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Nr.25/1

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1198 - British Aerospace plc/Saab)

98/EØS/25/01

1.

Kommisjonen mottok 2. juni 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene British Aerospace plc (BAe) og
Investor AB (Investor) overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over Saab AB (Saab), ved kjøp av aksjer.

2.

De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:
-

BAe: forsvars- og luftfartsindustri,

-

Investor: eierandeler i industriselskaper innen ulike sektorer, herunder Saab og Ericsson,

-

Saab: forsvars- og luftfartsindustri.

3.

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

4.

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 192
av 19.6.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1198 - British Aerospace plc/Saab, til følgende adresse:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1)

EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF) nr.
1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Nr. 25/2

Ny melding om en tidligere meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1157 - Skanska/Scancem)

25.6.1998

00
98/EØS/25/02

1.

Kommisjonen mottok 3. april 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Skanska AB, Sverige, overtar
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Scancem AB, Sverige, ved
kjøp av aksjer.

2.

Meldingen ble 7. mai 1998 erklært ufullstendig. De berørte foretakene har nå framlagt de nødvendige
tilleggsopplysninger, og meldingen ble 12. juni 1998 fullstendig i betydningen av artikkel 10 nr. 1 i
rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Den fikk dermed virkning 15. juni 1998.

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 ble offentliggjort, i EFT nr. C 197
av 23.6.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1157 - Skanska/Scancem, til følgende adresse:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Statsstøtte
Sak nr. C 74/97
Tyskland

98/EØS/25/03

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling i henhold til EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte gitt av den tyske regjering til foretaket Kali und Salz GmbH (se EFT nr. C 197 av
23.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter, slik at de kan
sende sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende,
til:
European Commission
Directorate-General for Competition (DG IV)
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel
Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.

(1)

EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF) nr.
1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Statsstøtte
Sak nr. C 6/98
Østerrike

Nr.25/3

98/EØS/25/04

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling i henhold til EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til nedsatt bomavgift på Tauern-motorveien for selskaper etablert i det østerrikske Lungaudistriktet (se EFT nr. C 198 av 24.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter, slik at de kan
sende sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende,
til:
European Commission
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel
Merknadene vil bli oversendt til Østerrike.

Statsstøtte
Sak nr. C 12/98
Frankrike

98/EØS/25/05

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling i henhold til EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte som Frankrike har tildelt foretaket Cofidur i forbindelse med dets overtakelse av det
tidligere anlegget til Gooding (tidl. Grundig) ved Creutzwald (se EFT nr. C 198 av 24.6.1998 for nærmere
opplysninger).
Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter, slik at de kan
sende sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende,
til:
European Commission
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel
Merknadene vil bli oversendt til Frankrike.
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Nr. 25/4
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93
Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

25.6.1998

00
98/EØS/25/06

Kommisjonen har godkjent et støtteprogram for små og mellomstore foretak i regionen Navarra, Spania,
statsstøttenr. N 425/97 (se EFT nr. C 169 av 4.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent tysk støtte til investeringer i et lukket avfallshåndteringssystem, ettersom
støtten ikke påvirker vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser, statsstøttenr.
N 515/97 (se EFT nr. C 169 av 4.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent svenske støttetiltak for å fremme forskning og utvikling i energisektoren,
statsstøttenr. N 710/97 (se EFT nr. C 169 av 4.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent svensk støtte til utvikling og demonstrasjon av ny energiteknologi, statsstøttenr.
N 711/97 (se EFT nr. C 169 av 4.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent svenske støttetiltak på området energiteknologi, statsstøttenr. N 712/97 (se
EFT nr. C 169 av 4.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent en endring i en nederlandsk støtteordning til fremme av sysselsettingen i
Flevoland, statsstøttenr. N 119/98 (se EFT nr. C 169 av 4.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent parafiskale avgifter som Frankrike vil innføre til fordel for produsenter av
Calvados, Pommeau og annen brennevin, statsstøttenr. N 467/96 (se EFT nr. C 188 av 17.6.1998 for
nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent støttetiltak for å fremme deltakelsen til små og mellomstore foretak i de nye
tyske delstatene på handelsmesser i Tyskland, statsstøttenr. N 718/97 (se EFT nr. C 188 av 17.6.1998 for
nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent en støtteordning i den tyske delstaten Bremen til yrkesmessig attføring av
arbeidsledige, delfinansiert av Det europeiske sosialfond under målsetning 2, statsstøttenr. N 280/97 (se
EFT nr. C 188 av 17.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent støttetiltak for å fremme teknologisk forskning utført av foretak i den tyske
delstaten Thüringen, statsstøttenr. N 485/97 (se EFT nr. C 188 av 17.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent en forlengelse av en italiensk støtteordning innenfor rammen av P.I.C. KONVER,
statsstøttenr. N 58/98 (se EFT nr. C 188 av 17.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent støtte til kombinert varme- og kraftproduksjon i den tyske delstaten SchleswigHolstein, ettersom støtten ikke påvirker vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles
interesser, statsstøttenr. NN 88/96 (se EFT nr. C 188 av 17.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent en støtteordning som skal fremme utviklingen av alternativ, miljøvennlig
teknologi til vindkraftproduksjon i den tyske delstaten Schleswig-Holstein, ettersom støtten ikke påvirker
vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser, statsstøttenr. NN 90/96 (se EFT
nr. C 188 av 17.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent italiensk investeringsstøtte til foretak som driver landbruksturisme,
statsstøttenr. N 666/97 (se EFT nr. C 188 av 17.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent forlengelse til 31.12.1999 av en italiensk støtteordning der foretak som skaper
nye arbeidsplasser, fritas for arbeidsgiveravgift, statsstøttenr. N 97/98 (se EFT nr. C 188 av 17.6.1998 for
nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent finansieringsordningen Interreg II for regionene Hainhaut, Nord-Pas de Calais
og Picardie, Frankrike, statsstøttenr. N 132/98 (se EFT nr. C 188 av 17.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent en økning i budsjettbevilgningene for tiltak 3.3 (innovasjon og
internasjonalisering av næringsstrukturer) og 4.4 (innovasjon og teknologioverføring) i det portugisiske
PEDIP II-programmet, som har til formål å heve konkurranseevnen til portugisisk industri, statsstøttenr.
N 19/97 (se EFT nr. C 192 av 19.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent en endring i et fransk dekret om innføring av en parafiskal avgift på produkter
fra mekanisk verkstedindustri, for å finansiere tiltak med sikte på bedret produksjonsteknikk, statsstøttenr.
N 606/97 (se EFT nr. C 192 av 19.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til biodrivstoff avledet fra oljefrø, for å fremme
forsøksvirksomhet og den teknologiske utvikling av biodiesel, statsstøttenr. N 457/97 (se EFT nr. C 192
av 19.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent en fornyelse for 1998-2000 av en fransk parafiskal avgift på visse
petroleumsprodukter, øremerket Det franske petroleumsinstitutt (IFP), statsstøttenr. N 672/97 (se EFT
nr. C 192 av 19.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent tysk krisestøtte til foretaket Hagenuk Telecom GmbH, Schleswig-Holstein,
statsstøttenr. N 7/98 (se EFT nr. C 192 av 19.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent spansk støtte til fremme og utvikling av små og mellomstore foretak i regionen
Andalucia, statsstøttenr. NN 83/97 (se EFT nr. C 192 av 19.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent tysk støtte til forskning og utvikling for å fremme rasjonelt energiforbruk og
bruk av fornybare energikilder, ettersom støtten ikke påvirker vilkårene for samhandelen i et omfang som
strider mot felles interesser, statsstøttenr. N 367/97 (se EFT nr. C 192 av 19.6.1998 for nærmere
opplysninger).
Kommisjonen har godkjent danske støttetiltak til fordel for forskning og utvikling på området energisparing,
statsstøttenr. N 845/97 (se EFT nr. C 192 av 19.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent et nederlandsk FoU-program innenfor rammen av COMMEND (Eureka
1549) som tar sikte på å fastsette felles standarder og protokoller for elektronisk digital infrastruktur,
statsstøttenr. N 506/97 (se EFT nr. C 192 av 19.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent et fransk FoU-program innenfor rammen av COMMEND (Eureka 1549)
som tar sikte på å fastsette felles standarder og protokoller for elektronisk digital infrastruktur, statsstøttenr.
N 664/97 (se EFT nr. C 192 av 19.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning til fremme av sysselsettingen, statsstøttenr.
N 812/97 (se EFT nr. C 192 av 19.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning for investeringer utført av små og mellomstore
foretak i Wien, statsstøttenr. N 51/98 (se EFT nr. C 192 av 19.6.1998 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning for bløtdyrfiskere, statsstøttenr. N 825/97 (se EFT
nr. C 192 av 19.6.1998 for nærmere opplysninger).
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Nr. 25/6

Spesifikk innbydelse til innsending av forslag til
demonstrasjonsprosjekter for høyeffektive, avanserte
gassturbinsystemer til industrielle formål (THERMIE)

25.6.1998

00
98/EØS/25/07

Kommisjonen har i EFT nr. C 188 av 17.6.1998 offentliggjort en spesifikk innbydelse til innsending av
forslag til demonstrasjonsprosjekter for høyeffektive, avanserte gassturbinsystemer til industrielle formål.
Kommisjonen har til hensikt å tildele én eller flere kontrakter for hele demonstrasjonsprosjekter eller for
én eller flere innledende demonstrasjonsfaser av prosjektene, og vil utstede ytterligere innbydelser i
senere faser av prosessen (se ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).
Søknader fylles ut på søknadsskjemaet 1997/1998 THERMIE og sendes til Kommisjonen på adressen
nedenfor, innen 31. august 1998 kl 1200 lokal tid, som stadfestet ved poststemplet, eller leveres personlig
til adressen nedenfor eller til et av Kommisjonens kontorer i Fellesskapet innen samme frist, stadfestet
ved mottakskvitteringens dato.
Nærmere opplysninger of framgangsmåten og om kriteriene for innsending av forslag, tekniske vilkår,
utvelgingsvilkår, prinsippene for Fellesskapets bidrag og kontrakten som vil bli inngått med utvalgte
kandidater, kan fås tilsendt ved henvendelse til Kommisjonens administrative avdelinger.
All korrespondanse i tilknytning til denne innbydelsen til innsending av forslag, samt selve forslagene
(1 original og 25 kopier for demonstrasjonsprosjekter) som leveres i Brussel, sendes til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General XVII-D
Mr. W. Folkertsma
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel
Belgia
Tel.: +32 2 295 74 85
Faks: +32 2 295 05 77
eller leveres personlig til:
Office Terv 1/1
Avenue de Tervuren 226
B-1150 Brussel

25.6.1998
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Nr.25/7

Offentliggjøring av visse medlemsstaters vedtak om å utstede eller 98/EØS/25/08
tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning (EØF) nr.
2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper
Kommisjonen har i EFT nr. C 199 av 25.6.1998 offentliggjort visse medlemsstaters vedtak om å utstede
eller tilbakekalle lisenser henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til
luftfartsselskaper( 1), i kategori A (uten begrensningen i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92)
og/eller kategori B (med begrensningen i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92).
Østerrike har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori B.
Tyskland har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A.
Irland har utstedt lisens til to luftfartsselskaper i kategori A og tilbakekalt lisensen til ett luftfartsselskap
i kategori A.
Spania har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A.
Sverige har utstedt lisens til to luftfartsselskaper i kategori A og ett luftfartsselskap i kategori B.

Liste over kunngjorte kommisjonsdokumenter

98/EØS/25/09

Kommisjonen har kunngjort følgende dokumenter:
Kommisjonsvedtak av 14. januar 1998 om anvendelse av artikkel 9 i rådsdirektiv 96/67/EF på Frankfurt
lufthavn (Flughafen Frankfurt/Main AG) (se EFT nr. L 173 av 18.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 14. januar 1998 om anvendelse av artikkel 9 i rådsdirektiv 96/67/EF på Düsseldorf
lufthavn (Flughafen Düsseldorf GmbH) (se EFT nr. L 173 av 18.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 21. januar 1998 om støtte tildelt av Nederland til et hydrogenperoksidanlegg i
Delfzijl (se EFT nr. L 171 av 17.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 13. mai 1998 om gjennomføringsregler for rådsdirektiv 95/64/EF av 8. desember
1995 om statistiske oppgaver over transport av gods og passasjerer til sjøs (se EFT nr. L 174 av
18.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 18. mai 1998 om tilpasning av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 259/93
om overvåkning og kontroll av transport av avfall innenfor, inn i og ut av Det europeiske fellesskap, i
samsvar med artikkel 42 nr. 3 (se EFT nr. C 165 av 10.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 19. mai 1998 om andre endring av vedtak 96/534/EF og vedtak 96/535/EF om
Fellesskapets finansielle bistand til lagring av antigener til produksjon av vaksine mot munn- og klovsyke
i Italia og Det forente kongerike (se EFT nr. L 175 av 19.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 19. mai 1998 om Fellesskapets finansielle bistand til lagring av antigener til
produksjon av vaksine mot munn- og klovsyke i Frankrike, Italia og Det forente kongerike (se EFT nr.
L 176 av 20.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 19. mai 1998 om endring av vedtak 97/468/EF om utarbeidelse av foreløpige lister
over virksomheter i tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kjøtt fra viltlevende vilt (se
EFT nr. L 165 av 10.6.1998)
(1)

EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 1.
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Kommisjonsvedtak av 20. mai 1998 om godkjenning av kontrollplanen framlagt av Italia for påvisning av
restprodukter eller stoffer i levende dyr og animalske produkter (se EFT nr. L 175 av 19.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 20. mai 1998 om godkjenning av kontrollplanen framlagt av Irland for påvisning av
restprodukter eller stoffer i levende dyr og animalske produkter (se EFT nr. L 175 av 19.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 29. mai 1998 om endring av kommisjonsvedtak 97/252/EF om utarbeidelse av
foreløpige lister over virksomheter i tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av melk og
melkebaserte produkter til konsum, sist endret ved vedtak 98/89/EF (se EFT nr. L 176 av 20.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 29. mai 1998 om utarbeidelse av en liste over godkjente soner med hensyn til
infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi i Italia (se EFT nr. L 176 av 20.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 29. mai 1998 om oppheving av vedtak 98/85/EF om visse beskyttelsestiltak med
hensyn til levende fugler som kommer fra eller har sin opprinnelse i Hong Kong og Kina (se EFT nr. L 176
av 20.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 29. mai 1998 om visse beskyttelsestiltak med hensyn til dyr av hestefamilien med
opprinnelse i Australia (se EFT nr. L 176 av 20.6.1998)
Kommisjonsdirektiv 98/36/EF av 2. juni 1998 om endring av direktiv 98/5/EF om bearbeidet kornbasert
mat og barnemat for spedbarn og småbarn (se EFT nr. L 167 av 12.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 2. juni 1998 om prinsipiell godkjenning av at saksmappene framlagt for grundig
gjennomgåelse med sikte på eventuell oppføring av BAS 615H, KBR 2738 (fenheksamid), oksadiargi og
DPX-KN128 (indoksakarb) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av
plantefarmasøytiske produkter, er fullstendige (se EFT nr. L 176 av 20.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 8. juni 1998 om godkjenning av planen framlagt av Italia for utryddelse av klassisk
svinepest hos viltlevende svin i provinsen Varese (se EFT nr. L 176 av 20.6.1998)
Kommisjonsvedtak av 10. juni 1998 om endring av vedtak 97/830/EF om særlige vilkår for import av
pistasienøtter og visse pistasiebaserte produkter som har opprinnelse i eller er avsendt fra Iran (se EFT
nr. L 176 av 20.6.1998)

25.6.1998

00

25.6.1998
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Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

98/EØS/25/10

-

Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

-

Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 81 av
26.3.1988, s. 75).

-

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF av 23. mars 1994 om annen materielle endring av
direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 30).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen
Referanse( 1)

Tittel

Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2 )

98-0182-UK

Forskrifter om elektrisitetsforsyning 1998

24.7.1998

98-0191-A

Teleteknisk forskrift om radioanlegg med kort
rekkevidde (SRD) i frekvensområdet 25-1000 MHz

6.8.1998

98-0192-A

Teleteknisk forskrift FTV 563 om fjernstyrings- og
fjernmålingsutstyr i frekvensområdet 25-1000 MHz

6.8.1998

98-0188-A

Teleteknisk forskrift FTV 484 om digitalt punkt-tilpunkt radioreléutstyr i frekvensområdet 5925-6425
MHz

5.8.1998

98-0189-S

Bygge- og anleggsarbeid

28.7.1998

98-0190-I

Forskrift om godkjenning av metoder til analyse av
korn med hensyn til urenhetsprøving av mel og
bearbeidede varer og påvisning av stoffer av organisk
opprinnelse og mineralske fremmedstoffer i mel

28.7.1998

98-0194-UK

Forskrift om kontrollstempling (endring av lov om
kontrollstempling) 1998

6.8.1998

98-0195-NL

Utkast til samsvarsspesifikasjon for perifert utstyr,
TETRA-terminaler for redningstjenestene (T 19-01)

6.8.1998

98-0196-NL

Melding av 1998 med hensyn til avgiftsordning for
miljøvennlig transportteknologi

( 4)

98-0198-DK

Forskrift fra Miljø- og energiministeriet nr. X om
begrensning av utslipp av nitrogenoksid, ikke forbrente
hydrokarboner og karbonmonoksid fra gassmotorer og
gassturbiner, jf. vedlegg 1

6.8.1998

98-0199-I

Utkast til lov med bestemmelser om salg av ekstra
5.8.1998
jomfruolje av oliven, jomfruolje av oliven og olivenolje

98-0200-DK

Forskrift om poteter

6.8.1998

98-0201-DK

Forskrift 5140-3 om dykkerutstyr

6.8.1998

98-0202-A

Lov om kommunal offentlig vannforsyning
(vannforsyningsloven)

10.8.1998

98-0203-A

Delstatsregjeringens forskrift om installering,
vedlikehold, drift og kontroll av sentralt forsynte
lavtrykks gassapparater (forskrift om lavtrykks
gassapparater)

10.8.1998

98-0206-A

Delstatsregjeringens forskrift om byggetekniske krav til 12.8.1998
bygningsanlegg (byggeteknisk forskrift 1998)

98-0207-DK

Lov om endring av lov om sykkelrammer mv.

10.8.1998
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Referanse( 1 )

Tittel

25.6.1998

Stillstandsperioden på
tre måneder utløper( 2)

98-0208-DK

Tekniske bestemmelser om laveffekts radioanlegg til
overføring av audio- og telefonisignaler i 433 MHzbåndet (TB8 098)

12.8.1998

98-0209-DK

Forskrift om endring av forskrift om helt eller delvis
forbud mot visse plantevernmidler

12.8.1998

98-0210-D

a) Fjerde forskrift om endring av forbundsforskrift om
naturvern

10.8.1998

b) Generelle administrative bestemmelser til § 26 b i
forbundsloven om naturvern med hensyn til regulering
av de levende virveldyrarter som omfattes av særlig
beskyttelse
98-0212-FIN

Forskrift om brukergrensesnitt for grunntilknytning
til ISDN som brukers tilknytningspunkt

10.8.1998

98-0182-UK

Forskrifter om elektrisitetsforsyning 1998

24.7.1998

98-0204-A

Teleteknisk forskrift FTV 473 om digitalt punkt-tilpunkt radioreléutstyr i frekvensområdet 37-39,5 GHz

12.8.1998

98-0211-S

Forskrifter om endring av legemiddeldirektoratets
forskrifter (LVFS 1995:9) om anvendelse av
legemiddelloven (1992:859) på visse varer (LVFS
1998:2)

( 5)

98-0213-A

Teleteknisk forskrift FTV 464 om digitalt punkt-tilpunkt radioreléutstyr i frekvensområdet 1350-1517
MHz

19.8.1998

98-0214-A

Teleteknisk forskrift FTV 470 om digitalt punkt-tilpunkt radioreléutstyr i frekvensområdet 27,5-29,5
GHz

19.8.1998

98-0215-A

Teleteknisk forskrift FTV 471 om digitalt radioreléutstyr i frekvensområdet 24,5-26,5 GHz

19.8.1998

98-0216-I

Forskrift om framgangsmåten for gjennomføring av
avgiftsnedsettelse for biodiesel og om kriteriene for
tildeling av tollfrie kvoter

( 4)

98-0217-F

Forskrift om vilkår for godkjenning av organer med
ansvar for å kontrollere konsentrasjonen av
asbeststøv i luften i bygninger

14.8.1998

98-0220-DK

Tekniske forskrifter om aeronautiske COSPASSARSAT posisjonsbestemmende nødradiopeilesendere
(ELT), TB 96082

17.8.1998

(3)( 4)( 5)

Kommisjonen gjør oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986 (EFT
nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4), er av den mening at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk forskrift som
kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til Kommisjonen eller å
overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor tredjemann etter vilkårene i
den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at partene i en tvist har rett til å
forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske forskrifter det ikke er gitt melding
om som fastsatt i fellesskapsretten.
Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.
(1)

År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2)

Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

(3)

Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4)

Ingen stillstandsperiode når Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.

(5)

Ingen stillstandsperiode for skatte- og finanstiltak; jf. artikkel 1(9)(3) i direktiv 94/10/EF.

00

