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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

01

95/EØS/16/01Kunngjøring om samarbeid mellom nasjonale domstoler og
EFTAs overvåkningsorgan ved anvendelse av

EØS-avtalens artikkel 53 og 54

A. Denne kunngjøring er utferdiget i henhold til reglene i avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde (EØS-avtalen) og avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et
overvåkningsorgan og en domstol (overvåknings- og domstolsavtalen).

B. EF-kommisjonen utferdiget 13. februar 1993 en kunngjøring om samarbeid mellom nasjonale
domstoler og Kommisjonen ved anvendelse av EF-traktatens artikkel 85 og 86 (EFT nr. C 39 av
13. 2. 1993, s. 6). Denne ikke-bindende rettsakt omhandler de prinsipper og regler som Kommisjonen
følger på konkurranseområdet. Den angir også hvordan Kommisjonen ser for seg at samarbeidet
med de nasjonale domstoler vil foregå.

C. EFTAs overvåkningsorgan anser innholdet i ovennevnte rettsakt som EØS-relevant. For å
opprettholde like konkurransevilkår og for å sikre en ensartet anvendelse av konkurransereglene i
hele Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, vedtar EFTAs overvåkningsorgan denne
kunngjøring i samsvar med den myndighet det er gitt i henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i
overvåknings- og domstolsavtalen. Det vil rette seg etter prinsippene og reglene fastsatt i denne
kunngjøring når det anvender konkurransereglene i EØS.

D. Hensikten med kunngjøringen er særlig å oppnå effektivt samarbeid i forholdet mellom nasjonale
domstoler i EFTA-statene(1) og EFTAs overvåkningsorgan. Den gjør nærmere rede for hvordan
EFTAs overvåkningsorgan vil bistå de nasjonale domstolene gjennom et nært samarbeid ved
anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 og 54 i enkeltsaker, samtidig som det til enhver tid tas
hensyn til de nasjonale domstolers uavhengighet.

I. Innledning

1. Opprettelsen av et ensartet europeisk økonomisk samarbeidsområde, med fritt varebytte og fri
bevegelighet for personer, tjenester og kapital, gjør at foretak i EØS kan starte ny virksomhet og at
forbrukerne kan dra fordel av økt konkurranse. EFTAs overvåkningsorgan er av den oppfatning at
disse fordeler ikke må settes i fare ved konkurransebegrensende og utilbørlig praksis fra foretaks
side, og at formålene i EØS-avtalen derfor bekrefter behovet for en ordning som sikrer at
konkurransen ikke vris.

2. Ved anvendelsen av konkurransereglene i EØS påligger det nasjonale konkurransemyndigheter,
de nasjonale domstoler, Fellesskapets domstoler, EFTA-domstolen, Kommisjonen og EFTAs
overvåkningsorgan å fylle sine respektive oppgaver og ansvarsområder, som fastsatt i EØS-avtalen.
For at konkurransen skal fungere tilfredsstillende i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
må det sikres effektivt samarbeid mellom organene.

(1) I denne kunngjøring er enhver henvisning til EFTA-statene en henvisning til de EFTA-stater der EØS-avtalen er trådt
i kraft.
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3. I samsvar med rettspraksis ved De europeiske fellesskaps domstol får EF-traktatens bestemmelser
direkte virkning, ettersom de trenger inn i nasjonal rettsorden uten å understøttes av nasjonale
bestemmelser, i den grad de er av en slik art at dette er rimelig(1). Slike bestemmelser, som f.eks.
Fellesskapets forordninger (som i Fellesskapets rettsorden per definisjon kommer direkte til
anvendelse (2)) må anvendes av nasjonale domstoler uten at det er vedtatt nasjonale bestemmelser
for å gjennomføre fellesskapsretten i nasjonal lovgivning.

EFTAs overvåkningsorgan er av den oppfatning at situasjonen stiller seg annerledes for EFTA-
statene med hensyn til EØS-retten. I disse statene er de interne virkninger av EØS-retten underlagt
de respektive forfatninger, med forbehold for EØS-avtalens protokoll 35. I henhold til denne
protokoll er EFTA-statene forpliktet til å sikre, om nødvendig med en særskilt lovregel, at de
gjennomførte EØS-regler skal gå foran andre lovregler i tilfelle av konflikt mellom disse. Ifølge
EFTA-domstolen innebærer denne type bestemmelse at enkeltpersoner og markedsdeltakere i tilfelle
av konflikt mellom gjennomførte EØS-regler og nasjonale lovbestemmelser, må ha rett til på
nasjonalt plan å påberope seg og kreve enhver rettighet som kan utledes fra bestemmelser i EØS-
avtalen, som en del av den respektive nasjonale rettsorden, dersom disse bestemmelsene er
ubetingede og tilstrekkelig presise(3).

4. Den bistand og det samarbeid som tilbys EFTA-statenes nasjonale domstoler i samsvar med denne
kunngjøring, vil først og fremst gjelde enkeltsaker som verserer for disse domstoler, og vil ta form
av opplysninger eller svar som sendes den berørte domstol direkte. For å gi markedsdeltakere,
nasjonale konkurransemyndigheter og nasjonale domstoler generelle retningslinjer for fortolkningen
av EØS-avtalens konkurranseregler, vil EFTAs overvåkningsorgan imidlertid også bestrebe seg
på å behandle enkeltsaker som kommer inn under dets myndighet på en måte som fremmer åpenheten
omkring og den generelle kunnskap om anvendelsen av disse regler.

5. EFTAs overvåkningsorgan kan eventuelt avslutte en sak ved å avgi en administrativ uttalelse
framfor å treffe et formelt vedtak i saken. Slike administrative uttalelser vil vanligvis bli offentliggjort
med en nærmere forklaring på hvorfor og på hvilket grunnlag det er avgitt en administrativ uttalelse.

II. Myndighet

6. EFTAs overvåkningsorgan er, sammen med Kommisjonen, den forvaltningsmyndighet som er
ansvarlig for gjennomføringen av konkurransereglene i EØS, og skal i den forbindelse ivareta
offentlighetens interesse. Nasjonale domstoler har på sin side til oppgave å sikre subjektive rettigheter
i forholdet mellom privatpersoner.

7. I utøvelsen av disse ulike oppgaver er nasjonale domstoler og EFTAs overvåkningsorgan gitt
parallell myndighet ved anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 og artikkel 54. EFTAs
overvåkningsorgan er gitt myndighet i henhold til EØS-avtalens artikkel 55 og bestemmelsene
fastsatt i protokoll 4 i overvåknings- og domstolsavtalen. De nasjonale domstolers myndighet er
utledet fra det faktum at EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 og artikkel 54, som etter EFTAs
overvåkningsorgans mening oppfyller det underforståtte kriteriet i EØS-avtalens protokoll 35 om
å være ubetinget og tilstrekkelig presis, er innarbeidet i den respektive nasjonale rettsorden i EFTA-
statene(4).

(1) Se bl.a. sak 26/62, Van Gend en Loos mot Nederlandse administratie der belastingen, [1963] saml. 1, sak 28/67, Firma
Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe GmbH mot Hauptzollamt Paderborn, [1968] saml. 143.

(2) Se bl.a. sak 43/71, Politiet mot Den italienske republikks finansministerium, [1971] saml. 1039.

(3) Se sak E-1/94, dom av 16. desember 1994, nr. 77 (ennå ikke offentliggjort).

(4) Se nr. 3 i denne kunngjøring.
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8. På denne måten kan nasjonale domstoler i samsvar med gjeldende nasjonal prosessrett sikre at
konkurransereglene overholdes til fordel for privatpersoner. I tillegg gjør artikkel 53 nr. 2 det
mulig for domstolene å fastslå, i samsvar med gjeldende nasjonal prosessrett, de sivilrettslige
følgene av forbudet fastsatt i artikkel 53(1).

9. Imidlertid har EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen i henhold til protokoll 4 kapittel II
artikkel 9 i overvåknings- og domstolsavtalen, henholdsvis forordning nr. 17(2), alene myndighet
til å unnta visse former for avtaler, beslutninger og samordnet opptreden fra forbudet, på de vilkår
som er fastsatt i EØS-avtalens artikkel 56. Det kompetente overvåkningsorgan kan i henhold til
artikkel 56 utøve denne myndighet i enkeltsaker ved å gjøre vedtak om å unnta en bestemt avtale.
I tillegg inneholder EØS-avtalen rettsakter som tilsvarer Fellesskapets forordninger om
gruppeunntak for visse kategorier avtaler, beslutninger og samordnet opptreden.

10. Selv om nasjonale domstoler ikke har myndighet til å anvende artikkel 53 nr. 3, kan de likevel
anvende rettsaktene i EØS-avtalen som omhandler gruppeunntak i henhold til denne bestemmelse.
Bestemmelsene i slike rettsakter, som etter EFTAs overvåkningsorgans mening oppfyller det
underforståtte kriterium i EØS-avtalens protokoll 35 om å være ubetingede og tilstrekkelig presise,
er innarbeidet i EFTA-statenes nasjonale rettsorden(3). Nasjonale domstoler kan også i samsvar
med gjeldene nasjonale prosessrett anvende vedtakene om enkeltunntak vedtatt av EFTAs
overvåkningsorgan eller Kommisjonen i henhold til artikkel 53 nr. 3, samt et vedtak om enkeltunntak
vedtatt av Kommisjonen i henhold til EF-traktatens artikkel 85 nr. 3 før EØS-avtalen trådte i
kraft(4).

11. EFTAs overvåkningsorgans myndighet og de nasjonale domstolers myndighet avviker fra hverandre
ikke bare i målsetning og innhold, men også i måten de utøves på. EFTAs overvåkningsorgan
utøver sin myndighet i henhold til saksbehandlingsreglene fastsatt i protokoll 4 kapittel II i
overvåknings- og domstolsavtalen, mens nasjonale domstoler utøver sin myndighet innenfor rammen
av nasjonal prosessrett.

12. De europeiske fellesskaps domstol har fastsatt prinsippene for saksbehandling og klageadgang
overfor nasjonale domstoler i Fellesskapets medlemsstater med hensyn til fellesskapsrettens
bestemmelser som kommer direkte til anvendelse.

« Selv om traktaten i en rekke tilfeller har gjort det mulig for privatpersoner å anlegge søksmål
direkte for domstolen, var hensikten ikke å skape andre rettsmidler ved nasjonale domstoler
enn dem som allerede er fastsatt i nasjonal lovgivning, for å sikre overholdelse av
fellesskapsretten. På den annen side ... må det være mulig å anlegge alle typer søksmål etter
nasjonal lovgivning for å sikre overholdelse av Fellesskapets bestemmelser som får direkte
virkning, på samme vilkår som om det hadde dreid seg om overholdelse av nasjonal lovgivning,
med hensyn til saksbehandling og spørsmålet om hvorvidt saken kan tas under
realitetsbehandling»(5).

(1) Se dom avsagt av De europeiske fellesskaps domstol i sak 56/65, LTM  mot MBU, [1966] saml. 337, sak 48/72, Brasserie
de Haecht mot Wilkin-Janssen, [1973] saml. 77 og sak 319/82, Ciments et Bétons mot Kerpen & Kerpen, [1983] saml.
4173, mht de tilsvarende bestemmelser i EF-traktatens artikkel 85.

I henhold til EØS-avtalens artikkel 6 skal gjennomføringen og anvendelsen av bestemmelsene i denne avtale, med
forbehold for den framtidige utvikling i rettspraksis og så langt de i sitt materielle innhold er identiske med de tilsvarende
regler i traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap og traktaten om opprettelse av Det europeiske
kull- og stålfellesskap og rettsakter vedtatt i henhold til de to traktatene, fortolkes i samsvar med de relevante
rettsavgjørelser som De europeiske fellesskaps domstol har truffet før undertegningen av EØS-avtalen.

(2) Rådsforordning nr. 17 av 6. februar 1962 : Første forordning om gjennomføring av traktatens artikkel 85 og 86 (EFT
nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62; Special Edition 1959-62, s. 87).

(3) Se nr. 3 i denne kunngjøring.

(4) I henhold til EØS-avtalens protokoll 21 artikkel 13 skal avtaler, beslutninger og samordnet opptreden som er innrømmet
enkeltunntak i henhold til EF-traktatens artikkel 85 nr. 3 før avtalen trådte i kraft, fortsatt være unntatt etter avtalens
bestemmelser inntil den dag de utløper som fastsatt i vedtaket om unntak, eller fram til den dag Kommisjonen vedtar
noe annet, dersom denne dag inntrer tidligere.

(5) Sak 158/80, Rewe mot Hauptzollamt Kiel, [1981] saml. 1805, nr. 44. Se også sak 33/76, Rewe mot Landwirtschaftskammer
Saarland, [1976] saml. 1989, sak 79/83, Hartz mot Deutsche Tradax, [1984] saml. 1921, sak 199/82, Amministrazione
delle Finanze dello Stato mot San Giorgio, [1983] saml. 3595.
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13. EFTAs overvåkningsorgan mener at disse prinsippene også får anvendelse ved en eventuell
overtredelse av konkurransereglene i EØS, og at enkeltpersoner og foretak bør ha klageadgang
som fastsatt i EFTA-statenes nasjonale lovgivning på de vilkår som ville gjelde dersom det dreide
seg om en tilsvarende overtredelse av nasjonal lovgivning. Denne likebehandlingen gjelder ikke
bare den endelige konstatering av at konkurransereglene er overtrådt, men omfatter alle rettslige
virkemidler som kan bidra til faktisk rettslig vern. Etter EFTAs overvåkningsorgans oppfatning
bør nasjonale domstoler treffe midlertidige tiltak, bringe overtredelsen av konkurransereglene i
EØS til faktisk opphør gjennom påbud, og gi erstatning for den skade som er lidt som følge av
overtredelsene, dersom det finnes slik klageadgang i saker i forbindelse med liknende nasjonal
lovgivning.

14. EFTAs overvåkningsorgan mener at det lar seg forene å anvende nasjonal konkurranserett samtidig
med EØS-retten, forutsatt at dette ikke gjør konkurransereglene i EØS og de tiltak som treffes for
å håndheve dem, mindre effektive og ensartede(1). Enhver motstrid som kan oppstå når de nasjonale
konkurranseregler og konkurransereglene i EØS anvendes samtidig, skal i henhold til EØS-avtalen
løses på en slik måte at EØS-retten får forrang. Hensikten med dette prinsippet er å utelukke
enhver nasjonal bestemmelse som kan være til hinder for at bestemmelsene i EØS-avtalen virker
fullt ut tilfredsstillende.

III. Nasjonale domstolers anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 og 54

15. De nasjonale domstoler vil måtte treffe beslutning om anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53
og 54 i flere rettergangssituasjoner. I sivilrettslige saker er to typer søksmål særlig sannsynlig:
søksmål i forbindelse med kontrakter og søksmål i forbindelse med skadeserstatning. I førstnevnte
tilfelle vil saksøkte vanligvis støtte seg til artikkel 53 nr. 2 for å bestride avtaleforpliktelsene som
saksøkeren påberoper. I sistnevnte tilfelle vil forbudene i artikkel 53 og 54 vanligvis være av
betydning for å avgjøre hvorvidt den opptreden som var årsaken til den angivelige skade, er
lovstridig.

16. Ettersom artikkel 53 nr. 1 og artikkel 54, som etter EFTAs overvåkningsorgans mening oppfyller
det underforståtte kriterium i EØS-avtalens protokoll 35 om å være ubetingede og tilstrekkelig
presise, er innarbeidet i EFTA-statenes nasjonale rettsorden, har de nasjonale domstoler i slike
situasjoner tilstrekkelig myndighet til å oppfylle sin plikt til å avsi dom(2). Ikke desto mindre må
de ved utøvelsen av denne myndighet ta hensyn til EFTAs overvåkningsorgans og Kommisjonens
myndighet, for å unngå å gjøre vedtak som kan komme i konflikt med dem som EFTAs
overvåkningsorgan eller Kommisjonen har truffet eller planlegger å treffe, avhengig av hvilke av
disse to organene som har myndighet til å gjøre vedtak i en enkeltsak i samsvar med bestemmelsene
i EØS-avtalens artikkel 56, på grunnlag av artikkel 53 nr. 1 og artikkel 54, samt artikkel 53 nr. 3(3).
I tillegg må nasjonale domstoler overholde vedtak gjort av Kommisjonen i henhold til EF-traktatens
artikkel 85 nr. 3 før EØS-avtalen trådte i kraft(4).

17. I sin rettspraksis i forbindelse med Fellesskapets konkurranseregler har Domstolen utarbeidet en
rekke prinsipper som gjør det mulig å unngå motstridende vedtak(5). EFTAs overvåkningsorgan
er av den oppfatning at nasjonale domstoler kan ta hensyn til disse prinsippene på følgende måte:

1. Anvendelse av artikkel 53 nr. 1 og 2 og artikkel 54

18. Nasjonale domstoler må svare på  hvorvidt avtalen, beslutningen eller den samordnede opptreden
utgjør en overtredelse av forbudet i artikkel 53 nr. 1 eller artikkel 54. Før de besvarer dette spørsmålet,

(1) Se dom avsagt av De europeiske fellesskaps domstol i sak 14/68, Walt Wilhelm mfl mot Bundeskartellamt, [1969] saml. 1,
forente saker 253/78 og 1 til 3/79, Procureur de la République mot Giry and Guerlain, [1980] saml. 2327.

(2) Se nr. 3 i denne kunngjøring.

(3) Se dom avsagt av De europeiske fellesskaps domstol i sak C-234/89, Delimitis mot Henninger Bräu,(1991) saml. I-935,
nr. 47.

(4) Se EØS-avtalens protokoll 21 artikkel 13.

(5) Sak 48/72, Brasserie de Haecht mot Wilkin-Janssen, [1973] saml. 77, sak 127/73, BRT mot Sabam, [1974] saml. 51. Sak
C-234/89, Delimitis mot Henninger Bräu, [1991] saml. I-935.
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kan de nasjonale domstoler bringe på det rene om avtalen, beslutningen eller den samordnede
opptreden allerede har vært gjenstand for et vedtak, en uttalelse eller andre offentlige erklæringer
fra en forvaltningsmyndighet, særlig EFTAs overvåkningsorgan eller Kommisjonen. Slike
erklæringer kan gi nasjonale domstoler verdifull informasjon med sikte på en domsavsigelse, selv
om de ikke er formelt bundet av dem. Det bør i denne sammenheng bemerkes at ikke alle saker
som behandles av EFTAs overvåkningsorgan eller Kommisjonen, fører fram til et offisielt vedtak,
og at saker også kan avsluttes ved at det avgis administrative uttalelser. Selv om denne type uttalelser
ikke er bindende for nasjonale domstoler, vil de meningene som der kommer til uttrykk, likevel
utgjøre en faktor som de nasjonale domstoler kan ta i betraktning ved undersøkelsen av om avtalene
eller opptredenen det gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i artikkel 53(1).

19. Dersom EFTAs overvåkningsorgan eller Kommisjonen ikke har gjort noe vedtak med hensyn til
avtalen, beslutningen eller den samordnede opptreden, kan nasjonale domstoler ved fortolkningen
av de EØS-regler det gjelder, alltid ta utgangspunkt i rettspraksis ved EFTA-domstolen og De
europeiske fellesskaps domstol og gjeldende vedtak i EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen,
samt gjeldende rettspraksis ved og vedtak i Domstolen og Kommisjonen i forbindelse med
tilsvarende fellesskapsrett. Ved anvendelsen av EØS-avtalens bestemmelser er nasjonale domstoler
forpliktet til, i den grad bestemmelsenes materielle innhold er identisk med tilsvarende
fellesskapsrett, å fortolke dem i samsvar med de aktuelle dommer avsagt av Domstolen før den
dag EØS-avtalen ble undertegnet(2). De nasjonale domstoler kan også ta utgangspunkt i de
alminnelige kunngjøringene der EFTAs overvåkningsorgan har spesifisert hvilke grupper av avtaler
som ikke kommer inn under forbudet i artikkel 53 nr. 1(3).

20. På denne bakgrunn bør nasjonale domstoler generelt kunne avgjøre hvorvidt den aktuelle opptreden
er forenlig med artikkel 53 nr. 1 og artikkel 54. Dersom EFTAs overvåkningsorgan eller
Kommisjonen har innledet en saksbehandling i forbindelse med samme opptreden, kan de imidlertid
dersom hensynet til rettssikkerheten tilsier det, utsette rettergangen i påvente av utfallet av
overvåkningsorganets tiltak(4). Det kan også være aktuelt å utsette rettergangen dersom nasjonale
domstoler ønsker informasjon fra EFTAs overvåkningsorgan i samsvar med ordningene nevnt i
del IV i denne kunngjøring. Endelig kan nasjonale domstoler under alle omstendigheter utsette
rettergangen for å innhente en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 34
i overvåknings- og domstolsavtalen.

21. I tilfeller der nasjonale domstoler beslutter å avsi dom og ikke anser vilkårene for anvendelse av
artikkel 53 nr. 1 eller artikkel 54 som oppfylt, bør de imidlertid fortsette rettergangen på bakgrunn
av denne avgjørelse, selv om EFTAs overvåkningsorgan har fått melding om den aktuelle avtale,
beslutning eller samordnede opptreden. Dersom gjennomgåelsen av de faktiske forhold viser at
vilkårene for anvendelse av artikkel 53 nr. 1 eller artikkel 54 er oppfylt, må nasjonale domstoler
fastslå at den aktuelle opptreden utgjør en overtredelse av artikkel 53 nr. 1 eller artikkel 54 og
treffe de nødvendige tiltak, herunder tiltak i tilknytning til følgene av en overtredelse av et lovfestet
forbud i henhold til gjeldende sivilrett.

(1) Se dom avsagt av De europeiske fellesskaps domstol i sak 99/79, Lancôme mot Etos, [1980] saml. 2511, nr. 11.

(2) EØS-avtalens artikkel 6. Avtalen ble undertegnet 2. mai 1992.

(3) Se EFTAs overvåkningsorgans kunngjøringer om:

- eneforhandleravtaler med handelsagenter (EFT nr. L 153 av 18. 6. 1994, s. 23, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 15
av 18.6.1994, s. 22).

- samarbeid mellom foretak i form av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden

(EFT nr. L 153 av 18. 6. 1994, s. 25, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 15 av 18.6.1994, s. 24).

- vurdering av visse underleverandøravtaler (EFT nr. L 153 av 18. 6. 1994, s. 30, og EØS-tillegget til EF-Tidende
nr. 15 av 18.6.1994, s. 29).

- avtaler av mindre betydning (EFT nr. L 153 av 18. 6. 1994, s. 32, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 15 av 18.6.1994,
s. 31).

(4) Se dom avsagt av De europeiske fellesskaps domstol i sak 127/73, BRT mot Sabam, [1974] saml. 51, nr. 21.
Saksbehandlingen ved EFTAs overvåkningsorgan eller Kommisjonen innledes ved en offisiell rettshandling. En enkel
mottakskvittering kan ikke anses som en offisiell rettshandling som sådan. Sak 48/72, Brasserie de Haecht mot Wilkin-
Janssen, [1973] saml. 77, nr. 16 og 17.
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2. Anvendelse av artikkel 53 nr. 3

22. Dersom den nasjonale domstol kommer fram til at avtalen, beslutningen eller den samordnede
opptreden er forbudt etter artikkel 53 nr. 1, er det nødvendig å undersøke om den er eller vil bli
gjenstand for et unntak etter artikkel 53 nr. 3. I et slikt tilfelle kan flere situasjoner oppstå:

23.a) Den nasjonale domstol er pålagt å overholde vedtak om unntak gjort av EFTAs overvåkningsorgan
eller Kommisjonen, samt vedtak om unntak gjort av Kommisjonen i henhold til EF-traktatens
artikkel 85 nr. 3 før EØS-avtalen trådte i kraft(1). Den må derfor anse den aktuelle avtale, beslutning
eller samordnede opptreden som forenlig med EØS-retten og fullt ut anerkjenne dens sivilrettslige
følger. I denne sammenheng kan nevnes de administrative uttalelser der EFTAs overvåkningsorgan
eller Kommisjonens kontorer fastslår at vilkårene for anvendelse av artikkel 53 nr. 3 er oppfylt.
EFTAs overvåkningsorgan mener at nasjonale domstoler kan betrakte slike uttalelser som en del
av saksforholdet.

24.b)Avtaler, beslutninger og ulike former for samordnet opptreden som kommer inn under virkeområdet
for en rettsakt som tilsvarer en av Fellesskapets gruppeunntaksforordninger nevnt i EØS-avtalens
vedlegg XIV, er automatisk unntatt fra forbudet i artikkel 53 nr. 1(2).

25.c) Avtaler, beslutninger og ulike former for samordnet opptreden som ikke omfattes av en rettsakt
som tilsvarer en forordning om gruppeunntak, og som ikke har vært gjenstand for et vedtak om
enkeltunntak eller en administrativ uttalelse, kan etter EFTAs overvåkningsorgans syn undersøkes
som beskrevet nedenfor.

26. Den nasjonale domstol kan først undersøke om de formelle vilkårene for å oppnå unntak er oppfylt,
særlig hvorvidt EFTAs overvåkningsorgan eller Kommisjonen har fått behørig melding om avtalen,
beslutningen eller den samordnede opptreden i samsvar med henholdsvis protokoll 4 kapittel II
artikkel 4 nr. 1 i overvåknings- og domstolsavtalen og artikkel 4 nr. 1 i forordning nr. 17(3).
Dersom slik melding ikke er gitt, og med forbehold for henholdsvis protokoll 4 kapittel II artikkel
4 nr. 2 i overvåknings- og domstolsavtalen og artikkel 4 nr. 2 i forordning nr. 17, er unntak etter
artikkel 53 nr. 3 utelukket, slik at den nasjonale domstol i henhold til artikkel 53 nr. 2 kan erklære
avtalen, beslutningen eller den samordnede opptreden ugyldig.

27. I tilfeller der EFTAs overvåkningsorgan eller Kommisjonen har fått behørig melding om avtalen,
beslutningen eller den samordnede opptreden, kan den nasjonale domstol vurdere sannsynligheten
for at det vil bli gitt unntak i det aktuelle tilfellet på bakgrunn av de relevante kriteriene som har
utviklet seg gjennom rettspraksis ved EFTA-domstolen, De europeiske fellesskaps domstol og
førsteinstansdomstolen, tidligere vedtak i EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen, rettsakter
som tilsvarer en av Fellesskapets gruppeunntaksforordninger nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV,
samt rettspraksis og tidligere vedtak i domstolen, førsteinstansdomstolen og Kommisjonen i
forbindelse med EF-traktatens artikkel 85 nr. 3.

28. I tilfeller der den nasjonale domstol på denne måten har konstatert at den aktuelle avtale, beslutning
eller samordnede opptreden ikke kan gis enkeltunntak, kan den treffe de nødvendige tiltak for å
oppfylle vilkårene i artikkel 53 nr. 1 og 2. På den annen side bør den nasjonale domstol, dersom
den er av den oppfatning at et enkeltunntak er mulig og med forbehold for gjeldende nasjonal
prosessrett, utsette rettergangen i påvente av vedtak i det kompetente overvåkningsorgan. Dersom
den nasjonale domstol utsetter rettergangen, kan den likevel i henhold til reglene i gjeldende nasjonal
lovgivning vedta de midlertidig tiltak den anser som nødvendige.

06

(1) Se EØS-avtalens protokoll 21 artikkel 13.

(2) En liste over aktuelle rettsakter og tilhørende forklarende merknader, utferdiget av EFTAs overvåkningsorgan, er
oppført i vedlegget til denne kunngjøring.

(3) Det bør gjøres oppmerksom på at det ikke har noen betydning hvorvidt  avtalen, beslutningen eller den samordnede
opptreden er meldt til det overvåkningsorgan som i samsvar med EØS-avtalens artikkel 56 har myndighet til å avgjøre
saken. Se EØS-avtalens protokol 23 artikkel 10.
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29. Disse hensyn gjelder imidlertid ikke for avtaler, beslutninger og samordnet opptreden som fantes
den dag EØS-avtalen trådte i kraft, og som EFTAs overvåkningsorgan eller Kommisjonen fikk
melding om minst seks måneder før avtalen trådte i kraft. De europeiske fellesskaps domstol har
framholdt at nasjonale domstoler må anse avtaler, beslutninger og samordnet opptreden som fantes
før forordning nr. 17 trådte i kraft, og som er behørig meldt til Kommisjonen, skal være gyldige så
lenge Kommisjonen eller medlemsstatenes myndigheter ikke har gjort vedtak om forbud eller
sendt en administrativ uttalelse til partene med opplysning om at saken er avsluttet(1). EFTAs
overvåkningsorgan er av den oppfatning at et liknende prinsipp om midlertidig gyldighet kan få
anvendelse i forbindelse med konkurransereglene i EØS med hensyn til ovennevnte kategori avtaler,
beslutninger og samordnet opptreden.

30. EFTAs overvåkningsorgan innser at redegjørelsen ovenfor om nasjonale domstolers anvendelse
av artikkel 53 og 54 kan være innviklet og til tider utilstrekkelig for at domstolene skal kunne
utøve sin rettslig funksjon på tilfredsstillende måte. Dette kan særlig være tilfellet når den praktiske
anvendelse av artikkel 53 nr. 1 og artikkel 54 fører til rettslige eller økonomiske vansker, når det
kompetente overvåkningsorgan har innledet en saksbehandling i samme sak eller når den aktuelle
avtale, beslutning eller samordnede opptreden kan bli innrømmet enkeltunntak som definert i
artikkel 53 nr. 3. Nasjonale domstoler kan bringe slike saker inn for EFTA-domstolen for en
rådgivende uttalelse i samsvar med artikkel 34 i overvåknings- og domstolsavtalen. De kan også
benytte seg av EFTAs overvåkningsorgans bistand i samsvar med framgangsmåtene fastsatt
nedenfor.

IV. Samarbeid mellom nasjonale domstoler og EFTAs overvåkningsorgan

31. EØS-avtalens artikkel 3, som er basert på og i stor grad gjengir EF-traktatens artikkel 5, pålegger
avtalepartene å treffe alle tiltak som er egnet til å oppfylle de forpliktelser som følger av EØS-
avtalen og å lette samarbeidet innenfor rammen av avtalen.

De europeiske fellesskaps domstol har avsagt kjennelse om at Kommisjonen etter EF-traktatens
artikkel 5 har plikt til å samarbeide nært med de rettsmyndigheter i medlemsstatene som er ansvarlige
for å sikre at fellesskapsretten anvendes og overholdes i den nasjonale rettsorden(2). EFTAs
overvåkningsorgan er av den oppfatning at den er pålagt en liknende forpliktelse til å samarbeide
nært med EFTA-statenes nasjonale domstoler, i samsvar med EØS-avtalens artikkel 3 og artikkel
2 i overvåknings- og domstolsavtalen. Den mener videre at et slikt samarbeid kan være en viktig
faktor for å sikre en effektiv og ensartet anvendelse av konkurransereglene i EØS. Ut fra disse
betraktninger foreslår EFTAs overvåkningsorgan å samarbeide med EFTA-statenes nasjonale
domstoler som beskrevet nedenfor.

32. Rettspraksis ved EFTA-domstolen, De europeiske fellesskaps domstol og førsteinstansdomstolen
og vedtak i EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen, både etter EØS-avtalens artikkel 53 og
54 og eventuelt etter EF-traktatens tilsvarende artikler 85 og 86, rettsaktene som tilsvarer
Fellesskapets gruppeunntaksforordninger og de alminnelige kunngjøringer utferdiget av EFTAs
overvåkningsorgan, skal alle anses som rettskilder eller veiledninger som kan bistå nasjonale
domstoler ved behandlingen av enkeltsaker.

33. Dersom disse kilder er utilstrekkelige, kan nasjonale domstoler innenfor rammen av sin nasjonale
prosessrett be EFTAs overvåkningsorgan om følgende opplysninger:

(1) Sak 48/72, Brasserie de Haecht mot Wilkin-Janssen, [1973] saml. 77. Sak 59/77, De Bloos mot Bouyer, [1977] saml. 2359.
Sak 99/79, Lancôme mot Etos, [1980] saml. 2511.

(2) Sak C-2/88 Imm., Zwartveld, [1990] saml. I-3365, nr. 18. Sak C-234/89, Delimitis mot Henninger Bräu, [1991] saml. I-
935, nr. 53.
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34. For det første kan nasjonale domstoler be om opplysninger av prosessuell art for å få avklart om en
bestemt sak er forelagt EFTAs overvåkningsorgan, om en sak har vært gjenstand for melding, om
EFTAs overvåkningsorgan offisielt har innledet saksbehandling eller om det allerede har tatt stilling
ved et offisielt vedtak eller ved en administrativ uttalelse. Nasjonale domstoler kan også om
nødvendig be EFTAs overvåkningsorgan opplyse om hvor lang tid det trolig vil ta å innrømme
eller nekte å gi enkeltunntak for meldte avtaler eller meldt opptreden, slik at de kan fastsette
vilkårene for vedtak om å utsette rettergangen eller fastslå om det er nødvendig å vedta midlertidige
tiltak(1). EFTAs overvåkningsorgan vil på sin side gjøre sitt ytterste for å prioritere saker som er
gjenstand for nasjonal rettergang og som utsettes på denne måten, særlig der utfallet av en siviltvist
avhenger av disse sakene.

35. For det andre kan nasjonale domstoler dersom artikkel 53 nr. 1 eller artikkel 54 byr på særlige
vanskeligheter, anmode EFTAs overvåkningsorgan om juridiske opplysninger av generell art.
EFTAs overvåkningsorgan vil i sitt svar ikke ta saksforholdet i betraktning. Dersom nasjonale
domstoler er i tvil om hvorvidt en omstridt avtale, beslutning eller samordnet opptreden som
EFTAs overvåkningsorgan har fått melding om, kan gis enkeltunntak, kan de i tillegg anmode
Overvåkningsorganet om å avgi en foreløpig uttalelse.

36. Svarene som framlegges av EFTAs overvåkningsorgan, er ikke bindende for de domstolene som
anmodet om dem. EFTAs overvåkningsorgan vil i sitt svar gjøre det klart at dets syn ikke er
endelig, og at den nasjonale domstols rett til å kreve en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen
i samsvar med artikkel 34 i overvåknings- og domstolsavtalen, ikke berøres.

37. Endelig kan nasjonale domstoler innhente faktiske opplysninger fra EFTAs overvåkningsorgan i
form av statistiske data, markedsundersøkelser og økonomiske analyser. EFTAs overvåkningsorgan
vil innenfor rammene fastsatt i følgende nr. gjøre sitt ytterste for å oversende disse opplysningene,
eller oppgi hvor de kan innhentes.

38. Av hensyn til rettspleien bør EFTAs overvåkningsorgan besvare anmodninger om juridiske og
faktiske opplysninger så raskt som mulig. EFTAs overvåkningsorgan kan imidlertid ikke
imøtekomme slike anmodninger med mindre flere vilkår er oppfylt. For det første må det ha
faktisk tilgang til de opplysninger det bes om. For det andre kan EFTAs overvåkningsorgan
videreformidle slike opplysninger bare i den grad det alminnelige prinsipp om sunn
forvaltningspraksis tillater det.

39. EFTAs overvåkningsorgan skal for eksempel i henhold til artikkel 14 i overvåknings- og
domstolsavtalen, som nærmere fastsatt i protokoll 4 kapittel II artikkel 20 med hensyn til
konkurransereglene, ikke gi videre opplysninger som er undergitt taushetsplikt. Plikten til nært
samarbeid etter EØS-avtalens artikkel 3 og artikkel 2 i overvåknings- og domstolsavtalen gjelder
dessuten forholdet mellom de nasjonale domstoler og EFTAs overvåkningsorgan, og berører ikke
stillingen til partene i tvisten som verserer for disse domstolene. Ettersom EFTAs overvåkningsorgan
ikke er part i saken, må det opptre upartisk og objektivt. Det vil derfor ikke etterkomme anmodninger
om opplysninger innenfor rammen av samarbeidsrutinene omhandlet i denne kunngjøring med
mindre de er framsatt av en nasjonal domstol, enten direkte eller indirekte gjennom parter som
domstolen har pålagt å framlegge visse opplysninger.

V. Sluttmerknader

40. Denne kunngjøring gjelder ikke konkurransereglene innen transportsektoren. Den gjelder heller
ikke konkurransereglene innen kull- og stålsektoren fastsatt i EØS-avtalens protokoll 25.

41. Denne kunngjøring er utferdiget som en veiledning og begrenser på ingen måte rettighetene til
enkeltpersoner eller foretak som fastsatt i EØS-avtalen.

42. Denne kunngjøring gjelder med forbehold for enhver fortolkning av EØS-avtalens bestemmelser
ved De europeiske fellesskaps domstol eller EFTA-domstolen.

(1) Se nr. 20 og 28 i denne kunngjøring.
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VEDLEGG

RETTSAKTER SOM TILSVARER FELLESSKAPETS
FORORDNINGER OM GRUPPEUNNTAK NEVNT I EØS-

AVTALENS VEDLEGG XIV OG FORKLARENDE MERKNADER
FRA EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

I. Distribusjonsavtaler

1. Rettsakt som tilsvarer kommisjonsforordning (EØF) nr. 1983/83 om enedistribusjonsavtaler,
nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 2.

2. Rettsakt som tilsvarer kommisjonsforordning (EØF) nr. 1984/83 om avtaler om eksklusiv
kjøpsplikt, nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 3.

3. Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om rettsaktene nevnt i EØS-avtalens vedlegg
XIV nr. 2 og 3 (EFT nr. L 153 av 18. 6. 1994, s. 13, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 15 av
18.6.1994, s.12).

4. Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om endring av kunngjøringen om rettsaktene
nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 2 og 3 (EFT nr. L 186 av 21. 7. 1994, s. 69, og EØS-
tillegget til EF-Tidende nr. 22 av 21.7.1994, s.17).

5. Rettsakt som tilsvarer kommisjonsforordning (EØF) nr. 123/85 om distribusjons- og
serviceavtaler om motorvogner, nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 4.

6. Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om rettsakten nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV
nr. 4 (EFT nr. L 153 av 18. 6. 1994, s. 20, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 15 av 18.6.1994,
s.19).

7. Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om avklaring av mellommannvirksomhet i
motorvognbransjen (EFT nr. L 186 av 21. 7. 1994, s. 70, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr.
22 av 21.7.1994, s.18).

II. Lisens- og franchiseavtaler

1. Rettsakt som tilsvarer kommisjonsforordning (EØF) nr. 2349/84 om patentlisensavtaler, nevnt
i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 5.

2. Rettsakt som tilsvarer kommisjonsforordning (EØF) nr. 4087/88 om franchiseavtaler, nevnt i
EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 8.

3. Rettsakt som tilsvarer kommisjonsforordning (EØF) nr. 556/89 om knowhowlisensavtaler,
nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 9.

III. Samarbeidsavtaler

1. Rettsakt som tilsvarer kommisjonsforordning (EØF) nr. 417/85 om spesialiseringsavtaler,
nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 6.

2. Rettsakt som tilsvarer kommisjonsforordning (EØF) nr. 418/85 om forsknings- og
utviklingsavtaler, nevnt i EØS-avtalens vedlegg XIV nr. 7.
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Ariel Aviation AS Grønberg Gård, 1540 Vestby 14.3.1995

Den Norske Luftfartsskole/ Postboks 76, 1.2.1995

Øivind Skaunfelt 3201 Sandefjord

Trafikkflygerskolen AS Trondheim Lufthavn, 22.3.1995

7500 Stjørdal

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

Hamarfly AS Postboks 2053 passasjerer, post, gods22.3.1995

2301 Hamar

Tilbakekalte lisenser

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

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Vedtaket har virkning fra

Offentliggjøring av enkelte medlemsstaters vedtak om å utstede
eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning

(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper(1)

NORGE:

Utstedte lisenser

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

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

95/EØS/16/02
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.583 - Inchcape plc/Gestetner Holdings PLC)

1. Kommisjonen mottok 24.4.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Inchcape plc og Gestetner Hold-
ings PLC overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak, Inchcape NRG Limited, med sikte på å overta og
drive deres kontorautomasjonsvirksomhet i Asia og Stillehavsområdet.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Inchcape plc: service og markedsføring i forbindelse med diverse forbrukervarer, herunder
kontorautomasjonsutstyr,

- Gestetner Holdings PLC: salg, distribusjon og service i forbindelse med kontor-
automasjonsutstyr.

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
sammenslutningen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 108 av 29.4.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.583 - Inchcape plc/Gestetner Holdings PLC, til følgende adresse:

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

KOMMISJONEN

EF-ORGANER

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.553 - RTL/Veronica/Endemol)

1. Kommisjonen mottok 21.4.1995 en anmodning i henhold til artikkel 22 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) fra de nederlandske myndigheter om å undersøke en planlagt foretakssammenslutning,
der foretakene RTL4 SA (der hovedaksjeeierne er Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion
SA (CLT) og NV Verenigd Bezit VNU (VNU)), Veronica Omroeporganisatie (Veronica) og
Endemol Entertainment Holding B.V. (Endemol) oppretter et fellesforetak, Holland Media Groep
SA (HMG).

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- RTL4: produksjon og kringkasting av fjernsyns- og radioprogrammer
(gjennom CLT),

- Veronica: produksjon og kringkasting av fjernsyns- og radioprogrammer,

- Endemol: produksjon av fjernsynsprogrammer og tilrettelegging av teaterstykker for fjernsyn,

- HMG: produksjon og kringkasting av fjernsyns- og radioprogrammer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at transaksjonen kan være en foretaks-
sammenslutning i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 4064/89, men uten fellesskapsdimensjon.
Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt.

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 112 av 4.5.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.553 - RTL/Veronica/Endemol, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.589 - Seagram/MCA)

1. Kommisjonen mottok 21.4.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der The Seagram Company Ltd (Seagram),
en kanadisk gruppe, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over Home Holding II Inc., et selskap i Delaware som er et indirekte heleid datterselskap av
Matsushita Electric Industrial Co Ltd. Overtakelsen fører til at Seagram overtar kontroll over
MCA Inc. (MCA), et amerikansk underholdningsselskap.

95/EØS/16/04
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2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Seagram: verdensomspennende produksjon, markedsføring og distribusjon av drikkevarer,

- MCA: underholdning, herunder produksjon og distribusjon av filmer, fjernsynsprogrammer
og videoer, produksjon og distribusjon av musikkinnspillinger, gave- og smykkeutsalg på
detaljistnivå, forlagsvirksomhet, kabelnett-tjenester, drift av temaparker og andre fritidstilbud.

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
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 111 av 3.5.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.589 - Seagram/MCA, til følgende adresse:

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

Melding om et fellesforetak

(Sak nr. IV/35.484 - Toyota Industrial Equipment)

1. Kommisjonen mottok 30. mars 1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 17/62(1) om
et fellesforetak i form av et aksjeselskap, dannet av Toyota Automatic Loom Works Ltd (Japan),
Toyota Motor Corporation (Japan) og Manitou BF (Frankrike). Ved de meldte avtalene opprettes
et fellesforetak i Frankrike som skal drive virksomhet innen produksjon og montering av
gaffeltrucker med Toyotas varenavn samt deres reservedeler og tilbehør.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte fellesforetaket kan komme inn
under virkeområdet for forordning nr. 17/62.

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 107 av 28.4.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 08) eller
med post, med referanse IV/35.484, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate D
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.505 - Shell/Monteshell)

Kommisjonen vedtok 16.12.1994 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(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr: +32 2 296 43 01

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.577 - Alfred C. Toepfer/Champagne Céréales)

Kommisjonen vedtok 6.4.1995 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(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.575 - Volvo/VME)

Kommisjonen vedtok 11.4.1995 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(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.536 - Torrington/NSK)

Kommisjonen vedtok 28.3.1995 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(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.563 - British Steel/UES)

Kommisjonen vedtok 17.3.1995 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(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.571 - CGI/Dassault)

Kommisjonen vedtok 24.3.1995 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(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Kommisjonsvedtak av 10. mars 1995 om endring av vedtak
93/402/EØF om krav til dyrehelse og veterinærgodkjenning ved import

av ferskt kjøtt fra stater i Sør-Amerika

Kommisjonen har i EFT nr. L 56 av 14.3.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 10. mars 1995 om
endring av vedtak 93/402/EØF om krav til dyrehelse og veterinærgodkjenning ved import av ferskt
kjøtt fra stater i Sør-Amerika. Vedlegg I til vedtak 93/402/EØF erstattes med vedlegget til dette vedtak,
en endring som innebærer at det innføres et midlertidig begrensende tiltak med hensyn til import av
ferskt kjøtt fra regionene São Paulo og Minas Gerais i Brasil (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere
opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 13. mars 1995 om fastsettelse av Sveriges
status som ikke-vaksinerende med hensyn til Newcastle disease

Kommisjonen har i EFT nr. L 75 av 4.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 13. mars 1995 om
fastsettelse av Sveriges status som ikke-vaksinerende med hensyn til Newcastle disease. I vedtaket
erklæres Sverige å oppfylle kriteriene fastsatt i artikkel 12 nr. 2 i direktiv 90/539/EØF med hensyn til
Newcastle disease (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 15. mars 1995 om innrømmelse av unntak
for Republikken Portugal i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i rådsdirektiv

92/102/EØF om identifisering og registrering av dyr

Kommisjonen har i EFT nr. L 65 av 23.3.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 15. mars 1995 om
innrømmelse av unntak for Republikken Portugal i samsvar med artikkel 3 nr. 2 i rådsdirektiv
92/102/EØF om identifisering og registrering av dyr. I vedtaket gis Republikken Portugal tillatelse til å
anvende unntaket fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i rådsdirektiv 92/102/EØF (se ovennevnte EF-Tidende for
nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 31. mars 1995 om visse beskyttelsestiltak i
forbindelse med infeksiøs lakseanemi i Norge og om oppheving av

kommisjonsvedtak 93/144/EØF

Kommisjonen har i EFT nr. L 80 av 8.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 31. mars 1995 om visse
beskyttelsestiltak i forbindelse med infeksiøs lakseanemi i Norge og om oppheving av kommisjonsvedtak
93/144/EØF. I vedtaket fastsettes det at medlemsstatene skal forby import av levende og usløyd laks av
arten Salmo salar med opprinnelse i Norge.

Kommisjonsvedtak av 30. mars 1995 om fastsettelse av vilkårene
for undersøkelse av slaktefjørfe med opprinnelse i en overvåkingssone

med hensyn til Newcastle disease i henhold til artikkel 5 nr. 3 i
rådsdirektiv 91/494/EØF

Kommisjonen har i EFT nr. L 80 av 8.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 30. mars 1995 om
fastsettelse av vilkårene for undersøkelse av slaktefjørfe med opprinnelse i en overvåkingssone med
hensyn til Newcastle disease i henhold til artikkel 5 nr. 3 i rådsdirektiv 91/494/EØF. I henhold til
artikkel 5 nr. 3 i direktiv 91/494/EØF skal virologiske prøver og undersøkelser for å påvise Newcastle
disease-viruset oppfylle kravene i vedlegget til vedtaket (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere
opplysninger).
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Kommisjonsvedtak av 3. april 1995 om opprettelse av en liste over
godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland

Kommisjonen har i EFT nr. L 84 av 14.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 3. april 1995 om
opprettelse av en liste over godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland. I vedlegget til vedtaket erklæres
de oppførte oppdrettsanlegg som godkjente oppdrettsanlegg i en sone som ikke er godkjent med hensyn
til IHN (infeksiøs hematopoietisk nekrose) og VHS (hemoragisk virusseptikemi) (se ovennevnte EF-
Tidende for nærmere opplysninger).

Statsstøtte
C 58/94

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten gitt av delstatsregjeringen i Bayern til foretakene Unternehmensgruppe Müller/Loesch, FAG
Kugelfischer AG, Steinbock Boss GmbH Fördertechnik og Jungheinrich AG og INA Werk Schaeffler
KG, med sikte på omstrukturering (se EFT nr. C 96 av 20.4.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette EØS-statene og interesserte parter, slik at de kan sende sine merknader
til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at kunngjøringen er offentliggjort i EF-Tidende, til:

European Commission
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.

95/EØS/16/18
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 10.4. - 21.4.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(94) 590 CB-CO-94-695-EN-C(1)

COM(95) 121 CB-CO-95-131-EN-C

COM(95) 400 CB-CO-95-171-EN-C

COM(95) 138 CB-CO-95-150-EN-C

COM(95) 126 CB-CO-95-135-EN-C

COM(95) 131 CB-CO-95-138-EN-C

Forslag til et rådsdirektiv om tilgang til
bakketjenestemarkedet ved Felles-
skapets lufthavner

Det felles forskningssenter - Årsrapport
1994

Melding fra Kommisjonen til Rådet
om resultatet av forhandlingene med
Canada om fiskerier, med forslag til et
rådsvedtak

Forslag til et rådsvedtak om under-
tegning og midlertidig anvendelse av
avtalen mellom Det europeiske felles-
skap og Canada om fiskerier innenfor
rammen av NAFO-konvensjonen

Endret forslag til et europaparlaments-
og rådsvedtak om vedtakelse av Felles-
skapets handlingsprogram på området
helse, informasjon, utdanning og opp-
læring innenfor rammen av tiltak på
området folkehelse

Forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om opprettholdelse av
nasjonal lovgivning om forbud mot
bruk av visse tilsetningsstoffer ved
framstilling av visse næringsmidler

Endret forslag til et europaparlaments-
og rådsvedtak om vedtakelse av et
handlingsprogram (1995-1999) mot
kreft innenfor rammen av tiltak på
området folkehelse

13.12.1994 10.4.1995 37

10.4.1995 12.4.1995 60

16.4.1995 16.4.1995 22

18.4.1995 18.4.1995 15

19.4.1995 19.4.1995 10

21.4.1995 21.4.1995 18

Vedtatt av
Kommi-
sjonen

Oversendt
Rådet

Antall
sider

Kode Titte lKatalognr.
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