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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKINGSORGAN

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan i henhold til
artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens

vedlegg XIII nr. 64a (rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet)

Innføring av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse for ruteflyginger på
strekningen Røros � Oslo v. v.

1. INNLEDNING

Norge 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 (http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/
en-392R2408.html) besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse per 1. august 2001 for
ruteflyginger på følgende strekning:

Røros � Oslo v. v.

2. FORPLIKTELSENE TIL OFFENTLIG TJENESTEYTELSE OMFATTER FØLGENDE:

2.1 Minimum antall flyginger, setekapasitet, ruteføring og rutetider

Kravene gjelder året rundt. I begge retninger gjelder trafikkplikt daglig unntatt lørdag.

Antall flyginger:

� Minst seks ukentlige tur/retur-flyginger.

Setekapasitet:

� I begge retninger skal tilbys minst 275 seter ukentlig.
� Dersom andelen belagte seter i perioden 1. januar � 30. juni eller 1. august � 30. november overstiger

70 pst. av tilbudt seteantall, skal operatøren øke setekapasiteten i henhold til retningslinjer fastsatt
av Samferdselsdepartementet og publisert i vedlegget til denne kunngjøring.

� Dersom andelen belagte seter i perioden 1. januar � 30. juni eller 1. august � 30. november er under
35 pst av tilbudt seteantall, kan operatøren redusere setekapasiteten i henhold til retningslinjer
fastsatt av Samferdselsdepartementet og publisert i vedlegget til denne kunngjøring.

Ruteføring:

� De påkrevde flygingene skal være uten mellomlanding hvis fly registrert for færre enn 100 passasjerer
benyttes. Ved bruk av fly registrert for 100 eller flere passasjerer skal de påkrevde flygingene være
gjennomgående og ha høyst én mellomlanding.

2001/EØS/13/01



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.3.2001Nr. 13/2

Rutetider:

Publikums etterspørsel etter flyreiser forutsettes tatt i betraktning.

2.2 Takster

� Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei skal i driftsperioden 1. august 2001 � 31. mars 2002
ikke overstige NOK 1455,-, eksklusive merverdiavgift og avgift på flyging av passasjerer
(http://www.toll.no/regelverk/avgiftsrundskriv/).

� Maksimaltaksten kan 1. april 2002 justeres innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneds-
perioden som avsluttes 15. februar samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå
(http://www.ssb.no).

� Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangsprissystemer
innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

� Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.3 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke overstige
1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

2.4 Samarbeidsordninger

Ved gjennomføring av anbud, som begrenser adgangen til ruten Røros � Oslo v. v. til ett selskap, gjelder
disse bestemmelsene:

Takster:

� Alle gjennomgående takster til/fra andre flyginger skal tilbys på like vilkår for alle selskaper. Unntatt
er gjennomgående takster til/fra øvrige flyginger utført av anbudsselskapet, forutsatt at taksten er
høyst 40 pst. av fullt fleksibel takst.

� Bonuspoeng fra lojalitets-/bonusprogrammer kan verken opptjenes eller tas ut på flygingene.

Vilkår ved overgang:

� Alle vilkårene operatøren har for overgang av passasjerer til og fra andre selskapers flyginger,
herunder overgangstider og gjennomgående innsjekking av billetter og bagasje, skal være objektive
og ikke-diskriminerende.

3. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Telefon 22 24 82 41, telefaks 22 24 95 72

Hele dette dokumentet er tilgjengelig også på Internett:

http://www.odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/anbud/index-b-n-a.html.
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VEDLEGG TIL INNFØRINGEN AV FORPLIKTELSER TIL
OFFENTLIG TJENESTEYTELSE FOR RUTEFLYGINGER

RØROS � OSLO V. V.

JUSTERING AV PRODUKSJON/ANTALL TILBUDTE SETER �

PRODUKSJONSJUSTERINGSKLAUSUL

1. Produksjonsjusteringsklausulens formål

Formålet med produksjonsjusteringsklausulen er å sikre at tilbudt kapasitet i antall seter fra operatøren
justeres i tråd med vesentlige endringer i markedets etterspørsel. Når passasjertallet øker og overstiger
etterfølgende definerte grenseverdier for den til enhver tid faktiske kabinfaktor, her definert som
andelen belagte seter til enhver tid, skal operatøren øke antallet tilbudte seter. Operatøren kan på
samme måte redusere antallet tilbudte seter når etterspørselen reduseres vesentlig. Se etterfølgende
spesifikasjon i punkt 3.

2. Perioder for måling av kabinfaktor

Tidsperiodene hvor kabinfaktoren skal overvåkes og måles, går henholdsvis fra og med 1. januar til
og med 30. juni og fra og med 1. august til og med 30. november.

3. Vilkår for endring av tilbudt setekapasitet

3.1. Vilkår for økning av produksjonen

3.1.1. En økning i produksjon/antall tilbudte seter skal finne sted når den gjennomsnittlige
kabinfaktoren på enkeltstrekninger som inngår i flyginger omfattet av forpliktelsene
til offentlig tjenesteytelse, er høyere enn 70%. Når den gjennomsnittlige kabinfaktoren
på disse strekningene overstiger 70% i periodene nevnt i 2, skal operatøren senest fra
og med oppstart av påfølgende IATA trafikksesong øke produksjonen/antall tilbudte
seter med minst 10% på disse strekningene. Produksjonen/antall tilbudte seter skal
økes slik at kabinfaktoren ikke overstiger 70%.

3.1.2. Når produksjonen skal økes i samsvar med ovennevnte, kan den nye produksjonen
utføres ved bruk av luftfartøy med mindre setekapasitet enn spesifisert i det
opprinnelige anbudet, hvis foretrukket av operatøren.

3.2. Vilkår for reduksjon av produksjonen

3.2.1. En reduksjon i produksjon/antall tilbudte seter kan finne sted når den gjennomsnittlige
kabinfaktoren på enkeltstrekninger som inngår i flyginger omfattet av forpliktelse til
offentlig tjenesteytelse, er lavere enn 35%. Når den gjennomsnittlige kabinfaktoren på
disse strekningene underskrider 35% i periodene nevnt i 2, kan operatøren redusere
produksjonen/antall tilbudte seter med inntil 25% på disse strekningene, fra første dag
etter måleperiodens utløp.

3.2.2. På strekninger med mer enn to daglige avganger i hver retning, skal reduksjonen i utført
produksjon i samsvar med 3.2.1 skje ved redusert antall avganger. Unntak fra dette
kravet er hvis det benyttes luftfartøy med høyere setekapasitet enn det minimum som
er spesifisert i forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse, hvor det da kan settes inn
mindre luftfartøy, dog ikke med lavere setekapasitet enn den som er spesifisert som et
minimum i forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse.
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3.2.3. På enkeltstrekninger som bare har en eller to daglige avganger i hver retning, kan
reduksjonen i produksjon bare skje ved bruk av luftfartøy med lavere setekapasitet
enn spesifisert i forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse.

4. Prosedyrer ved produksjonsendring

4.1. Samferdselsdepartementet har etter loven ansvaret for å godkjenne operatørens forslag til
ruteplan, inkludert endringer i produksjon/antall tilbudte seter. Det henvises til Rundskriv N-
8/97 fra Samferdselsdepartementet, som følger med anbudsdokumentene.

4.2. Når produksjonen/antallet tilbudte seter skal økes i henhold til 3.1, skal rutetidene for den nye
produksjonen kunne anbefales både av operatøren og av berørte fylkeskommuner.

4.3. Hvis produksjonen/antallet tilbudte seter skal økes i henhold til 3.1, og operatøren ikke
kommer til enighet med berørte fylkeskommuner for sitt forslag til rutetider for ny produksjon/
nye tilbudte seter i henhold til 4.2, kan operatøren søke godkjennelse for sitt forslag til
rutetider for ny produksjon/nye tilbudte seter av Samferdselsdepartementet i henhold til 4.1.
Dette betyr ikke at operatøren kan søke godkjennelse for forslag til rutetider som ikke inkluderer
den påkrevde produksjonsøkningen. Det må foreligge vesentlige grunner for at
Samferdselsdepartementet skal kunne godkjenne forslag til rutetider som avviker fra det berørte
fylkeskommuner har kunnet anbefale.

5. Uendret økonomisk kompensasjon ved endringer i produksjonen

5.1. Økonomisk kompensasjon til operatøren forblir uendret når produksjonen økes i henhold til
3.1.

5.2. Økonomisk kompensasjon til operatøren forblir uendret når produksjonen reduseres i henhold
til 3.2.
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Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Norge i henhold til
artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i rettsakten omhandlet i

EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 64a (rådsforordning (EØF)
nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang

til flyruter innenfor Fellesskapet) for ruteflyginger på
strekningen Røros � Oslo v. v.

1. INNLEDNING

Norge 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 (http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/
en-392R2408.html) besluttet å innføre forpliktelser til offentlig tjenesteytelse per 1. august 2001 for
ruteflyginger Røros � Oslo v. v., som kunngjort i EFT C 85 og S 52 av 15.3.2001 og i EØS-tillegget til EFT
nr. 13 av 15.3.2001.

Hvis intet luftfartsselskap innen to måneder fra anbudsfristen, jf. nr. 12 i denne kunngjøring, har dokumentert
overfor Samferdselsdepartementet at det per 1. august 2001 vil starte ruteflyginger i samsvar med de
innførte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse for ruten Røros � Oslo v. v., uten å anmode om økonomisk
kompensasjon eller markedsbeskyttelse, har Norge besluttet å gjennomføre anbud i samsvar med reglene
i artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning, hvoretter adgangen til ruten fra 1. august 2001 skal
avgrenses til ett luftfartsselskap.

2. HVA ANBUDSINNBYDELSEN OMFATTER

Innbydelsen gjelder ruteflyginger Røros � Oslo v.v. fra 1. august 2001 i samsvar med forpliktelsene til
offentlig tjenesteytelse, som kunngjort EFT C 85 og S 52 av 15.3.2001 og i EØS-tillegget til EFT nr. 13
av 15.3.2001.

3. ADGANG TIL Å GI ANBUD

Alle luftfartsselskaper som har en gyldig lisens i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 2407/92 av 23.
juli 1992 om lisenser til luftfartsselskaper, kan gi anbud (http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/en-
392R2407.html).

4. ANBUDSPROSEDYRE

Anbudsinnbydelsen skjer i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d), e), f), g), h) og i) i rådsforordning (EØF)
nr 2408/92.

Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å avvise alle anbud. For sent innkomne anbud og
anbud som ikke er i samsvar med anbudsinnbydelsen, vil bli avvist.

Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å benytte etterfølgende forhandlinger dersom samtlige
anbud er ukorrekte, eller dersom det etter anbudsfristens utløp viser seg kun å være én anbyder eller at det
på annen måte ikke foreligger tilstrekkelig konkurranse. Slike forhandlinger skal være i samsvar med
forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse og uten at det foretas vesentlige endringer i de opprinnelige
anbudsvilkårene.

Anbyderen er forpliktet til å opprettholde sitt anbud til valg av anbyder er foretatt.

2001/EØS/13/02
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5. TILDELING

5.1 Tildeling skal som hovedregel, jf. dog 5.2 i denne kunngjøring, skje til anbudet med lavest
kompensasjonskrav for perioden 1.8.2001-31.3.2003.

5.2 Dersom ett eller flere anbud tilbyr fly registrert for minst 100 passasjerer på minst fire ukentlige tur/
retur-flyginger, skal tildeling skje til anbudet med lavest kompensasjonskrav pr. tilbudt sete, forutsatt
at samlet kompensasjonskrav for perioden 1.8.2001-31.3.2003 ikke overstiger anbudet med lavest
kompensasjonskrav med mer enn 10 pst.

6. ANBUDSDOKUMENT

Det fullstendige anbudsdokument, som inneholder kunngjøringer av forpliktelsene til offentlig
tjenesteytelse, forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med offentlig tjenesteytelse,
standardkontrakt og kalkyleskjema, kan fås kostnadsfritt tilsendt fra oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Telefon: 22 24 82 41
Telefaks: 22 24 95 72

Dokumentasjonen er tilgjengelig også på Internett:
http://www.odin.dep.no/sd/norsk/aktuelt/anbud/index-b-n-a.html

7. ØKONOMISK KOMPENSASJON

De innsendte anbud skal være i samsvar med kalkyleskjemaet som er inkludert i anbudsdokumentet, og
eksplisitt angi den kompensasjonen i norske kroner som er nødvendig for den aktuelle rutebetjening fra
oppstart til kontraktsperiodens opphør, jf avsnitt 9 under. Anbudene skal basere seg på prisnivået for
første driftsår, som her er definert til å være 1. august 2001 � 31. mars 2002, og brytes ned på/spesifiseres
for det enkelte driftsår.

Den nøyaktige kompensasjonen for driftsåret som begynner 1. april 2002 skal baseres på en driftsinntekts-
og driftskostnadsjustering av anbudsbudsjettet. Disse justeringene skal være innenfor rammen av
konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som avsluttes 15. februar samme året, som offentliggjort av
Statistisk Sentralbyrå (http://www.ssb.no).

Operatøren beholder alle inntekter generert av virksomheten og er fullt ansvarlig for kostnadene. Dersom
det i kontraktsperioden inntrer vesentlige og uforutsette endringer i de forutsetningene som ligger til grunn
for anbudsavtalen, kan det i samsvar med standardkontrakten kreves forhandlinger om revisjon av
kontrakten.

8. TAKSTER

Anbudene skal spesifisere takstene og betingelsene knyttet til disse. Takstene skal være i samsvar med
forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse som kunngjort i EFT C 85 og S 52 av 15.3.2001 og i EØS-
tillegget til EFT nr. 13 av 15.3.2001.
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9. KONTRAKTENS VARIGHET, ENDRING OG OPPHEVELSE

Kontrakten skal gjelde fra 1. august 2001 og opphøre 31. mars 2003.

Prisomregninger angitt i nr. 7 i denne kunngjøring og det arbeid som er utført i henhold til kontrakten, skal
gjennomgås hvert år sammen med luftfartsselskapet i løpet av de seks første ukene etter hvert driftsår.

Kontrakten må ikke endres med mindre forandringen er i samsvar med forpliktelsene til offentlig
tjenesteytelse. Alle endringer av kontrakten skal inngå i en tilleggskontrakt.

Kontrakten kan sies opp av luftfartsselskapet kun med et varsel på 12 måneder.

10. MANGLENDE OVERHOLDELSE AV KONTRAKTEN

Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan den heves med øyeblikkelig virkning av den annen part.

Med de begrensninger som følger av insolvenslovgivningen, kan Samferdselsdepartementet si opp
kontrakten med øyeblikkelig virkning hvis operatøren blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger eller går
konkurs. Samferdselsdepartementet kan likeledes si opp kontrakten i de andre tilfellene omhandlet i § 12
i Forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse, som er
inkludert i anbudsdokumentene (http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-19940415-0256.html).

Dersom operatøren på grunn av force majeure eller andre forhold utenfor hans kontroll, har vært ute av
stand til å oppfylle trafikkopplegget etter kontrakten i mer enn fire av de siste seks måneder, kan
kontrakten sies opp med én måneds skriftlig varsel.

Samferdselsdepartementet kan si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom operatøren mister
eller ikke får fornyet sin lisens.

Uavhengig av eventuelt erstatningskrav skal kompensasjonsbeløpet reduseres på grunnlag av det samlede
antall flyginger som innstilles av grunner som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, dersom antall
innstilte flyginger av slike grunner i løpet av et driftsår overstiger 1,5 pst. av planlagt antall flyginger.

11. SELSKAPSKODER

Flygingene kan ikke bære andre selskapskoder enn anbyderens og kan ikke inngå som del av �code-
sharing�-ordninger med andre flyginger.

12. INNSENDELSE AV ANBUD

Anbudene må sendes med rekommandert post, slik at mottageren skal kvittere, idet poststempelets dato
er avgjørende som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, til:

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (besøksadresse)
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

senest 20.4.2001, kl. 15.00 (lokal tid).

Alle anbud må inngis i 3 � tre � eksemplarer.
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13. GYLDIGHETEN AV ANBUDENE

Det utlyste anbudet er gyldig bare dersom intet EØS-luftfartsselskap som kan få tillatelse til å utøve
trafikkrettigheter, innen to måneder fra anbudsfristen, jf. nr. 12 i denne kunngjøring, har dokumentert
overfor Samferdselsdepartementet at det per 1. august 2001 vil starte ruteflyginger i samsvar med de
innførte forpliktelser til offentlig tjenesteytelse for ruten Røros � Oslo v.v., uten å anmode om økonomisk
kompensasjon eller markedsbeskyttelse.
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2350 � Campbell/ECBB (Unilever))

1. Kommisjonen mottok 1. mars 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 Campbell Soup Company (Campbell) ved kjøp av aksjer og aktiva overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en gruppe virksomheter omtalt som
European Culinary Brands Businesses (ECBB), som nå eies av Unilever N.V. (Unilever). ECBB
skilles ut av Unilever i samsvar med foretakets tilsagn overfor Europakommisjonen av 28. september
2000 i forbindelse med dets tidligere overtakelse av Bestfoods (sak M.1990).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Campbell: næringsmidler (supper, sauser, kjeks og konfekt) til detaljhandel og catering,

� Unilever: næringsmidler, rengjøringsprodukter og hygieneprodukter,

� ECBB: næringsmidler (supper, sauser, buljonger, ferdigretter, syltetøy og marmelade).

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
78 av 10.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2350 � Campbell/ECBB (Unilever), 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/13/03
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2355 � Dow Chemicals/EniChem Polyurethanes)

1. Kommisjonen mottok 5. mars 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 The Dow Chemical Company (�Dow�), USA, ved ombytte av virksomhet overtar
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele polyuretanvirksomheten
til det italienske foretaket EniChem S.p.A. samt aktiva og teknologi i forbindelse med dette.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� DOW: utvikling og produksjon av kjemikalier, plast og produkter for landbruket,

� EniChems polyuretanvirksomhet: et bredt utvalg produkter til polyuretanindustrien.

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
78 av 10.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2355 � Dow Chemicals/EniChem Polyurethanes),
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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2365 � Schlumberger/Sema)

1. Kommisjonen mottok 5. mars 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 Schlumberger Limited, USA, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over hele Sema plc, Storbritannia, ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 12.
februar 2001.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Schlumberger: produkter og tjenester til petroleumsindustrien og forsyningsverk samt
elektroniske komponenter (herunder halvledere og smartkort),

� Sema: programvare og IT-tjenester.

(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/13/04

2001/EØS/13/05
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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
78 av 10.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2365 � Schlumberger/Sema, 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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2231 � Huntsman International/

Albright & Wilson Surfactants Europe)

1. Kommisjonen mottok 1. mars 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 Huntsman International Holdings LLC, som kontrolleres av Huntsman Corporation
og Imperial Chemical Industries PLC (ICI) i fellesskap, ved kjøp av aksjer og aktiva overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av foretaket Albright &
Wilson Limited (Albright & Wilson Surfactants Europe), som tilhører gruppen Rhodia S.A.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Huntsman International: produsent av et bredt utvalg basis- og spesialkjemikalier fordelt på
følgende virksomhetsområder: a) polyuretankjemikalier, b) petrokjemikalier, c) titandioksid
og d) propylenoksid,

� Albright & Wilson Surfactants Europe: produksjon og salg av overflateaktive stoffer i Europa.

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
83 av 14.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2231 � Huntsman International/Albright & Wilson
Surfactants Europe, 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/13/06
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2358 � Flextronics/Ericsson)

1. Kommisjonen mottok 5. mars 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 Flextronics International Ltd (Flextronics) ved kjøp av aktiva overtar kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele virksomheten til Telefonaktiebolaget
LM Ericsson (Ericsson) innen produksjon og distribusjon av mobiltelefoner.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Flextronics: leverandør av produksjonstjenester,

� Ericsson: leverandør av kommunikasjonsløsninger for mobile og faste nett samt forbrukervarer,

� virksomheten som overtas: produksjon av mobiltelefoner og tilbehør av merket Ericsson.

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
83 av 14.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2358 � Flextronics/Ericsson, 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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2283 � VNU/RCS Editori)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 6. mars 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 RCS Editore SpA (�RCS�) og VNU N.V. (�VNU�) ved kjøp av aksjer overtar felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Claritas Italia.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� RCS: forlagsvirksomhet, boksalg og reklame,

� VNU: forlags- og informasjonsvirksomhet,

� Claritas Italia: markedsføringsinformasjon i Italia.

(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/13/07

2001/EØS/13/08
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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(1).

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
83 av 14.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2383 � VNU/RCS Editori, 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 C 217 av 29.7.2000, s. 32.

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

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2263 � Philips/LG Electronics/JV)

1. Kommisjonen mottok 6. mars 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(2), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(3), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Koninklijke Philips Electronics N.V., Nederland (�Philips�), og LG Electronics Inc.,
Republikken Korea (�LGE�), ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Philips: belysning, forbrukerelektronikk, husholdningsapparater, elektroniske komponenter,
halvledere og medisinsk utstyr,

� LGE: skjermutstyr, husholdningsapparater og multimedieprodukter,

� fellesforetaket: katodestrålerør for fjernsynsapparater og dataskjermenheter.

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
85 av 15.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2263 � Philips/LG Electronics/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

2001/EØS/13/09
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2338 � Gevaert/Agfa-Gevaert)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 9. mars 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 Gevaert N.V., Belgia, som tilhører Almanij-gruppen, overtar faktisk enekontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Agfa-Gevaert N.V., som nå kontrolleres
av Bayer AG, som en indirekte følge av at Bayer AG selger sine eierinteresser i foretaket.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Almanij-gruppen: bank, forsikring og finansielle tjenester samt, gjennom holdingselskapet
Gevaert N.V. (som nå har en ikke-kontrollerende andel i Agfa-Gevaert), kjemikalier, bygg og
anlegg, transport, media og telekommunikasjoner,

� Agfa-Gevaert: fotografiske og elektroniske avbildingssystemer.

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
85 av 15.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2338 � Gevaert/Agfa-Gevaert, 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.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2349 � E.ON/Sydkraft)

1. Kommisjonen mottok 6. mars 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 E.ON Energie, Tyskland, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Sydkraft AB, Sverige.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� E.ON: bl.a. strømproduksjon, strømfordeling og strømforsyning,

� Sydkraft: strømproduksjon, strømfordeling og strømforsyning.

2001/EØS/13/10

2001/EØS/13/11
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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
86 av 16.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2349 � E.ON/Sydkraft, 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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2354 � EniChem/Polimeri)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 8. mars 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 italienske foretaket EniChem S.p.A. (�EniChem�), som tilhører ENI-gruppen, ved ombytte
av virksomhet overtar enekontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
hele det italienske foretaket Polimeri Europe S.r.l. (�Polimeri�), som det til nå har eid sammen med
Dow Chemical Company som et fellesforetak på 50/50 %-basis.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� EniChem: utvikling, produksjon og salg av kjemiske produkter,

� Polimeri: produksjon og salg av polyetylenharpiks.

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 86 av 16.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2354 � EniChem/Polimeri, 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 15.3.2001Nr. 13/16

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2168 � Snecma/Hurel-Dubois)

Kommisjonen vedtok 14.11.2000 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 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 300M2168.
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/JV.28 � Sydkraft/HEW/Hansa Energy Trading)

Kommisjonen vedtok 30.11.1999 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 399J0028.
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 Tidende15.3.2001 Nr.13/17

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2180 � Outokumpu/Avesta Sheffield
(se også EKSF.1342))

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 300M2180.
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.2302 � Heinz/CSM)

Kommisjonen vedtok 23.2.2001 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 301M2302.
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/13/16
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.3.2001Nr. 13/18

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2194 � CCF-Loxxia/Crédit Lyonnais-Slibail/JV)

Kommisjonen vedtok 21.11.2000 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 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 300M2194.
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.2244 � Royal Vopak/Ellis & Everard)

Kommisjonen vedtok 16.1.2001 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 301M2244.
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/13/17

2001/EØS/13/18



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende15.3.2001 Nr.13/19

Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 12 nr. 2
i rådsforordning (EØF) nr. 4056/86 om

sak nr. COMP/D2/37.939 � P&O Stena Line 2

Foretakene The Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (�P&O�) og Stena Line Limited ga
31. oktober 1996 melding til Kommisjonen i henhold til artikkel 12 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 4056/86
om en avtale om opprettelse og drift av et fellesforetak (�avtalen�), der partenes respektive fergevirksomhet
mellom Storbritannia og det europeiske fastlandet ble slått sammen. Fellesforetaket driver virksomhet
under navnet P&O Stena Line.

13. mars 1997 offentliggjorde Kommisjonen i samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning nr. 4056/86 et
sammendrag av meldingen i De Europeiske Fellesskaps Tidende, der interesserte parter ble gitt mulighet
til å framlegge merknader innen 30 dager(1).

10. juni 1997, før utløpet av fristen på 90 dager fastsatt i artikkel 12 nr. 3 i forordning (EØF) nr. 4056/86,
underrettet Kommisjonen partene om at det forelå alvorlig tvil med hensyn til om avtalen kom inn under
EF-traktatens artikkel 85 nr. 3 (nå artikkel 81 nr. 3)(2).

I en melding av 6. februar 1998 ga Kommisjonen i samsvar med artikkel 23 nr. 3 i forordning (EØF) nr.
4056/86 til kjenne at den hadde til hensikt å innrømme unntak for avtalen(3). Ved kommisjonsvedtak av
26. januar 1999(4) ble unntak etter traktatens artikkel 85 nr. 3 (nå artikkel 81 nr. 3) innrømmet for
perioden fra 10. mars 1998 til 9. mars 2001.

Unntaket utløp 9. mars 2001. P&O og Stena Line (UK) Limited (�Stena Line�), som eier Stena Line-
gruppens aksjer i P&O Stena Line, og derfor har trådt i stedet for Stena Line Limited som relevant part,
rettet 22. desember 2000 sammen med P&O Stena Line en anmodning til Kommisjonen i henhold til
artikkel 13 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 4056/86 om fornyelse av unntaket etter traktatens artikkel 81 nr.
3 til år 2020. Anmodningen om fornyelse gjelder i tilfelle Kommisjonen finner at det foreligger
konkurransebegrensninger som omfattes av traktatens artikkel 81 nr. 1.

Se EFT C 76 av 8.3.2001 for nærmere opplysninger.

Denne kunngjøring er utferdiget i samsvar med artikkel 12 i forordning (EØF) nr. 4056/86. Kommisjonen
har ennå ikke tatt stilling til om EF-traktatens artikkel 81 får anvendelse på avtalen. I samsvar med
artikkel 12 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 4056/86 innbyr Kommisjonen interesserte parter til å framlegge
sine merknader, innen 30 dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C 76 av 8.3.2001, med referanse �Sak
nr. COMP/D2/37.939 � P&O Stena Line 2�, til:

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

Faks:  (+32) 22 95 01 28

(1) EFT C 80 av 13.3.1997, s. 3.

(2) Se pressemelding IP/97/511 av 11. juni 1997.

(3) EFT C 39 av 6.2.1998, s. 21.

(4) EFT L 163 av 29.6.1999, s. 61.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.3.2001Nr. 13/20

Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 5 i
rådsforordning (EF)

nr. 3975/87 av 14. desember 1987 om
sak nr. COMP/38.712 � British Midland Ltd/Deutsche

Lufthansa AG/Scandinavian Airlines System

Luftfartsselskapene British Midland, Lufthansa og SAS inngikk 9. november 1999 en treparts
fellesforetaksavtale (Tripartite Joint Venture Agreement). Avtalen ble meldt til Kommisjonen for De
europeiske fellesskap 1. mars 2000 i samsvar med forordning 3975/87 med sikte på vedtak om innrømmelse
av unntak etter EF-traktatens artikkel 81 nr. 3 og EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3.

Se EFT C 83 av 14.3.2001 for nærmere opplysninger om denne avtalen.

Kommisjonen finner etter en første vurdering at den aktuelle avtalen oppfyller vilkårene for anvendelse
av EF-traktatens artikkel 81 nr. 1, men har ikke tatt stilling til om artikkel 81 nr. 3 får avendelse på avtalen.
Dersom Kommisjonen ikke underretter partene om noe annet innen 90 dager etter at dette ble offentliggjort
i EFT C 83 av 14.3.2001, vil avtalen som beskrevet i kunngjøringen i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i
rådsforordning (EF) nr. 3957/87 være unntatt fra forbudet i traktatens artikkel 81 nr. 1 for en periode på
inntil seks år.

I samsvar med artikkel 5 i nevnte forordning innbyr Kommisjonen interesserte parter til å sende sine
merknader til samarbeidsavtalen mellom British Midland, Lufthansa og SAS og de foreslåtte forpliktelser
innen 30 dager etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende, til:

European Commission
Directorate-General for Competition
Att. Oliver Stehmann
Unit COMP/D2
Office J-70 2/82
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

Faks:  (+32) 22 95 01 28

e-post: Oliver.Stehmann@cec.eu.int

2001/EØS/13/20



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende15.3.2001 Nr.13/21

Altener � innbydelse til innsending av forslag til fremming
av økt bruk av fornybare energikilder i Det europeiske

fellesskap i 2001

Rådet vedtok 28. februar 2000 et flerårig program for fremming av økt bruk av fornybare energikilder i
Fellesskapet (1998-2000). I samsvar med artikkel 2 i vedtaket innbyr Kommisjonen til innsending av
forslag i forbindelse med tiltak som er nærmere angitt i arbeidsprogrammet for SAVE og Altener 2001-
2002.

Anbudsinnbydelser for Kommisjonens kjøp av tjenester kunngjøres atskilt.  Se arbeidsprogrammet for
nærmere opplysninger.

Forslagene, som må være Kommisjonen i hende senest 31. mai 2001 kl 1200 (CET), rettes til:

European Commission
Directorate-General for Energy and Transport
D2 � Altener Programme
Mr Francisco Lasa Alegria
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

Forslag mottatt etter denne dato vil ikke komme i betraktning. Opplysninger gitt Kommisjonen i forbindelse
med innsending av forslag vil bli behandlet fortrolig.

Arbeidsprogrammet og søknadsskjemaer kan lastes ned fra Internett på følgende adresse:

http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs/-4-en.html

Dokumentene kan fås tilsendt ved skriftlig henvendelse per faks, elektronisk post eller post:

�  faksnr.: (+32) 22 96 62 61 (Francisco Lasa Alegria),

� e-post: Francisco.Lasa-Alegria@cec.eu.int

� postadressen til Directorate-General for Energy and Transport (se ovenfor).

Se EFT C 63 av 28.2.2001 for nærmere opplysninger.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.3.2001Nr. 13/22

SAVE � innbydelse til innsending av forslag til fremming av
energieffektivitet i Det europeiske fellesskap i 2001

Rådet vedtok 28. februar 2000 et flerårig program for fremming av energieffektivitet i Fellesskapet
(SAVE) (1998-2002). I samsvar med artikkel 2 i beslutningen innbyr Kommisjonen til innsending av
forslag i forbindelse med tiltak som er nærmere angitt i arbeidsprogrammet for SAVE og Altener 2001-
2002.

Anbudsinnbydelser for Kommisjonens kjøp av tjenester kunngjøres atskilt.  Se arbeidsprogrammet for
nærmere opplysninger.

Forslagene, som må være Kommisjonen i hende senest 31. mai 2001 kl 1200 (CET), rettes til:

European Commission
Directorate-General for Energy and Transport
D3 � SAVE Programme
Mr Ronan Harbison
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

Forslag mottatt etter denne dato vil ikke komme i betraktning. Opplysninger gitt Kommisjonen i forbindelse
med innsending av forslag vil bli behandlet fortrolig.

Arbeidsprogrammet og søknadsskjemaer kan lastes ned fra Internett på følgende adresse:

http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs/-4-en.html

Dokumentene kan fås tilsendt ved skriftlig henvendelse per faks, elektronisk post eller post:

� faksnr. (+32) 22 96 60 16 (Ronan Harbison),

�  e-post: ronan.harbison@cec.eu.int

� postadressen til Directorate-General for Energy and Transport (se ovenfor).

Se EFT C 63 av 28.2.2001 for nærmere opplysninger.

2001/EØS/13/22



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende15.3.2001 Nr.13/23

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR
TRYGD FOR VANDREARBEIDERE

Ved beregning av de årlige gjennomsnittskostnader tas det ikke hensyn til reduksjonen på 20 % nevnt i
artikkel 94 nr. 2 og artikkel 95 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72.

Netto gjennomsnittskostnader per måned er redusert med 20 %.

GJENNOMSNITTSKOSTNADER FOR NATURALYTELSER - 1997(1)

I. Anvendelse av artikkel 94 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1997 til familiemedlemmer som nevnt i
artikkel 19 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende
gjennomsnittskostnader:

Per år Netto per måned

Sverige SK 10 846,11 SK 732,07

II. Anvendelse av artikkel 95 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1997 i henhold til artikkel 28 og 28a i
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittskostnader:

Per år Netto per måned

Sverige SK 34 599,52 SK 2 306,63

GJENNOMSNITTSKOSTNADER FOR NATURALYTELSER - 1998(2)

I. Anvendelse av artikkel 94 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1998 til familiemedlemmer som nevnt i
artikkel 19 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende
gjennomsnittskostnader:

Per år Netto per måned

Belgia

- Arbeidstakere FB 39 268 FB  2 618
�  64,90

- Selvstendig næringsdrivende FB 25 517 FB 1 701
� 42,17

Tyskland D M 1 852,31 D M 123,49
� 63,14

Portugal PTE 104 709 PTE 6 981
� 34,82

(1) Gjennomsnittskostnader for Spania: EFT C 228 av 11.8.1999.

Gjennomsnittskostnader for Belgia, Hellas, Irland, Luxembourg, Nederland, Portugal og Det forente kongerike: EFT C 27 av
29.1.2000.

Gjennomsnittskostnader for Tyskland, Frankrike og Østerrike: EFT C 207 av 20.7.2000.

(2) Gjennomsnittskostnader for Spania og Luxembourg: EFT C 27 av 29.1.2000.

Gjennomsnittskostnader for Nederland og Østerrike: EFT C 207 av 20.7.2000.

2001/EØS/13/23
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.3.2001Nr. 13/24

II. Anvendelse av artikkel 95 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1998 i henhold til artikkel 28 og 28a i
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittskostnader:

Per år Netto per måned

Belgia

- Arbeidstakere (per familie) FB 162 379 FB 10 825
�  268,34

- Arbeidstakere (per person) FB 122 625 FB 8 175
� 202,65

- Selvstendig næringsdrivende
(per familie) FB 90 233 FB     6 016

�   149,13
- Selvstendig næringsdrivende

(per person) FB 64 906 FB      4 327
�     107,26

Tyskland

- per familie D M 8 019,80 D M       534,65
�     273,36

- per person D M 7 139,60 D M      475,97
�      243,36

Portugal

- per familie PTE 207 030 PTE   13 802
�    68,84

- per person PTE 189 023 PTE 12 602
� 62,86

GJENNOMSNITTSKOSTNADER FOR NATURALYTELSER - 1999

I. Anvendelse av artikkel 94 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1999 til familiemedlemmer som nevnt i
artikkel 19 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende
gjennomsnittskostnader:

Per år Netto per måned

Spania PTA     76 276 PTA       5 085
�      30,56

Østerrike ATS      22 144 ATS    1 476,27
�    107,28



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende15.3.2001 Nr.13/25

II. Anvendelse av artikkel 95 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1999 i henhold til artikkel 28 og 28a i
rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittskostnader:

Per år Netto per måned

Spania

- per familie PTA   397 564 PTA  26 504
�          159,29

- per person PTA   297 287 PTA    19 819
�         119,11

Østerrike

- per familie ATS   51 997 ATS    3 466,47
�        251,92

- per person ATS       44 342 ATS    2 956,13
�   214,83

Kommisjonskunngjøring om korrigerende tiltak som kan
aksepteres etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 og

kommisjonsforordning (EF) nr. 447/98

Kommisjonen har offentliggjort en kunngjøring om korrigerende tiltak som kan aksepteres etter
rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 og kommisjonsforordning (EF) nr. 447/98.

Se EFT C 68 av 2.3.2001 for nærmere opplysninger.

Prognose for stålsektoren i 2001

Kommisjonen har offentliggjort en prognose for stålsektoren i 2001.

Se EFT C 71 av 3.3.2001 for nærmere opplysninger.

Kommisjonskunngjøring om de gjeldende satser for
referanse- og kalkulasjonsrenten fra 1. januar 2001

Kommisjonen har offentliggjort en kunngjøring om de gjeldende satser for referanse- og kalkulasjonsrenten
fra 1. januar 2001.

Se EFT C 66 av 1.3.2001 for nærmere opplysninger.

2001/EØS/13/26
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 15.3.2001Nr. 13/26

Kommisjonskunngjøring om en teknisk justering av de
gjeldende satser for referanse- og kalkulasjonsrenten for Hellas

Kommisjonen har offentliggjort en kunngjøring om en teknisk justering av de gjeldende satser for referanse-
og kalkulasjonsrenten for Hellas.

Se EFT C 66 av 1.3.2001 for nærmere opplysninger.

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

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent østerriksk miljøstøtte til opprydding av miljøskade ved Lagerplatz Kapler,
statsstøttenr. N 222/2000 (se EFT C 71 av 3.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk yrkesopplæringsstøtte i Catalonia (2000-2006), statsstøttenr. N
633/2000 (se EFT C 71 av 3.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til utbygging av gassnettet i Valencia, statsstøttenr. N 414/2000
(se EFT C 71 av 3.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk investeringsstøtte til små og mellomstore bedrifter i Madrid (2000-
2006), statsstøttenr. N 677/2000 (se EFT C 71 av 3.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til opprettelse av stabile arbeidsplasser i byen Melilla,
statsstøttenr. N 401/2000 (se EFT C 71 av 3.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til fremme av kombinert transport i regionen Bolzano-Alto
Adige, statsstøttenr. N 755/1999 (se EFT C 71 av 3.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til planer for forebygging av naturkatastrofer i Valle d�Aosta,
statsstøttenr. N 433/2000 (se EFT C 71 av 3.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til utbygging av gassnettet i småbyer og middels store byer i
Valencia, statsstøttenr. N 676/2000 (se EFT C 71 av 3.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en budsjettøkning i en nederlandsk tilskuddsordning for energiforsyning til
sektorer som ikke omfattes av fiskale energitilskudd, statsstøttenr. N 654/2000 (se EFT C 71 av 3.3.2001
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk miljøstøtte til tiltak mot forurensning i Rioja, statsstøttenr. N
587/2000 (se EFT C 71 av 3.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til transportnæringen i regionen Bolzano-Alto Adige til fremme
av renere transportkjøretøyer og kombinert transport i medhold av regionallov nr. 4 av 13. februar 1997,
statsstøttenr. N 508/1999 (se EFT C 71 av 3.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte i form av et investeringsfond for Piemonte-regionen i medhold
av regionallov nr. 31 av 6. desember 1999 om transportinfrastruktur, statsstøttenr. N 815/A/1999 (se
EFT C 71 av 3.3.2001 for nærmere opplysninger).
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Statsstøtte
Sak nr. C 3/2001

Belgia

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn
til støttetiltak i form av subsidierte lån med delvis statsgaranti for fiskere som følge av økningen i
drivstoffprisene, se EFT C 78 av 10.3.2001.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende
sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende, til:

European Commission
Directorate-General for Fisheries
Directorate A � Legal Unit
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

Faks: (+32) 22 95 19 42

Merknadene vil bli oversendt til Belgia. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om at
hans identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.

Statsstøtte
Sak nr. C 7/2001

Spania

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn
til støttetiltak overfor fiskerinæringen som følge av økningen i drivstoffprisene, se EFT C 78 av 10.3.2001.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende
sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende, til:

European Commission
Directorate General for Fisheries
Directorate A � Legal Unit
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

Faks: (+32) 22 95 19 42

Merknadene vil bli oversendt til Spania. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om at
hans identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.
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Statsstøtte
Sak nr. C 9/2001

Frankrike

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn
til støttetiltak overfor fiskere som følge av økningen i drivstoffprisene, se EFT C 78 av 10.3.2001.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter slik at de kan sende
sine merknader til det aktuelle tiltaket innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende, til:

European Commission
Directorate-General for Fisheries
Directorate A �Legal Unit
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

Faks: (+32) 22 95 19 42

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om
at hans identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.

Melding fra Frankrike om oppheving av forpliktelse til å
yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Montpellier

(Méditerranée) og Lyons (Saint-Exupéry, tidligere Satolas)

Frankrike har besluttet å oppheve forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging
mellom Montpellier (Méditerranée) og Lyons (Saint-Exupéry, tidligere Satolas), offentliggjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende C 123 av 26.4.1996, s. 4.

Se EFT C 72 av 6.3.2001 for nærmere opplysninger.

Ruteflyging

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

mellom Toulon og Nantes

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse til å
yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Toulon og Nantes. Vilkårene knyttet til den
aktuelle forpliktelse til å yte offentlig tjeneste er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende C 72
av 6.3.2001.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 15. mai 2001 har startet eller er i ferd med å starte
ruteflyging mellom Toulon og Nantes i samsvar med vilkårene for forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste
og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Frankrike i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d)
i nevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten fortsatt skal begrenses til bare ett luftfartsselskap,
som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene ruten fra 15. juni 2001. Se EFT C 74 og S 46
av 7.3.2001 for nærmere opplysninger.
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Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen, avtalen om innføring
av plikt til å yte offentlig tjeneste og de tekniske vedlegg (meldingen offentliggjort 6.3.2001 i De Europeiske
Fellesskaps Tidende, et notat om flyhavnen Toulon/Hyères og et notat om de demografiske og
sosioøkonomiske forhold i opplandet for lufthavnen Toulon/Hyères) kan fås kostnadsfritt tilsendt ved
henvendelse til:

Aéroport de Toulon/Hyères
Chambre de commerce et d�industrie du Var
Boulevard de la Marine
F-83418 Hyères Cedex
Frankrike

Tlf: (+33 4) 94 00 84 05Faks: (+33 4) 94 00 84 13

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende,
eller leveres personlig mot kvittering, innen kl 1700 (lokal tid) tidligst én måned og senest fem uker etter
at denne anbudsinnbydelsen ble offentliggjort i ovennevnte EF-tidende, til adressen ovenfor.

Ruteflyging

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

mellom Toulon og Bordeaux

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse til å
yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Toulon og Bordeaux. Vilkårene knyttet til den
aktuelle forpliktelse til å yte offentlig tjeneste er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende C 72
av 6.3.2001.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 15. mai 2001 har startet eller er i ferd med å starte
ruteflyging mellom Toulon og Bordeaux i samsvar med vilkårene for forpliktelsen til å yte offentlig
tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Frankrike i samsvar med artikkel 4 nr. 1
bokstav d) i nevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten fortsatt skal begrenses til bare ett
luftfartsselskap, som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene ruten fra 15. juni 2001. Se
EFT C 74 og S 46 av 7.3.2001 for nærmere opplysninger.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen, avtalen om innføring
av plikt til å yte offentlig tjeneste og de tekniske vedlegg (meldingen offentliggjort 6.3.2001 i De Europeiske
Fellesskaps Tidende, et notat om flyhavnen Toulon/Hyères og et notat om de demografiske og
sosioøkonomiske forhold i opplandet for lufthavnen Toulon/Hyères) kan fås kostnadsfritt tilsendt ved
henvendelse til:

Aéroport de Toulon/Hyères
Chambre de commerce et d�industrie du Var
boulevard de la Marine
F-53418 Hyères Cedex
Frankrike

Tlf: (+33 4) 94 00 84 05Faks: (+33 4) 94 00 84 13

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende,
eller leveres personlig mot kvittering, innen kl 1700 (lokal tid) tidligst én måned og senest fem uker etter
at denne anbudsinnbydelsen ble offentliggjort i ovennevnte EF-tidende, til adressen ovenfor.
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Ruteflyging

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

mellom Toulon og Toulouse

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse til å
yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Toulon og Toulouse. Vilkårene knyttet til den
aktuelle forpliktelse til å yte offentlig tjeneste er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende C 72
av 6.3.2001.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 15. mai 2001 har startet eller er i ferd med å starte
ruteflyging mellom Toulon og Toulouse i samsvar med vilkårene for forpliktelsen til å yte offentlig
tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Frankrike i samsvar med artikkel 4 nr. 1
bokstav d) i nevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten fortsatt skal begrenses til bare ett
luftfartsselskap, som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene ruten fra 15. juni 2001. Se
EFT C 74 og S 46 av 7.3.2001 for nærmere opplysninger.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen, avtalen om innføring
av plikt til å yte offentlig tjeneste og de tekniske vedlegg (meldingen offentliggjort 6.3.2001 i De Europeiske
Fellesskaps Tidende, et notat om flyhavnen Toulon/Hyères og et notat om de demografiske og
sosioøkonomiske forhold i opplandet for lufthavnen Toulon/Hyères) kan fås kostnadsfritt tilsendt ved
henvendelse til:

Aéroport de Toulon/Hyères
Chambre de commerce et d�industrie du Var
boulevard de la Marine
F-53418 Hyères Cedex
Frankrike

Tlf: (+33 4) 94 00 84 05Faks: (+33 4) 94 00 84 13

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende,
eller leveres personlig mot kvittering, innen kl 1700 (lokal tid) tidligst én måned og senest fem uker etter
at denne anbudsinnbydelsen ble offentliggjort i ovennevnte EF-tidende, til adressen ovenfor.
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Ruteflyging

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

mellom Tours (Val-de-Loire) og Lyons (Saint-Exupéry)

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse til å
yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Tours (Val-de-Loire) og Lyons (Saint-Exupéry).
Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig tjeneste er offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende C 72 av 6.3.2001.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 15. mai 2001 har startet eller er i ferd med å starte
ruteflyging mellom Tours (Val-de-Loire) og Lyons (Saint-Exupéry) i samsvar med vilkårene for forpliktelsen
til å yte offentlig tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Frankrike i samsvar med
artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten fortsatt skal begrenses
til bare ett luftfartsselskap, som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene ruten fra 15. juni
2001. Se EFT C 74 og S 46 av 7.3.2001 for nærmere opplysninger.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen, avtalen om innføring
av plikt til å yte offentlig tjeneste og de tekniske vedlegg (meldingen offentliggjort 6.3.2001 i De Europeiske
Fellesskaps Tidende) kan fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til:

Semaval,
Aéroport Tours Val-de-Loire
rue de l�Aéroport
F-37100 Tours
Frankrike

Tlf.: (+33 2) 47 49 37 00 Faks: (+33 2) 47 42 59 45

(Et notat om flyhavnen Tours og et notat om de demografiske og sosioøkonomiske forhold i opplandet
for lufthavnen Tours kan om ønsket også fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til samme adresse).

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende,
eller leveres personlig mot kvittering, innen kl 1700 (lokal tid) tidligst én måned og senest fem uker etter
at denne anbudsinnbydelsen ble offentliggjort i EFT C 74 av 7.3.2001, til adressen ovenfor.
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Ruteflyging

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

mellom Reims og Clermont-Ferrand

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse til å
yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging mellom Reims and Clermont-Ferrand. Vilkårene knyttet
til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig tjeneste er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps
Tidende C 72 av 6.3.2001.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 15. mai 2001 har startet eller er i ferd med å starte
ruteflyging mellom Reims and Clermont-Ferrand i samsvar med vilkårene for forpliktelsen til å yte
offentlig tjeneste og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Frankrike i samsvar med artikkel
4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten fortsatt skal begrenses til bare
ett luftfartsselskap, som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene ruten fra 15. juni 2001.
Se EFT C 74 og S 46 av 7.3.2001 for nærmere opplysninger.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen, avtalen om innføring
av plikt til å yte offentlig tjeneste og de tekniske vedlegg (meldingen offentliggjort 6.3.2001 i De Europeiske
Fellesskaps Tidende) kan fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til:

Aéroport Reims-Champagne
Direction de l�exploitation aéronautique
Aérogare
F-51450 Bétheny
Frankrike

Tlf.: (+33 3) 26 07 02 01 Faks: (+33 3) 26 07 85 96

(Et notat om flyhavnen Reims og et notat om de demografiske og sosioøkonomiske forhold i opplandet
for lufthavnen Reims kan om ønsket også fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til samme adresse).

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato er avgjørende,
eller leveres personlig mot kvittering, innen kl 1700 (lokal tid) tidligst én måned og senest fem uker etter
at denne anbudsinnbydelsen ble offentliggjort i EFT C 74 av 7.3.2001, til følgende adresse:

Chambre de commerce et d�industrie de Reims et d�Epernay
Direction aménagements, équipments et infrastructures
5, rue des Marmouzets
BP 2511
F-51070 Reims Cedex
Frankrike

Tlf.: (+33 3) 26 50 62 31 Faks: (+33 3) 26 50 62 87
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Liste over kunngjorte kommisjonsdokumenter ( *)

Kommisjonen har kunngjort følgende dokumenter:

Kommisjonsvedtak av 16. mai 2000 om støtteordningen som Tyskland har til hensikt å iverksette for
bedriftsgrunnleggere (se EFT L 66 av 8.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 20. september 2000 om formell behandling etter EF-traktatens artikkel 81 (Sak nr.
COMP/36.653 � Opel) (se EFT L 59 av 28.2.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 2000 om formell behandling med hensyn til anvendelse av
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 (Sak TREN/AMA/12/00 � italienske trafikkfordelingsregler for Milano
lufthavnsystem) (se EFT C 58 av 28.2.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 2000 om formell behandling etter EF-traktatens artikkel 86 med
hensyn til bestemmelser i Italia om nye posttjenester med garantert levering på en bestemt dag eller til et
bestemt tidspunkt (se EFT L 63 av 3.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 15. februar 2001 om endring av kommisjonsvedtak 97/252/EF om utarbeiding av
midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av melk og
melkeprodukter til konsum (se EFT L 68 av 9.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 19. februar 2001 om fastsettelse av vilkårene for et unntak for glassemballasje med
hensyn til grensene for konsentrasjon av tungmetaller fastsatt i direktiv 94/62/EF om emballasje og
emballasjeavfall (se EFT L 62 av 2.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 22. februar 2001 om endring av vedlegg I til rådsvedtak 91/666/EØF av
11. desember 1991 om opprettelse av fellesskapsreserver av munn- og klovsykevaksiner og om ajourføring
av vedtak 2000/112/EF med hensyn til fordelingen av antigenreserver mellom antigenbanker (se EFT L 66
av 8.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 22. februar 2001 om fastsettelse av prøvetakingsplaner og diagnostiske metoder
for påvisning og bekreftelse av visse fiskesykdommer og om oppheving av vedtak 92/532/EØF (se EFT
L 67 av 9.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2001 om endring, med hensyn til hydrolyserte proteiner, av vedtak
2001/9/EF om de kontrolltiltak som er nødvendige for å gjennomføre rådsvedtak 2000/766/EF om visse
vernetiltak med hensyn til overførbar spongiform encefalopati og om animalsk protein i fôrvarer (se EFT
L 58 av 28.2.2001)

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2001 om endring av kommisjonsvedtak 92/452/EØF om opprettelse
av en liste over embryooppsamlingsgrupper som er godkjent i tredjestater for eksport til Fellesskapet av
storfeembryoer (se EFT L 67 av 9.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2001 om tredje endring av vedtak 96/233/EF om utarbeiding av lista
over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Danmark (se EFT L 67 av 9.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2001 om godkjenning av planen framlagt av Det forente kongerike for
tilbaketrekking av all fisk i skotske oppdrettsanlegg som er rammet av infeksiøs lakseanemi (ISA) (se
EFT L 67 av 9.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 27. februar 2001 om endring av vedtak 98/357/EF om utarbeiding av lista over
godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Italia (se EFT L 67 av 9.3.2001)

(*) Oversettelsen av dokumentenes titler til norsk er foreløpig.
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Kommisjonsvedtak av 28. februar 2001 om sjette endring av vedtak 95/124/EF om utarbeiding av lista
over godkjende fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland (se EFT L 67 av 9.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 1. mars 2001 om visse vernetiltak med hensyn til munn- og klovsyke i Det forente
kongerike og om oppheving av vedtak 2001/145/EF (se EFT L 62 av 2.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 8. mars 2001 om endring av vedtak 2001/172/EF om visse vernetiltak med hensyn
til munn- og klovsyke i Det forente kongerike (se EFT L 67 av 9.3.2001)
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen
av rådsdirektiv 89/686/EØF

av 21. desember 1989 om personlig verneutstyr(1), endret ved direktiv
93/68/EØF(2), 93/95/EØF(3) og 96/58/EF(4)

Offentliggjøring av titler og referanser for europeiske harmoniserte standarder

i henhold til direktivet

ESO (1) Referanse Tittel på harmonisert standard

(1) EFT L 339 av 30.12.1989, s. 18.

(2) EFT L 220 av 30.8.1993, s. 1.

(3) EFT L 276 av 9.11.1993, s. 11.

(4) EFT L 236 av 18.9.1996, s. 44.

(5) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.

(6) EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18.

(7) EFT C 315 av 4.11.2000, s. 24.

EFT C 21 av 24.1.2001, s. 2.

NB: Antakelsen om samsvar på grunnlag av standard EN 146 av 1991 (offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende C 315 av 4.11.2000), erstattet av standard EN 12941 av 1998 (offentliggjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende C 315 av 4.11.2000), opphører fra dagen for offentliggjøring av denne
melding i EFT.

NB: Antakelsen om samsvar på grunnlag av standard EN 147 av 1991 (offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende C 315 av 4.11.2000), erstattet av standard EN 12942 av 1998 (offentliggjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende C 315 av 4.11.2000), opphører fra dagen for offentliggjøring av denne
melding i EFT.

CEN EN 1827:1999

CEN EN 12276:1998

CEN EN 13087-5:2000

CEN EN 13158:2000

CEN EN 13277-1:2000

CEN EN 13277-2:2000

CEN EN 13277-3:2000

Åndedrettsvern - Halvmasker uten innåndingsventiler og med sepa-
rable filtre for beskyttelse mot gasser eller gasser og partikler eller
kun partikler - Krav, prøving, merking

Fjellklatringsutstyr - Kamkileforankringer - Sikkerhetskrav og
prøvingsmetoder

Vernehjelmer - Prøvingsmetoder - Del 5: Fastspenningssystemets
styrke

Vernetøy - Vernejakker, kropps- og skuldervern for ryttere - Krav og
prøvingsmetoder

Verneutstyr for kampsport - Del 1: Generelle krav og prøvingsmetoder

Verneutstyr for kampsport - Del 2: Tilleggskrav og prøvingsmetoder
for vristbeskyttere, leggbeskyttere og underarmsbeskyttere

Verneutstyr for kampsport - Del 3: Tilleggskrav og prøvingsmetoder
for overkroppsbeskyttere

2001/EØS/13/39

(1) ESO: Europeisk standardiseringsorgan

CEN: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, tlf. (+32) 25 50 08 11, faks (+32) 25 50 08 19 (www.cenorm.be)

Cenelec: Rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, tlf. (+32) 25 19 68 71, faks (+32) 25 19 69 19 (www.cenelec.be)

ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex France, tlf. (+33 4) 92 94 42 12, faks (+33 4) 93 65 47 16 (www.etsi.org).

Merk:

- Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske
standardiseringsorganene eller fra de nasjonale standardiseringsorganene oppført på en liste i vedlegget
til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(5), endret ved direktiv 98/48/EF(6).

- Offentliggjøring av referansene i De Europeiske Fellesskaps Tidende betyr ikke at standardene
foreligger på alle Fellesskapets språk.

- Kommisjonen sørger for ajourføring av listen(7).
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Rettelse i kommisjonsmelding utferdiget i forbindelse med
gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/23/EF

av 29. mai 1997 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
trykkutstyr(1)

De Europeiske Fellesskaps Tidende C 227 av 10.8.1999, s. 14

Referansen til følgende standarder utgår:

ESO (1) Referanse Tittel på harmonisert standard Ratifikasjonsår

CEN EN 10268

CEN EN ISO 898-5

CEN EN ISO 14555

CEN EN 12482-1

Kaldvalsede flate produkter av høyfaste mikrolegerte
stål for kaldforming - Generelle leveringsbetingelser

Mekaniske egenskaper for festeelementer av
karbonstål og stållegeringer - Del 5: Settskruer og
lignende skruer som ikke er utsatt for
strekkpåkjenning (ISO 898-5:1998)

Sveising - Lysbue-boltsveising av metalliske
materialer (ISO 14555:1998)

Aluminium og aluminiumlegeringer - Forvalset
materiale for generell anvendelse - Del 1:
Spesifikasjoner for varmvalset materiale

1998

1998

1998

1998

Merk:

- Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske
standardiseringsorganene eller fra de nasjonale standardiseringsorganene(3) oppført på en liste i
vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(4), endret ved direktiv 98/48/EF(5).

- Offentliggjøring av referansene i De Europeiske Fellesskaps Tidende betyr ikke at standardene
foreligger på alle Fellesskapets språk.

- Ytterligere harmoniserte standarder for trykkutstyr er offentliggjort i tidligere utgaver av De
Europeiske Fellesskaps Tidende (6).  En fullstendig ajourført liste kan lastes ned fra Europaserveren
på Internett:
http//europa.eu.int/comm./enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/equippre.html.

(1) EFT L 265 av 27.9.1997, s. 110.

(2) http//www.cenorm.be/aboutcen/whatis/membership/members/htm.

(3) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.

(4) EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18.

(5) EFT L 227 av 10.8.1999, s. 14.

(1) ESO: Europeisk standardiseringsorgan

CEN: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, tlf. (+32) 25 50 08 11, faks (+32) 25 50 08 19 (www.cenorm.be)

Cenelec: Rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, tlf. (+32) 25 19 68 71, faks (+32) 25 19 69 19 (www.cenelec.be)

ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex France, tlf. (+33 4) 92 94 42 12, faks (+33 4) 93 65 47 16 (www.etsi.org).
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av
europaparlaments-

og rådsdirektiv 98/37/EF av 22. juni 1998 om maskiner(1), endret ved
direktiv 98/79/EF(2)

Første offentliggjøring av titler og referanser for europeiske harmoniserte standarder
i henhold til direktivet

ESO (1) Referanse Tittel på harmonisert standard

(1) EFT L 207, 23.7.1998, s. 1.

(2) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1.

CEN EN 453:2000

CEN EN 454:2000

CEN EN 614-2:2000

CEN EN 818-3:1999

CEN EN 818-5:1999

CEN EN 818-6:2000

CEN 848-1/A1:2000

CEN 1218-1:1999

CEN EN 1374:2000

CEN EN 1612-2:2000

CEN EN 1755:2000

CEN EN 1834-2:2000

CEN EN 1870-1:1999

CEN EN 12016:1998

CEN EN 12041:2000

CEN EN 12198-1:2000

CEN EN 12348:2000

CEN EN 12545:2000

CEN EN 12639:2000

Næringsmiddelmaskiner - Deigblandere - Sikkerhets- og hygienekrav

Næringsmiddelmaskiner - Planetblandemaskiner - Sikkerhets- og
hygienekrav

Maskinsikkerhet - Ergonomiske utformingsprinsipper - Del 2:
Sammenheng mellom utformingen av maskineri og arbeidsoppgaver

Kortlenket kjetting for løfteformål - Sikkerhet - Del 3: Mediumkalibrert
kjettingslings - Klasse 4

Kortlenket kjetting for løfteformål - Sikkerhet - Del 5: Kjettingslings -
Klasse 4

Kortlenket kjetting for løfteformål - Sikkerhet - Del 6: Kjettingslings -
Informasjon om bruk og vedlikehold utarbeidet av produsenten

Sikkerhet for trebearbeidingsmaskiner - Profilmaskiner for ensidet
bearbeiding med roterende verktøy - Del 1: Enspindlede vertikale
profilmaskiner

Sikkerhet for trebearbeidingsmaskiner - Tappe-/kantbearbeidings-maskiner
- Del 1: Ensidige tappe-/kantbearbeidingsmaskiner med glidende bord

Landbruksmaskiner - Stasjonære losseapparater for runde siloer - Sikkerhet

Maskiner for gummi- og plastbearbeiding - Reaksjonsstøpemaskiner -
Del 2: Sikkerhetskrav for reaksjonsstøpeanlegg

Industritrucker, sikkerhet - Drift i potensielt eksplosivt miljø - Bruk i
brennbar gass, damp, tåke og støv

Stempelforbrenningsmotorer - Sikkerhetskrav for utforming og
konstruksjon av motorer for bruk i potensielt eksplosive omgivelser -
Del 2: Gruppe I-motorer for bruk i undergrunnsutgravinger følsomme for
gassblandinger og/eller brennbart støv

Sikkerhet for trebearbeidingsmaskiner - Sirkelsager - Del 1: Benksirkelsager
(med og uten glidende bord) og enkle justersager

Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiliestandarder for heiser,
rulletrapper og rullende fortau � Immunitet

Næringsmiddelmaskiner - Deigdelere - Sikkerhets- og hygienekrav

Maskinsikkerhet - Vurdering og reduksjon av farer som oppstår ved stråling
fra maskiner - Del 1: Generelle prinsipper

Kjerneboremaskiner på understell � Sikkerhet

Maskiner for fremstilling av sko av lær og kunstlær - Regler for
støyprøving � Felleskrav

Væskepumper og pumpeenheter - Regler for støyprøving -
Nøyaktighetsgrad 2 og 3

2001/EØS/13/41
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ESO (1) Referanse Tittel på harmonisert standard

CEN EN 60335-1/A15:

2000

CEN EN 60335-2-72/A1:

2000

CEN EN 60947-5-5:2000

CEN EN 61029-1:2000

Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater - Del 1: Generelle
sikkerhetskrav

Spesielle sikkerhetskrav til husholdningsapparater - Del 2: Spesielle
sikkerhetskrav til automatiske gulvbehandlingsmaskiner for industrielt
og kommersielt bruk

Lavspennings koblings- og kontrollutstyr - Del 5-5: Kontrollkretsutstyr
og bryterelementer - Elektrisk nødstopputstyr med mekanisk
låsefunksjon

Sikkerhetskrav for transportabelt motordrevet elektrisk verktøy - Del
1: Generelle sikkerhetskrav

(1) ESO: Europeisk standardiseringsorgan

CEN: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, tlf. (+32) 25 50 08 11, faks (+32) 25 50 08 19 (www.cenorm.be)

Cenelec: Rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, tlf. (+32) 25 19 68 71, faks (+32) 25 19 69 19 (www.cenelec.be)

ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex France, tlf. (+33 4) 92 94 42 12, faks (+33 4) 93 65 47 16 (www.etsi.org).

Merk:

Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske
standardiseringsorganene eller fra de nasjonale standardiseringsorganene oppført på en liste i vedlegget til
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(1), endret ved direktiv 98/48/EF(2).

Offentliggjøring av referansene i De Europeiske Fellesskaps Tidende betyr ikke at standardene foreligger
på alle Fellesskapets språk.

Kommisjonen sørger for ajourføring av listen(3).

Ytterligere harmoniserte standarder for maskiner er offentliggjort i tidligere utgaver av De Europeiske
Fellesskaps Tidende.  En fullstendig ajourført liste kan lastes ned fra Europaserveren på Internett:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html.

(1) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.

(2) EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18.

(3) EFT C 252 av 2.9.2000, s. 5.
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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

2001-45-NL

2001-75-S

2001-77-NL

2001-78-UK

2001-80-UK

2001-81-I

2001-82-I

2001-83-UK

2001-84-UK

Forskrift om endring av inspeksjonsforskriften av 1994
(destruksjon av kjøtt fra storfe som ikke er undersøkt
for BSE)

Sikkerhetskrav i forbindelse med elektroniske
spilleinnretninger i internasjonale kasinoer

Paragraf 16 L i forslag til lov om regler for heving av
samarbeidsavtalen innen strømproduksjonssektoren og
om nettoperatørens andelseie i det nasjonale
høyspentnettet (overgangslov for strømproduksjons-
sektoren)

Frivillig nasjonal spesifikasjon (VNS) 2111 �
Ytelsesparametre for telemetriske og fjernkontrollerte
scanningsystemer som opererer på frekvensbånd 457,5 -
464,0 MHz forvaltet av det britiske
radiokommunikasjonsverket

Kodeks for sikker bruk av plantevernmidler på gårder og
driftsenheter

Italias tilslutning til UN/ECE-forordning nr. 52
(enhetlige krav til konstruksjon av busser med liten
kapasitet)

Utkast til forskrift om materialer og gjenstander som
benyttes ved faste anlegg til oppsamling, behandling,
tilførsel og forsyning av drikkevann

Forskrift om veigående kjøretøyer (konstruksjon og
bruk) (endring) (nr. ) 2001

Forskrift om veigående kjøretøyer (bremsebelegg-
sikkerhet) (endring) 2001

(3)

10.5.2001

10.5.2001

14.5.2001

14.5.2001

14.5.2001

14.5.2001

14.5.2001

14.5.2001

(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
X 4 0 0 : O = G W; P = C E C ; A = RT T; C = B E ; D D A : R F C -
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
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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

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:IDNODO=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=GTWMS;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
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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
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