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EØS-ORGANER
 EØS-KOMITEEN

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 9/2001

av 23. februar 2001

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

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 104/2000 av 30. november 2000(1).

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/40/EF av 26. juni
2000 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
underkjøringshinder framme på motorvogner, og om endring
av rådsdirektiv 70/156/EØF(2) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel I nr. 1 (rådsdirektiv 70/156/EØF)
skal nytt strekpunkt lyde:

�� 32000 L 0040 :  Europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/40/EF av 26. juni 2000 (EFT L 203 av 10.8.2000,
s. 9).�

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/40/EF på
islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 24. februar 2001, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1(*).

Artikkel 4

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

(1) EFT L 45 av 15.2.2001, s. 3, og EØS-tillegget til EFT nr. 8 av 15.2.2001, s. 3.

(2) EFT L 203 av 10.8.2000, s. 9.

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

2001/EØS/22/01
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 26.4.2001Nr. 22/2

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 10/2001

av 23. februar 2001

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

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 105/2000 av 30. november 2000(1).

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF av
22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av forurensende gasser
og partikler fra motorer til framdrift av jordbruks- og
skogbrukstraktorer og om endring av rådsdirektiv
74/150/EØF(2) skal innlemmes i avtalen.

3) Tilpasningen av rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med
hjul(3), fastsatt i vedlegg I kapittel XI i akten om
tiltredelsesvilkårene for Republikken Østerrike, Republikken
Finland og Kongeriket Sverige og tilpasningen av de traktater
som er Den europeiske unions grunnlag(4), skal innlemmes
i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel II nr. 1 (rådsdirektiv 74/150/EØF)
gjøres følgende endringer:

1. Nye strekpunkter skal lyde:

�� 1 94 N: Akt om tiltredelsesvilkårene for Republikken
Østerrike, Republikken Finland og Kongeriket Sverige
og tilpasningen av de traktater som er Den europeiske
unions grunnlag (EFT C 241 av 29.8.1994, s. 21,
justert ved  EFT L 1 av 1.1.1995, s. 1),

� 32000 L 0025: Europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/25/EF av 22. mai 2000 (EFT L 173 av 12.7.2000,
s. 1).�

2. Før tilpasningen innsettes bokstaven �a)�.

3. Ny tilpasning b) skal lyde:

�b) Følgende tilføyes i vedlegg I tillegg 4 punkt 1 avsnitt
1:

�IS for Island

FL for Liechtenstein

16 for Norge�.�

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF på
islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 24. februar 2001, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1( *).

(1) EFT L 45 av 15.2.2001, s. 5, og EØS-tillegget til EFT nr. 8 av 15.2.2001, s. 5.

(2) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 84 av 28.3.1974, s. 10.

(4) EFT C 241 av 29.8.1994, s. 21, justert ved EFT L 1 av 1.1.1995, s. 1.

2001/EØS/22/02

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 26.4.2001Nr. 22/4

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 11/2001

av 28. februar 2001

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

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 7/94 av 21. mars 1994(1).

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 99/103/EF av 24. januar
2000 om endring av rådsdirektiv 80/181/EØF om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om målenheter(2), rettet ved
EFT L 104 av 29.4.2000, s. 89 og EFT L 311 av
12.12.2000, s. 50, skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I  avtalens vedlegg II kapittel  IX nr. 24 (rådsdirektiv
80/181/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�� 399 L 0103 :  Europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/103/EF av 24. januar 2000 om endring av rådsdirektiv
80/181/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om målenheter (EFT L 34 av 9.2.2000, s. 17, rettet ved
EFT  L 104 av 29.4.2000, s. 89 og EFT L 311 av 12.12.2000,
s. 50).�

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/103/EF, rettet
ved EFT L 104 av 29.4.2000, s. 89 og EFT L 311 av 12.12.2000,
s. 50, på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

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

(1) EFT L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EFT nr. 17 av 28.6.1994,
s. 1.

(2) EFT L 34 av 9.2.2000, s. 17.

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

2001/EØS/22/03

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 12/2001

av 23. februar 2001

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

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 74/2000 av 2. oktober 2000(1).

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/2/EF av 22. februar
1999 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
næringsmidler og næringsmiddelingredienser behandlet med
ioniserende stråling(2) skal innlemmes i avtalen.

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/3/EF av 22. februar
1999 om opprettelse av en fellesskapsliste for næringsmidler
og næringsmiddelingredienser behandlet med ioniserende
stråling(3) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XII etter nr. 54w (kommisjonsdirektiv
1999/21/EF) skal nytt nr. 54x og 54y lyde:

�54x. 399 L 0002: Europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/2/EF av 22. februar 1999 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler og
næringsmiddelingredienser behandlet med ioniserende
stråling (EFT L 66 av 13.3.1999, s. 16).

54y. 399 L 0003: Europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/3/EF av 22. februar 1999 om opprettelse av en
fellesskapsliste for næringsmidler og næringsmiddel-
ingredienser behandlet med ioniserende stråling (EFT
L 66 av 13.3.1999, s. 24).�

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/2/EF og
1999/3/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 24. februar 2001, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1( *).

Artikkel 4

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

(1) EFT L 315 av 14.12.2000, s. 11, og EØS-tillegget til EFT nr. 59 av
14.12.2000, s. 10.

(2) EFT L 66 av 13.3.1999, s. 16.

(3) EFT L 66 av 13.3.1999, s. 24.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

2001/EØS/22/04

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 26.4.2001Nr. 22/6

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 13/2001

av 23. februar 2001

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

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 64/1999 av 28. mai 1999(1).

2) Tjuefemte kommisjonsdirektiv 2000/11/EF av 10. mars
2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II
ti l  rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter(2)
skal innlemmes i avtalen.

3) Kommisjonsdirektiv 2000/41/EF av 19. juni 2000 om
utsettelse for annen gang av datoen for forbud mot
dyreforsøk for bestanddeler eller kombinasjoner av
bestanddeler i kosmetiske produkter(3) skal innlemmes i
avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XVI nr. 1 (rådsdirektiv
76/768/EØF) skal nytt strekpunkt lyde:

�� 32000 L 0011:  Tjuefemte kommisjonsdirektiv
2000/11/EF av 10. mars 2000 (EFT L 65 av 14.3.2000,
s. 22).�

Artikkel 2

I avtalens vedlegg II kapittel XVI etter nr. 10 (kommisjonsvedtak
96/335/EF) skal nytt nr. 11 lyde:

�11. 32000 L 0041: Kommisjonsdirektiv 2000/41/EF av 19. juni
2000 om utsettelse for annen gang av datoen for forbud
mot dyreforsøk for bestanddeler eller kombinasjoner av
bestanddeler i kosmetiske produkter (EFT L 145 av
20.6.2000, s. 25).�

Artikkel 3

Teksten til kommisjonsdirektiv 2000/11/EF og 2000/41/EF på
islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 24. februar 2001, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1( *).

Artikkel 5

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

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

(1) EFT L 284 av 9.11.2000, s. 47, og EØS-tillegget til EFT nr. 51 av 9.11.2000,
s. 12.

(2) EFT L 65 av 14.3.2000, s. 22.

(3) EFT L 145 av 20.6.2000, s. 25.

2001/EØS/22/05

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 14/2001

av 23. februar 2001

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

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 3/2001 av 31. januar 2001(1).

2) Kommisjonsvedtak 2000/245/EF av 2. februar 2000 om
framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i
henhold til artikkel 20 nr. 4 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med
hensyn til plateglass, profilglass og glassblokkprodukter(2)
skal innlemmes i avtalen.

3) Kommisjonsvedtak 2000/273/EF av 27. mars 2000 om
framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i
medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med
omsyn til europeisk teknisk godkjenning utan retningslinjer
av sju varer(3) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I  avtalens vedlegg II kapittel  XXI nr. 1 (rådsdirektiv
89/106/EØF) skal nye strekpunkter lyde:

�� 32000 D 0245: Kommisjonsvedtak 2000/245/EF av
2. februar 2000 (EFT L 77 av 28.3.2000, s. 13),

� 32000 D 0273: Kommisjonsvedtak 2000/273/EF av
27. mars 2000 (EFT L 86 av 7.4.2000, s. 15).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 2000/245/EF og 2000/273/EF på
islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 24. februar 2001, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1( *).

Artikkel 4

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

(1) EFT L 66 av 8.3.2001, s. 45, og EØS-tillegget til EFT nr. 12 av 8.3.2001,
s. 3.

(2) EFT L 77 av 28.3.2000, s. 13.

(3) EFT L 86 av 7.4.2000, s. 15.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

2001/EØS/22/06

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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2001/EØS/22/07EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 15/2001

av 28. februar 2001

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX
(Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg IX er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 5/2001 av 31. januar 2001(1).

2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av 20. mars
2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet som
kredittinstitusjon(2) konsoliderer en rekke rettsakter som
er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg IX.

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF skal
innlemmes i avtalen.

4) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF opphever
en rekke rettsakter som er innlemmet i avtalen, herunder
rettsakter med EØS-tilpasning.

5) EØS-tilpasningen av rettsaktene som oppheves ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF, skal fortsatt
gjelde �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg IX gjøres følgende endringer:

1. Teksten til nr. 14 (rådsdirektiv 73/183/EØF) erstattes med
følgende:

�32000 L 0012: Europaparlaments- og rådsdirektiv
2000/12/EF av 20. mars 2000 om adgang til å starte og
utøve virksomhet som kredittinstitusjon (EFT L 126 av
26.5.2000, s. 1).

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

a) Følgende tilføyes i artikkel 2 nr. 3:

�� i Island: �Byggingarsjóðir ríkisins�,

- i  Liechtenstein: �Liechtensteinische
Landesbank��.

b) Artikkel 5 nr. 4 skal lyde:

�En avtalepart kan beslutte at kredittinstitusjoner som
allerede var etablert per 1. januar 1994, og som har en
ansvarlig kapital som er mindre enn kravene til
startkapital fastsatt i nr. 1 og 2, kan fortsette å utøve
sin virksomhet. I slike tilfeller må den ansvarlige
kapital ikke falle under det høyeste nivå som ble
oppnådd etter 2. mai 1992.�

c) Med hensyn til forbindelser med kredittinstitusjoner
i tredjestater som beskrevet i direktivets artikkel 23,
skal følgende gjelde:

1. For å oppnå en størst mulig grad av likhet når en
tredjestats lovgivning for kredittinstitusjoner
anvendes, skal avtalepartene utveksle
opplysninger som beskrevet i artikkel 23 nr. 2
og 6, og det skal i EØS-komiteen holdes samråd
om saker som nevnt i artikkel 23 nr. 3, 4 og 5,
etter særlige framgangsmåter som avtalepartene
skal bli enige om i fellesskap.

2. Tillatelser gitt av vedkommende myndigheter i
en avtalepart til kredittinstitusjoner som er
direkte eller indirekte datterforetak av
hovedforetak underlagt lovgivningen i en

(1) EFT L 66 av 8.3.2001, s. 47, og EØS-tillegget til EFT nr. 12 av 8.3.2001,
s. 5.

(2) EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1.
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tredjestat, skal ha gyldighet på alle avtaleparters
territorium i samsvar med bestemmelsene i dette
direktiv. Imidlertid,

a) dersom en tredjestat legger kvantitative
restriksjoner på etableringen av kreditt-
institusjoner fra en EFTA-stat, eller legger
restriksjoner på slike kredittinstitusjoner
som den ikke legger på kredittinstitusjoner
fra Fellesskapet, skal tillatelser gitt av
vedkommende myndigheter i Fellesskapet
til kredittinstitusjoner som er direkte eller
indirekte datterforetak av hovedforetak
underlagt lovgivningen i vedkommende
tredjestat, ha gyldighet bare i Fellesskapet,
med mindre en EFTA-stat bestemmer noe
annet for sitt eget myndighetsområde,

b) når Fellesskapet har besluttet at vedtak om
å gi tillatelse til kredittinstitusjoner som er
direkte eller indirekte datterforetak av
hovedforetak underlagt en tredjestats
lovgivning, skal begrenses eller midlertidig
oppheves, skal t i l latelser gitt  av
vedkommende myndighet i en EFTA-stat
til slike kredittinstitusjoner ha gyldighet
bare innenfor dens eget myndighetsområde,
med mindre en annen avtalepart bestemmer
noe annet for sitt eget myndighetsområde,

c)  begrensningene eller de midlertidige
opphevingene som er nevnt i bokstav a) og
b), skal ikke gjelde kredittinstitusjoner eller
deres datterforetak som allerede er gitt
tillatelse på en avtaleparts territorium.

3. Når Fellesskapet på grunnlag av artikkel 23 nr.
4 og 5 forhandler med en tredjestat for å oppnå
samme behandling som gis tredjestatens egne
kredit-tinstitusjoner, og reell markedsadgang for
Fellesskapets kredittinstitusjoner, skal det søke
å oppnå samme behandling for EFTA-statenes
kredittinstitusjoner.

d) Artikkel 24 nr. 2 og 3 får ikke anvendelse.

e) Når en avtalepart har besluttet å innlede forhandlinger
som nevnt i direktivets artikkel 25, skal den
underrette EØS-komiteen om dette. Avtalepartene skal
i EØS-komiteen holde samråd om den videre utvikling
når dette er i felles interesse.

f) Artikkel 61 får anvendelse for Norge.

g) Artikkel 64 nr. 1 skal lyde:

�Dersom en kredittinstitusjon per 28. juni 1994
allerede hadde påtatt seg ett eller flere engasjementer
som medfører overskridelse av den øvre grense for
store engasjementer eller den øvre grense for store
engasjementer sammenlagt fastsatt i artikkel 49, skal
vedkommende myndigheter kreve at
kredittinstitusjonen treffer de tiltak som er nødvendige
for å redusere engasjementet eller engasjementene til
det nivå som er fastsatt i artikkel 49.�

h) Artikkel 64 nr. 3 skal lyde:

�En kredittinstitusjon kan ikke treffe tiltak som ville
føre til en økning i engasjementene omhandlet i nr. 1 i
forhold til det nivå de befant seg på per 28. juni 1994.��

2. I nr. 16a (europaparlaments- og rådsdirektiv 97/5/EF) skal
første strekpunkt i tilpasning b) lyde:

�� kredittinstitusjoner som definert i artikkel 1 første
ledd i direktiv 2000/12/EF�.

3. Nr. 15 (første rådsdirektiv 77/780/EØF), nr. 16 (annet
rådsdirektiv 89/646/EØF), nr. 17 (rådsdirektiv 89/299/
EØF), nr. 18 (rådsdirektiv 89/647/EØF), nr. 19
(kommisjonsdirektiv 91/31/EØF), nr. 20 (rådsdirektiv 92/
30/EØF) og nr. 23a (rådsdirektiv 92/121/EØF) oppheves.

Artikkel 2

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF på
islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

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

Artikkel 4

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

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 16/2001

av 28. februar 2001

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

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 146/1999 av 5. november 1999(1).

2) Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 108/2000 av 30. november 2000(2).

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/48/EF av 20. juli 1998
om endring av direktiv 98/34/EF om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske
forskrifter(3) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XIX nr. 1 (europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/34/EF) gjøres følgende endringer:

1. Følgende tilføyes før tilpasningen:

�, endret ved:

� 398 L 0048: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/
48/EF av 20. juli 1998 (EFT L 217 av 5.8.1998, s.
18).�

2. I tilpasning a) endres �artikkel 1 nr. 2� til �artikkel 1 nr. 3�.

3. Tilpasning d) skal lyde:

�I artikkel 8 nr. 2 tilføyes følgende:

Kommentarer fra EFTA-statene skal av EFTAs over-
våkningsorgan oversendes til EF-kommisjonen i form av en
felles, samordnet melding, og kommentarer fra Fellesskapet
oversendes av Kommisjonen til EFTAs overvåkningsorgan.
Avtalepartene skal underrette hverandre på tilsvarende måte
når de påberoper seg seks måneders stillstand i samsvar
med reglene i sine respektive interne systemer for
informasjonsutveksling, og når de påberoper seg fire
måneders stillstand i samsvar med Det europeiske
fellesskaps interne system eller, for EFTA-statenes
vedkommende, i samsvar med de to følgende avsnitt.

Vedkommende myndigheter i EFTA-statene skal utsette
vedtakelsen av et forslag til regler om tjenester i fire måneder
regnet fra den dato EFTAs overvåkningsorgan mottar
forslaget til forskriftstekst, dersom en annen EFTA-stat
innen tre måneder etter denne dato avgir en utførlig uttalelse
om at det planlagte tiltak kan skape hindringer for den frie
bevegeligheten for tjenester eller for etableringsadgangen
for tjenesteytere innenfor EFTA-statenes markeder.

Med hensyn til forslag til regler om tjenester kan slike
utførlige uttalelser fra EFTA-statene ikke berøre
kulturpolitiske tiltak, særlig på det audiovisuelle området,
som EFTA-statene måtte vedta i samsvar med EØS-retten,
idet de tar hensyn til sitt språklige mangfold, nasjonale og
regionale særtrekk samt sin kulturarv.�

4. Tilpasning e) skal lyde:

�Artikkel 9 skal lyde:

1. Vedkommende myndigheter i EFs medlemsstater og
EFTA-statene skal utsette vedtakelsen av meldte
forslag til tekniske forskrifter i tre måneder regnet fra
den dato forslaget til forskriftstekst mottas

� av EF-kommisjonen med hensyn til forslag meldt
av Fellesskapets medlemsstater,

� av EFTAs overvåkningsorgan med hensyn til
forslag meldt av EFTA-statene.

(1) EFT L 15 av 18.1.2001, s. 40, og EØS-tillegget til EFT nr. 3 av 18.1.2001, s. 196.

(2) EFT L 45 av 15.2.2001, s. 47, og EØS-tillegget til EFT nr. 8 av 15.2.2001, s. 47.

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

2001/EØS/22/08
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2. Stillstandsperioden etter nr. 1 og artikkel 8 nr. 2 får
ikke anvendelse når

- vedkommende myndigheter av presserende
årsaker i forbindelse med vern av menneskers
eller dyrs liv og helse, vern av plantelivet eller
opprettholdelse av sikkerheten og, for regler om
tjenester, også den offentlige orden, særlig vern
av mindreårige, må forberede tekniske forskrifter
på meget kort varsel for å vedta og iverksette
dem umiddelbart uten at konsultasjon er mulig,
eller

- vedkommende myndigheter av presserende
årsaker som skyldes en alvorlig situasjon i
forbindelse med vern av det økonomiske sys-
tems sikkerhet og integritet, særlig vern av
innskytere, investorer og forsikrede, umiddelbart
må vedta og iverksette regler om finansielle
tjenester.

Grunnene som gjør en umiddelbar innføring av tiltakene
nødvendig, skal oppgis. Begrunnelsen for de
umiddelbare tiltakene skal være nøye og tydelig
forklart, med særlig vekt på uforutsigbarheten av og
alvoret ved den farlige situasjon som vedkommende
myndigheter står overfor, samt den absolutte
nødvendighet av å treffe umiddelbare tiltak for å
avverge den.�

5. Tilpasning g) nr. 9 skal lyde:

�Opplysning om at fire måneders eller seks måneders
stillstand er gjort gjeldende.�

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XI etter nr. 5h (europaparlaments- og
rådsdirektiv 2000/31/EF) skal ny kapitteloverskrift og nytt nr.
5i lyde:

�Informasjonssamfunnstjenester

5i. 398 L 0034: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF
av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for
standarder og tekniske forskrifter (EFT L 204 av 21.7.1998,
s. 37), endret ved:

� 398 L 0048: Europaparlaments- og rådsdirektiv
98/48/EF av 20. juli 1998 (EFT L 217 av 5.8.1998,
s. 18).

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

a) Artikkel 1 nr. 3 annet ledd skal lyde:

�Termen �teknisk spesifikasjon� dekker dessuten
produksjonsmetoder og -prosesser i forbindelse med
produkter beregnet på konsum og fôrvarer, samt
legemidler som definert i artikkel 1 i direktiv
65/65/EØF (avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 1), og
produksjonsmetoder og

-prosesser i forbindelse med øvrige produkter når de
har innvirkning på produktenes egenskaper.�

b) I artikkel 8 nr. 1 første ledd tilføyes følgende:

�Hele teksten til det meldte forslaget til teknisk
forskrift skal framlegges på originalspråket samt i
fullstendig oversettelse til ett av de offisielle språkene
i Det europeiske fellesskap.�

c) I artikkel 8 nr. 1 fjerde ledd tilføyes følgende:

�Fellesskapet på den ene siden og EFTA s
overvåkningsorgan eller EFTA-statene gjennom
EFTAs overvåkningsorgan på den annen kan anmode
om ytterligere opplysninger om det meldte forslaget
til teknisk forskrift.�

d) I artikkel 8 nr. 2 tilføyes følgende:

�Kommentarer fra EFTA-statene skal av EFTAs
overvåkningsorgan oversendes til EF-kommisjonen i
form av en felles, samordnet melding, og kommentarer
fra Fellesskapet oversendes av Kommisjonen til
EFTAs overvåkningsorgan. Avtalepartene skal
underrette hverandre på tilsvarende måte når de
påberoper seg seks måneders stillstand i samsvar med
reglene i sine respektive interne systemer for
informasjonsutveksling, og når de påberoper seg fire
måneders stillstand i samsvar med Det europeiske
fellesskaps interne system eller, for EFTA-statenes
vedkommende, i samsvar med de to følgende avsnitt.

Vedkommende myndigheter i EFTA-statene skal
utsette vedtakelsen av et forslag til regler om tjenester
i fire måneder regnet fra den dato EFTA s
overvåkningsorgan mottar forslaget til forskriftstekst,
dersom en annen EFTA-stat innen tre måneder etter
denne dato avgir en utførlig uttalelse om at det planlagte
tiltak kan skape hindringer for den frie bevegeligheten
for tjenester eller for etableringsadgangen for
tjenesteytere innenfor EFTA-statenes markeder.
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Med hensyn til forslag til regler om tjenester kan slike
utførlige uttalelser fra EFTA-statene ikke berøre
kulturpolitiske tiltak, særlig på det audiovisuelle
området, som EFTA-statene måtte vedta i samsvar
med EØS-retten, idet de tar hensyn til sitt språklige
mangfold, nasjonale og regionale særtrekk samt sin
kulturarv.�

e) Artikkel 9 skal lyde:

�1. Vedkommende myndigheter i  EFs
medlemsstater og EFTA-statene skal utsette
vedtakelsen av meldte forslag til tekniske
forskrifter i tre måneder regnet fra den dato
forslaget til forskriftstekst mottas

� av EF-kommisjonen med hensyn til forslag
meldt av Fellesskapets medlemsstater,

� av EFTAs overvåkningsorgan med hensyn
til forslag meldt av EFTA-statene.

2. Stillstandsperioden etter nr. 1 og tilpasning d)
første ledd får ikke anvendelse når

- vedkommende myndigheter av presserende
årsaker i  forbindelse med vern av
menneskers eller dyrs liv og helse, vern av
plantelivet el ler opprettholdelse av
sikkerheten og, for regler om tjenester, også
den offentlige orden, særlig vern av
mindreårige, må forberede tekniske
forskrifter på meget kort varsel for å vedta
og iverksette dem umiddelbart uten at
konsultasjon er mulig, eller

- vedkommende myndigheter av presserende
årsaker som skyldes en alvorlig situasjon i
forbindelse med vern av det økonomiske
systems sikkerhet og integritet, særlig vern
av innskytere, investorer og forsikrede,
umiddelbart må vedta og iverksette regler
om finansielle tjenester.

Grunnene som gjør en umiddelbar innføring av
tiltakene nødvendig, skal oppgis. Begrunnelsen
for de umiddelbare tiltakene skal være nøye og
tydelig forklart,  med særlig vekt på
uforutsigbarheten av og alvoret ved den farlige
situasjon som vedkommende myndigheter står
overfor, samt den absolutte nødvendighet av å
treffe umiddelbare tiltak for å avverge den.�

f) I vedlegg II tilføyes følgende:

�ISLAND

STRI

Staðlaráð Íslands

LIECHTENSTEIN

TPMN

Liechtensteinische Technische Prüf-, Mess- und
Normenstelle

NORGE

NSF

Norges Standardiseringsforbund

NEK

Norsk Elektroteknisk Komite

PT

Post- og teletilsynet�.

g) Ved anvendelse av direktivet anses det nødvendig å
oversende følgende informasjon elektronisk:

1) Meldingssedler. De kan oversendes før eller
samtidig med oversendelsen av hele teksten.

2) Bekreftelser på at forslag til tekster er mottatt,
bl.a. med angivelse av utløpsdatoen for
stillstandsperioden fastsatt i samsvar med
reglene for hvert system.

3) Anmodninger om tilleggsopplysninger.

4) Svar på anmodninger om tilleggsopplysninger.

5) Merknader.

6) Anmodninger om ad hoc-møter.

7) Svar på anmodninger om ad hoc-møter.

8) Anmodninger om endelige tekster.

9) Opplysning om at fire måneders eller seks
måneders stillstand er gjort gjeldende.

Følgende meldinger kan inntil videre sendes med
vanlig post, selv om elektronisk oversendelse er
å foretrekke:
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10) Hele teksten til det meldte forslaget.

11) Grunnleggende lovtekster eller bestemmelser i
form av forskrifter.

12) Den endelige teksten.

h) Avtalepartene skal i fellesskap bli enige om de admin-
istrative ordninger i forbindelse med meldingene.�

Artikkel 3

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/48/EF på
islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

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

Artikkel 5

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

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN
nr. 17/2001

av 28. februar 2001

om endring av vedlegg X (Audiovisuelle tenester) og vedlegg XI
(Telekommunikasjonstenester) til EØS-avtala

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgjande bakgrunn:

1) Vedlegg X til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen
nr. 32/2000 av 31. mars 2000(1).

2) Vedlegg XI til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen
nr. 108/2000 av 30. november 2000(2).

3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/84/EF av
20. november 1998 om rettsleg vern av tilgangskontrollerte
og tilgangskontrollerande tenester(3) skal takast inn i
avtala �

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedlegg X etter nr. 1a (europaparlaments- og rådsdirektiv
95/47/EF) i avtala skal nytt nr. 1b lyde:

�1b. 398 L 0084: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/84/EF
av 20. november 1998 om rettsleg vern av tilgangs-
kontrollerte og tilgangskontrollerande tenester (TEF L 320
av 28.11.1998, s. 54).�

Artikkel 2

I vedlegg XI etter nr. 5i (europaparlaments- og rådsdirektiv 98/
34/EF) i avtala skal nytt nr. 5j lyde:

�5j. 398 L 0084: Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/84/EF
av 20. november 1998 om rettsleg vern av tilgangs-
kontrollerte og tilgangskontrollerande tenester (TEF L 320
av 28.11.1998, s. 54).�

Artikkel 3

Teksta til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/84/EF på islandsk
og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for
Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig.

Artikkel 4

Denne avgjerda tek til å gjelde 1. mars 2001, på det vilkåret at
EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1
i avtala(*).

Artikkel 5

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

(1) TEF L 141 av 15.6.2000, s. 57, og EØS-tillegget til TEF nr. 27 av 15.6.2000,
s. 11.

(2) TEF L 45 av 15.2.2001, s. 47, og EØS-tillegget til TEF nr. 8 av 15.2.2001,
s. 47.

(3) TEF L 320 av 28.11.1998, s. 54.

Utferdiget i Brussel, 28. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

2001/EØS/22/09

(*) Forfatningsrettslege krav oppgjevne.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 18/2001

av 23. februar 2001

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 111/2000 av 22. desember 2000(1).

2) Kommisjonsdirektiv 2000/56/EF av 14. september 2000
om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(2)
skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XIII nr. 24a (rådsdirektiv 91/439/EØF) skal
nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

�� 32000 L 0056: Kommisjonsdirektiv 2000/56/EF av
14. september 2000 (EFT L 237 av 21.9.2000, s. 45).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 2000/56/EF på islandsk og norsk,
som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 24. februar 2001, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1(*).

Artikkel 4

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

(1) EFT L 52 av 22.2.2001, s. 36, og EØS-tillegget til EFT nr. 9 av 22.2.2001,
s. 3.

(2) EFT L 237 av 21.9.2000, s. 45.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

2001/EØS/22/10

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 26.4.2001Nr. 22/16

AVGJERD I EØS-KOMITEEN
nr. 19/2001

av 23. februar 2001

om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (Helse og tryggleik på
arbeidsplassen, arbeidsrett og lik handsaming av kvinner og menn)

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgjande bakgrunn:

1) Vedlegg XVIII til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-
komiteen nr. 97/2000 av 27. oktober 2000(1).

2) Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF av 8. juni 2000 om
fastsetjing av ei første liste over rettleiande grenseverdiar
for eksponering i arbeidet i samband med gjennomføringa
av rådsdirektiv 98/24/EF om vern av helsa og tryggleiken til
arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar
på arbeidsplassen(2) skal takast inn i avtala.

3) Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF opphevar med verknad
frå 31. desember 2001 kommisjonsdirektiv 96/94/EF av
18. desember 1996 om fastsetjing av ei andre liste over
rettleiande grenseverdiar i medhald av rådsdirektiv
80/1107/EØF om vern av arbeidstakere mot farer ved å
være utsatt for kjemiske, fysiske og biologiske agenser i
arbeidet(3), som er teke inn i avtala og difor må opphevast
i avtala �

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedlegg XVIII etter nr. 16i (europaparlaments- og rådsdirektiv
1999/92/EF) i avtala skal nytt nr. 16j lyde:

�16j. 32000 L 0039: Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF av
8. juni 2000 om fastsetjing av ei første liste over
rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i
samband med gjennomføringa av rådsdirektiv 98/24/EF
om vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot
risiko i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen
(TEF L 142 av 16.6.2000, s. 47).�

Artikkel 2

I vedlegg XVIII til avtala vert nr. 3b (kommisjonsdirektiv
96/94/EF) oppheva med verknad frå 31. desember 2001.

Artikkel 3

Teksta til kommisjonsdirektiv 2000/39/EF på islandsk og norsk,
som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Dei
europeiske fellesskapa, skal verte gyldig.

Artikkel 4

Denne avgjerda tek til å gjelde 24. februar 2001, på det vilkåret at
EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1
i avtala( *).

Artikkel 5

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

(1) TEF L 7 av 11.1.2001, s. 25, og EØS-tillegget til TEF nr. 2 av 11.1.2001,
s. 14.

(2) TEF L 142 av 16.6.2000, s. 47.

(3) TEF L 338 av 28.12.1996, s. 86.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

2001/EØS/22/11

(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN
nr. 20/2001

av 23. februar 2001

om endring av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø)

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgjande bakgrunn:

1) Vedlegg XX til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen
nr. 61/2000 av 28. juni 2000(1).

2) Kommisjonsvedtak 98/94/EF av 7. januar 1998 om
fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskaps-
miljømerket til mjukpapir(2) skal takast inn i avtala.

3) Kommisjonsvedtak 2000/413/EF av 15. juni 2000 om
endring av vedtak 98/94/EF om fastsetjing av miljøkriteria
for tildeling av fellesskapsmiljømerket til mjukpapir(3) skal
takast inn i avtala �

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedlegg XX etter nr. 2er (kommisjonsvedtak 1999/698/EF) i
avtala skal nytt nr. 2es lyde:

�2es. 398 D 0094: Kommisjonsvedtak 98/94/EF av 7. januar
1998 om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av
fellesskapsmiljømerket til mjukpapir (TEF L 19 av
24.1.1998, s. 77), endra ved:

� 32000 D 0413: Kommisjonsvedtak 2000/413/EF av
15. juni 2000 (TEF L 155 av 28.6.2000, s. 63).�

Artikkel 2

Teksta til kommisjonsvedtak 98/94/EF og 2000/413/EF på
islandsk og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til
Tidend for Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig.

Artikkel 3

Denne avgjerda tek til å gjelde 24. februar 2001, på det vilkåret at
EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1
i avtala( *).

Artikkel 4

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

(1) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 77, og EØS-tillegget til TEF nr. 42 av 21.9.2000,
s. 17.

(2) TEF L 19 av 24.1.1998, s. 77.

(3) TEF L 155 av 28.6.2000, s. 63.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

2001/EØS/22/12

(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 26.4.2001Nr. 22/18

EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 21/2001

av 23. februar 2001

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XX er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 61/2000 av 28. juni 2000(1).

2) Kommisjonsvedtak 2000/479/EF av 17. juli 2000 om
gjennomføring av et europeisk register over forurensende
utslipp (EPER) i henhold til artikkel 15 i rådsdirektiv
96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av
forurensning (IPPC)(2) skal innlemmes i avtalen �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XX etter nr. 2g (rådsdirektiv 96/61/EF) skal
nytt nr. 2ga lyde:

�2ga. 32000 D 0479: Kommisjonsvedtak 2000/479/EF
av 17. juli 2000 om gjennomføring av et europeisk regis-
ter over forurensende utslipp (EPER) i henhold til
artikkel 15 i rådsdirektiv 96/61/EF om integrert
forebygging og begrensning av forurensning (IPPC) (EFT
L 192 av 28.7.2000, s. 36).�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsvedtak 2000/479/EF på islandsk og norsk,
som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 24. februar 2001, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1(*).

Artikkel 4

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

(1) TEF L 237 av 21.9.2000, s. 77, og EØS-tillegget til TEF nr. 42 av 21.9.2000,
s. 17.

(2) EFT L 192 av 28.7.2000, s. 36.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

2001/EØS/22/13

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 22/2001

av 23. februar 2001

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XXI er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 98/2000 av 27. oktober 2000(1).

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 452/2000 av 28. februar
2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF)
nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn og
arbeidskraftkostnader med hensyn til kvalitetsvurdering
av statistikk over arbeidskraftkostnader(2) skal innlemmes
i avtalen.

3) Rådsforordning (EF) nr. 530/1999 får ikke anvendelse for
Liechtenstein �

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XXI etter nr. 18d (rådsforordning (EF)
nr. 530/1999) skal nytt nr. 18da lyde:

�18da. 32000 R 0452:  Kommisjonsforordning (EF)
nr.  452/2000 av 28. februar 2000 om gjennomføring av
rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over
strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader med hensyn
til kvalitetsvurdering av statistikk over arbeidskraft-
kostnader (EFT L 55 av 29.2.2000, s. 53).

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

Denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein.�

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 452/2000  på islandsk
og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 24. februar 2001, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1(*).

Artikkel 4

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

(1) EFT L 7 av 11.1.2001, s. 27, og EØS-tillegget til EFT nr. 2 av 11.1.2001,
s. 15.

(2) EFT L 55 av 29.2.2000, s. 53.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

2001/EØS/22/14

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 26.4.2001Nr. 22/20

AVGJERD I EØS-KOMITEEN
nr. 23/2001

av 23. februar 2001

om endring av vedlegg XXI til EØS-avtala (Statistikk)

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgjande bakgrunn:

1) Vedlegg XXI til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen
nr. 98/2000 av 27. oktober 2000(1).

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1500/2000 av 10. juli 2000
om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med
omsyn til utgifter og inntekter i offentleg forvalting(2) skal
takast inn i avtala �

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedlegg XXI nr. 19d (rådsforordning (EF) nr. 2223/96) i avtala
skal nytt strekpunkt lyde:

�� 32000 R 1500: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1500/2000
av 10. juli 2000 (TEF L 172 av 12.7.2000, s. 3).�

Artikkel 2

Teksta til kommisjonsforordning (EF) nr. 1500/2000  på islandsk
og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for
Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig.

Artikkel 3

Denne avgjerda tek til å gjelde 24. februar 2001, på det vilkåret at
EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1
i avtala( *).

Artikkel 4

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

(1) TEF L 7 av 11.1.2001, s. 27, og EØS-tillegget til TEF nr. 2 av 11.1.2001,
s. 15.

(2) TEF L 172 av 12.7.2000, s. 3.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

2001/EØS/22/15

(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.
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AVGJERD I EØS-KOMITEEN
nr. 24/2001

av 23. februar 2001

om endring av vedlegg XXI til EØS-avtala (Statistikk)

EØS-KOMITEEN HAR �

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

på følgjande bakgrunn:

1) Vedlegg XXI til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen
nr. 98/2000 av 27. oktober 2000(1).

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 264/2000 av 3. februar 2000
om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med
omsyn til kortsiktige statistikkar over offentlege finansar(2)
skal takast inn i avtala.

3) Rådsforordning (EF) nr. 2223/96 gjeld ikkje for Liechten-
stein �

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedlegg XXI etter nr. 19d (rådsforordning (EF) nr. 2223/96) i
avtala skal nytt nr. 19da lyde:

�19da. 32000 R 0264:  Kommisjonsforordning (EF)
nr. 264/2000 av 3. februar 2000 om gjennomføring av
rådsfororodning (EF) nr. 2223/96 med omsyn til
kortsiktige statistikkar over offentlege finansar (TEF
L 29 av 4.2.2000, s. 4).

For føremåla med denne avtala skal føresegnene i forordninga
gjelde med følgjande tilpassing:

Denne forordninga gjeld ikkje for Liechtenstein.�

Artikkel 2

Teksta til kommisjonsforordning (EF) nr. 264/2000  på islandsk
og norsk, som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for
Dei europeiske fellesskapa, skal verte gyldig.

Artikkel 3

Denne avgjerda tek til å gjelde 24. februar 2001, på det vilkåret at
EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1
i avtala( *).

Artikkel 4

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

(1) TEF L 7 av 11.1.2001, s. 27, og EØS-tillegget til TEF nr. 2 av 11.1.2001,
s. 15.

(2) TEF L 29 av 4.2.2000, s. 4.

2001/EØS/22/16

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2001.

For EØS-komiteen

P. Westerlund

Formann

(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.
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STATSSTØTTE
(SAM 020.500.035 Norge)

Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3
artikkel 1 nr. 2 til de øvrige EFTA-stater, EUs medlemsstater og interesserte parter med hensyn til
statsstøtte i form av kompensasjonsutbetalinger til ekspressbusselskaper (statsstøtte SAM 020.500.035)

EFTAs overvåkningsorgan har ved vedtak 381/00/COL av 18. desember 2000, hvis hovedinnhold er
gjengitt nedenfor, innledet formell behandling etter overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel
1 nr. 2. Den norske regjering er underrettet ved en kopi av vedtaket.

I.  FAKTISKE FORHOLD

A. Saksbehandling

Ved brev av 29. september 1999, registrert av Overvåkningsorganet 23. september 1999 (dok.nr. 99-
7028-A), mottok Overvåkningsorganet en klage med påstand om at ekspressbusselskaper i Norge hadde
mottatt ulovlig støtte innenfor rammen av en kompensasjonsordning for autodieselavgift (heretter kalt
kompensasjonsordningen). Ved brev av 3. mai 2000 (dok.nr. 00-3440-D) underrettet Overvåkningsorganet
den norske regjering om klagen det hadde mottatt. Norske myndigheter ble bedt om å framlegge all
informasjon som kunne være til nytte ved vurdering av kompensasjonsordningens forenlighet med EØS-
avtalens statsstøtteregler.

Ved brev av 2. juni 2000, registrert av Overvåkningsorganet 30. juni 2000 (dok.nr. 00-4750-A), framla
norske myndigheter en del av opplysningene det var blitt anmodet om. På at samlemøte som fant sted
9. juni 2000 i Oslo, gjorde Overvåkningsorganet det klart at norske myndigheter måtte dokumentere
overfor Overvåkningsorganet at støtten var berettiget. Denne anmodningen ble gjentatt i brev av 27. juli
2000 (dok.nr. 00-5307-D), der Overvåkningsorganet ba norske myndigheter forklare på hvilket rettslig
grunnlag de anså kompensasjonsordningen å være unntatt fra det generelle forbudet mot støtte. I sitt
svarbrev av 22. september 2000, registrert av Overvåkningsorganet 3. oktober 2000 (dok.nr. 00-6944-A),
hevdet norske myndigheter at EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 ikke kom til anvendelse i denne saken, og at
støttetiltaket uansett ville måtte anses som eksisterende støtte. Heller ikke denne gangen ble det gjort rede
for hvorfor støtten ble ansett å være berettiget.

I brev av 6. oktober 2000 (dok.nr. 00-7060-D), der det bekreftet å ha mottatt nevnte svarbrev, oppga
Overvåkningsorganet grunnene til at det anså vilkårene for anvendelse av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1
å være oppfylt, og hvorfor tiltakene etter dets syn utgjorde �ny støtte� som definert i overvåknings- og
domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3. Samtidig gjorde Overvåkningsorganet den norske regjering
oppmerksom på at det i henhold til avsnitt 6.2 nr. 2 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte
kan gå videre i en sak og gjøre vedtak på grunnlag av de opplysninger som foreligger selv om den berørte
EFTA-staten ikke har framlagt ytterligere opplysninger. Endelig varslet Overvåkningsorganets direktorat
for konkurranse og statsstøtte norske myndigheter om at dersom det ikke ble gitt noe tilfredsstillende
svar innen 15 virkedager etter mottak av brevet, ville det måtte be Overvåkningsorganet ta saken opp til
formell behandling i samsvar med avsnitt 5.2 nr. 1 i retningslinjene for statsstøtte.

2001/EØS/22/17

EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
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De aktuelle spørsmålene ble grundig drøftet med norske myndigheter på et møte 19. oktober 2000 i Oslo.
Etter en forlengelse av fristen opplyste norske myndigheter ved brev av 24. november 2000, registrert av
Overvåkningsorganet 27. november 2000 (dok.nr. 00-8611-A), overfor Overvåkningsorganet at de politiske
partier med flertall på Stortinget var blitt enige om ikke å bevilge midler til kompensasjonsordningen i
statsbudsjettet for 2001. Ved brev av 4. desember 2000 (dok.nr. 00-8851-D) bekreftet Overvåkningsorganet
mottak av dette brevet. Overvåkningsorganet bemerket i sitt svar at en eventuell oppheving av
kompensasjonsordningen for framtiden ikke var tilstrekkelig til å fjerne tvilen om ordningens forenlighet
mens den var i kraft. Videre underrettet Overvåkningsorganet den norske regjering om at på grunn av
fortsatt tvil med hensyn til kompensasjonsordningens forenlighet, ville det måtte ta saken opp til formell
behandling.

Ved faks av 11. desember 2000, sendt av nærings- og handelsdepartementet direkte til Overvåkningsorganet
og registrert av Overvåkningsorganet samme dag (dok.nr. 00-9089-A), framla norske myndigheter sitt
syn på kompensasjonsordningens berettigelse (vedleggene det ble vist til i faksen, kom ikke fram til
Overvåkningsorganet innen den fastsatte frist). Videre ble Overvåkningsorganet opplyst om at i motsetning
til det som var blitt sagt i brevet av 24. november 2000, var de politiske partier med flertall i Stortinget
blitt enige om å bevilge NOK 50 millioner til kompensasjonsordningen i 2001. Dette ville bli endelig
vedtatt 13. desember 2000.

B. Beskrivelse av støttetiltaket

Ut fra de opplysninger som foreligger, synes busselskaper inntil 1999 å ha vært fritatt for autodieselavgiften
som opprinnelig ble innført 1. oktober 1993. I stortingsproposisjon nr. 54 (1997-1998) om �grønne
skatter� ga den norske regjering uttrykk for at den ikke anså det tidligere fritaket for busser å være
berettiget ut fra miljøhensyn, ettersom det fritok busselskapene for eksterne kostnader knyttet til bruk av
veinettet, ulykker og forurensning, og ikke stimulerte de berørte foretakene til å redusere slike kostnader.
Den norske regjering foreslo derfor å oppheve fritaket for autodieselavgift for busselskaper for å oppmuntre
dem til å styrke sin effektivitet og til å treffe miljøvennlige investeringsbeslutninger.

For å unngå en svekkelse av offentlige transportmidlers konkurranseevne ble det imidlertid foreslått å gi
såkalte tilskuddsberettigede busselskaper kompensasjon for kostnader som følge av at fritaket ble opphevet.
Med hensyn til såkalte ikke-tilskuddsberettigede busselskaper, som er gjenstand for den formelle
undersøkelsen, ble slik kompensasjon ikke ansett som hensiktsmessig. I stortingsproposisjonen om
grønne skatter het det i den forbindelse at kompensasjon ikke ville bli gitt fordi de ikke-tilskuddsberettigede
busselskapene ble ansett å kunne dekke inn kostnadsøkningen enten gjennom høyere billettpriser eller
gjennom redusert fortjeneste. Videre ble det framholdt at en oppheving av avgiftsfritaket ville oppmuntre
busselskapene til å styrke effektiviteten og gjøre driften mer miljøvennlig. Det ble hevdet at den faktiske
kostnadsøkningen derfor ville bli mindre enn selve avgiftsøkningen.

Som følge av dette forslaget var alle busselskaper fra 1. januar 1999 omfattet av autodieselavgiften. I
statsbudsjettet for 1999, som ble vedtatt av Stortinget i desember 1998, ble det imidlertid gitt full
kompensasjon for kostnader som følge av opphevingen at fritaket for autodieselavgift for såkalt
tilskuddberettiget bussdrift. Denne kompensasjonsordningen, som forvaltes av fylkeskommunene, er
ikke gjenstand for den formelle undersøkelsen.

Selv om det opprinnelig ikke ble anbefalt i stortingsproposisjonen om grønn skattereform, ble en annen
kompensasjonsordning for såkalt ikke-tilskuddberettiget bussdrift vedtatt av Stortinget våren 1999 i det
reviderte statsbudsjett for 1999 (St.prp. nr. 67 (1998-1999)). Det ble bevilget et beløp på NOK 45
millioner for dette formål. Beløpet synes senere å ha blitt økt til NOK 71 millioner, mens de faktiske
kompensasjonsutbetalingene ser ut til å ha ligget godt under dette beløpet (statsbudsjettet for 2001 viser
til et beløp på  NOK 54,4 millioner for 1999). I statsbudsjettet for 2000 ble den tilsvarende budsjettposten
økt ytterligere til NOK 75,4 millioner, mens det i budsjettforslaget for 2001 er avsatt NOK 50 millioner
til kompensasjonsordningen. Ordningen er Samferdselsdepartementets ansvar (jf. St.prp.nr. 1 (1999-
2000), kapittel 1330, post 71 �Tilskudd til ekspressbusser�). Ifølge de opplysninger som foreligger, må
søknader om kompensasjon imidlertid rettes til fylkeskommunene, som deretter oversender dem til det
ansvarlige departement.
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I to brev av 21. februar 2000 ble de ikke-tilskuddsberettigde busselskapene informert om nærmere
enkeltheter ved kompensasjonsordningene for 1999 og 2000. Ut over disse brevene har den norske
regjering ikke framlagt ytterligere opplysninger for Overvåkningsorganet.

Ifølge de to brevene utbetales kompensasjonen i fire årlige rater etter en såkalt a konto-ordning. I tillegg
avsettes det et visst beløp til sluttavregningen, som må framlegges ved utgangen av hvert år. Utbetalingene
etter a konto-ordningen er basert på tidligere tall, mens utbetalinger som følger etter at sluttavregningen er
framlagt, er basert på såkalt �faktisk produksjon� (brevene nevnt ovenfor viser til �produksjon�; med
dette forstår Overvåkningsorganet busstjenester over en viss strekning utført etter en ruteplan av et
busselskap med konsesjon). Sluttavregningen må suppleres med en rekke skjemaer der de nødvendige
detaljer om den faktiske produksjon skal fylles ut for det enkelte år. Ruteproduksjon som er utført et gitt
år, og som ikke allerede er dekket av a konto-ordningen, vil bli tatt i betraktning i forbindelse med
sluttavregningen.

Kompensasjonsbeløpet for det enkelte selskap beregnes ut fra de strekninger som inngår i ruteplanen,
basert på en viss sats per kilometer. Denne satsen er ikke bestemt på forhånd, men fastsettes først når de
sammenlagte strekninger for alle selskaper med konsesjon er brakt på det rene (satsen synes å bli beregnet
ved at det samlede beløp avsatt for dette formål divideres med det samlede antall kilometer det er søkt om
tilskudd for). Ruteproduksjonstallene kontrolleres av en revisor. Når en bestemt rute går ut over
fylkeskommunale grenser, vil fylkeskommunen der busselskapet er registrert, måtte samordne søknader
om tilskudd for ruteproduksjon i andre fylkeskommuner. Alle slike søknader sendes deretter til
Samferdselsdepartementet.

Innenlands transporttjenester som utføres innenfor rammen av internasjonal transport
(�kabotasjetjenester�), omfattes også av kompensasjonsordningen. I den forbindelse forutsettes det at
utenlandske selskaper som utfører slike kabotasjetjenester, gjør dette i et trafikkandelsfellesskap med
norske selskaper. Videre forutsettes det at de norske selskapene vil opptre på vegne av de utenlandske
selskapene ved krav om kompensasjon. Når de sender inn slike krav, vil de norske selskapene måtte
erklære hvilken andel av den samlede produksjon som utføres av de norske og av de utenlandske selskapene.
Fordelingen av kompensasjonsutbetalingene mellom de norske og de utenlandske selskapene anses å være
en sak mellom dem.

C. Støttemottakere

Mottakerne av støtte etter kompensasjonsordningen som granskes, er såkalte ikke-tilskuddsberettigede
busselskaper. Det synes klart at både ikke-tilskuddsberettigede og tilskuddsberettigede busselskaper
utfører tjenester i form av persontransport i rute. Ikke-tilskuddsberettigede busselskaper mottar imidlertid
i motsetning til tilskuddsberettiget bussdrift ikke statlig støtte til å utføre rutetransporttjenester. Ifølge
norske myndigheter kan ikke-tilskuddsberettigede rutebusselskaper søke om konsesjon til å drive
rutetransport på bestemte ruter som antas å ha et godt grunnlag for kommersielle transporttilbud. Videre
kan de samme busselskapene tilby både tilskuddsberettiget rutetransport og transporttjenester utenfor
rute. Ifølge klageren konkurrerer ikke-tilskuddsberettigede busselskaper med turistbusser. Dette bekreftes
av norske myndigheter, som erkjenner at �både rutetransport og transport utenfor rute�konkurrerer til
en viss grad på samme marked�. Dette kan ifølge klageren forklares ved at ekspressbusselskaper kan
endre sine destinasjoner om vinteren og tilby transport til turistattraksjoner. I tillegg kan
ekspressbusselskapene endre sine transportruter dersom en gruppe passasjerer ønsker det.
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II.   VURDERING

A. Meldeplikt og 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...
Vedkommende stat kan ikke sette i verk de planlagte tiltak før prosedyren har ført til et endelig vedtak�.

For transportnæringen er meldeplikten delvis blitt endret. Artikkel 17 nr. 2 i rettsakten omhandlet i EØS-
avtalens veldegg XIII nr. 4(1) fastsetter at �[k]ompensasjon som betales i henhold til denne forordning,
skal unntas fra framgangsmåten med underretning på forhånd fastsatt i overvåknings- og domstolsavtalens
protokoll 3 artikkel 1 nr. 3��. Meldeplikten etter overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel
1 nr. 3 gjelder imidlertid uendret i alle andre tilfeller som ikke omfattes av forordning nr. 1191/69.

Ut fra de opplysninger som er framlagt av norske myndigheter, synes kompensasjon til ikke-
tilskuddsberettiget bussdrift ikke å falle inn under virkeområdet for forordning nr. 1191/69, ettersom de
tilskuddsberettigede selskapene ikke synes å være undergitt forpliktelse til å yte offentlig tjeneste som
definert i forordningens artikkel 2. Norske myndigheter har ikke bestridt Overvåkningsorganets konklusjon
på dette punkt. Ut fra reglene for kompensasjonsutbetalinger fastsatt i de to brevene av 21. februar 2000
synes det videre klart at den kompensasjon som ytes til de berørte busselskapene, ikke er fastlagt etter
framgangsmåten i forordning nr. 1191/69 (særlig artikkel 9 og flg.). På grunnlag av de opplysninger det har
tilgang til, mener Overvåkningsorganet derfor at artikkel 17 nr. 2 i forordning nr. 1191/69 ikke får anvendelse
i denne saken, og at kompensasjonsordningen burde ha vært meldt som ny støtte.

Innledningsvis bestred norske myndigheter at kompensasjonsordningen måtte anses som ny støtte og at
de derfor hadde meldeplikt etter overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3. De
hevdet at kompensasjonsordningen, som ble vedtatt for å veie opp for kostnader som følge av opphevingen
av fritaket for autodieselavgift, var en videreføring av det eksisterende avgiftssystemet, dvs. det opprinnelige
fritaket for autodieselavgift.

Etter Overvåkningsorganets mening kan kompensasjonsordningen ikke anses som �eksisterende støtte� i
henhold til avsnitt 7.2 nr. 1 første strekpunkt i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte,
ettersom utbetalingene ikke er hjemlet i en lov som var i kraft på det tidspunkt EØS-avtalen trådte i kraft.
Fritaket for  autodieselavgift for busselskaper ble opphevet 1. januar 1999. Den eksisterende avgiftslettelsen
opphørte dermed med virkning fra denne dato. Det ble innført en kompensasjonsordning for såkalt
tilskuddsberettiget bussdrift for å veie opp for følgene av opphevingen. Senere besluttet Stortinget i
forbindelse med revidert statsbudsjett, framlagt 10. mai 1999, å opprette en ytterligere
kompensasjonsordning for såkalt ikke-tilskuddsberettiget bussdrift. Kompensasjonen fastsettes etter
bestemte regler, som delvis ble meddelt de berørte busselskapene i to brev av 21. februar 2000. Disse
reglene utgjør en ny rettslig ramme for tildeling av støtte til visse rutebusselskaper. Kompensasjonen kan
derfor ikke anses å være en videreføring av en avgiftslettelse som var fastsatt i en annen lov. I den
forbindelse må det også bemerkes at kompensasjonen er av en annen art enn avgiftsfritaket etter den
tidligere loven. I tillegg synes de organer som er ansvarlige for å forvalte og gjennomføre
kompensasjonsordningen, å være forskjellige fra de myndigheter som er ansvarlige for innkreving av
autodieselavgiften.

På bakgrunn av betraktningene ovenfor trekker Overvåkningsorganet den konklusjon at
kompensasjonsordningen utgjør ny støtte i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3
artikkel 1 nr. 3. Norske myndigheter hadde dermed plikt til å melde kompensasjonsordningen på forhånd.
Videre bekreftet norske myndigheter på møtet avholdt 19. oktober 2000 at det er foretatt utbetalinger
etter ordningen for årene 1999 og 2000. Overvåkningsorganet slår fast at disse utbetalingene var et brudd
på stillstandsplikten fastsatt i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 3.
Kompensasjonsordningen er derfor er ulovlig av saksbehandlingsgrunner i henhold til avsnitt 6.1 i
Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. I den forbindelse gjør Overvåkningsorganet den norske

(1) Rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 av 26. juni 1969 om medlemsstatenes tiltak i forbindelse med forpliktelser som har
sammenheng med begrepet offentlig tjenesteytelse innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei, sist endret ved
rådsforordning (EØF) nr. 1893/91 av 20. juni 1991, heretter kalt �forordning nr. 1191/69�.
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regjering oppmerksom på at det i samsvar med avsnitt 6.2.3 i kapittel 6 i retningslinjene for statsstøtte
kan bli aktuelt å kreve støtten tilbakebetalt fra støttemottakerne dersom Overvåkningsorganet finner at
den er uforenlig med EØS-avtalen. I tillegg vil Overvåkningsorganet med hensyn til fortsatt anvendelse av
kompensasjonsordningen i 2001 minne norske myndigheter om deres plikt til ikke å iverksette støtten.
Dette innebærer at det ikke må foretas utbetalinger etter kompensasjonsordningen før Overvåkningsorganet
har gjort endelig vedtak i saken.

B. Statsstøtte som definert i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1

EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 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 etter kompensasjonsordningen finansieres over statsbudsjettet. Busselskaper som er
tilskuddsberettigede etter ordningen, mottar en finansiell fordel som de ikke ville ha oppnådd ved normal
forretningsdrift.

Norske myndigheter har framholdt at kompensasjonsordningen ikke påvirker den internasjonale handel,
ettersom kabotasjetjenester i rute utført av utenlandske selskaper også er berettiget til støtte.

Støttetiltak vil generelt påvirke konkurransen og samhandelen mellom avtalepartene dersom
mottakerforetaket utøver en virksomhet som omfatter handel mellom avtalepartene, og støtten styrker
foretakets stilling i forhold til konkurrerende foretak. Når det gis støtte til foretak som utfører
transporttjenester i et liberalisert marked, er det derfor sannsynlig at konkurransen og samhandelen vil bli
påvirket. Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 33a(2) liberaliserer spesiell rutetransport,
transport utenfor rute og rutetransport fullt ut i den grad tjenestene utføres i forbindelse med internasjonal
rutetransport. Det bør også legges til at regler om offentlige innkjøp til en viss grad, og den nasjonale
lovgivning i flere EØS-stater i enda større grad, styrker tilgangen til EØS-markedet som helhet. Utenlandske
selskaper viser økt interesse for å tre inn på nasjonale markeder, og har i en viss utstrekning allerede
skaffet seg andeler i nasjonale transportselskaper eller å begynt å utføre offentlige transporttjenester
utenfor sine hjemmemarkeder(3).

Foretakene som omfattes av kompensasjonsordningen, kan ifølge norske myndigheter utføre både
rutetransport og transport utenfor rute som definert i forordning nr. 12/98. Det kan derfor ikke utelukkes
at utbetalinger etter kompensasjonsordningen benyttes til å utføre transporttjenester utenfor rute. Selv i
tilfeller der busselskaper utelukkende utfører rutetransport, kan konkurransevridning ikke utelukkes,
ettersom ikke-tilskuddsberettigede busselskaper ifølge både klageren og norske myndigheter � om bare i
begrenset omfang � konkurrerer med busstjenester utenfor rute. Med hensyn til internasjonal rutetransport
har norske myndigheter hevdet at transportører med midlertidig tillatelse til å utføre kabotasjetjenester
(innenlands persontransport i rute utført i forbindelse med internasjonal rutetransport) også har rett til å
motta kompensasjon etter ordningen. Etter Overvåkningsorganets mening er det imidlertid tvilsomt om
utenlandske selskaper faktisk har tilgang til slik kompensasjon på et ikke-diskriminerende og åpent
grunnlag. Tatt i betraktning at reglene for utbetaling av kompensasjon synes å ha blitt sendt per brev bare
til ikke-tilskuddsberettigede busselskaper, som synes å omfatte bare norske selskaper, er det tvilsomt om
utenlandske selskaper er blitt tilstrekkelig informert om muligheten til å kreve kompensasjon. Videre går
det ikke klart fram av nevnte regler om utenlandske selskaper som ikke deltar i et trafikkandelsfellesskap
med norske selskaper, har rett til å søke om kompensasjon på egne vegne. Ordlyden i bestemmelsene
framlagt for Overvåkningsorganet synes å tyde på at utenlandske selskaper vil måtte opptre gjennom
norske selskaper. Overvåkningsorganet er derfor ikke overbevist om at utenlandske selskaper er sikret lik
behandling.

(2) Rådsforordning (EØF) nr. 2454/92 av 23. juli 1992 om fastsettelse av vilkår for å gi transportører som ikke er hjemmehørende
i en medlemsstat adgang til å utføre innenlands persontransport på vei i denne medlemsstat, endret ved rådsforordning (EF)
nr. 12/98 av 11. desember 1997, innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XIII ved beslutning nr. 121/98 (EFT L 297 av 18.11.1999,
s. 50, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 50 av 18.11.1999, s. 77), ikrafttredelse 1.8.1999), heretter kalt �forordning
nr. 12/98�.

(3) Se i den forbindelse Kommisjonens vedtak i statsstøttesakene N 575/A/1999 � Tyskland og N 694/99 � Spania om støtte til
modernisering av bytransport og regional transport: http://europa.eu.int/comm/secretariat-general/sgb/state-aids/transport/
n694-99.pdf (foreligger bare på spansk). Se også forklarende notat til Kommisjonens forslag til en forordning om tiltak i
medlemsstatene med hensyn til vilkår for offentlig tjenesteytelse og tildeling av kontrakter for offentlig tjenesteytelse ved
persontransport med jernbane, på vei og innlands vannvei, COM(2000) 7 endelig, Brussel, 26.7.2000 (http://europa.eu.int/
eur-lex/en/com/pdf/2000/en-500PC0007.pdf).
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Det bør i tillegg understrekes at selv om en støtteordning anvendes uten forskjellsbehandling på grunn av
nasjonalitet eller etableringssted, er den ikke uten videre utelukket fra virkeområdet for EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 1. Lik behandling av utenlandske selskaper på det norske markedet utelukker ikke en
påvirkning av samhandelen, ettersom norske busselskaper som mottar kompensasjonsutbetalinger, kan
konkurrere utenfor Norge både for transport utenfor rute og rutetransport.

På bakgrunn av samtlige betraktninger ovenfor kan det ikke utelukkes at kompensasjonsordningen har til
virkning å styrke den konkurransemessige stilling til selskaper som utfører persontransporttjenester både
i og utenfor Norge, og at ordningen derfor vrir konkurransen og påvirker samhandelen mellom avtalepartene.

Overvåkningsorganet anser derfor kompensasjonsordningen å omfatte støtte i henhold til EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 1.

C. Støttetiltakenes forenlighet

Overvåkningsorganet er av den oppfatning av kompensasjonsordningen fritar tilskuddsberettigede
busselskaper for kostnader knyttet til deres daglige virksomhet. Støtte gitt etter denne ordningen utgjør
derfor driftsstøtte(4), som normalt ikke er tillatt etter EØS-avtalen. Overvåkningsorganet har likevel, på
grunnlag av de opplysninger som foreligger, undersøkt om støtten kan omfattes av et unntak etter EØS-
avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), samholdt med kapittel 15 om støtte til miljøvern i Overvåkningsorganets
retningslinjer for statsstøtte. I henhold til avsnitt 15.4.3 i retningslinjene for statsstøtte kan driftsstøtte
godkjennes på områdene avfallshåndtering og fritak for miljøavgifter. En streng anvendelse av vilkårene
fastlagt i retningslinjene for statsstøtte innebærer at kompensasjon i prinsippet bør begrenses til
tilleggskostnader i produksjonen, og at støtten må være midlertidig og i prinsippet gradvis avtakende, slik
at den stimulerer til raskere å redusere forurensningen eller å innføre en mer effektiv ressursbruk. Slike
midlertidige fritak for nye miljøavgifter kan godkjennes når det er nødvendig for å veie opp for tapt
konkurranseevne, særlig på internasjonalt plan. En ytterligere faktor som bør tas i betraktning, er hvilke
motytelser som kreves av de berørte foretak med hensyn til redusert forurensning.

Kompensasjon begrenset til tilleggskostnader i produksjonen

I denne sammenheng har norske myndigheter vist til at �kompensasjonsordningen er basert på selskapets
planmessige rutetrafikk, og derfor bare kompenserer for høyere drivstoffutgifter knyttet til ordinær
rutetrafikk�. Dette innebærer ifølge norske myndigheter at �den nye kompensasjonsordningen oppmuntrer
selskapene til å begrense bruken av autodiesel, bl.a. ved å gå over til motorer og vogner med mindre
drivstofforbruk, og dermed også til å redusere forurensningen generelt. En alternativ
kompensasjonsordning der utbetalingene var basert på bl.a. drivstofforbruk, ville på den annen side
belønne selskaper som har et høyere forbruk av drivstoff per kilometer enn gjennomsnittet.�

Overvåkningsorganet kan ikke se hvordan denne metoden sikrer at ingen selskaper mottar mer i
kompensasjon enn sine tilleggskostnader som følge av autodieselavgiften. Det er i realiteten ingenting som
utelukker at selskaper som mottar utbetalinger på grunnlag av en ruteplan (dvs. ut fra de strekninger de
betjener), og som reduserer sitt forbruk av autodiesel på disse rutene, kan få kompensasjon ut over sine
faktiske kostnader som følge av autodieselavgiften.

På denne bakgrunn mener Overvåkningsorganet at vilkårene for å gi kompensasjon som beskrevet i
brevene av 21. februar 2000, ikke gir noen garanti for at busselskapene ikke vil motta kompensasjon ut
over sine faktiske kostnader som følge av autodieselavgiften. I mangel av klare regler eller retningslinjer
som setter en øvre grense for kompensasjonsutbetalinger etter ordningen, er det tvilsomt om ordningen er
utformet slik at kompensasjonen begrenses til å dekke tilleggskostnader i produksjonen.

Norske myndigheter har videre hevdet at kravet om at kompensasjonen må begrenses til tilleggskostnader
i produksjonen, er oppfylt dersom kompensasjonsordningen �ikke er av større omfang enn økningen i
autodieselavgift sammenlignet med den tidligere avgiftsordningen�. I den forbindelse oppga den norske
regjering at omfanget av kompensasjonsordningen i 2000 var mindre enn økningen i inntektene fra
autodieselavgift etter 1. januar 1999. Med hensyn til 2001 har norske myndigheter vist til at midlene som
er avsatt til kompensasjonsordningen, er redusert med 33 % i forhold til 2000.

(4) Som definert i EF-domstolens dom av 8. juni 1995 i sak T-459/93, Siemens SA mot Kommisjonen, saml. 1995, II-1675, nr. 48.
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Overvåkningsorganet erkjenner at dersom den kompensasjon som gis, er lavere enn den avgiftslettelse
som tidligere ble innrømmet gjennom fritaket for autodieselavgift, kan dette være et tegn på at
kompensasjonen ligger på et lavere nivå enn kostnadene som følge av autodieselavgiften. Dette forhold
alene er imidlertid ikke et tilstrekkelig bevis på at ekspressbusselskaper ikke overkompenseres. Den
norske regjerings uttalelser med hensyn til kompensasjonsordningens reduserte omfang og reduksjonen i
de midler som er avsatt til ordningen sammenlignet med den tidligere situasjon, gjør derfor ikke klart at
kravet ovenfor er oppfylt.

Med hensyn til situasjonen i 1999 og 2000 merker Overvåkningsorganet seg at norske myndigheter til
tross for Overvåkningsorganets brev av 4. desember 2000, der det ga uttrykk for sin tvil med hensyn til
kompensasjonsordningens forenlighet i nevnte tidsrom, ikke har framlagt noen opplysninger som kan
dokumentere at ekspressbusselskapene ikke har mottatt mer kompensasjon enn nødvendig for å dekke
sine kostnader som følge av autodieselavgiften. I tillegg merker Overvåkningsorganet seg, særlig med
hensyn til videreføringen av ordningen i 2001, at kompensasjonsordningen fortsatt ikke omfatter noen
kontrollmekanisme som gjør det mulig for det tildelende organ å kontrollere at fordelene som gis gjennom
ordningen, ikke overskrider tilleggskostnadene som følge av autodieselavgiften i et gitt år. I mangel av slik
kontroll kan det ikke utelukkes at ekspressbusselskaper overkompenseres.

Overvåkningsorganet trekker derfor den konklusjon at norske myndigheter ikke har godtgjort at utbetalinger
etter kompensasjonsordningen er begrenset til tilleggskostnader i produksjonen.

Stimulering til redusert drivstofforbruk

Norske myndigheter har hevdet at ettersom kompensasjonsordningen er mindre omfattende enn det
tidligere avgiftsfritaket, utgjør den et mer effektivt virkemiddel for å verne om miljøet og fremme miljøhensyn.
I den forbindelse oppga norske myndigheter at det ved fastsettelse av kompensasjonsutbetalingene for
bl.a. 2000 ble beregnet et fradrag på 6 % som et effektivitetspotensiale for redusert drivstofforbruk.
Videre hevdet norske myndigheter at kompensasjonsordningen på grunn av unntaket for transport utenfor
rute og nevnte fradrag på 6 %, var mindre omfattende enn økningen i inntekter fra autodieselavgift etter
1. januar 1999. Med hensyn til videreføringen av kompensasjonsordningen i 2001 viser norske myndigheter
til at beløpet på NOK 50 millioner som er avsatt for dette formål, utgjør en reduksjon på 33 % i forhold
til 2000.

Overvåkningsorganet konstaterer imidlertid at norske myndigheter ikke har framlagt relevante opplysninger
for Overvåkningsorganet som ville gjøre det mulig å vurdere om den kompensasjon som er gitt etter
ordningen, har vært gradvis avtakende siden ordningen ble innført samt i forhold til situasjonen før
avgiftsfritaket ble opphevet i 1999.

Det må særlig bemerkes at norske myndigheter ikke har framlagt tall for tapene i skatteinntekter som følge
av fritaket for autodieselavgift for ekspressbusselskaper før fritaket ble opphevet fra 1. januar 1999, noe
som ville ha gjort det mulig for Overvåkningsorganet å kontrollere norske myndigheters uttalelser med
hensyn til kompensasjonsordningens omfang i 1999 i forhold til den tidligere avgiftsordningen. Med
hensyn til situasjonen i 2000 merker Overvåkningsorganet seg videre at bevilgningene til
kompensasjonsordningen økte i statsbudsjettet for 2000 sammenlignet med 1999. Dette synes å være i
strid med uttalelsen fra den norske regjering når det gjelder fradraget på 6 % for det såkalte
effektivitetspotensialet. Den økte bevilgningen i statsbudsjettet for 2000 kan tolkes i retning av at det
faktiske forbruket av autodiesel har gått opp snarere enn ned etter at fritaket for autodieselavgift ble
opphevet. Uten en nærmere redegjørelse for årsakene til denne økningen, er det vanskelig å fastslå de
mulige virkninger av ordningen når det gjelder å stimulere ekspressbusselskaper til å redusere sitt forbruk
av autodiesel.

Selv om det antas at kompensasjonsnivået har gått ned siden kompensasjonsordningen ble innført i 1999,
kan en slik nedgang likevel ikke anses å følge direkte av kompensasjonsordningen. Det er opp til Stortinget
å avgjøre størrelsen på de beløp som bevilges til kompensasjonsordningen i forbindelse med vedtakelsen
av statsbudsjettet. Ordningen som sådan omfatter ingen retningslinjer for beregning av framtidige
kompensasjonsutbetalinger. Det gis dermed ikke noe klart varsel om en framtidig reduksjon i statsstøtten
som ville anspore busselskapene til å redusere sitt drivstofforbruk.
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Overvåkningsorganet mangler også nærmere opplysninger om hvordan beløpene som avsettes til
kompensasjonsordningen, blir beregnet (særlig i hvilken grad beløpene fastsettes med sikte på å oppnå en
vesentlig reduksjon av autodieselforbruket), samt opplysninger om eventuelle endringer i de rutetjenester
som mottar tilskudd etter ordningen. I mangel av slike opplysninger er det ikke mulig å fastslå om en
eventuell samlet reduksjon i midlene som bevilges til kompensasjonsordningen, faktisk fører til mindre
kompensasjon til det enkelte ekspressbusselskap og dermed stimulerer disse til å redusere sitt
drivstofforbruk. Reduksjonen på 33 % i kompensasjonsordningens omfang for 2001 som norske
myndigheter viser til, er derfor i seg selv ikke tilstrekkelig til å bekrefte om og i hvilken grad
ekspressbusselskapene mottar mindre kompensasjon etter ordningen.

Endelig er det i mangel av informasjon om kompensasjonsnivået etter ordningen vanskelig å fastslå om og
i hvilken grad ordningen har en tilstrekkelig stimulerende virkning. I prinsippet finner Overvåkningsorganet
at bare et kompensasjonsnivå som er lavere enn de kostnader (på grunn av autodieselavgiften) som
ekspressbusselskapene ville ha hatt uten å gjøre noen innsats for å redusere drivstofforbruket, i tilstrekkelig
grad kan stimulere dem til å redusere drivstoffbetingede kostnader. I den forbindelse konstaterer
Overvåkningsorganet at det ikke er framlagt noen opplysninger som kunne ha gjort det mulig for
Overvåkningsorganet å fastslå kompensasjonsnivået for ekspressbussdrift i det enkelte år siden
kompensasjonsordningen ble innført.

På grunn av manglende informasjon med hensyn til en mulig nedgang i kompensasjonsutbetalingene siden
kompensasjonsordningen ble innført, samt om kompensasjonsnivået for busselskapene som mottar
tilskudd, finner Overvåkningsorganet det ikke godtgjort at kompensasjonsordningen i tilstrekkelig grad
stimulerer mottakerne til å investere i utstyr og legge om driften med sikte på et lavest mulig drivstofforbruk.

Midlertidig fritak for nye miljøavgifter når det er nødvendig for å veie opp for tapt konkurranseevne

Med hensyn til kompensasjonsordningens miljømessige siktemål har norske myndigheter vist til
stortingsproposisjonen om grønne skatter (St. prp. nr. 54 (1997-98)). Videre har norske myndigheter
hevdet at kompensasjonsordningen var nødvendig for å opprettholde de berørte busselskapenes
konkurranseevne, men uten å gjøre nærmere rede for dette.

Overvåkningsorganet merker seg imidlertid at ifølge nevnte stortingsproposisjon ble ikke-
tilskuddsberettigede busselskaper ansett å være i stand til å dekke inn tilleggskostnadene som følge av at
fritaket for autodieselavgift ble opphevet, gjennom økte inntekter fra rutetransporttjenester. Den norske
regjering anså dermed åpenbart ikke kompensasjon til ikke-tilskuddsberettiget bussdrift som nødvendig.
I sine innlegg har norske myndigheter ikke gitt noen tilfredsstillende forklaring på hvorfor kompensasjon
til ikke-tilskuddsberettiget bussdrift var nødvendig, stikk i strid med konklusjonene i regjeringens
stortingsproposisjon. Overvåkningsorganet merker seg også at norske myndigheter ikke har framlagt noe
bakgrunnsmateriale som kunne ha gjort rede for grunnene til at en kompensasjonsordning ble innført også
for disse busselskapene.

Videre konstaterer Overvåkningsorganet at ekspressbusselskaper ble fritatt for autodieselavgiften fra den
ble innført i  oktober 1993. Dette betyr at på det tidspunkt fritaket ble opphevet og
kompensasjonsordningen vedtatt, hadde busselskapene allerede hatt fem år til å tilpasse virksomheten
med sikte på å redusere skattemessige kostnader. Uten en nærmere forklaring fra norske myndigheters
side på hvorfor dette ikke ga busselskapene tilstrekkelig tid til å tilpasse seg de nye økonomiske
rammevilkår, er Overvåkningsorganet ikke i stand til å stadfeste at støttetiltaket er nødvendig og står i
rimelig forhold til formålet med støtten. I denne sammenheng ville det også være nyttig å få framlagt
informasjon som viser om og i hvilket omfang ekspressbusselskaper som var fritatt for autodieselavgift
i dette tidsrommet, gjorde bestrebelser på å redusere sitt drivstofforbruk.

Med hensyn til ordningens varighet har norske myndigheter ikke framlagt noen merknader eller opplysninger
som tyder på at den er tidsbegrenset. Overvåkningsorganet merker seg i denne sammenheng at selve
ordningen ikke fastsetter noen tidsbegrensning. Overvåkningsorganet finner det ikke godtgjort at en slik
ordning av ubestemt varighet kan tilskynde de tilskuddsberettigede selskaper til å tilpasse seg nye
skattemessige rammevilkår.
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Norske myndigheter har derfor etter Overvåkningsorganets mening ikke dokumentert at
kompensasjonsordningen er midlertidig og gradvis avtakende, at den har miljømessige siktemål og at
kompensasjon er nødvendig for å veie opp for tapt konkurranseevne.

D. Konklusjoner

Av grunnene nevnt ovenfor finner Overvåkningsorganet at det foreligger tvil med hensyn til forenligheten
av den støtte som inngår i kompensasjonsordningen for ekspressbusselskaper. Denne tvilen kunne på
grunn av manglende opplysninger ikke settes til side under den foreløpige undersøkelsen etter avsnitt 6.2
i kapittel 6 i Overvåkningsorganets retningslinjer for statsstøtte. I samsvar med avsnitt 5.2 i kapittel 5 i
retningslinjene for statsstøtte må Overvåkningsorganet derfor ta saken opp til formell behandling etter
overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 2. Beslutningen om å innlede formell
behandling berører ikke Overvåkningsorganets endelige vedtak i saken, som kan gå ut på at støtten er
forenlig med EØS-avtalens virkemåte.

I lys av betraktningene ovenfor anmoder Overvåkningsorganet norske myndigheter om å framlegge alle de
opplysninger som er nødvendige for å kunne vurdere kompensasjonsordningens forenlighet med EØS-
avtalens statsstøtteregler. Dersom den norske regjering ikke framlegger opplysningene det anmodes om
innen fristen fastsatt nedenfor, vil Overvåkningsorganet gjøre vedtak etter overvåknings- og
domstolsavtalens protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 på grunnlag av de opplysninger som foreligger.

Endelig gjør Overvåkningsorganet den norske regjering oppmerksom på at i henhold til avsnitt 6.2.1. i
kapittel 6 i retningslinjene for statsstøtte kan det �ved et midlertidig vedtak anmode EFTA-staten om å
stanse utbetalingen av støtte inntil utfallet av undersøkelsen er klart�. Ettersom Overvåkningsorganet i
dette vedtak har funnet at støtten er gitt ulovlig, kan det i henhold til avsnitt 6.2.1. nr. 2 i retningslinjene
for statstøtte gjøre et vedtak der den norske regjering pålegges å stanse utbetalingen av støtte umiddelbart,
med mindre norske myndigheter gir en tilfredsstillende garanti for at kompensasjonsordningen ikke vil bli
anvendt inntil Overvåkningsorganet har gjort endelig vedtak.

EFTAs overvåkningsorgan underretter med dette de øvrige EFTA-stater, EUs medlemsstater og interesserte
parter, slik at de kan framlegge sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne
kunngjøring ble offentliggjort, til:

EFTA Surveillance Authority
74, rue de Trèves
B-1040 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til den norske regjering.
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2407 � Bertelsmann/RTL Group)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 3. april 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 Bertelsmann AG (Bertelsmann), ved kjøp av aksjer i Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL)
overtar fullstendig kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over RTL
Group (RTL).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Bertelsmann: utgivelse, trykking og distribusjon av bøker og blader, bokklubber, utgivelse og
distribusjon av musikk og plater/cd-plater, fjernsyn og multimedierelaterte tjenester,

� RTL Group: et fellesforetak der moderselskapene har samlet sin fjernsyns- og radiovirksomhet.

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.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
115 av 20.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22
96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2407 � Bertelsmann/RTL Group, 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/22/18
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2342 � Techint/VAI/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 6. april 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 selskapet Techint Compagnia Tecnica Internazionale SpA (Techint), Italia, som tilhører Techint
Group, og Voest-Alpine Industrieanlagenbau GmbH (VAI), Østerrike, som kontrolleres av VA
Technologie AG, ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet foretak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Techint: utforming og levering av utstyr og maskiner til stålproduksjon,

� VA: Ingeniørvirksomhet og fabrikkbygging,

� NewCo: utforming og bygging av utstyr til kontinuerlig støping av barrer og lette emner.
Utforming og bygging av valseverk for lette lange produkter og skinner.

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.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
115 av 20.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22
96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2342 � Techint/VAI/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/22/19
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2370 � Thales/Airsys-ATM)

1. Kommisjonen mottok 11. april 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 Thomson-CFS (�Thales�) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Thomson-CSF Airsys ATM SAS
(�Airsys ATM�, som kontrolleres av Tales og Siemens i fellesskap).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Thales (Frankrike): profesjonell elektronikk og forsvarssystemer,

� Airsys ATM: systemer for regulering av lufttrafikk.

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.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
122 av 25.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22
96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2370 � Thales/Airsys-ATM, 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/22/20
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2406 � Cepsa Gas Comercializadora/

TotalFinaElf Gas & Power España)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 9. april 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 Cepsa Gas Comercializadora S.A., som tilhører Compañia Española de Pétroleos S.A.
(Cepsa), som kontrolleres av TotalFinaElf S.A. og Banco Santander Central Hispano, ved kjøp av
aksjer fusjonerer som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med TotalFinaElf Gas
& Power España S.A.U, som tilhører TotalFinaElf.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Cepsa Gas Comercializadora: markedsføring av naturgass,

� TotalFinaElf Gas & Power España: markedsføring av naturgass,

� Cepsa: 1) leting etter og produksjon av olje og gass, 2) oljeraffinering og -distribusjon og 3)
petrokjemi,

� TotalFinaElf: 1) leting etter og produksjon av olje og gass, 2) oljeraffinering og -distribusjon og
3) petrokjemi og spesialkjemikalier.

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.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
122 av 25.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22
96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2406 � Cepsa Gas Comercializadora/TotalFinaElf
Gas & Power España, til følgende adresse:

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

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

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

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2409 � Rail Gourmet/Narvesen)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 11. april 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 Reitan Narvesen ASA (som kontrolleres av norske Reitangruppen AS) og Rail Gourmet (som
kontrolleres av sveitsiske SairGroup), ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over RGT Norge AS.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Reitan Narvesen ASA: detaljsalg, servering og engrossalg av matvarer,

� Rail Gourmet: serveringstjenester på stasjoner og om bord på tog,

� RGT Norge AS: serveringstjenester om bord på tog.

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.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
122 av 25.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22
96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2409 � Rail Gourmet/Narvesen, 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 26.4.2001Nr. 22/36

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2418 � ORF/Netway/Adworx)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 11. april 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der foretakene Österreichischer Rundfunk (ORF) og Netway Communications AG  (Netway, begge
Østerrike), som kontrolleres av UTA Telekom AG, et datterforetak av Swisscom AG, overtar felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Adworx
Internetservice GmbH (Adworx) ved kjøp og overføring av aktiva i et nyopprettet selskap som
utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� ORF: offentlig kringkastingsvirksomhet i Østerrike og kommersiell virksomhet på en rekke
områder, bl. a. salg av reklametid,

� Netway: yter av internett-tjenester og fasttelefonitjenester. Adworx er hittil blitt drevet som
en avdeling under Netway og tilbyr mediebyråtjenester via 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. 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.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
117 av 21.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22
96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2418 � ORF/Netway/Adworx, til følgende
adresse:

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

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

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

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2433 � Barclays Bank plc/Minimax GmbH)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 11. april 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning der
foretaket Barclays Bank plc (�Barclays�), ved kjøp av aksjer indirekte overtar enekontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Minimax GmbH (�Minimax).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Barclays: finansielle tjenester,

� Minimax: brannalarmanlegg og brannslokkingsanlegg.

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.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
125 av 26.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22
96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2433 � Barclays Bank plc/Minimax GmbH, 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 26.4.2001Nr. 22/38

2001/EØS/22/26

Melding om en samarbeidsavtale
(Sak F-1/38.092 � SKF, Rockwell International, Timken,

INA, Sandvik, Endorsia)

1. Kommisjonen mottok 5. mars 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning  nr. 17(1) om en
samarbeidsavtale inngått mellom Rockwell International Corporation (USA), Timken (USA), INA
(Tyskland) og Sandvik (Sverige) som innebærer at hvert av disse foretakene overtar en andel på
20 % i www.endorsia.com, et B2B-marked for salgsstøttetjenester som tidligere var heleid av SKF
(og der SKF fortsatt vil ha en andel på 20 %).

2. Fellesforetaket vil drive en omfattende elektronisk markedsplass for støttetjenester ved salg av
industriprodukter.

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

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

5. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 15 virkedager etter at dette ble offentliggjort i
EFT C 122 av 25.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 95 01 28)
eller med post, med referanse F-1/38.092 � Endorsia, til følgende adresse:

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

Innledning av formell behandling
(Sak COMP/M.2333 � De Beers/LVMH)

Kommisjonen besluttet 18. april 2001 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha kommet
til at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er forenlig med
det felles marked. Dette innebærer at andre trinn i undersøkelsen av den meldte foretakssammenslutningen
innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89.

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

For at merknadene skal bli tatt fullt ut hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være Kommisjonen
i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C 122 av 25.4.2001. Merknadene kan sendes
Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01/22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/
M.2333 � De Beers/LVMH, til følgende adresse:

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

(1) EFT L 13 av 21.2.1962, s. 204.
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Innledning av formell behandling
(Sak COMP/M.2322 � CRH/Addtek)

Kommisjonen besluttet 18. april 2001 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha kommet
til at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er forenlig med
det felles marked. Dette innebærer at andre trinn i undersøkelsen av den meldte foretakssammenslutningen
innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-
sammenslutningen.

For at merknadene skal bli tatt fullt ut hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være Kommisjonen
i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C 125 av 26.4.2001. Merknadene kan sendes
Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01/22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/
M.2322 � CRH/Addtek, til følgende adresse:

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

Ny melding om en tidligere meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2434 � Grupo Villar Mir/EnBW/

Hidroeléctrica del Cantábrico)

1. Kommisjonen mottok 4. april 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der det spanske foretaket Ferroátlantica SL (Ferroátlantica), som tilhører den spanske gruppen
Villar Mir, og det tyske foretaket Energie Baden-Württemberg (EnBW), som kontrolleres av det
franske foretaket Electricité de France og det tyske foretaket Zweckverband Oberschwäbische
Elektrizitätswerke, ved et offentlig overtakelsestilbud overtar felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det spanske foretaket Hidroeléctrica del Cantábrico
SA (Hidrocantábrico).

2. Meldingen ble 6. april 2001 erklært ufullstendig. De berørte foretakene har nå framlagt de nødvendige
tilleggsopplysninger, og meldingen ble 10. april 2001 fullstendig etter artikkel 10 nr. 1 i rådsforordning
(EØF) nr. 4064/89. Den fikk dermed virkning 11. april 2001.

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
117 av 21.4.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22
96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2434 � Grupo Villar Mir/EnBW/Hidroeléctrica
del Cantábrico, til følgende adresse:

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

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

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 26.4.2001Nr. 22/40

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1913 � Lufthansa/Menzies/LGS/JV)

Kommisjonen vedtok 29.8.2000 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 300M1913.
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.1976 � Shell/Halliburton/Well Dynamics JV)

Kommisjonen vedtok 15.3.2001 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 300M1976.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

(Sak nr. COMP/M.2079 � Raytheon/Thales/JV)

Kommisjonen vedtok 30.3.2001 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 301M2079.
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.2197 � Hilton/Accor/Forte/Travel Services JV)

Kommisjonen vedtok 16.2.2001 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 301M2197.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 26.4.2001Nr. 22/42

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2227 � Goldman Sachs/Messer Griesheim)

Kommisjonen vedtok 20.3.2001 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 301M2227.
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.2334 � Dmdata/Kommunedata/e-Boks JV)

Kommisjonen vedtok 30.3.2001 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 301M2334.
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 Tidende26.4.2001 Nr.22/43

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.2341 � Banco Popular Español/Fortior Holding)

Kommisjonen vedtok 12.3.2001 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 spansk, 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 �CES�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 301M2341.
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.2343 � Toro Assicurazioni/Lloyd Italico)

Kommisjonen vedtok 15.3.2001 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 italiensk, 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 �CIT�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 301M2343.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

(Sak nr. COMP/M.2344 � Xchange/BAE Systems/JV)

Kommisjonen vedtok 23.3.2001 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 301M2344.
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.2383 � VNU/RCS Editori)

Kommisjonen vedtok 6.4.2001 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 301M2383.
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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Tilbakekalling av melding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2289 � Mediaxis/Belgacom Skynet/JV)

Kommisjonen for De europeiske fellesskap mottok 13.3.2001 melding om en planlagt foretaks-
sammenslutning mellom Mediaxis og Belgacom Skynet NV. Kommisjonen ble 9.3.2001 underrettet om at
partene tilbakekaller meldingen.

Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste i henhold
til rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Ny endring av forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste på strekningen
Hof-Bayreuth-Frankfurt am Main

Forbundsrepublikken Tysklands regjering har besluttet å revidere forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste
med hensyn til ruteflyging på strekningen Hof-Bayreuth-Frankfurt am Main, som ble innført i henhold
til  artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers
adgang til flyruter innenfor Fellesskapet, og offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende C 199 av
25. juni 1998, side 10, endret ved De Europeiske Fellesskaps Tidende C 348 av 5. desember 2000, side 6.

Se EFT C 113 av 18.4.2001, s. 10 for nærmere opplysninger.
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Ruteflyging

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

hensyn til ruteflyging på strekningen Hof-Bayreuth-Frankfurt am Main,
eller alternativt på strekningen Hof-Frankfurt am Main

Den tyske regjering har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre
forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging på strekningen Hof-Bayreuth-Frankfurt
am Main, eller alternativt på strekningen Hof-Frankfurt am Main fra 1. november 2001. Vilkårene
knyttet til den aktuelle forpliktelse til å yte offentlig tjeneste er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps
Tidende C 113 av 18.4.2001.

Under forutsetning av at ikke noe luftfartsselskap innen 1.november 2001 har sendt en skriftlig melding
til Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie om at det har til hensikt å
starte ruteflyging på nevnte rute fra 1. november 2001 i samsvar med forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse
og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Tyskland i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d)
i ovennevnte forordning besluttet at adgangen til denne ruten skal begrenses til bare ett luftfartsselskap,
som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene rutene tidligst fra 1. november 2001. Se EFT
C 114 av 19.4.2001 for nærmere opplysninger.

Fullstendige anbudsdokumenter, herunder tekniske spesifikasjoner, kontraktsvilkår og detaljer med hensyn
til forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste, kan fås kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til følgende
adresse:

Bayerishces Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie
Prinzregentenstrasse 28,
D-80538 München.
Tyskland

Faks: (089) 21 62 25 88

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering eller leveres personlig mot kvittering,
til ovennevnte adresse.

Anbudene må være ankommet senest 1 måned etter at denne meldingen ble kunngjort i EFT C 114 av
19.4.2001. Alle anbud må sendes i syv eksemplarer.
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Statsstøtte
Sak nr. C 14/2001

Frankrike

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn
til støttetiltak overfor �Société Nationale Corse � Méditerranée�, se EFT C 117 av 21.4.2001.

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 Transport and Energy
Directorate for Maritime Transport
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel

Faks: (+32) 22 96 78 35

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

Kommisjonskunngjøring i henhold til EF-trakatens
artikkel 88 nr. 2 med hensyn til statsstøttesak 63/99 (ex NN 84/99) �

Virkning av ny elektrisitetsavgift på tilførselsprisen i henhold til
Stromeinspeisungsgesetz

Kommisjonen har offentliggjort en kunngjøring i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn til
beslutning om å avslutte den formelle behandlingen i statsstøttesak 63/99 (ex NN 84/99) � Virkning av ny
elektrisitetsavgift på tilførselsprisen i henhold til Stromeinspeisungsgesetz.

Se EFT C 117 av 21.4.2001 for nærmere opplysninger.
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