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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN NR. 159/98/COL

av 25. juni 1998

om endring av EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 71/94/COL av
27. juni 1994 om Norges status med hensyn til infeksiøs hematopoietisk

nekrose og hemoragisk virusseptikemi

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen
om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig artikkel 17 og protokoll
1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten omhandlet i vedlegg I kapittel I nr. 5 i avtalen om det europeiske økonomiske
samarbeidsområde om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og akvakulturprodukter
(rådsdirektiv 91/67/EØF), særlig artikkel 5,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol,
justert ved protokollen om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et
overvåkningsorgan og en domstol, særlig artikkel 5 nr. 2 bokstav d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav e),
og

ut fra følgende betraktninger:

Norge ble ved EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 71/94/COL(1) av 27. juni 1994 erklært som godkjent
fastlands- og kystsone for fisk med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og hemoragisk
virusseptikemi (VHS). En ikke godkjent buffersone mot den russiske grense ble innført ved vedtak nr.
220/96/COL(2).

Et tilfelle av VHS ble 13. februar 1998 bekreftet påvist i Sogn og Fjordane fylke i Norge.

Norske myndigheter har iverksatt de nødvendige tiltak for å utrydde sykdommen og for å forhindre at den
sprer seg.

I samsvar med rettsakten omhandlet i vedlegg I kapittel I nr. 5 i avtalen om det europeiske økonomiske
samarbeidsområde om krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og akvakulturprodukter
(rådsdirektiv 91/67/EØF) må Norges status tilbakekalles.

En stor del av Norge kan imidlertid fortsatt anses som en godkjent sone.

De aktuelle tiltakene må samtidig videreføres.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs
overvåkningsorgan -

98/EØS/35/01

(1) EFT nr. L 247 av 22.9.1994, s. 45, og EØS-tillegget til EF-tidende  nr. 35 av 22.9.1994, s. 10.

(2) EFT nr. L 78 av 20.3.1997, s. 32, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 12 av 20.3.1997. s. 7.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 3.9.1998

 00

Nr. 35/2

GJORT DETTE VEDTAK:

1. I EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr. 71/94/COL av 27. juni 1994 om Norges status med hensyn
til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi, sist endret ved vedtak
nr. 220/96/COL, gjøres følgende endringer:

1. Nr. 1 skal lyde:

”1. De deler av Norge som er nevnt i vedlegget, erklæres som godkjent fastlands- og kystsone
for fisk med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi”.

2. Nytt vedlegg skal lyde:

”Vedlegg

IHN

Norge, med unntak av den norske delen av nedbørsfeltene til Grense Jakobselv og Pasvikelven og
elvene mellom disse, samt den tilhørende kystregion.

VHS

Norge, med unntak av den norske delen av nedbørsfeltene til Grense Jakobselv og Pasvikelven og
elvene mellom disse, samt den tilhørende kystregion, og nedbørsfeltet til Rødeggevannet og
Rødeggevassdraget til munningen.”

2. Dette vedtak trer i kraft 1. juli 1998.

3. Dette vedtak er rettet til EFTA-statene.

4. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 25. juni 1998.

For EFTAs overvåkningsorgan

Hannes Hafstein
Medlem av kollegiet

Håkan Berglin
Direktør
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RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN
AV 12. JUNI 1998

i sak E-8/97 (anmodning om en rådgivende uttalelse fra Oslo byrett):
TV 1000 Sverige AB mot Den norske regjering, representert ved

Kulturdepartementet(1)

(rådsdirektiv 89/552/EØF – fjernsynssendinger over landegrensene – pornografi)

(autentisk på engelsk og norsk i henhold til rettergangsordningen artikkel 27 nr. 5)

I sak E-8/97: Anmodning til Domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i avtalen mellom
EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol fra Oslo byrett i saken for denne
domstol mellom TV 1000 Sverige AB mot Den norske regjering, representert ved Kulturdepartementet,
om tolkingen av rådsdirektiv 89/552/EØF, har Domstolen, sammensatt av: President Bjørn Haug og
dommerne Thór Vilhjálmsson (saksforberedende dommer) og Carl Baudenbacher samt justissekretær/
juridisk sekretær Asle Aarbakke, 12. juni 1998 gitt følgende rådgivende uttalelse:

Etter rådsdirektiv 89/552/EØF artikkel 2 nr. 2 er det opp til de nasjonale myndighetene i mottakerstaten,
i overensstemmelse med den statens verdier og nasjonal lovgivning, å avgjøre hvilke programmer som i
alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, mentale eller moralske utvikling i henhold til direktivet
artikkel 22 første ledd, første setning.

Unntaket i artikkel 22 første ledd, andre setning, omfatter ikke programmer “som i alvorlig grad kan skade
mindreåriges fysiske, mentale og moralske utvikling”, som er behandlet i artikkel 22 første ledd, første
setning.

Alle vilkårene som er oppregnet i direktivet artikkel 2 nr. 2 a) til d) må være oppfylt for at mottakerstaten
skal kunne begrense videresending, hensyn må tas til forholdsmessighetsprinsippet, og vedtaket er
gjenstand for kontroll av henholdsvis Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan.

Vilkårene i artikkel 2 nr. 2 a) og b) er forskjellige, idet a) regulerer alvorligheten av bruddet og b) bestemmer
at retten til midlertidig å avbryte videresending oppstår, som fastsatt i artikkel 2 nr. 2 a), når materiale som
er i strid med artikkel 22 har blitt sendt ved tre anledninger i løpet av en periode på tolv måneder.

(1) EFT nr. C 20 av 22.1.1998, s. 18 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 3 av 22.1.1998, s. 3.

EFTA-DOMSTOLEN

98/EØS/35/02
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DOMSTOLENS DOM

av 19. juni 1998

i sak E-10/97: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge

(En avtaleparts manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - helsevern for arbeidstakere
utsatt for påvirkning fra vinylkloridmonomer – rådsdirektiv 78/610/EØF)

I sak E-10/97: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge - påstand om at Domstolen skal erklære
at Kongeriket Norge, ved ikke å ha vedtatt de nødvendige internrettslige bestemmelser for å etterkomme
rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XVIII nr. 2 (rådsdirektiv 78/610/EØF av 29. juni 1978 om
tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om helsevern for arbeidstakere utsatt for påvirkning
fra vinylkloridmonomer), tilpasset ved EØS-avtalens protokoll 1, innen den fastsatte frist, ikke har
oppfylt sine forpliktelser i henhold til artikkel 11 i nevnte rettsakt og EØS-avtalens artikkel 7 - har
Domstolen, sammensatt av: President Bjørn Haug, dommerne Thór Vilhjálmsson og Carl Baudenbacher
(saksforberedende dommer), 19. juni 1998 avsagt følgende dom:

1. Erklærer at Kongeriket Norge, ved ikke å ha vedtatt de nødvendige internrettslige bestemmelser for
å etterkomme rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XVIII nr. 2 (rådsdirektiv 78/610/EØF
av 29. juni 1978 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om helsevern for arbeidstakere
utsatt for påvirkning fra vinylkloridmonomer), tilpasset ved EØS-avtalens protokoll 1, innen den
fastsatte frist, ikke har oppfylt sine forpliktelser etter rettsaktens artikkel 11 og EØS-avtalens
artikkel 7.

2. Pålegger Kongeriket Norge å betale saksomkostningene.

98/EØS/35/03
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Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen
framsatt av Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjavik byrett),

ved nevnte domstols beslutning av 17. april 1998 i saken Samtök
verslunarinnar - Félag íslenskra stórkaupmanna, FÍS (Det islandske

handelsmannsforbund) mot den islandske regjering og Lyfjaverðsnefnd
(Legemiddelprisutvalget)

(Sak E-2/98)

Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjavik byrett), Island, har ved beslutning av 17. april 1998 rettet en
anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved Domstolens kontor 22. april 1998, om en rådgivende
uttalelse i saken Samtök verslunarinnar - Félag íslenskra stórkaupmanna, FÍS (Det islandske
handelsmannsforbund) mot den islandske regjering og Lyfjaverðsnefnd (Legemiddelprisutvalget), med
hensyn til følgende spørsmål:

1. a. Får rådsdirektiv 89/105/EØF, særlig artikkel 2 og 3, anvendelse i tilfeller der vedkommende
myndighet som er ansvarlig for godkjenning av maksimumspriser på legemidler, av eget tiltak
beslutter å redusere med 2,65 % engrosprisen på alle reseptpliktige legemidler som er underlagt
bestemmelser om at legemidlene tillates markedsført først etter at vedkommende myndighet har
godkjent en bestemt pris, samt bestemmelser om at prisøkning kan foretas først etter at
vedkommende myndighet har godkjent dette, og som koster mer enn 3000 islandske kroner, med
sikte på å senke legemiddelprisene overfor offentligheten i samsvar med de priser som gjelder i
nabolandene, og for å redusere de statlige legemiddelutgifter?

b. Er en slik ensidig beslutning truffet av vedkommende myndighet forenlig med rådsdirektiv 89/
105/EØF?

c. Har det betydning for besvarelsen av dette spørsmålet om det er mulig å søke om tillatelse til å
øke prisene på bestemte preparater til tross for den generelle beslutningen om å senke
engrosprisene?

2. a. Skal artikkel 2 nr. 2 i rådsdirektiv 89/105/EØF tolkes slik at en ensidig beslutning truffet av
vedkommende myndighet, som i tilfellet nevnt i spørsmål 1, er ensbetydende med at vedkommende
myndighet ikke tillater markedsføring av et legemiddel til en bestemt pris?

b. Dersom dette er tilfellet, og dersom det er mulig å søke om tillatelse til å øke prisene på bestemte
preparater til tross for den generelle beslutningen om å senke engrosprisene, får dette betydning
for kravet om at vedkommende myndighet skal begrunne sitt vedtak og at grossisten skal
underrettes om den klageadgang som foreligger samt fristene som gjelder for slik klage?

98/EØS/35/04
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1306 – Berkshire Hathaway/General Re)

1. Kommisjonen mottok 20. august 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Berkshire Hathaway overtar
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele General Re Corpora-
tion, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Berkshire Hathaway: holdingselskap med datterforetak hovedsakelig innen forsikring og
gjenforsikring,

- General Re Corporation: holdingselskap for global gjenforsikring og risikoforvaltning i
tilknytning til dette.

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 269 av 28.8.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1306 – Berkshire Hathaway/General Re, til følgende
adresse:

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

98/EØS/35/05

(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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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1221 – Rewe/Meinl)

1. Kommisjonen mottok 25. august 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Rewe Internationale Beteiligungs
Gesellschaft mbH, Köln, som kontrolleres av Rewe-gruppen (Rewe), overtar kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Julius Meinl AG, Wien (Meinl), ved kjøp
av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Rewe: handelsvirksomhet, særlig detaljhandel med dagligvarer,

- Meinl: handelsvirksomhet, særlig detaljhandel med dagligvarer i Østerrike.

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 272 av 1.9.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/M.1221 – Rewe/Meinl, til følgende adresse:

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

98/EØS/35/06

(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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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1262 – Cebeco/Plukon)

1. Kommisjonen mottok 21. august 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Cebeco Handelsraad U.A. (Cebeco)
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Plukon Beheer
B.V. (Plukon), ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Cebeco: utvikling og salg av råvarer fra landbruket, samt bearbeiding og salg av ferdigprodukter
fra landbruket,

- Plukon: slakting av fjørfe samt bearbeiding og salg av fjørfeprodukter.

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 272 av 1.9.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/M.1262 – Cebeco/Plukon, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1292 – Continental/ITT)

1. Kommisjonen mottok 20. august 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Continental AG (Continental)
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over virksomheten til
foretaket ITT Industries, Inc. (ITT) innen bremser og understell, ved kjøp av aksjer og aktiva.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Continental: dekk, bilsystemer, tekniske produkter,

- ITT: bremsesystemer for personbiler.

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.

(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.

98/EØS/35/07

98/EØS/35/08
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Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr.
C 272 av 1.9.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse IV/M.1292 – Continental/ITT, til følgende adresse:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1121 – Alcatel/Thomson SA – Thomson CSF)

Kommisjonen vedtok 25.5.1998 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav
b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på fransk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CFR”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 398M1121.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1139 – DLJ/FM Holdings)

Kommisjonen vedtok 28.4.1998 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 398M1139.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

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

(Sak nr. IV/M.1185 – Alcatel/Thomson CSF - SCS)

Kommisjonen vedtok 4.6.1998 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning og
å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på fransk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CFR”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 398M1185.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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