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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
NR. 380/00/COL

av 18. desember 2000

Lov nr. 43/1999 om tidsbegrenset
refusjon for filmproduksjon i Island

(ISLAND)

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde(1), særlig artikkel 61 til
63,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en
domstol(2), særlig artikkel 24 og protokoll 3 artikkel 1,

under henvisning til saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(3),

under henvisning til Overvåkningsorganets vedtak av 4. juni 1999 om innledning av formell behandling i
henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 2,

etter å ha oppfordret interesserte parter til å framlegge sine merknader i henhold til nevnte bestemmelser(4),
og

ut fra følgende betraktninger:

(1) Heretter kalt EØS-avtalen.

(2) Heretter kalt overvåknings- og domstolsavtalen.

(3) Retningslinjer for anvendelse og tolking av EØS-avtalens artikkel 61 og 62 og overvåknings- og domstolsavtalens protokoll
3 artikkel 1, vedtatt og utferdiget av EFTAs overvåkningsorgan 19. januar 1994 og offentliggjort i EFT L 231 av 3.9.1994 og
i EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av samme dato, sist endret ved Overvåkningsorganets vedtak nr. 78/00/COL av 12. april
2000 (EFT L 274 av 26.10.2000 og EØS-tillegget nr. 48 av samme dato), heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.

(4) Vedtaket om innledning av formell behandling ble offentliggjort i EF-tidende C 223 av 5.8.1999, s. 9 (på EU-landenes språk)
og i EØS-tillegget nr. 40 av 16.9.1999, s. 1 (på EFTA-landenes språk).

2001/EØS/16/01
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I.   FAKTISKE FORHOLD

Saksbehandling

Ved brev fra Industri- og handelsministeriet av 10. mars 1999, mottatt og registrert av Overvåkningsorganet
7. april 1999 (dok.nr. 99-2531-A), ga islandske myndigheter melding i henhold til protokoll 3 artikkel 1
nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen om støttetiltak til fordel for filmproduksjon i Island.
Overvåkningsorganet ble siden kjent med at et lovforslag om disse støttetiltakene var blitt vedtatt av
Alltinget 22. mars 1999 (lov nr. 43/1999 om �Tidsbegrenset refusjon for filmproduksjon i Island�,
heretter kalt �loven�). Ved vedtak av 4. juni 1999 (vedtak nr. 114/99/COL) besluttet Overvåkningsorganet
å innlede formell behandling med hensyn til støttetiltakene omhandlet i loven. I et brev av samme dato ble
islandske myndigheter underrettet om vedtaket om å innlede formell behandling i saken og anmodet om å
framlegge sine merknader innen en måned etter å ha mottatt underretningen om vedtaket. Etter gjentatte
forlengelser av denne fristen ble skriftlige merknader framlagt ved brev av 15. oktober 1999, registrert av
Overvåkningsorganet 26. oktober 1999 (dok.nr. 99-7966-A).

Vedtaket om å innlede formell behandling ble offentliggjort i EF-tidende C 223 av 5. august 1999, s. 9 (på
EU-landenes språk) og i EØS-tillegget nr. 40 av 16.9.1999, s. 1 (på EFTA-landenes språk). Interesserte
parter hadde mulighet til å framlegge sine merknader innen en måned etter offentliggjøringen i henholdsvis
EF-tidende og EØS-tillegget. Ingen merknader ble framlagt for Overvåkningsorganet.

I vedtaket om å innlede formell behandling ga Overvåkningsorganet uttrykk for tvil med hensyn til om
støttetiltakene i loven var forenlige med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c). Denne tvilen var basert
på at refusjon av filmproduksjonskostnader utgjør driftsstøtte, som normalt ikke godtas av
Overvåkningsorganet, og at loven ikke hadde til formål å fremme virksomhet av særskilt kulturell verdi.
Overvåkningsorganets reservasjoner ble nærmere gjort rede for i et brev til islandske myndigheter av
9. september 1999 (dok.nr. 99-6620-D). Under henvisning til EF-kommisjonens praksis, særlig dens
vedtak i to saker vedrørende Frankrike(5) og Irland(6), påpekte Overvåkningsorganets direktorat for
konkurranse og statsstøtte spesielt at ordningen ikke omfattet mekanismer for å sikre at støtteberettigede
filmer ble utvalgt etter kulturelle kriterier, og at ordningen hadde til virkning å begrense adgangen til å yte
tjenester innenfor EØS, idet filmprodusentene ble pålagt å bruke samtlige produksjonskostnader i Island.

De aktuelle spørsmålene ble drøftet på bilaterale møter i Brussel 30. juni 1999 og 7. oktober 1999, på et
samlemøte 26. november 1999 i Reykjavik samt på et multilateralt møte 21. mars 2000 i Brussel. På dette
siste møtet ble det drøftet med EFTA-statene hva det ville innebære og hvilke følger det ville få å anvende
kriteriene utviklet av EF-kommisjonen ved vurdering av filmstøtteordninger etter EØS-avtalens artikkel
61 nr. 3 bokstav c).

I et brev av 24. juli 2000 (dok.nr. 00-5245-D) ga Overvåkningsorganet uttrykk for det syn at ut fra
kriteriene utviklet av EF-kommisjonen med hensyn til filmstøtteordninger i EF og de skriftlige merknader
framlagt av islandske myndigheter, var det ikke grunnlag for å unnta støttetiltakene omhandlet i loven
etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), og at de derfor måtte anses å være uforenlige med avtalen.
Overvåkningsorganet oppfordret islandske myndigheter til å framlegge sine merknader til dette innen to
måneder etter å ha mottatt brevet. I sitt svar, oversendt ved faks av 8. september 2000 og registrert av
Overvåkningsorganet 14. september 2000 (dok.nr. 00-6356-A), opplyste islandske myndigheter
Overvåkningsorganet om at den islandske regjering var i ferd med å utarbeide et nytt lovforslag som tok
hensyn til Overvåkningsorganets reservasjoner med hensyn til lovens forenlighet med EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 3 bokstav c). I tillegg bekreftet den islandske regjering at den ville avstå fra å anvende lovens
bestemmelser slik Overvåkningsorganet anmodet om i sitt vedtak av 4. juni 1999. Lovendringene som den
islandske regjering hadde til hensikt å innføre, ble drøftet nærmere på et møte avholdt 11. oktober 2000
mellom islandske myndigheter og representanter for Overvåkningsorganets direktorat for konkurranse og
statsstøtte. På dette møtet bekreftet islandske myndigheter også at det ikke var foretatt noen utbetalinger
etter loven. Det endelige forslaget til en lov om endring av lov nr. 43/1999 om �Tidsbegrenset refusjon for
filmproduksjon i Island� ble framlagt for Overvåkningsorganet ved brev fra Finansministeriet av
28. november 2000, registrert av Overvåkningsorganet 4. desember 2000 (dok.nr. 00-8857-A).

(5) Statsstøtte nr. 3/98 � Frankrike.

(6) Statsstøtte nr. NN 49/97 og N 357/99 � Irland. Dette vedtaket er også tilgjengelig på Internett: http://europa.eu.int/comm/
secretariat-general/sgb/state-aids/industrie/nn049-97.pdf
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Beskrivelse av støttetiltakene i forslaget til lov om endring av lov nr. 43/1999

Ifølge paragraf 1 i forslaget til lov om endring av lov nr. 43/1999 om �Tidsbegrenset refusjon for
filmproduksjon i Island� (heretter kalt �forslaget til lovendring�) er formålet med filmstøtte etter den nye
loven �å styrke den islandske kultur og å fremme Islands natur og historie ved å gi tidsbegrenset støtte til
kinofilmer og fjernsynsprogrammer produsert i Island.�

I henhold til paragraf 2 i forslaget til lovendring vil refusjon bli gitt for en del av produksjonskostnadene
som påløper ved produksjon av filmer og fjernsynsprogrammer i Island. Videre heter det i denne
bestemmelsen at �når mer enn 80 % av de samlede produksjonskostnader for en kinofilm eller et
fjernsynsprogram påløper i Island, skal refusjonsbeløpet beregnes ut fra de samlede produksjonskostnader
påløpt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde�. Produksjonskostnadene omfatter alle
kostnader som påløper i Island, og som kan trekkes fra et foretaks inntekter i henhold til bestemmelsene
i lov om inntektsskatt og netto formuesskatt. Utbetalinger for ansatte og kontrahenter inngår i
produksjonskostnadene bare dersom det kan godtgjøres at de er skattepliktige i Island.

Paragraf 3 og 4 i forslaget til lovendring omhandler framgangsmåten ved søknad og nedsettelse av et utvalg
med ansvar for vurdering av søknader om refusjon. Utvalget skal ta i betraktning om kinofilmen eller
fjernsynsprogrammet fremmer islandsk kultur, og eventuelt om den inneholder referanser til islandsk
natur og historie. Ved vurdering av en søknad om refusjon kan utvalget også be en fagkyndig om en
uttalelse når det gjelder den antatte kunstneriske verdi av den aktuelle produksjonen.

Vilkårene for refusjon er fastlagt i paragraf 4 i forslaget til lovendring. Disse vilkårene omfatter særlig et
krav om at produksjonen skal være egnet til å fremme islandsk kultur og Islands natur og historie, og at det
må opprettes et eget produksjonsselskap i Island (et selskap anses også å være etablert i Island dersom
et selskap registrert i en annen medlemsstat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde har en
forretningsavdeling eller et agentur i Island).

Paragraf 5 i forslaget til lovendring fastsetter den tillatte støtteintensitet etter ordningen: �Andelen refunderte
produksjonskostnader skal være 12 % av produksjonskostnadene som definert i paragraf 2.�
Refusjonsbeløpet fastsettes ifølge paragraf 3 i forslaget til lovendring av næringsministeren på grunnlag
av en anbefaling fra utvalget. Paragraf 7 i forslaget til lovendring fastsetter at �dersom en søker har mottatt
tilskudd fra Det islandske filmfond til produksjon av samme kinofilm eller fjernsynsprogram, skal dette
tilskuddet trekkes fra det beløp som anses som innenlandske produksjonskostnader. Tilskuddet fra Det
islandske filmfond og refusjonsbeløpet etter paragraf 5 skal til sammen ikke overskride 50 % av de
samlede produksjonskostnader for samme kinofilm eller fjernsynsprogram.�

I henhold til paragraf 8 i forslaget til lovendring �skal næringsministeren fastsette en forskrift om
gjennomføringen av denne lov. Forskriften skal blant annet inneholde bestemmelser om framgangsmåten
ved refusjon i henhold til denne lov, ministerens rett til å utsette utbetalingen av refusjonsbeløp ut over det
beløp som er bevilget over statsbudsjettet, vilkårene for refusjon, søknader, svar på søknader og vedtak
om refusjon.�

Ifølge paragraf 9 i forslaget til lovendring skal ordningen tre i kraft umiddelbart og gjelde til 31. desember
2006. Søknader om refusjon som er godkjent før denne dato, skal fortsatt gjelde.
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II.   VURDERING

Stillstandsplikt

I henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 skal EFTAs overvåkningsorgan
�underrettes i tide til å kunne uttale seg om planer som går ut på å innføre eller endre støtteordninger.
Dersom det finner at en slik plan ikke er forenlig med EØS-avtalen i henhold til avtalens artikkel 61, skal
den straks innlede den prosedyre som er omtalt i nr. 2. Vedkommende stat kan ikke sette i verk de
planlagte tiltak før prosedyren har ført til et endelig vedtak�.

I vedtaket om å innlede formell behandling vurderte Overvåkningsorganet støtten som ulovlig av
saksbehandlingsgrunner, ettersom loven var blitt meldt for sent og gjennomført uten å avvente et vedtak
i Overvåkningsorganet. I løpet av saksbehandlingen har imidlertid islandske myndigheter bekreftet at
ingen støtte er blitt utbetalt etter lov nr. 43/1999.

Overvåkningsorganet kan derfor trekke den slutning at islandske myndigheter har etterkommet
stillstandsplikten etter overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3.

Statsstøtte som definert i EØS-avtalens artikkel 61

EØS-avtalens artikkel 61 lyder: �Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs
medlemsstater eller EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å
vri konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig
med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.�

Støttetiltakene fastsatt i forslaget til lovendring finansieres over statsbudsjettet. Forslaget til lovendring
innebærer at filmprodusenter gis en finansiell fordel som de ikke ville ha oppnådd under normale
forretningsforhold. Støtten styrker dermed mottakerens stilling i forhold til konkurrerende foretak. Generelt
vil støttetiltak påvirke konkurransen og samhandelen mellom avtalepartene når mottakerforetakene utøver
næringsvirksomhet som omfatter handel mellom avtalepartene. Filmproduksjon kan foregå ulike steder
innenfor EØS. Produktene inngår deretter i handelen mellom avtalepartene, og kan stå i et
konkurranseforhold til hverandre for å tiltrekke publikum. Produksjonsstøtte tildelt i samsvar med
forslaget til lovendring kan derfor vri konkurransen mellom ulike steder for produksjon av en film og
påvirke vilkårene for handel med filmer med hensyn til filmenes omsetning. Lovforslaget om tidsbegrenset
refusjon av produksjonskostnadene omfatter derfor støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

Forenligheten av støttetiltak etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c)

Overvåkningsorganet har undersøkt om støttetiltakene omhandlet i forslaget til lovendring kan godkjennes
på kulturelt grunnlag. Det bør nevnes at i motsetning til mange andre områder har Overvåkningsorganet
ennå ikke vedtatt fortolkende retningslinjer for statsstøtte til film- og fjernsynsindustrien. Vurderingen av
om støtte til filmprodusenter er forenlig med støttereglene, må derfor baseres direkte på EØS-avtalens
artikkel 61, tolket spesielt i lys av relevant praksis i EF-kommisjonen.

I sin beslutningspraksis har EF-kommisjonen vanligvis inntatt en positiv holdning til støtte til produksjon
av fjernsynsprogrammer og filmer. Støtteordninger har blitt ansett som forenlige med EF-traktaten forutsatt
at støtten var nødvendig for og sto i rimelig forhold til målsetningen om å fremme og/eller bevare europeisk
kultur, og var i samsvar med EF-traktatens grunnprinsipper, herunder prinsippene om likebehandling og
lik adgang til å yte tjenester(7).

(7) Se første rapport om vurderingen av kulturelle aspekter ved Det europeiske fellesskaps handlingsprogrammer, COM (96) 160
endelig, 17.4.1996, offentliggjort på Internett: http://europa.eu.int/comm/dg10/culture/cult-asp/en/index.html. Se også
kommisjonsvedtak 89/441/EØF av 21. desember 1988 om støtte tildelt av den greske regjering til filmindustrien til produksjon
av greske filmer, EFT L 208 av 20.7.1989, s. 38.
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I ulike politiske meldinger har EF-kommisjonen erkjent at produksjon og distribusjon av filmer og
programmer er av stor betydning for den europeiske kulturelle identitet. I sin seneste melding �En strategi
for Fellesskapets audiovisuelle politikk i digitalalderen�(8) framholdt EF-kommisjonen at de grunnleggende
siktemål for den audiovisuelle politikk i lys av denne næringens særlige betydning bør defineres som �å
oppmuntre til produksjon og distribusjon av europeiske verker ved på den ene siden å innføre en
forutsigbar og stabil rettslig ramme som sikrer adgangen til å yte audiovisuelle tjenester, og på den annen
side gjennom egnede støtteordninger�(9).

Ved Maastricht-traktaten ble et unntak på kulturelt grunnlag tilføyd EF-traktatens statsstøtteregler.
Ifølge dette unntaket, fastsatt i EF-traktatens artikkel 92 nr. 3 bokstav d) (nå artikkel 87 nr. 3 bokstav d)
EF (10)), kan Kommisjonen anse som forenlig med det felles marked �støtte til fremme av kulturen og vern
av kulturarven, når slik støtte ikke endrer vilkårene for samhandelen og konkurransen i Fellesskapet i
en utstrekning som strider mot de felles interesser�. Dette unntaket er ikke tatt inn i EØS-avtalen.
Overvåkningsorganet mener likevel at filmstøtte kan godkjennes på kulturelt grunnlag med hjemmel i
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), i den utstrekning EF-kommisjonens vedtak etter EF-traktatens
artikkel 92 nr. 3 bokstav d) (nå artikkel 87 nr. 3 bokstav d) EF) ikke avviker fra dens tidligere praksis etter
EF-traktatens artikkel 92 nr. 3 bokstav c) (nå artikkel 87 nr. 3 bokstav c) EF). I den forbindelse viser
Overvåkningsorganet til EF-kommisjonens vedtak om støtte til filmproduksjon i Irland, der den gir
følgende avklaring: �Det bør understrekes at innføringen ved traktaten om Den europeiske union av 1992
av artikkel 151 nr. 1 og artikkel 87 nr. 3 bokstav d) ikke nødvendigvis gjenspeiler en endring i Fellesskapets
politikk overfor den kulturelle sektor, ettersom de beveggrunner som er nedfelt i nevnte artikler, tidligere
ble tatt i betraktning av Kommisjonen ved vurdering av forenligheten av støtte til kulturell virksomhet�(11).

Overvåkningsorganet er på det rene med at EF-kommisjonen i senere vedtak om filmstøtte har utelukket
anvendelse av EF-traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav c) (som tilsvarer EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3
bokstav c)), og basert sin godkjenning på EF-traktatens artikkel 87 nr. 3 bokstav d). EF-kommisjonen
mente at artikkel 87 nr. 3 bokstav c) ikke kom til anvendelse fordi de aktuelle filmstøttetiltakene utgjorde
driftsstøtte, som normalt ikke er tillatt etter denne bestemmelsen. Videre påpekte Kommisjonen at
filmstøttetiltak ikke har som hovedmål å lette utviklingen av en næringsgren, men snarere å fremme et
kulturelt produkt (filmer). Etter Overvåkningsorganets mening er EF-kommisjonens holdning ikke til
hinder for at EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) kan anvendes som hjemmel for godkjenning av
filmstøttetiltak i EFTA-statene, forutsatt at kriteriene utviklet av EF-kommisjonen i EF-traktatens artikkel
87 nr 3 bokstav d) blir tilstrekkelig tatt hensyn til.

På denne bakgrunn har Overvåkningsorganet undersøkt om forslaget til lovendring kan godkjennes etter
EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c). I henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) kan
�støtte som har til formål å lette utviklingen av enkelte næringsgrener eller på enkelte økonomiske
områder �� anses å være forenlig med EØS-avtalen �� forutsatt at støtten ikke endrer vilkårene for
samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser�.

I samsvar med EF-kommisjonens praksis på området statsstøtte til filmindustrien(12) kan driftsstøtte til
filmindustrien erklæres forenlig med statsstøttereglene dersom følgende kriterier er oppfylt:

� det kulturelle innhold i filmen som mottar støtte, må på en eller annen måte sikres,
� støtteintensiteten må ikke overstige 50 % av produksjonskostnadene,
� produsenten må stå fritt til å bruke minst 20 % av filmbudsjettet i andre EØS-stater uten å miste

støtte for denne delen av produksjonskostnadene,
� støtten må være i samsvar med de generelle prinsipper for statsstøttes forenlighet (nødvendighet,

forholdsmessighet og åpenhet) og med EØS-avtalens grunnprinsipper.

(8) COM (99) 657 av 14.12.1999.

(9) Audiovisuell politikk (nevnt ovenfor), s. 8/9.

(10) Sitat i samsvar med �Notat om sitering av artikler i traktatene i Domstolens og Førsteinstansdomstolens publikasjoner� (se
http://curia.eu.int/en/jurisp/remnot.htm).

(11) Statsstøtte nr. NN 49/97 og N 357/99 � Irland. Vedtaket er også tilgjengelig på Internett: http://europa.eu.int/comm/secre-
tariat-general/sgb/state-aids/industrie/nn049-97.pdf.

(12) Statsstøtte N 3/98 � Frankrike; statsstøtte N 486/97 � Nederland; statsstøtte N 4/98 � Tyskland; statsstøtte NN 49/97 og
N 357/99 � Irland; statsstøtte N 748/99 � Sverige.



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 29.3.2001Nr. 16/6

Overvåkningsorganet finner at disse kriteriene sikrer en riktig avveining mellom målsetningene om
kulturskaping og utvikling av audiovisuell sektor på den ene siden, og konkurransehensyn på den annen.
De innebærer en tilpasning av de generelle vilkår i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c) med hensyn
til støttens nødvendighet og forholdsmessighet, til de særlige omstendigheter og krav som gjelder på
området filmproduksjon.

Sikring av det kulturelle innhold i filmen som mottar støtte

Overvåkningsorganet ønsker å understreke at dette kriteriet ikke har til formål å begrense EFTA-statenes
myndighet i kulturelle spørsmål, og heller ikke å bestemme hvilken type filmproduksjon som bør anses
å være av kulturell verdi i en nasjonal filmstøtteordning. For at en støtteordning skal kunne unntas fra det
generelle forbudet mot driftsstøtte på kulturelt grunnlag, og i lys av EF-kommisjonens praksis, som
forutsetter at støttens hovedsiktemål må være å fremme filmskaping som et kulturelt produkt snarere enn
å fremme selve filmindustrien, mener Overvåkningsorganet at ordningen må ha som klart mål å fremme
produksjonen av filmer snarere enn utviklingen av industrien knyttet til filmproduksjon. Videre må
støtteordningen være utformet på en slik måte at dens bestemmelser sikrer kulturfremmende hensyn.
Dette innebærer at de nasjonale organer med ansvar for tildeling av filmstøtte må vurdere søknader om
støtte ut fra kunstneriske/kulturelle kriterier. Videre utelukker kravet til kulturelt innhold enhver støtte til
ikke-kulturell produksjon, f.eks. reklameinnslag.
I forbindelse med den formelle undersøkelsen ga Overvåkningsorganet uttrykk for bekymring med hensyn
til visse bestemmelser i loven vedtatt 22. mars 1999. Etter Overvåkningsorganets syn var hovedsiktemålet
med disse bestemmelsene å støtte filmindustrien i Island ved å tiltrekke utenlandsk kapital, uten å legge
tilstrekkelig vekt på kulturelle kriterier ved utvelging av støtteberettigede filmer. I forslaget til lovendring
er støttetiltakenes kulturelle målsetninger, herunder å styrke den nasjonale kultur og fremme Islands natur
og historie, uttrykkelig angitt. Videre vil søknader om refusjon av filmproduksjonskostnader bli vurdert
av et utvalg etter kulturelle kriterier. Overvåkningsorganet er forvisset om at disse bestemmelsene sikrer
en vurdering av støtteberettigede filmprosjekter ut fra krav til kvalitet og kunstnerisk verdi.

Støtteintensitet: høyst 50 % av produksjonskostnadene

For å sikre en riktig avveining mellom målsetningene om å fremme filmproduksjon og å opprettholde like
konkurransevilkår, bør statlig støtte til den enkelte filmproduksjon begrenses. Det er nødvendig å sette en
øvre grense for støtte til filmproduksjon for å stimulere til normale markedsøkonomiske forretningsinitiativer
og unngå et subsidiekappløp mellom avtalepartene. En øvre støttegrense på 50 % av produksjonsbudsjettet
er dessuten i samsvar med de grenser som gjelder etter andre overnasjonale filmstøtteordninger, f.eks.
støtte gitt gjennom EF-programmet MEDIA II (1996-2000)(13) og Europarådets Eurimage-program.
Ettersom alle filmstøtteordninger som er godkjent av EF-kommisjonen siden 1998, uten unntak har en
øvre støttegrense på 50 %(14), og for å sikre like konkurransevilkår for filmprodusenter i EØS, mener
Overvåkningsorganet det er viktig å begrense den tillatte støtteintensitet til 50 % av produksjonsbudsjettet.

Støtteintensiteten fastsatt i paragraf 5 i forslaget til lovendring, som begrenser støtten til høyst 12 % av
produksjonskostnadene, overholder denne øvre støttegrensen på 50 %. Kumulasjonsreglene i paragraf 7
i forslaget til lovendring sikrer dessuten at når samme filmprosjekt mottar støtte fra Det islandske
filmfond, skal dette beløpet trekkes fra det beløp som etter forslaget til lovendring anses som innenlandske
produksjonskostnader. Den kumulerte støtte til samme film kan ikke i noe tilfelle overskride 50 % av det
samlede produksjonsbudsjett.

(13) Jf. f.eks. artikkel 3 i rådsbeslutning 95/563/EF av 10. juli 1995 om gjennomføring av et program for å fremme utvikling og
distribusjon av europeiske audiovisuelle verker, EFT L 321 av 30.12.1995.

(14) Statsstøtte N 3/98 � Frankrike; statsstøtte N 486/97 � Nederland; statsstøtte N 4/98 � Tyskland; statsstøtte NN 49/97 og
N 357/99 � Irland; statsstøtte N 748/99 � Sverige.
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Produsentens rett til å bruke minst 20 % av filmbudsjettet i andre EØS-stater med fulle støttefordeler

Selv om hovedformålet med støttetiltaket bør være å fremme produksjonen av en film som et kulturelt
produkt, erkjenner Overvåkningsorganet at filmprodusenter er avhengige av et tilstrekkelig godt utviklet
menneskelig og teknisk miljø for å kunne uttrykke sin kreativitet. EFTA-statene kan derfor, i den utstrekning
det er nødvendig for å sikre opprettholdelse, om ikke utvikling, av det menneskelige og tekniske miljø som
kreves for kulturskaping i den berørte EFTA-staten, yte støtte til filmindustrien ut over støtte til en gitt
film ved å forplikte filmprodusentene å bruke en del av produksjonsbudsjettet i landet som yter støtten.
Denne muligheten gjelder imidlertid ikke uten begrensninger. I den forbindelse synes det klart at visse rent
tekniske tjenester, som ikke er en del av det nødvendige kulturelle miljø, ikke bør omfattes av en slik
forpliktelse. På denne bakgrunn har EF-kommisjonen utviklet �80 % / 20 %-regelen�, som innebærer at
EFs medlemsstater kan kreve at inntil 80 % av det samlede produksjonsbudsjett øremerkes for bruk i
deres eget land. Dette betyr at når mindre enn 80 % av de samlede produksjonskostnader brukes i landet
som yter støtte, vil bare produksjonskostnader påløpt i dette landet være berettiget til støtte. Dersom
forholdet er 80 % eller høyere, må alle kostnader påløpt i EØS være støtteberettigede.

Selv når en filmstøtteordning ikke uttrykkelig forplikter filmprodusentene til å bruke hele eller en del av
produksjonsbudsjettet i landet som yter støtte, kan andre bestemmelser, særlig bestemmelser om beregning
av støtten, ha samme virkning. Med hensyn til loven vedtatt 22. mars 1999 ga Overvåkningsorganet
uttrykk for det syn at visse bestemmelser (særlig lovens paragraf 2) kunne tilskynde en filmprodusent til
å bruke en større del av produksjonsbudsjettet i Island enn vedkommende ellers ville ha overveid å gjøre.
Dersom �80 % / 20 %-regelen� legges til grunn, må refusjonsbeløpet beregnes ut fra de samlede
produksjonskostnader, uavhengig av hvor disse kostnadene påløper, dersom produsenten bruker 80 %
eller mer av det samlede produksjonsbudsjett i det berørte landet. Dersom filmprodusenten bruker
mindre enn 80 % av produksjonsbudsjettet i Island, anses imidlertid interessene til de øvrige parter i
EØS-avtalen å være tilstrekkelig ivaretatt. I slike tilfeller kan refusjonsbeløpet beregnes på grunnlag av
kostnader påløpt i Island.

Ifølge bestemmelsene i forslaget til lovendring (se paragraf 2) vil refusjon bli gitt for en del av de
produksjonskostnader som påløper ved produksjon av filmer og fjernsynsprogrammer i Island. Det
understrekes imidlertid at �[n]år mer enn 80 % av de samlede produksjonskostnader for en kinofilm
eller et fjernsynsprogram påløper i Island, skal refusjonsbeløpet beregnes ut fra de samlede produksjons-
kostnader påløpt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.� Dette innebærer at en
filmprodusent kan bruke inntil 20 % av produksjonsbudsjettet utenfor Island uten å miste støtte for dette
beløpet. Når en produsent bruker mindre enn 80 % i Island, vil støtten derimot bli beregnet på grunnlag
av kostnader påløpt i Island. Slik �nasjonal øremerking� av støtte er i samsvar med kriteriene fastlagt
gjennom EF-kommisjonens praksis med hensyn til filmstøtteordninger i EF. Videre sikres det en rimelig
avveining mellom et berettiget ønske om å støtte filmindustrien i Island og hensyn knyttet til adgangen til
å yte tjenester innenfor EØS. Overvåkningsorganet kan derfor konkludere med at bestemmelsene som er
inntatt i forslaget til lovendring, fullt ut oppfyller kriteriene nevnt ovenfor.

Generelle prinsipper for statsstøttes forenlighet (nødvendighet, forholdsmessighet og åpenhet)

Med hensyn til støttens nødvendighet er det allment akseptert at europeisk filmproduksjon krever
betydelig statlig støtte for å gi europeisk kultur og skaperevne tilstrekkelige uttrykksmuligheter. Slik
støtte er nødvendig for å sikre det europeiske nærvær i et marked dominert av audiovisuelle produkter
utenfra EØS. De enkelte EFTA-staters støtte til fremme av audiovisuell produksjon åpner for et kulturelt
mangfold som ellers ikke ville ha vært mulig(15). Uten statlig støtte ville filmprodusentene på grunn av
begrensede markeder og et begrenset publikum for europeiske filmer, særlig på språk som ikke er utbredt
i Europa, trolig ikke kunne dekke sine produksjonskostnader gjennom inntekter fra visning av filmene på
kino, fjernsyn og video. Det er bred enighet om at markedskreftene alene ikke sikrer det ønskelige
produksjonsnivå. Ut fra disse omstendigheter kan den islandske filmstøtteordningen anses å være
nødvendig.

(15) Dette ble senest bekreftet i rapporten fra høynivågruppen for audiovisuell politikk, http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/
key-doc/hlg-en.html.
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Tidligere bekymringer med hensyn til støttens forholdsmessighet er ikke lenger begrunnet ut fra forslaget
til lovendring. Etter de foreslåtte bestemmelser vil støtteintensiteten ikke lenger øke med filmbudsjettets
størrelse. Videre er kravet om at filmprosjekter måtte ha et minstebudsjett på ISK 80 millioner for å være
berettiget til støtte etter ordningen, opphevet i forslaget til lovendring. Med disse endringene kan
filmstøtteordningen anses å stå i rimelig forhold til støttens målsetninger, nemlig å styrke islandsk kultur
uavhengig av filmens produksjonsbudsjett. Endelig merker Overvåkningsorganet seg at støtteordningen
er begrenset til fem år (til desember 2006).

Oppfyllelse av EØS-avtalens grunnprinsipper

I henhold til loven som ble vedtatt 22. mars 1999, var det en forutsetning for refusjon at filmprodusenten
var fast etablert i Island. Overvåkningsorganet anså dette kravet som en restriksjon av adgangen til å yte
tjenester som ikke kunne forsvares på kulturelt grunnlag. I henhold til paragraf 4 bokstav c) i forslaget til
lovendring må filmprodusenter ikke lenger være etablert i Island for å kunne motta støtte etter ordningen.
For selskaper som har sitt forretningskontor i EØS, er det tilstrekkelig å ha en forretningsavdeling eller et
agentur i Island. Videre er bestemmelsen om fastsettelse av refusjonsbeløpet på grunnlag av den andel av
produksjonskostnadene som er øremerket for bruk i Island, begrenset til et omfang som er i samsvar med
�80 % / 20 %-regelen�. Overvåkningsorganet kan derfor trekke den slutning at bestemmelsene i forslaget
til lovendring er i overensstemmelse med de grunnleggende friheter nedfelt i EØS-avtalen.

Konklusjoner

Bestemmelsene om filmstøtte i forslaget til lov om endring av lov om tidsbegrenset refusjon for
filmproduksjon i Island kan anses som forenlige med EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c).
Overvåkningsorganet kan derfor innstille saksbehandlingen innledet etter overvåknings- og domstolsavtalens
protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 med hensyn til den opprinnelige lov nr. 43/1999. Overvåkningsorganet vil
imidlertid understreke at denne konklusjonen er basert på forslaget til endring av lov nr. 43/1999 slik det
ble meddelt Overvåkningsorganet ved brev fra Finansministeriet av 28. november 2000, registrert av
Overvåkningsorganet 4. desember 2000 (dok.nr. 00-8857-A). Eventuelle endringer i dette lovforslaget
som kan berøre vurderingen av støttetiltakene etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), omfattes
ikke av dette vedtak. Slike endringer vil måtte meldes til Overvåkningsorganet, og kan iverksettes bare
dersom Overvåkningsorganet gir sin godkjenning.

For at Overvåkningsorganet skal kunne holde ordningens anvendelse under løpende vurdering, må islandske
myndigheter i samsvar med kapittel 32 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte framlegge
forenklede årlige rapporter om ordningens gjennomføring ved bruk av skjemaet gjengitt i vedlegg IV til
retningslinjene for statsstøtte. Islandske myndigheter minnes om bestemmelsen i kapittel 32 nr. 5 i
retningslinjene for statsstøtte, som fastsetter at �[f]or hver ordning skal den første rappporten sendes til
EFTAs overvåkningsorgan senest seks måneder etter utgangen av det regnskapsår da ordningen ble
godkjent av EFTAs overvåkningsorgan.�

Endelig vises til det kapittel 32 nr. 6 i retningslinjene for statsstøtte, som lyder: �Dersom
rapporteringsplikten ikke etterkommes innen fristen, kan EFTAs overvåkningsorgan bli tvunget til å
innlede behandlingen fastsatt i protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i overvåknings- og domstolsavtalen med
hensyn til den aktuelle støtteordning� �
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GJORT DETTE VEDTAK:

1. Støttetiltakene omhandlet i forslaget til lov om endring av lov nr. 43/1999 om �Tidsbegrenset
refusjon for filmproduksjon i Island� er forenlige med EØS-avtalen.

2. Den formelle undersøkelsen av den opprinnelige lov nr. 43/1999 om �Tidsbegrenset refusjon for
filmproduksjon i Island�, vedtatt av Alltinget 22. mars 1999, innstilles.

3. Islandske myndigheter skal framlegge forenklede årlige rapporter om gjennomføringen av ordningen
i samsvar med kapittel 32 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2000.

For EFTAs overvåkningsorgan

Knut Almestad
President Hannes Hafstein

Medlem av kollegiet
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Vedtak i Norge om å utstede eller tilbakekalle lisenser i
henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 2407/92 om

lisenser til luftfartsselskaper(1)

Kategori B: Lisenser med begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF) nr.
2407/92

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Tillatelse til å frakte Vedtaket har
virkning fra

Ben Air AS Postboks 28 passasjerer, post, gods 16.11.2000
2061 Gardermoen

CHC Helicopter Service AS Postboks 522 passasjerer, post, gods 1.2.2001
4055 Stavanger Lufthavn

(1) EFT L 240 av 24.8.1992, s. 1.

2001/EØS/16/02
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2149 � T-Online/TUI/C&N Touristik/JV)

1. Kommisjonen mottok 19. 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 TUI, Tyskland, et datterforetak av Hapag Lloyd AG, som kontrolleres av Preussag-
konsernet, C&N, Tyskland, som kontrolleres av Lufthansa AG og KarstadtQuelle AG, samt T-
Online, Tyskland, et datterforetak av Deutsche Telekom, ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet selskap som utgjør
et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� TUI: arrangør av pakketurer til nære og fjerne reisemål, reisebyrå, salg av flybilletter til
enkeltreisende, overnattingstjenester for enkeltreisende og reisearrangører, transporttjenester,

� Lufthansa AG: lufttransporttjenester for enkeltreisende, edb-basert reservasjon (via �Start
Amadeus�),

� C&N: arrangør av pakketurer til nære og fjerne reisemål, reisebyrå, salg av flybilletter til
enkeltreisende, overnattingstjenester for enkeltreisende og reisearrangører, transporttjenester,

� Deutsche Telekom: telekommunikasjonstjenester,

� T-Online: internettjenester, portaltjenester, reklame på Internett.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
96 av 27.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2149 � T-Online/TUI/C&N Touristik/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

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

2001/EØS/16/03

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

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2289 � Mediaxis/Skynet/JV)

1. Kommisjonen mottok 13. 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 Mediaxis N.V., Belgia, og Belgacom Skynet N.V., Belgia, ved kjøp av aksjer oppnår
felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over eSpirit N.V., Belgia,
et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Mediaxis N.V.: forlagsmarkedet,

� Belgacom Skynet N.V.: internettjenester,

� eSpirit N.V.: internettportal spesielt rettet mot kvinner.

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
94 av 24.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2289 � Mediaxis/Skynet/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/16/04

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

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2347 � Mannesmann Arcor/Netcom Kassel)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 14. 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 Mannesmann Arcor AG & Co, Tyskland (Mannesmann Arcor), som tilhører Vodafone-
gruppen, ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH (Netcom) sammen med
Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH, Tyskland (KKV), som kontrolleres av byen Kassel.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Mannesmann Arcor: telekommunikasjonstjenester over fastnett,

� KVV: offentlig trafikk- og forsyningsselskap,

� Netcom: telekommunikasjonstjenester over fastnett i Kassel.

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
96 av 27.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2347 � Mannesmann Arcor/Netcom Kassel, til
følgende adresse:

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

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

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

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

2001/EØS/16/05
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2398 � Linde/Jungheinrich/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 19. 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 Linde AG (�Linde�) og Jungheinrich AG (�Jungheinrich�) ved kjøp av aksjer oppnår
felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Supralift GmbH &
Co. KG (�Supralift�), et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Linde: prosessteknikk, materialhåndtering, kjøleteknikk, industrigasser,

� Jungheinrich: materialhåndtering,

� Supralift: elektronisk markedsplass for brukte gaffeltrucker.

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
96 av 27.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2398 � Linde/Jungheinrich/JV, til følgende adresse:

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

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

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

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

2001/EØS/16/06
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2222 � UGC/Liberty Media)

1. Kommisjonen mottok 16. 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 amerikanske foretaket Liberty Media International, Inc. (�Liberty�) ved kjøp av aksjer og
overføring av aktiva oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
b) over det amerikanske selskapet UnitedGlobalCom, Inc (�UGC�). UGC står nå under
grunnleggernes enekontroll.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� UGC: internasjonal kabeloperatør, morselskap til det europeiske kommunikasjonsforetaket
United Pan-European Communications, NV (UPC),

� grunnleggerne: familien som stiftet UGC,

� Liberty: internasjonale media, underholdning, teknologi og kommunikasjon.

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
98 av 28.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2222 � UGC/Liberty Media, 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/16/07

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

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2268 � Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits)

1. Kommisjonen mottok 20. 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 Pernod Ricard S.A. (�Pernod Ricard�), Frankrike, og Diageo plc (�Diageo�),
Storbritannia, ved et felles overtakelsestilbud overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over den verdensomspennende virksomheten til The Seagram Company
Ltd., Canada, som tilhører Vivendi Universal S.A., Frankrike, innen vin og brennevin, dvs. Seagram
Spirits & Wines Group (�Seagram�). Etter at denne transaksjonen er fullført, vil visse av Seagrams
merkevarer og aktiva bli fordelt mellom Pernod Ricard og Diageo, mens visse andre merkevarer og
aktiva innen en bestemt frist vil bli solgt til tredjemann.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Pernod Ricard: produksjon og distribusjon av vin, brennevin, sider, drikkevarer med lavt
alkoholinnhold, leskedrikker og fruktjuice samt distribusjon på grossistnivå,

� Diageo: produksjon, distribusjon, markedsføring, eksport og import av brennevin, vin og øl,

� Seagram: produksjon, distribusjon og markedsføring av brennevin, vin og andre alkoholholdige
drikkevarer.

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
98 av 28.3.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2268 � Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits, 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/16/08

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

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2294 � Etexgroup/Glynwed Pipe Systems)

Kommisjonen vedtok 28.2.2001 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 301M2294.
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/16/09



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 29.3.2001Nr. 16/18

Kommisjonsmelding innenfor rammen av rådsdirektiv
73/23/EØF av 19. februar 1973 om tilnærming av

medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til
bruk innenfor visse spenningsgrenser(1), endret ved

rådsdirektiv 93/68/EØF(2)

Innenfor rammen av rådsdirektiv 73/23/EØF av 19. februar 1973 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser, endret ved rådsdirektiv
93/68/EØF, meddeler Kommisjonen følgende:

1. LISTE OVER ORGANER MELDT TIL KOMMISJONEN OG MEDLEMSSTATENE I
SAMSVAR MED DIREKTIVETS ARTIKKEL 11

KONGERIKET BELGIA

Artikkel 8 og 9

AIB-Vincotte International
Elektrisch Proeflaboratorium �
Laboratoire d�essais électriques
André Drouartlaan, 27-29 �
Avenue André Drouart, 27-29
B-1160 Brussel � Bruxelles

Alcatel Bell S.A.
Francis Wellesplein, 1
B-2018 Antwerpen

NVBB VZW � ANPI ASBL
Parc Scientifique
B-1348 Louvain-la-Neuve

CEBEC Registred Quality SCRL
Fr. Van Kalkenlaan 9A �
Avenue F. Van Kalken, 9A
1070 Brussel � Bruxelles

ISSeP
Zetel van Colfontaine �
Siège de Colfontaine
Rue Grande, 60
B-7340 Pâturages

Proeflaboratorium voor de veiligheid van het elektrisch
materieel �
Laboratoire d�essais pour la sécurité du matériel électrique
Zennestraat 17 A �
Rue de la Senne, 17A
B-1000 Brussel � Bruxelles

LABORELEC
Centraal Laboratorium voor Elektriciteit (C.I.E.) �
Laboratoire Central d�Electricité (LCE)
Rodestraat, 125
Rue de Rhode, 125
B-1630 Linkebeek

KONGERIKET DANMARK

Artikkel 8

Demko A/S
Lyskær 8
Postboks 514
DK-2730 Herlev

Artikkel 9

Elektricitetsrådet
Gothersgade 160
DK-1123 København K

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND

Artikkel 8 og 9

TÜV Saarland e. V.
Prüflabor für Aufzüge, Maschinen und Geräte
Saarbrücker Straße 8
D-66280 Sulzbach

RWTÜV e. V.
Zertifizierstelle für Gerätesicherheit, Aufzüge und
Medizintechnik
Steubenstraße 53
D-45138 Essen
TÜV Nord e. V.
TÜV CERT-Zertifizierungsstelle

(1) EFT L 77 av 26.3.1973.

(2) EFT L 220 av 30.8.1993.

2001/EØS/16/10
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Große Bahnstraße 31
D-22525 Hamburg

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit �
BIA
Prüf- und Zertifizierungstelle im BG-PRÜFZERT
Alte Heerstraße 111
D-53757 Sankt Augustin

Fachausschuss �Druck und Papierverarbeitung�
Prüf- und Zertifizierungstelle im BG-PRÜFZERT
Rheinstraße 6-8
D-65185 Wiesbaden

Fachausschuss �Nahrungs- und Genußmittel�
Prüf- und Zertifizierungstelle im BG-PRÜFZERT
Dynamostraße 7-9
D-68165 Mannheim

TÜV Product Service GmbH
Ridlerstraße 31
D-80339 München

ITS Testing & Certification GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart

Landesgewerbeanstalt Bayern
Prüfstelle für Gerätesicherheit
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

TÜV Rheinland Product Safety GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln

Fachausschuß �Elektrotechnik�
Prüf- und Zertifizierungstelle im
BG-PRÜFZERT
Gustav-Heinemann-Ufer 130
D-50968 Köln

Deutsche Prüfstelle für Land-
und Forsttechnik (DPLF)
Weißensteinstraße 70/72
D-34131 Kassel

VDE-VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK
INFORMATIONSTECHNIK e. V.
Merianstraße 28
D-63069 Offenbach

SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
Burgstädter Straße 20

D-09232 Hartmannsdorf

Electronic Technology Systems
Dr. Genz GmbH
Am Graben 2
D-15526 Reichenwalde b. Berlin

ERG � Elektrotechnische Revisionsgesellschaft mbH & Co.
� Prüf- und Zertifizierungsstelle
Reetzstraße 58
D-76327 Pfinztal

KEMA - IEV
Ingenieurunternehmen für
Energieversorgung GmbH
Gostritzer Straße 61 - 63
D-01217 Dresden

Fachausschüsse �Eisen und Metall III und Hebezeuge�
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT
Graf-Recke- Straße 69
D-40239 Düsseldorf

KONGERIKET SPANIA

Artikkel 8 og 9

Asociación Española de Normalización y Certificación
AENOR
C/ Génova 6
E - 28004 Madrid

Laboratorio General de Ensayo e Investigación de la
Generalitat de Catalunya
LGAI
Ctra. Acceso Facultad de Medicina de la UAB
E-08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Centro de Investigacion Tecnológica
LABEIN
Cuesta de Olaveaga, 16
E-48013 Bilbao

Laboratorio Central Oficial de Electrotécnica
LCOE
c/ José Gutiérrez Abascal, n° 2
E-28006 Madrid

Centro de Ensayos, Innovación y Servicios
CEIS
Ctra. de Villaviciosa de Odón a Móstoles Km. 1,700
E-28935 Madrid

REPUBLIKKEN HELLAS
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Artikkel 8 og 9

Hellenic Organization for Standardization (ELOT)
Acharnon Street 313
GR � 111 45 Athens

C3T SA
Kilkis Industrial Area
PO BOX 50
GR � 611 00 Kilkis

Hellenic Electronic Equipment quality Assurance Center
(H.E.E.Q.A.C.) SA
6, lerosolimon Str.
GR � 112 52 Athens

Public Power Corporation
Testing, Research and Standards Center (TRSC/PPC)
9, Leontariou Str., Kanza
GR � 153 44 Pallini Attikis

Labor SA
Ethnikis Antistaseos 84
GR � 153 44 Pallini Attikis

REPUBLIKKEN FINLAND

Artikkel 8 og 9

FIMKO Ltd.
P.O. Box 30
FIN 00211 Helsinki

REPUBLIKKEN FRANKRIKE

Artikkel 8

Laboratoire National d´Essais (LNE)
1, rue Gaston Boissier
F-75724 Paris Cedex 15

Laboratoire Central des Industries Électriques (LCIE)
33, avenue du Général Leclerc
BP 8
F-92266 Fontenay-aux-Roses Cedex

Emitech
3, rue des Coudriers
Z. A de l´Observatoire
F-78180 Montigny le Bretonneux

Emitech Atlantique
15 rue de la Claie

Z I  Angers- Beaucouzé
F-49070 Beaucouzé

Artikkel 9

Union Technique de l�Electricité (UTE)
33, Av. Général Leclerc - BP 23
F - 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex

IRLAND

Artikkel 8 og 9

Enterprise Ireland
Glasnevin
IRL-Dublin 9

REPUBLIKKEN ITALIA

Artikkel 8 og 9

Istituto elettrotecnico nazionale
Galileo Ferraris � IENGF
Corso Massimo d�Azeglio, 42
I-10125 Torino

Centro elettrotecnico sperimentale italiano
G. Motta S.p.A. �  CESI
Via Rubattino, 54
I-20134 Milano

IMQ S.p.A.
Via Quintiliano, 43
I-20138 Milano

Agenzia per l�alta tecnologia S.p.A.
CESVIT
Via Pian dei Carpini, 28
I-50127 Firenze

Istituto italiano della saldatura � IIS
Lungobisagno Istria, 15
I-16141 Genova

STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG

Artikkel 8 og 9

Service de l�Energie de l�Etat (SEE)
B.P. 10
L - 2010 Luxembourg

KONGERIKET NEDERLAND
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Artikkel 8 og 9

KEMA NV
Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem
(Postbus 9035 � NL-6800 ET Arnhem)

NMi Certin B.V.
Schoemakerstraat 97
2628 VK Delft
(Postbus 654 - NL-2600 AR Delft)
D.A.R.E.!! Consultancy
Vijzelmolenlaan 7
3447 GX Woerden

KONGERIKET NORGE

Artikkel 8 og 9

Det Norske Veritas A/S
Prøvelaboratoriet, Divisjon Norden
Veritasveien 1
P. O. Box 300
N-1322 Høvik

Nemko AS
Gaustadalleen 30
Postboks 73 Blindern
N-0314 OSLO

REPUBLIKKEN ØSTERRIKE

Artikkel 8 og 9

Österreichischen Verband für Elektrotechnik (ÖVE)
Prüfwesen und Zertifizierung
Kahlenbergerstraße 2b/2/1
A � 1190 Wien

Österreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal
G.m.b.H � (ÖFPZ-Arsenal)
Faradaygasse 3
A-1030 Wien

TGM Versuchsanstalt für Elektrotechnik (TGM-VA/E)
Wexstraße 19-23
A-1200 Wien

Gesellschaft zur Prüfung elektro-
technischer Industrieprodukte GmbH
CTI - Cooperative Testing Institute
Einzingergasse 4
A-1210 Wien

Technischer Überwachungs-Verein Österreich
TÜV A

Krugerstraße 16
A-1015 Wien

REPUBLIKKEN PORTUGAL

Artikkel 8 og 9

Instituto Electrotécnico Português (IEP)
Rua de S. Gens, nº. 3717
P-4450 Matosinhos

Artikkel 8

Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ)
EN 249 - Km 3, Cabanas - Leião
(Taguspark), Apartado 119
P-2781 Oeiras Codex

Laboratôrio Industrial da Qualidade (LIQ)
Apartado 228
P-3751 Águeda Codex

CATIM � Centro de Apoio Technólogico à Indústria
Metalomecânica
Rua dos Plátanos, 197
P-4100 - Porto

KONGERIKET SVERIGE

Artikkel 8 og 9

SEMKO AB
Torshamnsgatan 43
Box 1103
SE-164 22 KISTA, Sverige

DET FORENTE KONGERIKET STORBRITANNIA OG
NORD-IRLAND

Artikkel 8 og 9

AMTAC Laboratories Ltd.
Norman Road
Broadheath
Altrincham
UK-Cheshire WA14 4EP

Nemko Limited
15 Chelsea Fields Estate
Western Road
UK-London SW19 2QA

ITS Testing and Certification Ltd.
ITS House
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Cleeve Road
Leatherhead
Surrey, KT22 7SB

TUV Product Service Limited
Saxon Way
Segensworth Road
Titchfield
Fareham
UK-Hampshire PO15 5RH

KTL
Saxon Way
Priory Park West
UK-Hull HU13 9PB

SGS United Kingdom Ltd.
South Industrial Estate
Bowburn
UK-Durham DH6 5AD

ASTA Certification Services
ASTA House
Chestnut Field
Rugby
UK-Warwickshire CV21 2TL

British Approvals Board for
Telecommunications
(BABT)
Claremont House
34 Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
UK-Surrey KT12 4RQ

British Approvals Sevice for Cables
(BASEC)
23 Presley Way
Crownhill
UK-Milton Keynes MK8 0ES

British Electrotechnical Approvals Board (BEAB)
1 Station View

Guildford
UK-Surrey GU1 4JY

British Standards Institution
Mayland Avenue
Hemel Hempstead
UK-Herts HP2 4SQ

Specialised Technology Resources (UK) Ltd.
10 Portman Road
Reading
UK- Berkshire RG30 1EA

TRL EMC Ltd.
Northern Region Laboratory Moss View
Nipe Lane, Up Holland
UK-West Lancashire WN8 9PY

Technology International (Europe) Ltd.
41-42 Shrivenham Hundred Business Park
Shrivenham
Swindon
UK-Wiltshire SN6 8TZ

Celestica Limited
Westfields House, West Avenue
Kidsgrove
Stoke-on-Trent
UK-Staffordshire ST7 1TL

The Lighting Association
Stafford Park 7
Telford
Shropshire, TF3 3BQ

UL International (UK) Ltd
Wonersh House (Building C)
The Guildway
Old Portsmouth Road
Guildford
Surrey, GU3 1LR

Denne listen erstatter alle tidligere lister offentliggjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 87 og 88

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent et irsk investeringsfond til regionalutvikling og utvikling av små og mellomstore
bedrifter i Western Region, statsstøttenr. N 324/1999 (se EFT C 94 av 24.3.2001 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til foretaket Schiffsanlagenbau Barth GmbH, Mecklenburg-
Vorpommern, statsstøttenr. N 4/2000 (se EFT C 94 av 24.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en fransk støtteordning for Réunion 2000-2006 �registrerte hoteller og
restauranter, statsstøttenr. N 318/2000 (se EFT C 94 av 24.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et irsk investeringsfond til utvikling av små og mellomstore bedrifter innen
fiskeri- og oppdrettsnæringen i Western Region, statsstøttenr. N 72/2000 (se EFT C 94 av 24.3.2001 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til fremme av innovasjon i delstaten Berlin, statsstøttenr.
N 371/2000 (se EFT C 94 av 24.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent portugisisk investeringsstøtte til foretaket Exporplás, SA, på området
syntetiske fibrer, statsstøttenr. N 440/2000 (se EFT C 94 av 24.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent irsk støtte til forsknings-, teknologi- og innovasjonsformål, statsstøttenr.
N 636/2000 (se EFT C 94 av 24.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en fransk støtteordning for Réunion 2000-2006 � rentesubsidier, statsstøttenr.
N 309/2000 (se EFT C 94 av 24.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en fransk støtteordning for Réunion 2000-2006 � regionalt
sysselsettingstilskudd, statsstøttenr. N 328/2000 (se EFT C 94 av 24.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk sysselsettings- og opplæringsstøtte for arbeidsledige trygdemottakere i
delstaten Berlin, statsstøttenr. N 421/2000 (se EFT C 94 av 24.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk sysselsettingsstøtte og kvalifiseringstiltak for deltakere i programmet
�Integrering gjennom sysselsetting� i delstaten Berlin, statsstøttenr. N 427/2000 (se EFT C 94 av 24.3.2001
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent irsk støtte til markedsføring av fiskerivarer, statsstøttenr. N 527/2000 (se
EFT C 94 av 24.3.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent irske støttetiltak overfor fiskerinæringen, statsstøttenr. 529/2000 (se EFT C
94 av 24.3.2001 for nærmere opplysninger).
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Liste over kunngjorte kommisjonsdokumenter( *)

Kommisjonen har kunngjort følgende dokumenter:

Kommisjonsvedtak av 13. desember 2000 om tillatelse for Det forente kongerike til å yte støtte til
kullindustrien for perioden 17. april � 31. desember 2000 (se EFT L 81 av 21.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 13. mars 2001 om et utkast til forskrift om merking av fjørfekjøtt i Kongeriket
Nederland (Se EFT L 84 av 23.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 13. mars 2001 om medlemsstatenes mulighet til å forlenge midlertidige tillatelser
utstedt for de nye aktive stoffene IKI 1145; TO 1145 (fostiazat), CGS 329351 (metalaksyl-m), MON
37500 (sulfosulfuron), Spodoptera exigua nukleærpolyhedrosevirus (se EFT L 84 av 23.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 14. mars 2001 om endring av vedtak 2000/418/EF med hensyn til mekanisk
utbeinet kjøtt og virvelsøyle fra storfe (se EFT C 84 av 23.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. mars 2001 om utnevning av nye medlemmer av samt ledere og nestledere for
ekspertgruppene som bistår Kommisjonen med hensyn til innholdet i og utviklingen av nøkkeltiltak på
området forskning og teknologisk utvikling (se EFT L 85 av 24.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. mars 2001 om visse vernetiltak med hensyn til munn- og klovsyke i Nederland
(se EFT L 82 av 22.3.2001)

Kommisjonsvedtak av 22. mars 2001 om visse vernetiltak med hensyn til munn- og klovsyke i Irland (se
EFT L 84 av 23.3.2001)

(*) Oversettelsen av dokumentenes titler til norsk er foreløpig.

2001/EØS/16/12
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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

2001-79-NL

2001-91-A

2001-114-E

2001-115-UK

2001-116-UK

2001-117-UK

2001-118-D

2001-119-DK

2001-120-A

2001-121-DK

2001-122-NL

2001-123-S

Forskrift om identifisering av spesifisert risikomateriale
2000

Forbundslov om endring av gjødselloven 1994

Utkast til kongelig forordning om fastsettelse av
minimumskrav til anlegg for rensing og lufting av
tanker og til verksteder for reparasjon eller ombygging
av tanker for farlig gods

Radiogrensesnittspesifikasjon 2039 for håndholdt/
bærbart radiotelefonutstyr med DSC nødalarmfunksjon
(Distress Alerting Capability) i den maritime
mobiltjeneste som opererer på VHF-frekvensbånd
(gjelder bare områder som ikke omfattes av SOLAS)

Radiogrensesnittspesifikasjon 2030 for kortrekkende
apparater som opererer på alle frekvensbånd forvaltet
av Radiocommunications Agency (det britiske
radiokommunikasjonsverket)

Forskrift om måleutstyr (systemer til direkte måling av
strømningsmasse) 2001

Forslag til lov om rettslige rammevilkår for elektronisk
handel, her artikkel 1: Endring av lov om teletjenester

Hematopoietiske stamceller

Forbundslov om endring av lov om transport av farlig
gods (GGBG), våpen- og sprengstoffloven og
forskriften om våpen- og sprengstoffmonopol (GGBG-
endringslov 2001)

Forskrift om regulering av visse drivhusgasser

Forskrift om materialer og kjemikalier som benyttes
ved drikkevannforsyning

Bestemmelser om sivil luftfart, driftsbestemmelser,
BCL-D 2.4 Flyging med varmluftsballong

(3)

16.5.2001

5.6.2001

5.6.2001

5.6.2001

5.6.2001

5.6.2001

5.6.2001

6.6.2001

6.6.2001

11.6.2001

7.6.2001

(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.
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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:

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

FRANKRIKE

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

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

IRLAND

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

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

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
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FINLAND

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

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

SVERIGE

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

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

DET FORENTE KONGERIKE

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

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

EFTA - ESA

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


