagliari og Milano

Som følge av endringene i vilkårene for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til flyforbindelser
med Sardinia offentliggjort i EFT C 49 av 15.2.2001, skal følgende anbudsinnbydelse i sin helhet erstatte
innbydelsen kunngjort i EFT C 357 av 13.12.2000.

Den italienske regjering har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet og i samsvar med forslag
fra den autonome regionen Sardinia besluttet å innføre forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn
til ruteflyging mellom Cagliari og Milano. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig
tjeneste er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende C 284 av 7.10.2000, endret ved melding i
De Europeiske Fellesskaps Tidende C 49 av 15.2.2001.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 15. april 2001 har startet eller er i ferd med å
starte ruteflyging på nevnte rute i samsvar med vilkårene for forpliktelse til offentlig tjenesteytelse og
uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Italia i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i
ovennevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare ett luftfartsselskap,
som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene rutene tidligst fra 15. april 2001, forutsatt at
bestemmelsene i artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 er overholdt. Se EFT C 51 av 16.2.2001 for
nærmere opplysninger.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen og annen relevant
informasjon, kan fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til en av følgende adresser:

- ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale ai Trasporti, via Caprera 15, I-09123
Cagliari

Anbudene må være ankommet følgende adresse senest 30 dager etter at anbudsinnbydelsen ble kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende:

- ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende,
eller leveres personlig mot kvittering.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/38

Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Italia i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav
d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom

Alghero og Milano

Som følge av endringene i vilkårene for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til flyforbindelser
med Sardinia offentliggjort i EFT C 49 av 15.2.2001, skal følgende anbudsinnbydelse i sin helhet erstatte
innbydelsen kunngjort i EFT C 357 av 13.12.2000.

Den italienske regjering har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet og i samsvar med forslag
fra den autonome regionen Sardinia besluttet å innføre forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn
til ruteflyging mellom Alghero og Milano. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig
tjeneste er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende C 284 av 7.10.2000, endret ved melding i
De Europeiske Fellesskaps Tidende C 49 av 15.2.2001.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 15. april 2001 har startet eller er i ferd med å
starte ruteflyging på nevnte rute i samsvar med vilkårene for forpliktelse til offentlig tjenesteytelse og
uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Italia i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i
ovennevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare ett luftfartsselskap,
som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene rutene tidligst fra 15. april 2001, forutsatt at
bestemmelsene i artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 er overholdt. Se EFT C 51 av 16.2.2001 for
nærmere opplysninger.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen og annen relevant
informasjon, kan fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til en av følgende adresser:

- ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale ai Trasporti, via Caprera 15, I-09123
Cagliari

Anbudene må være ankommet følgende adresse senest 30 dager etter at anbudsinnbydelsen ble kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende:

- ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende,
eller leveres personlig mot kvittering.
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Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Italia i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav
d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom

Alghero og Roma

Som følge av endringene i vilkårene for forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til flyforbindelser
med Sardinia offentliggjort i EFT C 49 av 15.2.2001, skal følgende anbudsinnbydelse i sin helhet erstatte
innbydelsen kunngjort i EFT C 357 av 13.12.2000.

Den italienske regjering har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet og i samsvar med forslag
fra den autonome regionen Sardinia besluttet å innføre forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn
til ruteflyging mellom Alghero og Roma. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig
tjeneste er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende C 284 av 7.10.2000, endret ved melding i
De Europeiske Fellesskaps Tidende C 49 av 15.2.2001.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 15. april 2001 har startet eller er i ferd med å
starte ruteflyging på nevnte rute i samsvar med vilkårene for forpliktelse til offentlig tjenesteytelse og
uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Italia i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i
ovennevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare ett luftfartsselskap,
som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene rutene tidligst fra 15. april 2001, forutsatt at
bestemmelsene i artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 er overholdt. Se EFT C 51 av 16.2.2001 for
nærmere opplysninger.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen og annen relevant
informasjon, kan fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til en av følgende adresser:

- ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

- Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale ai Trasporti, via Caprera 15, I-09123
Cagliari

Anbudene må være ankommet følgende adresse senest 30 dager etter at anbudsinnbydelsen ble kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende:

- ENAC, Direzione Generale, via di Villa Ricotti 42, I-00161 Roma

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende,
eller leveres personlig mot kvittering.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/40

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 87 og 88

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent italiensk sysselsettingsstøtte i form av tiltak for å bekjempe svart arbeid,
statsstøttenr. N 236/A/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en finsk støtteordning for kontraktbasert driftsstøtte til skipsbyggings-
industrien, statsstøttenr. N 531/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en regional støtteordning for miljøvernformål i Valencia, Spania, statsstøttenr.
N 658/1999 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent FoU-støtte til foretaket Saarstahl AG på området EKSF-stål, Saarbrücken,
Tyskland, statsstøttenr. N 594/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning for SMB innen ideell virksomhet i Castile-La Mancha,
Spania, statsstøttenr. N 444/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk krisestøtte til foretaket Projektierung und Anlagenbau GmbH, Bautzen,
Sachsen, statsstøttenr. N 91/1999 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en belgisk regionalstøtteordning for investeringer i industri- og tjenestesektoren
i Hainaut (utfasing av støtteformål 1), statsstøttenr. N 234/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent belgisk FoU-støtte til foretaket ALZ NV, EKSF-stål, statsstøttenr.
N 518/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte i form av hastetiltak overfor fiskerinæringen i Sicilia,
statsstøttenr. N 6/1999 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til bedring og modernisering av fiskerinæringen i Andalucia, Spania,
statsstøttenr. N 359/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning for miljøverninvesteringer (retningslinjer for
miljøstøtte 1997), statsstøttenr. N 669/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til små og mellomstore bedrifter i Piemonte som investerer i
nye eller eksisterende heisanlegg for vintersport, statsstøttenr. N 815/B/1999 (se EFT C 44 av 10.2.2001
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for mediesektoren i Hamburg i form av tilskudd til små
og mellomstore bedrifter som investerer i medieteknikk, statsstøttenr. N 79/2000 (se EFT C 44 av
10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for små og mellomstore bedrifter i Hamburg av særlig
nærings- og sysselsettingspolitisk betydning, statsstøttenr. N 667/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til fremme av investeringer i sjøfiskeriene, statsstøttenr.
N 240/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent strukturell støtte til fiskerinæringen i Catalonia, Spania, statsstøttenr.
N 509/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent spansk statsstøtte til foretaket Rockwool Peninsular SA, statsstøttenr.
N 735/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger)

Kommisjonen har godkjent strukturell støtte til fiskeri- og akvakulturnæringen i Valencia, Spania,
statsstøttenr. N 406/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til salgs- og kvalitetsfremmende tiltak og utvikling av nye markeder for
fiskerivarer og akvakulturprodukter i Galicia, Spania, statsstøttenr. N 656/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til varig tilbaketrekking av fiskerifartøyer i Galicia, Spania, statsstøttenr.
N 673/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte i form av sosioøkonomiske tiltak overfor fiskere i Galicia, Spania,
statsstøttenr. N 675/2000 (se EFT C 44 av 10.2.2001 for nærmere opplysninger).
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.2.2001Nr. 9/42

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

Informasjonsprosedyre � tekniske forskrifter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder
og tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37, og
EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).

Meldinger om forslag til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

2001-18-F

2001-31-GR

2001-32-F

2001-33-F

2001-34-F

2001-35-F

2001-37-F

2001-38-A

2001-39-NL

2001-40-A

2001-41-A

Utkast til forskrift om gjennomføring av artikkel
L.5138-4 i lov om folkehelse (annen del:
statsrådsdekreter)

Utkast til forskrift om gjennomføring av forskrift
1218.38/1/98/25-06-98: Innføring av Det globale
maritime nød- og sikkerhetssystem (GMDSS) om bord
på handelsskip som fører gresk flagg

Telereguleringsmyndighetens vedtak nr. 01-� av
�2001 om tildeling av frekvenser i frekvensområdet
2,4 GHz til lokale radionett.
Telereguleringsmyndighetens vedtak nr. 01-� av
�2001 om fastsettelse av driftsvilkårene for lokale
radionett i frekvensområdet 2,4 GHz

Telereguleringsmyndighetens vedtak nr. 01-� av
�2001 om tildeling av frekvenser for lokale
kortrekkende radiokommunikasjonssystemer.
Telereguleringsmyndighetens vedtak nr. 01-� av
�2001 om fastsettelse av driftsvilkårene for lokale
kortrekkende radiokommunikasjonssystemer

Telereguleringsmyndighetens vedtak nr. 01-� av
�2001 om tildeling av frekvenser for kortrekkende
radioanlegg med lav effekt i frekvensområdet 2,4 GHz.
Telereguleringsmyndighetens vedtak nr. 01-� av
�2001 om fastsettelse av driftsvilkårene for
kortrekkende radioanlegg med lav effekt i
frekvensområdet 2,4 GHz

Telereguleringsmyndighetens vedtak nr. 01-� av
�2001 om tildeling av frekvenser i frekvensområdet
5 GHz for radionett med høy kapasitet.
Telereguleringsmyndighetens vedtak nr. 01-� av
�2001 om fastsettelse av driftsvilkårene for radionett
med høy kapasitet i frekvensområdet 5 GHz

Forskrift om sikkerheten ved oppblåsbare flytestoler
for barn

Forskrift fra forbundsministeren for trygd og
generasjoner om kvaliteten på drikkevann
(drikkevannforskriften TWV)

Endring i straffeprosessloven og andre lover i
forbindelse med tilpasning av bemyndigelse til å kreve
telekommunikasjonsdata (krav om
telekommunikasjonsdata)

Forskrift fra kommunale myndigheter i Wien om
midlertidig godkjenning av avtrekkssystemet
�Unikon� (særlig kombinerte luft- og avgassystem)

Forskrift fra kommunale myndigheter i Wien om
midlertidig godkjenning av avtrekkssystemet
�Easyflex�

(4)

23.4.2001

23.4.2001

23.4.2001

23.4.2001

23.4.2001

25.4.2001

27.4.2001

3.5.2001

30.4.2001

30.4.2001
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Referanse( 1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Forskrift fra kommunale myndigheter i Wien om
midlertidig godkjenning av avtrekkssystemet
�Moldrich-MMW-BW-forbrenningsgassledning�

Forskrift fra kommunale myndigheter i Wien om
midlertidig godkjenning av avtrekkssystemet
�konsentrisk avgass/lufttilførselssystem Skoberne-Cox
Geelen�

Innenriksministerens dekret om endring og supplering
av innenriksministerens dekret av 26. juni 1984 om
klassifisering av brannmotstandsevnen til materialer
beregnet på å forebygge brann

Forskrift om endring av forskrift om økologiske
næringsmidler mv.

Forskrift om bruk av økologikontrollmerket (Ø-
merket) på økologiske landbruksprodukter som ikke
skal anvendes til næringsmidler

Endring av forskrift om tjæreinnholdet i sigaretter og
av forskrift om merking av tobakksvarer

2001-42-A

2001-43-A

2001-44-I

2001-46-DK

2001-47-DK

2001-48-NL

30.4.2001

30.4.2001

2.5.2001

2.5.2001

2.5.2001

3.5.2001

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) I denne perioden kan forslaget ikke vedtas.

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

(4) Ingen stillstandsperiode ettersom tiltaket berører tekniske spesifikasjoner eller andre krav forbundet med  skatte- eller finanstiltak;
jf. artikkel 1 nr. 11 annet ledd tredje strekpunkt i direktiv 98/34/EF.

(5) Informasjonsprosedyren avsluttet.

Kommisjonen viser til Domstolens dom av 30. april 1996 i sak C-194/94 (CIA Security). Ifølge Domstolens
utlegning skal artikkel 8 og 9 i direktiv 83/189/EØF tolkes slik at enkeltpersoner kan påberope seg disse
artiklene overfor nasjonale domstoler, som plikter å avvise anvendelse av nasjonale tekniske forskrifter
som ikke er meldt i samsvar med direktivet.

Dommen bekrefter Kommisjonens melding av 1. oktober 1986 (EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4).

Manglende overholdelse av meldingsplikten medfører derfor at de berørte tekniske forskrifter ikke får
anvendelse, og følgelig ikke kan gjøres gjeldende overfor enkeltpersoner.

Ytterligere opplysninger om meldingene kan fås ved henvendelse til de nasjonale avdelinger som er
oppført på følgende liste:
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LISTE OVER NASJONALE AVDELINGER MED
ANSVAR FOR HÅNDTERINGEN AV DIREKTIV 98/34/EF

BELGIA

Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor
Normalisatie
Avenue de la Brabançonne/Brabançonnelaan 29
B-1040 Bruxelles/Brussel

Madame Hombert
Tlf.: (32-2) 738 01 10
Faks: (32-2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-
822=CIBELNOR(A)IBN.BE
E-post: cibelnor@ibn.be

Madame Descamps
Tlf.: (32 2) 206 46 89
Faks: (32 2) 206 57 45
E-post: normtech@pophost.eunet.be

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 København Ø

Keld Dybkjær
Tlf.: (45) 35 46 62 85
Faks: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
E-post: kd@efs.dk

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn

Herr Shirmer
Tlf.: (49 228) 615 43 98
Faks: (49 228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
E-post: Shirmer@BMWI.Bund400.de

HELLAS

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Tlf.: (30 1) 778 17 31
Faks: (30 1) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens

Mr. E. Melagrakis
Tlf.: (30 1) 212 03 00
Faks: (30 1) 228 62 19
E-post: 83189@elot.gr

SPANIA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de política exterior y para la Unión
Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y
otras
Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos,
transportes,
comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2a, Despacho 6276
E-28006 Madrid

Sra. Nieves García Pérez
Tlf.: (34-91) 379 83 32

Sra. María Ángeles Martínez Álvarez
Tlf.: (34-91) 379 84 64
Faks: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
22, rue Monge
F-75005 Paris

Madame Piau
Tlf.: (33 1) 43 19 51 43
Faks: (33 1) 43 19 50 44
E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
X400:C=FR;A=ATLAS;O=TEDECO;S=IDMI-SQUAL

IRLAND

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Mr. Owen Byrne
Tlf.: (353 1) 807 38 66
Faks: (353 1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO
E-post: byrneo@nsai.ie
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ITALIA

Ministero dell�Industria, del commercio e dell�artigianato
via Molise 2
I-00100 Roma

Signor P. Cavanna
Tlf. (39 06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-
NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni
Tlf.: (39 06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Faks: (39 06) 47 88 77 48
E-post: Castiglioni@minindustria.it

LUXEMBOURG

SEE � Service de l�Énergie de l�État
34, avenue de la Porte-Neuve BP 10
L-2010 Luxembourg

Monsieur J.P. Hoffmann
Tlf.: (352) 46 97 46 1
Faks: (352) 22 25 24
E-post: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

NEDERLAND

Ministerie van Financiën � Belastingsdienst � Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Den heer Ij.G. van der Heide
Tlf.: (31 50) 523 91 78
Faks: (31 50) 523 92 19

Mevrouw H. Boekema
Tlf.: (31 50) 523 92 75
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

ØSTERRIKE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien

Frau Haslinger-Fenzl
Tlf.: (43 1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Faks: (43 1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;
A=GV;C=AT
E-post: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST

PORTUGAL

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três vales
P-2825 Monte da Caparica

Sra. Cândida Pires
Tlf.: (351 1) 294 81 00
Faks: (351 1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-
MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
P.O. Box 230
FIN-00171 Helsinki

Petri Kuurma
Tlf.: (358 9) 160 36 27
Faks: (358 9) 160 40 22
E-post: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Vevside: http://www.vn.fi/ktm/index.html
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;
G=MAARAYKSET

SVERIGE

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm

Kerstin Carlsson
Tlf.: (46) 86 90 48 00
Faks: (46) 86 90 48 40
E-post: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT
POINT
Vevside: http://www.kommers.se

DET FORENTE KONGERIKE

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom

Mrs. Brenda O�Grady
Tlf.: (44) 17 12 15 14 88
Faks: (44) 17 12 15 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI,
A=Gold 400,
C=GB
E-post: uk98-34@gtnet.gov.uk
Vevside: http://www.dti.gov.uk/strd
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EFTA - ESA

EFTAs overvåkningsorgan (DRAFTTECHREGESA)
Rue de Trèves 74
B-1040 Brussel
Tlf. : +32 22 86 18 11
Faks : +32 22 86 18 00
E-post : DRAFTTECHREGESA@surv.efta.be
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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (sjette kammer) av 9. november 2000 i sak C-404/98 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Bundesgerichtshof): Josef Plum mot Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland,
Regionaldirektion Köln  (trygd for vandrearbeidere� bestemmelse av lovgivning som kommer til anvendelse
� arbeidstakere som utsendes til en anden medlemsstat).

Domstolens dom (femte kammer) av 16. november 2000 i sak C-282/98 P: Enso Española SA mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke � konkurranse � EF-traktatens artikkel 85 nr. 1 (nå
artikkel 81 nr. 1 EF) � bøter � formell begrunnelse � likebehandlingsprinsippet � saksomkostninger).

Domstolens dom (femte kammer) av 16. november 2000 i sak C-283/98 P: Mo och Domsjö AB mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke � konkurranse � EF-traktatens artikkel 85 nr. 1 (nå
artikkel 81 nr. 1 EF) � bøter � utmåling av bøter � formell begrunnelse � full domsmyndighet).

Domstolens dom (femte kammer) av 16. november 2000 i sak C-286/98 P: Stora Kopparbergs Bergslags
AB mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke � konkurranse � EF-traktatens artikkel 85 nr.
1 (nå artikkel 81 nr. 1 EF) � bøter � formell begrunnelse � ansvar for overtredelsen).

Domstolens dom (femte kammer) av 16. november 2000 i sak C-291/98 P: Sarrió SA mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (anke � konkurranse � EF-traktatens artikkel 85 nr. 1 (nå artikkel 81 nr. 1
EF) � begrepet enkeltovertredelse � utveksling av opplysninger � påbud � bøter � utmåling av bøter �
beregningsmetode � formell begrunnelse � formildende omstendigheter).

Domstolens dom (femte kammer) av 16. november 2000 i sak C-294/98 P: Metsä-Serla Oyj mfl mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke � artikkel 15 nr. 2 i forordning nr. 17 � solidaransvar for
betaling av boten).

Domstolens dom (femte kammer) av 16. november 2000 i sak C-297/98 P: SCA Holding Ltd mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke � konkurranse � EF-traktatens artikkel 85 nr. 1 (nå
artikkel 81 nr. 1 EF) � ansvaret for overtredelsen � bøter � formell begrunnelse � formildende
omstendigheter).

Domstolens dom (femte kammer) av 16. november 2000 i sak C-298/98 P: Metsä-Serla Sales Oy mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke � konkurranse � EF-traktatens artikkel 85 nr. 1 (nå
artikkel 81 nr. 1 EF) � bøter � utmåling av bøter � formell begrunnelse � samarbeid under saksbehandlingen).

Domstolens dom (sjette kammer) av 16. november 2000 i sak C-37/99 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Hoge Raad der Nederlanden): straffesak mot Roelof Donkersteeg (direktiv 83/189/EØF �
tekniske standarder og forskrifter � meldeplikt � installasjoner til desinfisering av fottøy ved driftsenheter
i landbruket � vaksinering av griser).

Domstolens dom (sjette kammer) av 16. november 2000 i sak C-217/99: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Belgia (en medlemsstats manglende overholdelse av sine forpliktelser � fritt
varebytte � tiltak med tilsvarende virkning � næringsstoffer og næringsmidler tilsatt næringsstoffer �
meldeplikt � plikt til å angi registreringsnummeret på etiketten).

Sak C-1/00 SA: Begjæring om tillatelse til å ta utlegg i aktiva hos Kommisjonen for De europeiske
fellesskap, inngitt 14. desember 2000 av Cotecna Inspection SA.

(1) EFT C 45 av 10.2.2001.
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Sak C-417/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-
Anhalt ved nevnte domstols beslutning av 7. september 2000 i saken Agrargenossenschaft Pretzsch e. G.
mot Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt.

Sak C-433/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landgericht Köln ved nevnte domstols beslutning
av 10. november 2000 i saken Aventis Pharma Deutschland GmbH mot Kohlpharma GmbH og MTK
Pharma Vertriebs GmbH.

Sak C-435/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Diikitiko Protodikio Rodou ved nevnte domstols
beslutning av 10. juli 2000 i saken GEHA Naftiliaki EPE mfl mot Limeniko Tamio Dodekanisou og den
greske stat.

Sak C-436/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Regeringsrätten ved nevnte domstols beslutning
av 1. november 2000 i saken X og Y mot Riksskatteverket.

Sak C-440/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesarbeitsgericht ved nevnte domstols
beslutning av 27. juni 2000 i saken Gesamtbetriebsrat der Kühne & Nagel AG & Co. KG mot Kühne &
Nagel AG & Co. KG.

Sak C-443/00: Søksmål anlagt 1. desember 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-444/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice (England & Wales)
Queen�s Bench Division, Administrative Court, ved nevnte domstols beslutning av 9. november 2000 i
saken The Queen, etter begjæring fra Mayer Parry Recycling Ltd, mot 1) Environment Agency og 2)
Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions, intervenienter: 1) Corus (UK) Ltd og
2) Allied Steel and Wire Ltd.

Sak C-445/00: Søksmål anlagt 4. desember 2000 av Republikken Østerrike mot Rådet for Den europeiske
union.

Sak C-446/00 P: Anke inngitt 1. desember 2000 av P.-J. Cubero-Vermurie mot dom avsagt 3. oktober
2000 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (femte kammer) i sak T-187/98 mellom P.-J.
Cubero-Vermurie og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-449/00: Søksmål anlagt 6. desember 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Sak C-450/00: Søksmål anlagt 6. desember 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.

Sak C-452/00: Søksmål anlagt 6. desember 2000 av Kongeriket Nederland mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-456/00: Søksmål anlagt 18. desember 2000 av Republikken Frankrike mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-457/00: Søksmål anlagt 18. desember 2000 av Kongeriket Belgia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-458/00: Søksmål anlagt 19. desember 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.

Sak C-460/00: Søksmål anlagt 21. desember 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.
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Sak C-461/00: Søksmål anlagt 21. desember 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Østerrike.

Sak C-462/00: Søksmål anlagt 21. desember 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Østerrike.

Sak C-468/00: Søksmål anlagt 22. desember 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Sak C-469/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour de cassation, Frankrike, Chambre
commerciale, financière et économique, ved nevnte domstols beslutning av 19. desember 2000 i saken
Ravil S.à.r.l. mot Bellon Import S.á.r.l. og Biraghi S.p.A.

Sak C-473/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal d�Instance, Wien, ved nevnte domstols
beslutning av 15. desember 2000 i saken Codifis SA mot Jean Louis Fredout.

Avskriving i registeret av sak C-502/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Frankrike.

Avskriving i registeret av sak C-318/99: Republikken Italia mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak C-440/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Storhertugdømmet
Luxembourg.

Avskriving i registeret av sak C-48/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.

Avskriving i registeret av sak C-290/98: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Østerrike.

Avskriving i registeret av sak C-332/99: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Frankrike.

Avskriving i registeret av sak C-69/00: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Avskriving i registeret av sak C-197/98: Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet av Det
forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, mot Republikken Hellas.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol(1)

Sak T-336/00: Søksmål anlagt 7. november 2000 av Anthony Goldstein mot Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-343/00: Søksmål anlagt 13. november 2000 av Leandro Mercade Llordachs mot Europaparlamentet.

Sak T-344/00: Søksmål anlagt 13. november 2000 av CEVA Santé Animale mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-345/00: Søksmål anlagt 13. november 2000 av Pharmacia & Upjohn SA mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-348/00: Søksmål anlagt 14. november 2000 av A. Barth mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-350/00: Søksmål anlagt 17. november 2000 av Free Trade Foods NV mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-359/00: Søksmål anlagt 24. november 2000 av Organización de Productores Asociados de Grandes
Atuneros Congeladores (OPAGAC) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-360/00: Søksmål anlagt 25. november 2000 av Dart Industries Inc. mot Kontoret for Harmonisering
i det indre marked.

Sak T-362/00: Søksmål anlagt 27. november 2000 av Adolfo Kind mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-372/00: Søksmål anlagt 11. desember 2000 av Mário Campolargo mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-375/00: Søksmål anlagt 11. desember 2000 av Danielle Dubigh og Tamara Zaur-Gora mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-378/00: Søksmål anlagt 19. desember 2000 av Carmelo Morello mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-384/00: Søksmål anlagt 27. desember 2000 av Agnès Ajour mfl mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

(1) EFT C 45 av 10.2.2001.
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2001/EØS/9/24 Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2248 � CVC/Advent/Carlyle/Lafarge Matériaux de Specialités) ............ 25
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2001/EØS/9/32 Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1848 � Schroder Ventures European Fund/Takko Modemarkt) ............ 29

2001/EØS/9/33 Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1869 � CVC/BTR Siebe Automotive Sealings Systems) ....................... 30

2001/EØS/9/34 Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
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2001/EØS/9/35 Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
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