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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1282 - Retevisión Móvil)

1. Kommisjonen mottok 1. oktober 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene STET Mobile Holding, som
kontrolleres av Telecom Italia, Grupo Eléctrico de Communicaciones, S.A. (GET), som kontrolleres
av Endesa, og Unión Fenosa Inversiones S.A. oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det nyopprettede selskapet Retevisión Móvil, S.A.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Telecom Italia: den største teleoperatøren i Italia,

- Endesa: ledende produsent og distributør av elektrisitet i Spania, som også har virksomhet på
området telekommunikasjon gjennom GET,

- Unión Fenosa: produksjon og distribusjon av elektrisitet i Spania.

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 307 av 7.10.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1282 - Retevisión Móvil, 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

(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/41/01
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1132 – BT/ESB)

Kommisjonen vedtok 19.5.1998 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 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 398M1132.
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.1161 – Alcoa/Alumax)

Kommisjonen vedtok 28.5.1998 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 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 398M1161.
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

98/EØS/41/02
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1168 – DHL/Deutshce Post)

Kommisjonen vedtok 26.6.1998 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 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 398M1168.
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.1276 – NEC/PBN)

Kommisjonen vedtok 3.9.1998 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 398M1276.
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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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1254 - Dexia/Argentaria/Credito Local)

1. Kommisjonen mottok 25. september 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Dexia og Argentaria overtar
felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Banco de Credito
Local.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Dexia: bank og finans, hovedsakelig lån til lokale myndigheter og offentlige organer,

- Argentaria: bank og finans,

- Banco de Credito Local: lån til lokale myndigheter.

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 306 av 6.10.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1254 - Dexia/Argentaria/Credito Local, 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.1293 - BP/Amoco)

1. Kommisjonen mottok 24. september 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene The British Petroleum Com-
pany p.l.c. (BP) og Amoco Corporation (Amoco) fusjonerer som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav a).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- BP: leting etter, produksjon, raffinering, markedsføring og transport av råolje, naturgass og
petrokjemikalier, produkter knyttet til solenergi,

- Amoco: leting etter, produksjon, raffinering, markedsføring og transport av råolje, naturgass
og petrokjemikalier, produkter knyttet til solenergi.

(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/41/06
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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 306 av 6.10.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1293 - BP/Amoco, 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.1319 - Smurfit Condat/CVC)

1. Kommisjonen mottok 24. september 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Papier 97, S.A., som tilhører
gruppen CVC Capital Partners Europe, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over hele Smurfit Condat, S.A.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Papier 97, S.A.: holdingselskap,

- CVC Capital Partners Europe: investeringsrådgiver,

- Smurfit Condat, S.A.: trefritt papir og trepaller.

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 305 av 3.10.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1319 - Smurfit Condat/CVC, 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

(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/41/08
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Nr. 41/6

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1273 – Credit Suisse/Nikko/MSA)

Kommisjonen vedtok 14.8.1998 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 398M1273.
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.1296 – Norske Skog/Abitibi/Hansol)

Kommisjonen vedtok 14.9.1998 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 398M1296.
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

98/EØS/41/09
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1318 - Constructor/Dexion)

1. Kommisjonen mottok 29. september 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Constructor Group SA, som
tilhører Aker-konsernet, og Dexion Group Ltd,. som tilhører Apax Partners & Co Ventures Ltd,
oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Constructor
Dexion, ved kjøp av aksjer i et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Constructor Group S.A.: materiallagring og håndteringssystemer,

- Dexion Group Ltd.: materiallagring og håndteringssystemer.

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 308 av 8.10.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1318 - Constructor/Dexion, 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/41/11

(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.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998

 00

Nr. 41/8

Statsstøtte
Sak nr. C 38/98

Frankrike

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling i henhold til EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte til foretaket Kimberley Clark/Scott Group, se EFT nr. C 301 av 30.9.1998.

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 IV/H/2
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel
Faks: (+ 32 2) 296 98 16

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike.

Statsstøtte
Sak nr. C 52/98

Østerrike

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling i henhold til EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte til foretaket Ergee Textilwerk GmbH, se EFT nr. C 298 av 26.9.1998.

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 IV/G/5
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel
Faks: (+ 32 2) 296 98 16

Merknadene vil bli oversendt til Østerrike.

98/EØS/41/12
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR
VANDREARBEIDERE

Ved beregning av de årlige gjennomsnittsutgifter tas det ikke hensyn til reduksjonen på 20 % nevnt i
artikkel 94 nr. 2 og artikkel 95 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72.

Netto gjennomsnittsutgifter per måned er redusert med 20 %.

GJENNOMSNITTSUTGIFTER TIL NATURALYTELSER - 1993( 1)

I. Anvendelse av artikkel 94 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1993 til familiemedlemmer som nevnt i artikkel 19
nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

Italia ITL  2 564 275 ITL 170 950
Portugal PTE      70 951 PTE    4 730

II. Anvendelse av artikkel 95 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1993 i henhold til artikkel 28 og 28a i rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

Italia ITL  3 374 263 ITL 224 950
Portugal PTE    133 881 PTE    8 925

GJENNOMSNITTSUTGIFTER TIL NATURALYTELSER - 1994( 2)

I. Anvendelse av artikkel 94 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1994 til familiemedlemmer som nevnt i artikkel 19
nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

Italia ITL  2 778 431 ITL 185 230
Portugal PTE      73 875 PTE    4 925

(1) Gjennomsnittsutgifter for Spania: EFT nr. C 123 av 19.5.1995.

Gjennomsnittsutgifter for Luxembourg og Nederland: EFT nr. C 262 av 7.10.1995.

Gjennomsnittsutgifter for Belgia og Frankrike: EFT nr. C 118 av 23.4.1996.

Gjennomsnittsutgifter for Det forente kongerike: EFT nr. C 216 av 26.7.1996.

Gjennomsnittsutgifter for Hellas og Irland: EFT nr. C 73 av 8.3.1997.

Gjennomsnittsutgifter for Tyskland: EFT nr. C 170 av 5.6.1997.

(2) Gjennomsnittsutgifter for Spania: EFT nr. C 216 av 26.7.1996.

Gjennomsnittsutgifter for Belgia, Irland, Nederland og Østerrike: EFT nr. C 78 av 8.3.1997.

Gjennomsnittsutgifter for Det forente kongerike: EFT nr. C 170 av 5.6.1997.

Gjennomsnittsutgifter for Frankrike, Luxembourg og Sverige: EFT nr. C 300 av 1.10.1997.

Gjennomsnittsutgifter for Tyskland, Hellas og Norge: EFT nr. C 18 av 21.1.1998.
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II. Anvendelse av artikkel 95 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1994 i henhold til artikkel 28 og 28a i rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

Italia ITL  3 634 104 ITL 242 270
Portugal PTE    139 719 PTE    9 315

GJENNOMSNITTSUTGIFTER TIL NATURALYTELSER - 1995( 3)

I. Anvendelse av artikkel 94 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1995 til familiemedlemmer som nevnt i artikkel 19
nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

Italia ITL  2 806 215 ITL 187 080
Portugal PTE      79 995 PTE    5 333

II. Anvendelse av artikkel 95 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1995 i henhold til artikkel 28 og 28a i rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

Italia ITL  3 678 598 ITL  245 240
Portugal PTE    152 572 PTE   10 171

(3) Gjennomsnittsutgifter for Spania: EFT nr. C 170 av 5.6.1997.

Gjennomsnittsutgifter for Luxembourg og Nederland: EFT nr. C 300 av 1.10.1997.

Gjennomsnittsutgifter for Belgia, Irland og Det forente kongerike: EFT nr. C 18 av 21.1.1998.
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GJENNOMSNITTSUTGIFTER TIL NATURALYTELSER - 1996

I. Anvendelse av artikkel 94 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1996 til familiemedlemmer som nevnt i artikkel 19
nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

Spania ESP  83 194 ESP  5 546
Luxembourg FRL  73 330 FRL  4 889

II. Anvendelse av artikkel 95 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes for naturalytelser gitt i 1996 i henhold til artikkel 28 og 28a i rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

Spania ESP  343 020 ESP  22 868
Luxembourg FRL  177 581 FRL  11 839
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98-0364-NL

98-0367-NL

98-0368-UK

98-0366-FIN

98-0369-UK

98-0370-UK

98-0371-UK

98-0373-F

98-0374-B

98-0372-UK

98-0375-D

98-0376-F

98-0377-P

98-0380-NL

98-0381-D

98-0378-P

98-0379-P

98-0382-S

(3)(4)(5)

11.11.1998

11.11.1998

16.11.1998

5.11.1998

16.11.1998

13.11.1998

13.11.1998

19.11.1998

23.11.1998

18.11.1998

20.11.1998

20.11.1998

27.11.1998

25.11.1998

27.11.1998

27.11.1998

27.11.1998

30.11.1998

Fjerde endring av VVR-forskrift om standarder for
god framstillingspraksis i fôrvaresektoren

Forslag til endring av destruksjonsloven med hensyn
til kostnadene forbundet med å uskadeliggjøre
spesifikt høyrisikomateriale

Første endring til den britiske farmakopé 1998

Vedtak i landbruks- og skogbruksministeriet om
konserveringsmidler for friske fôrvekster

Første endring til den britiske farmakopé (veterinær-
preparater) 1998

MPT 1709 (grunnstandard: EN 300 198 (des. 97))
DRRS-parametre for overføring av digitale signaler og
analoge videosignaler på frekvens 23 GHz

MPT 1714 (grunnstandard: EN 300 197 (des. 97))
DRRS-parametre for overføring av digitale signaler og
analoge videosignaler på frekvens 38 GHz

Forskrift om bruk av tekniske hjelpestoffer i brygge-
virksomhet

Ministeriell forskrift om godkjenning av nye spredere
og dyser til bruk på belgisk territorium

MPT 1717 (grunnstandarder: EN 300 630, ETS 300
631) Ytelsesspesifikasjoner for lavkapasitets digitale
radiorelésystemer på frekvensbånd 1350 - 1375 MHz
parret med 1492 - 1517 MHz

Første endring av forskrift om behandlingsanlegg for
vannforurensende stoffer og spesialanlegg (VAwS)

Forskrift om godkjenning av bestemmelser som
utfyller og endrer sikkerhetsforskriftene om
forebygging av brann og nødsituasjoner i offentlige
bygninger

Utkast til forskrift om transport, oppbevaring, hånd-
tering og distribusjon av verdipapirer

Forskrift om private vaktselskaper og etterforsk-
ningsbyråer og tilknyttede sertifiseringsregler

Den tyske farmakopé 1999 (DAB 1999) (kun
nasjonale bestemmelser)

Utkast til forskrift om vilkår for drift og forvaltning
av sentraler for godkjenning og kontroll av tyveri- og
innbruddsalarmer og installering, drift, vedlikehold og
styring av sikkerhetssystemer

Utkast til forskrift om plikt til privat forsikrings-
dekning for barer og restauranter

Brannfarlig gass i løs beholder

Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

- 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)
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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.
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