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EØS-ORGANER
 EØS-KOMITEEN

EØS-KOMITEEN HAR -

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

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
33/96 av 31. mai 1996(1).

Avtalens vedlegg IV er endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
81/97 av 12. november 1997(2).

Det må foretas visse endringer av teknisk art i avtalens vedlegg
IV og vedlegg II kapittel IV.

Kommisjonsdirektiv 96/60/EF av 19. september 1996 om
gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til
energimerking av kombinerte hushaldsvaskemaskiner/-tørke-
tromlar(3) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

1. Avtalens vedlegg II kapittel IV endres som fastsatt i kapittel
I i vedlegget til denne beslutning.

2. Avtalens vedlegg IV endres som fastsatt i kapittel II i
vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsdirektiv 96/60/EF på islandsk og norsk,
som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning,
har samme gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. april 1998, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel
103 nr. 1.

Artikkel 4

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 22/98
av 31. mars 1998

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

Utferdiget i Brussel, 31. mars 1998.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

(1) EFT nr. L 237 av 19.9.1996, s. 25, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 41
av 19.9.1996, s. 9.

(2) EFT nr. L 134 av 7.5.1998, s. 10, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 18 av
7.5.1998, s. 76.

(3) EFT nr. L 266 av 18.10.1996, s. 1.

98/EØS/52/01
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I I avtalens vedlegg II kapittel IV gjøres følgende endringer:

Artikkel 1

I nr. 4 (rådsdirektiv 92/75/EØF) utgår ordene “, endret ved:”.

Artikkel 2

1. Et nytt tillegg 1 med følgende overskrift tilføyes til avtalens
vedlegg II:

“Tillegg 1

ENERGIETIKETTER”

2. Et nytt tillegg 2 med følgende overskrift tilføyes til avtalens
vedlegg II:

“Tillegg 2

ENERGITABELLER”

Artikkel 3

1. Teksten til nr. 4 første strekpunkt (kommisjonsdirektiv 94/
2/EF), unntatt teksten til etikettene og tabellene, erstattes med
følgende:

“4a. 394 L 0002: Kommisjonsdirektiv 94/2/EF av 21. januar
1994 om nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv
92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap,
frysere og kombinasjoner av slike (EFT nr. L 45 av 17.2.1994,
s. 1).

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

a) Vedlegg I til kommisjonsdirektiv 94/2/EF utfylles med
teksten i tillegg 1 del 1 til avtalens vedlegg II.

VEDLEGG

til komiteens beslutning nr. 22/98

b) Vedlegg VI til kommisjonsdirektiv 94/2/EF utfylles
med teksten i tillegg 2 del 1 til avtalens vedlegg II.”

2. Teksten til etikettene i tilpasning a) til nr. 4 første strekpunkt
(kommisjonsdirektiv 94/2/EF) blir del 1 i tillegg 1 til avtalens
vedlegg II, og følgende tilføyes som overskrift til del 1 i tillegg 1:

“Del 1

Kommisjonsdirektiv 94/2/EF
(kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike)”

3. Teksten til tabellene i tilpasning b) til nr. 4 første strekpunkt
(kommisjonsdirektiv 94/2/EF) blir del 1 i tillegg 2 til avtalens
vedlegg II, og følgende tilføyes som overskrift til del 1 i tillegg 2:

“Del 1

Kommisjonsdirektiv 94/2/EF
(kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike)”

Artikkel 4

1. Teksten til nr. 4 annet strekpunkt (kommisjonsdirektiv 95/
12/EF), unntatt teksten til etikettene og tabellene, erstattes med
følgende:

“4b. 395 L 0012: Kommisjonsdirektiv 95/12/EF av 23. mai 1995
om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med
omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner (EFT
nr. L 136 av 21.6.1995, s. 1).

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

a) Vedlegg I til kommisjonsdirektiv 95/12/EF utfylles
med teksten i tillegg 1 del 2 til avtalens vedlegg II.

b) Vedlegg V til kommisjonsdirektiv 95/12/EF utfylles
med teksten i tillegg 2 del 2 til avtalens vedlegg II.”
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2. Teksten til etikettene i tilpasning a) til nr. 4 annet strekpunkt
(kommisjonsdirektiv 95/12/EF) blir del 2 i tillegg 1 til avtalens
vedlegg II, og følgende tilføyes som overskrift til del 2 i tillegg 1:

“Del 2

Kommisjonsdirektiv 95/12/EF
(husholdningsvaskemaskiner)”

3. Teksten til tabellene i tilpasning b) til nr. 4 annet strekpunkt
(kommisjonsdirektiv 95/12/EF) blir del 2 i tillegg 2 til avtalens
vedlegg II, og følgende tilføyes som overskrift til del 2 i tillegg 2:

“Del 2

Kommisjonsdirektiv 95/12/EF
(husholdningsvaskemaskiner)”

Artikkel 5

1. Teksten til nr. 4 tredje strekpunkt (kommisjonsdirektiv
95/13/EF), unntatt teksten til etikettene og tabellene, erstattes
med følgende:

“4c. 395 L 0013: Kommisjonsdirektiv 95/13/EF av 23. mai 1995
om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med
omsyn til energimerking av hushaldstørketromlar (EFT nr.
L 136 av 21.6.1995, s. 28).

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

a) Vedlegg I til kommisjonsdirektiv 95/13/EF utfylles
med teksten i tillegg 1 del 3 til avtalens vedlegg II.

b) Vedlegg V til kommisjonsdirektiv 95/13/EF utfylles
med teksten i tillegg 2 del 3 til avtalens vedlegg II.”

2. Teksten til etikettene i tilpasning a) til nr. 4 tredje strekpunkt
(kommisjonsdirektiv 95/13/EF) blir del 3 i tillegg 1 til avtalens
vedlegg II, og følgende tilføyes som overskrift til del 3 i tillegg 1:

“Del 3

Kommisjonsdirektiv 95/13/EF
(husholdningstørketromler)”

3. Teksten til tabellene i tilpasning b) til nr. 4 tredje strekpunkt
(kommisjonsdirektiv 95/13/EF) blir del 3 i tillegg 2 til avtalens
vedlegg II, og følgende tilføyes som overskrift til del 3 i tillegg 2:

“Del 3

Kommisjonsdirektiv 95/13/EF
(husholdningstørketromler)”

Artikkel 6

Etter nr. 4c (kommisjonsdirektiv 95/13/EF) skal nytt nr. 4d lyde:

“4d. 396 L 0060: Kommisjonsdirektiv 96/60/EF av
19. september 1996 om gjennomføringsreglar for
rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av
kombinerte hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar (EFT nr.
L 266 av 18.10.1996, s. 1).

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

a) Vedlegg I til kommisjonsdirektiv 96/60/EF utfylles
med teksten i tillegg 1 del 4 til avtalens vedlegg II.

b) Vedlegg V til kommisjonsdirektiv 96/60/EF utfylles
med teksten i tillegg 2 del 4 til avtalens vedlegg II.”

Artikkel 7

1. Følgende tilføyes som del 4 i tillegg 1 til avtalens vedlegg II:

“Del 4

Kommisjonsdirektiv 96/60/EF
(kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler)
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2. Følgende tilføyes som del 4 i tillegg 2 til avtalens vedlegg II:

“Del 4

Kommisjonsdirektiv 96/60/EF
(kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler)

Merknad EN NO IS
Etikett Opplysnings- Postordre-

skjema salg

Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III
x Energy Energi Orka
x Washer-drier Kombinert vaske- Þvottavél - þurrkari

og tørkemaskin
I 1 Manufacturer Merke Framleiðandi
II 2 Model Modell Gerð
x More efficient Lavt forbruk Góð nýtni
x Less efficient Høyt forbruk Slæm nýtni

3 1 Energy efficiency Relativ energibruk ....... Orkunýtniflokkur ......
class....... on a scale på skalaen A á kvarðanum A
of A (more efficient) (lavt forbruk) (góð nýtni)
to G (less efficient)  til G (høyt forbruk) til  G (slæm nýtni)

V Energy consumption Energiforbruk Orkunotkun
V kWh kWh kWh

5 2 Energy consumption Energibruk til vasking, Orkunotkun við þvott,
for washing, spinning sentrifugering og tørking  þeytivindingu og þurrkun
and drying.

x (To wash and dry (ved 60 ºC vasking og (Til að þvo og þurrka
a full capacity wash tørking med full þvott á 60 ºC-
load at 60 ºC)   kapasitetsutnyttelse) þvottalotu miðað við

leyfilegt hámarksmagn taus)
VI Washing (only) Vask og sentrifugering Þvottur og þeytivinding

kWh kWh kWh
6 3 Energy consumption Energibruk pr vask  Orkunotkun við þvott

for washing and og sentrifugering alene og þeytivindingu
spinning only eingöngu

x Actual consumption Den faktiske energi- Raunnotkun fer
will depend on how bruken avhenger av eftir því hvernig
the appliance is used hvordan vaske- og tørke- tækið er notað

maskinen brukes
VII Washing performance Vaskeevne Þvottahæfni

A (higher) A (høy) A (meiri) til
G (lower) G (lav)   G (minni)

7 4 Washing performance Vaskeevne ….... på Þvottahæfnisflokkur.........
class ...... on a scale of  skalaen fra A (høy) á kvarðanum
A (higher) to  til G (lav) A (meiri) til
G (lower)    G (minni)
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Merknad EN NO IS
Etikett Opplysnings- Postordre

skjema salg
Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg II

8 5 Water remaining Restvanninnhold Leifar raka að lokinni
after spin …...% etter sentrifugering þeytivindingu …..%
(as a proportion of …...% (i forhold til (hlutfall af þurrvigt þvottar)
dry weight of wash) vekten av tørt tøy)

VIII 9 6 Spin speed  (rpm) Sentrifugerings- Snúningshraði vindu
hastighet (omdr/min) (snún. á mín.)

IX/X 10/11 7/8 Capacity (cotton) kg Kapasitet (bomull) kg Afköst (baðmull) kg
X 10 7 Washing Vasking Þvottur
IX 11 8 Drying Tørking Þurrkun
XI Water consumption Vannforbruk (totalt) Vatnsnotkun (alls)

(total) (totalt)
12 9 Water consumption Vannforbruk vasking,  Vatnsnotkun við þvott,

 washing, spinning and og tørking þeytivindingu og
dryingsentrifugering þurrkun

13 10 Water consumption Vannforbruk til vask- Vatnsnotkun við þvott
for washing and og sentrifugering alene og þeytivindingu
spinning only   eingöngu

14 Washing and drying time Vaske- og tørketid Þvotta- og þurrktími
16 11 Estimated annual Anslått årlig forbruk Áætluð ársnotkun

consumption for a foren husstand på fyrir fjögurra manna
4-person household,  fire personer som alltid fjölskyldu sem ætíð
always using the drier tørker tøyet i maskinen   notar þurrkara
 (200 cycles) (200 ganger)  (200 þvottalotur)

17 12 Estimated annual Anslått årlig forbruk Áætluð ársnotkun
consumption for a foren husstand på fyrir fjögurra manna
4-person household,  fire personer som aldri fjölskyldu sem aldrei
never using the drier tørker tøyet i maskinen   notar þurrkara
 (200 cycles) (200 ganger)  (200 þvottalotur)

XII 18 13 Noise  (dB(A) re 1 pW) Lydnivå dB(A)  (Støy) Hávaði (dB(A) re 1 pW)
x 18 13 Washing Vasking Þvottur
x 18 13 Spinning Sentrifugering Þeytivinding
x 18 13 Drying Tørking Þurrkun
x Further information Produktbrosjyrene Nánari upplýsingar

is contained in inneholder ytterligere er að finna í bæklingum
product brochures   opplysninger   sem fylgja vörunum

x Norm EN 50229 Europeisk standard Staðall EN 50229
EN 50229

x Washer-drier Label Direktiv 96/60/EF Tilskipun 96/60/EB
Directive  96/60/EC  om energimerking um merkingar þvottavéla-

av kombinerte vaske- þurrkara
og tørkemaskiner

                                             ”.
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II I avtalens vedlegg IV gjøres følgende endringer:

Artikkel 8

I nr. 11 (rådsdirektiv 92/75/EØF) utgår ordene “, endret ved:”.

Artikkel 9

1. Et nytt tillegg 5 med følgende overskrift tilføyes til avtalens
vedlegg IV:

“Tillegg 5

ENERGIETIKETTER”

2. Et nytt tillegg 6 med følgende overskrift tilføyes til avtalens
vedlegg IV:

“Tillegg 6

ENERGITABELLER”

Artikkel 10

1. Teksten til nr. 11 første strekpunkt (kommisjonsdirektiv
94/2/EF), unntatt teksten til etikettene og tabellene, erstattes
med følgende:

“11a.394 L 0002: Kommisjonsdirektiv 94/2/EF av 21. januar
1994 om nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv
92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap,
frysere og kombinasjoner av slike (EFT nr. L 45 av 17.2.1994,
s. 1).

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

a) Vedlegg I til kommisjonsdirektiv 94/2/EF utfylles med
teksten i tillegg 5 del 1 til avtalens vedlegg IV.

b) Vedlegg VI til kommisjonsdirektiv 94/2/EF utfylles
med teksten i tillegg 6 del 1 til avtalens vedlegg IV.”

2. Teksten til etikettene i tilpasning a) til nr. 11 første
strekpunkt (kommisjonsdirektiv 94/2/EF) blir del 1 i tillegg 5 til
avtalens vedlegg IV, og følgende tilføyes som overskrift til del 1 i
tillegg 5:

“Del 1

Kommisjonsdirektiv 94/2/EF
(kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike)”

3. Teksten til tabellene i tilpasning b) til nr. 11 første strekpunkt
(kommisjonsdirektiv 94/2/EF) blir del 1 i tillegg 6 til avtalens
vedlegg IV, og følgende tilføyes som overskrift til del 1 i tillegg 6:

“Del 1

Kommisjonsdirektiv 94/2/EF
(kjøleskap, frysere og kombinasjoner av slike)”

Artikkel 11

1. Teksten til nr. 11 annet strekpunkt (kommisjonsdirektiv
95/12/EF), unntatt teksten til etikettene og tabellene, erstattes
med følgende:

“11b.395 L 0012: Kommisjonsdirektiv 95/12/EF av 23. mai 1995
om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med
omsyn til energimerking av hushaldsvaskemaskiner (EFT
nr. L 136 av 21.6.1995, s. 1).

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

a) Vedlegg I til kommisjonsdirektiv 95/12/EF utfylles
med teksten i tillegg 5 del 2 til avtalens vedlegg IV.

b) Vedlegg V til kommisjonsdirektiv 95/12/EF utfylles
med teksten i tillegg 6 del 2 til avtalens vedlegg IV.”

2. Teksten til etikettene i tilpasning a) til nr. 11 annet
strekpunkt (kommisjonsdirektiv 95/12/EF) blir del 2 i tillegg 5 til
avtalens vedlegg IV, og følgende tilføyes som overskrift til del 2 i
tillegg 5:

“Del 2

Kommisjonsdirektiv 95/12/EF
(husholdningsvaskemaskiner)”

3. Teksten til tabellene i tilpasning b) til nr. 11 annet strekpunkt
(kommisjonsdirektiv 95/12/EF) blir del 2 i tillegg 6 til avtalens
vedlegg IV, og følgende tilføyes som overskrift til del 2 i tillegg 6:

“Del 2

Kommisjonsdirektiv 95/12/EF
(husholdningsvaskemaskiner)”

Artikkel 12

1. Teksten til nr. 11 tredje strekpunkt (kommisjonsdirektiv
95/13/EF), unntatt teksten til etikettene og tabellene, erstattes
med følgende:

“11c.395 L 0013: Kommisjonsdirektiv 95/13/EF av 23. mai 1995
om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med
omsyn til energimerking av hushaldstørketromlar (EFT
nr. L 136 av 21.6.1995, s. 28).
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Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål
gjelde med følgende tilpasninger:

a) Vedlegg I til kommisjonsdirektiv 95/13/EF utfylles
med teksten i tillegg 5 del 3 til avtalens vedlegg IV.

b) Vedlegg V til kommisjonsdirektiv 95/13/EF utfylles
med teksten i tillegg 6 del 3 til avtalens vedlegg IV.”

2. Teksten til etikettene i tilpasning a) til nr. 11 tredje
strekpunkt (kommisjonsdirektiv 95/13/EF) blir del 3 i tillegg 5
til avtalens vedlegg IV, og følgende tilføyes som overskrift til del
3 i tillegg 5:

“Del 3

Kommisjonsdirektiv 95/13/EF
(husholdningstørketromler)”

3. Teksten til tabellene i tilpasning b) til nr. 11 tredje
strekpunkt (kommisjonsdirektiv 95/13/EF) blir del 3 i tillegg 6
til avtalens vedlegg IV, og følgende tilføyes som overskrift til del
3 i tillegg 6:

“Del 3

Kommisjonsdirektiv 95/13/EF
(husholdningstørketromler)”

Artikkel 13

Etter nr. 11c (kommisjonsdirektiv 95/13/EF) skal nytt nr. 11d
lyde:

“11d.396 L 0060: Kommisjonsdirektiv 96/60/EF av
19. september 1996 om gjennomføringsreglar for
rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til energimerking av
kombinerte hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar (EFT nr.
L 266 av 18.10.1996, s. 1).

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

a) Vedlegg I til kommisjonsdirektiv 96/60/EF utfylles
med teksten i tillegg 5 del 4 til avtalens vedlegg IV.

b) Vedlegg V til kommisjonsdirektiv 96/60/EF utfylles
med teksten i tillegg 6 del 4 til avtalens vedlegg IV.”

Artikkel 14

1. Følgende tilføyes som del 4 i tillegg 5 til avtalens vedlegg
IV:

“Del 4

Kommisjonsdirektiv 96/60/EF
(kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler)
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2. Følgende tilføyes som del 4 i tillegg 6 til avtalens vedlegg IV:

“Del 4

Kommisjonsdirektiv 96/60/EF
(kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler)

Merknad EN NO IS
Etikett Opplysnings- Postordre-

skjema salg

Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III
x Energy Energi Orka
x Washer-drier Kombinert vaske- Þvottavél - þurrkari

og tørkemaskin
I 1 Manufacturer Merke Framleiðandi
II 2 Model Modell Gerð
x More efficient Lavt forbruk Góð nýtni
x Less efficient Høyt forbruk Slæm nýtni

3 1 Energy efficiency Relativ energibruk ....... Orkunýtniflokkur ......
class....... on a scale på skalaen A á kvarðanum A
of A (more efficient) (lavt forbruk) (góð nýtni)
to G (less efficient)  til G (høyt forbruk) til  G (slæm nýtni)

V Energy consumption Energiforbruk Orkunotkun
V kWh kWh kWh

5 2 Energy consumption Energibruk til vasking, Orkunotkun við þvott,
for washing, spinning sentrifugering og tørking  þeytivindingu og þurrkun
and drying.

x (To wash and dry (ved 60 ºC vasking og (Til að þvo og þurrka
a full capacity wash tørking med full þvott á 60 ºC-
load at 60 ºC)   kapasitetsutnyttelse) þvottalotu miðað við

leyfilegt hámarksmagn taus)
VI Washing (only) Vask og sentrifugering Þvottur og þeytivinding

kWh kWh kWh
6 3 Energy consumption Energibruk pr vask  Orkunotkun við þvott

for washing and og sentrifugering alene og þeytivindingu
spinning only eingöngu

x Actual consumption Den faktiske energi- Raunnotkun fer
will depend on how bruken avhenger av eftir því hvernig
the appliance is used hvordan vaske- og tørke- tækið er notað

maskinen brukes
VII Washing performance Vaskeevne Þvottahæfni

A (higher) A (høy) A (meiri) til
G (lower) G (lav)   G (minni)

7 4 Washing performance Vaskeevne ….... på Þvottahæfnisflokkur.........
class ...... on a scale of  skalaen fra A (høy) á kvarðanum
A (higher) to  til G (lav) A (meiri) til
G (lower)    G (minni)
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Merknad EN NO IS
Etikett Opplysnings- Postordre

skjema salg
Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg II

8 5 Water remaining Restvanninnhold Leifar raka að lokinni
after spin …...% etter sentrifugering þeytivindingu …..%
(as a proportion of …...% (i forhold til (hlutfall af þurrvigt þvottar)
dry weight of wash) vekten av tørt tøy)

VIII 9 6 Spin speed  (rpm) Sentrifugerings- Snúningshraði vindu
hastighet (omdr/min) (snún. á mín.)

IX/X 10/11 7/8 Capacity (cotton) kg Kapasitet (bomull) kg Afköst (baðmull) kg
X 10 7 Washing Vasking Þvottur
IX 11 8 Drying Tørking Þurrkun
XI Water consumption Vannforbruk (totalt) Vatnsnotkun (alls)

(total) (totalt)
12 9 Water consumption Vannforbruk vasking,  Vatnsnotkun við þvott,

 washing, spinning and og tørking þeytivindingu og
dryingsentrifugering þurrkun

13 10 Water consumption Vannforbruk til vask- Vatnsnotkun við þvott
for washing and og sentrifugering alene og þeytivindingu
spinning only   eingöngu

14 Washing and drying time Vaske- og tørketid Þvotta- og þurrktími
16 11 Estimated annual Anslått årlig forbruk Áætluð ársnotkun

consumption for a foren husstand på fyrir fjögurra manna
4-person household,  fire personer som alltid fjölskyldu sem ætíð
always using the drier tørker tøyet i maskinen   notar þurrkara
 (200 cycles) (200 ganger)  (200 þvottalotur)

17 12 Estimated annual Anslått årlig forbruk Áætluð ársnotkun
consumption for a foren husstand på fyrir fjögurra manna
4-person household,  fire personer som aldri fjölskyldu sem aldrei
never using the drier tørker tøyet i maskinen   notar þurrkara
 (200 cycles) (200 ganger)  (200 þvottalotur)

XII 18 13 Noise  (dB(A) re 1 pW) Lydnivå dB(A)  (Støy) Hávaði (dB(A) re 1 pW)
x 18 13 Washing Vasking Þvottur
x 18 13 Spinning Sentrifugering Þeytivinding
x 18 13 Drying Tørking Þurrkun
x Further information Produktbrosjyrene Nánari upplýsingar

is contained in inneholder ytterligere er að finna í bæklingum
product brochures   opplysninger   sem fylgja vörunum

x Norm EN 50229 Europeisk standard Staðall EN 50229
EN 50229

x Washer-drier Label Direktiv 96/60/EF Tilskipun 96/60/EB
Directive  96/60/EC  om energimerking um merkingar þvottavéla-

av kombinerte vaske- þurrkara
og tørkemaskiner

                                             ”.
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KOMMISJONSDIREKTIV 96/60/EF

av 19. september 1996

om gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 92/75/EØF med omsyn til
energimerking av kombinerte hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar(*)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 92/75/EØF av 22. september 1992
om angivelse av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk
ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger(1 ),
særleg artikkel 9 og 12, og

ut frå desse synsmåtane:

Elektrisitetsforbruket til kombinerte vaskemaskiner/tørketromlar
utgjer ein monaleg del av det samla forbruket av energi i
Fellesskapet. Energiforbruket til slike apparat kan reduserast
mykje.

Betre vaskeevne fører ofte til at det vert nytta meir vatn og
energi. Opplysningar om vaskeevna til eit apparat er nyttige når
forbruket av vatn og energi skal vurderast. Slike opplysningar
gjer det lettare for forbrukarane å velje apparat som sikrar at
energien vert utnytta på ein rasjonell måte.

Fellesskapet stadfestar at det er interessert i ei internasjonal
standardiseringsordning som kan gje opphav til standardar som
faktisk vert nytta av alle partar i den internasjonale handelen, og
som kan stette dei krava som fellesskapspolitikken stiller, og
oppmodar dei europeiske standardiseringsorganisasjonane om å
føre vidare samarbeidet med dei internasjonale standardiserings-
organisasjonane.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) og Det
europeiske utvalet for elektroteknisk standardisering (CENELEC)
er godkjende som kompetente organ når det gjeld å vedta
harmoniserte standardar etter dei overordna retningslinjene for
samarbeidet mellom Kommisjonen og dei to organa som vart
underskrivne 13. november 1984. I dette direktivet er ein
harmonisert standard ein teknisk spesifikasjon (ein europeisk

standard eller eit harmoniseringsdokument) som er vedteken av
CENELEC etter oppdrag frå Kommisjonen i samsvar med
rådsdirektiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjons-
prosedyre for standarder og tekniske forskrifter(2 ), sist endra
ved kommisjonsvedtak 96/139/EF(3 ), og etter dei førnemnde
overordna retningslinjene.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå det utvalet som vart oppnemnt ved artikkel 10 i
direktiv 92/75/EØF -

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

1. Dette direktivet skal nyttast på nettdrivne kombinerte
hushaldsvaskemaskiner/-tørketromlar. Apparat som òg kan
drivast med andre energikjelder, er ikkje omfatta av dette direktivet.

2. Dei obligatoriske opplysningane som er fastsette i dette
direktivet, skal utarbeidast etter målemetodane i harmoniserte
standardar som det er offentleggjort tilvisingsnummer for i Tidend
for Dei europeiske fellesskapa, og som er gjennomførde i nasjonale
standardar som medlemsstatane har offentleggjort
tilvisingsnummer for. Føresegner i dette direktivet som krev
opplysningar om støy, skal gjelde berre dersom slike opplysningar
er påkravde etter artikkel 3 i rådsdirektiv 86/594/EØF(4). Dersom
det er naudsynt, skal opplysningane utarbeidast i samsvar med
føresegnene i det førnemnde direktivet.

3. Dei harmoniserte standardane som er nemnde i nr. 2, skal
utarbeidast etter oppdrag frå Kommisjonen i samsvar med direktiv
83/189/EØF.

4. Dei uttrykka som er nytta i dette direktivet, skal ha same
tydinga som i direktiv 92/75/EØF, bortsett frå i tilfelle der
samanhengen krev ei anna tyding.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 266 av 18.10.1996, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/98 av 31. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi), se denne utgaven av
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) TEF nr. L 297 av 13.10.1992, s. 16.

(2) TEF nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.

(3) TEF nr. L 32 av 10.2.1996, s. 31.

(4) TEF nr. L 344 av 6.12.1986, s. 24.
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Artikkel 2

1. Det tekniske dokumentasjonsmaterialet som er nemnt i
artikkel 2 nr. 3 i direktiv 92/75/EØF, skal omfatte

– namnet og adressa til leverandøren,

– ein generell omtale av apparatet som gjer det mogleg å
identifisere det på ein eintydig måte,

– opplysningar, eventuelt med teikningar, om dei viktigaste
konstruksjonskjenneteikna ved modellen, særleg om
eigenskapar som har ein klår innverknad på energiforbruket,

– rapportar om prøvingar og målingar som er gjorde på
apparatet etter prøvemetodane i dei harmoniserte
standardane som er nemnde i artikkel 1 nr. 2 i dette direktivet,

– eventuell bruksrettleiing.

2. Etiketten som er nemnd i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 92/75/
EØF, skal vere utforma som vist i vedlegg I til dette direktivet.
Etiketten skal plasserast utvendig på framsida eller oversida av
apparatet, slik at han er godt synleg og ikkje vert dekt til.

3. Innhaldet og formatet til opplysningsskjemaet som er
nemnt i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 92/75/EØF, skal vere i samsvar
med vedlegg II til dette direktivet.

4. Dersom eit apparat vert bode fram for sal, leige eller kjøp
på avbetaling på dei vilkåra som er fastsette i artikkel 5 i direktiv
92/75/EØF, og ved hjelp av ei trykksak, t.d. ein postordrekatalog,
skal trykksaka innehalde alle dei opplysningane som er gjevne i
vedlegg III til dette direktivet.

5. Klassifiseringa av eit apparat etter energieffektivitet og
vaskeevne skal fastsetjast i samsvar med vedlegg IV.

Artikkel 3

Medlemsstatane skal gjere alle dei tiltaka som er naudsynte for å
sikre at alle leverandørar og forhandlarar som er etablerte på
territoriet deira, oppfyller pliktene sine i medhald av dette
direktivet.

Artikkel 4

1. Medlemsstatane skal vedta og kunngjere dei lovene og
forskriftene som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet,
innan 15. juli 1997. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen
om dette. Dei skal nytte desse føresegnene frå 1. august 1997.
Fram til 31. januar 1998 skal medlemsstatane likevel tillate

– marknadsføring, kommersiell utnytting og/eller utstilling
av produkt og

– utdeling av trykksaker nemnde i artikkel 2 nr. 4

som ikkje er i samsvar med føresegnene i dette direktivet.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei
ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til direktivet
når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga
skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som
dette direktivet omfattar.

Artikkel 5

Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er kunngjort
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 6

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 19. september 1996.

For Kommisjonen

Christos PAPOUTSIS

Medlem av Kommisjonen
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2. Merknadene nedanfor viser kva for opplysningar som skal takast med.

Merknad:

I. Namnet eller varemerket til leverandøren.

II. Modellnemninga til leverandøren.

III. Energieffektiviteten til modellen skal klassifiserast i samsvar med vedlegg IV. Bokstaven som
viser klassifiseringa av modellen, skal plasserast jamhøgt med den aktuelle pila.

IV. Dersom ein modell er tildelt eit EF-miljømerke i medhald av rådsforordning (EØF) nr. 880/
92(1), kan ein kopi av miljømerket setjast inn her, med atterhald for krava som er fastsette ved
fellesskapsordninga for tildeling av miljømerke. I «Rettleiing for utforminga av etikettar for
kombinerte vaskemaskiner/tørketromlar», som er omtalt nedanfor, er det gjort greie for korleis
miljømerket kan setjast inn i etiketten.

V. Energiforbruket, uttrykt i kWh per fullstendig program (vasking, sentrifugering og tørking)
ved bruk av normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C og tørkeprogrammet for tørr
bomull, i samsvar med prøvemetodane i dei harmoniserte standardane som er nemnde i artikkel
1 nr. 2.

VI. Energiforbruket, uttrykt i kWh per vask (berre vasking og sentrifugering) ved bruk av
normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C, i samsvar med prøvemetodane i dei harmoniserte
standardane som er nemnde i artikkel 1 nr. 2.

VII. Klassifisering av vaskeevna, slik det er fastsett i vedlegg IV.

VIII. Det største sentrifugeringstalet ved bruk av normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C, i
samsvar med prøvemetodane i dei harmoniserte standardane som er nemnde i artikkel 1 nr. 2.

IX. Kapasiteten til apparatet, uttrykt i kg, ved bruk av normalprogrammet for bomullsvask ved
60 °C (utan tørking), i samsvar med prøvemetodane i dei harmoniserte standardane som er
nemnde i artikkel 1 nr. 2.

X. Kapasiteten til apparatet, uttrykt i kg, ved bruk av tørkeprogrammet for tørr bomull, i samsvar
med prøvemetodane i dei harmoniserte standardane som er nemnde i artikkel 1 nr. 2.

XI. Vassforbruket, uttrykt i liter, per fullstendig program (vasking, sentrifugering og tørking) ved
bruk av normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C og tørkeprogrammet for tørr bomull, i
samsvar med prøvemetodane i dei harmoniserte standardane som er nemnde i artikkel 1 nr. 2.

XII. Eventuelt lydnivået, målt ved vasking, sentrifugering og tørking ved bruk av normalprogrammet
for bomullsvask ved 60 °C og tørkeprogrammet for tørr bomull, i samsvar med rådsdirektiv 86/
594/EØF(2 ).

NB:

Dei tilsvarande uttrykka på andre språk er oppførde i vedlegg V.

(1) TEF nr. L 99 av 11.4.1992, s. 1.

(2) TEF nr. L 344 av 6.12.1986, s. 24. Dei aktuelle standardane for støymåling er EN 60704-2-4 (vasking og sentrifugering),
EN 60704-2-6 (tørking) og EN 60704-3.
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Fargar:

CMGS: cyanblått, magentaraudt, gult, svart.

T.d.: 07X0: 0 % cyanblått, 70 % magentaraudt, 100 % gult, 0 % svart.

Piler:

– A: X0X0
– B: 70X0
– C: 30X0
– D: 00X0
– E: 03X0
– F: 07X0
– G: 0XX0

Rammefarge: X070

All tekst skal vere svart. Bakgrunnen skal vere kvit.

Det er gjeve fullstendige opplysningar om prentinga i «Rettleiing for utforminga av etikettar for kombinerte
vaskemaskiner/tørketromlar». Rettleiinga, som berre er til orientering, ligg føre i

Sekretariatet for Utvalet for energimerking av og standardiserte vareopplysningar om hushaldsapparat:

Generaldirektoratet for energi (DG XVII)
Kommisjonen for Dei europeiske fellesskapa
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel
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VEDLEGG II

OPPLYSNINGSSKJEMAET

Opplysningsskjemaet skal innehalde opplysningane nedanfor. Opplysningane kan gjevast i ein tabell
som omfattar fleire apparat frå same leverandøren. Opplysningane skal gjevast i rekkjefølgja nedanfor,
med mindre dei ligg føre i ein meir generell omtale av apparatet.

1. Namnet eller varemerket til leverandøren.

2. Modellnemninga til leverandøren.

3. Klassifisering av energieffektiviteten til modellen, slik det er fastsett i vedlegg IV, uttrykt som
«Energieffektivitetsklasse ... på ein skala frå A (lågt forbruk) til G (høgt forbruk)». Dersom desse
opplysningane er gjevne i ein tabell, kan dei uttrykkjast på andre måtar, så sant det går tydeleg fram
at skalaen går frå A (lågt forbruk) til G (høgt forbruk).

4. Dersom opplysningane er gjevne i ein tabell og nokre av apparata i tabellen er tildelte eit EF-
miljømerke i medhald av rådsforordning (EØF) nr. 880/92, kan det opplysast om tildelinga her. I
slike høve skal rubrikken ha overskrifta «EF-miljømerke» og vise ein kopi av miljømerket
(blomsteren). Denne føresegna rører ikkje ved krava i fellesskapsordninga for tildeling av miljømerke.

5. Energiforbruket ved vasking, sentrifugering og tørking, uttrykt i kWh per fullstendig program, slik
det er fastsett i vedlegg I merknad V.

6. Energiforbruket ved berre vasking og sentrifugering, uttrykt i kWh per vask, slik det er fastsett i
vedlegg I merknad VI.

7. Klassifisering av vaskeevna, slik det er fastsett i vedlegg IV, uttrykt som «Vaskeevneklasse ... på ein
skala frå A (høg) til G (låg)». Desse opplysningane kan uttrykkjast på andre måtar, så sant det går
tydeleg fram at skalaen går frå A (høg) til G (låg).

8. Sentrifugeringsevna ved bruk av normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C, i samsvar med
prøvemetodane i dei harmoniserte standardane som er nemnde i artikkel 1 nr. 2, uttrykt som
«Restfukt etter sentrifugering ... % (prosentdel av tørrvekta til vasken)».

9. Det største sentrifugeringstalet, slik det er fastsett i vedlegg I merknad VIII.

10. Vaskekapasiteten til apparatet ved bruk av normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C, slik det
er fastsett i vedlegg I merknad IX.

11. Tørkekapasiteten til apparatet ved bruk av normaltørkeprogrammet for tørr bomull, slik det er
fastsett i vedlegg I merknad X.

12. Vassforbruket ved vasking, sentrifugering og tørking, uttrykt i liter per fullstendig program, slik det
er fastsett i vedlegg I merknad XI.

13. Vassforbruket ved berre vasking og sentrifugering, uttrykt i liter, per vask (med sentrifugering) ved
bruk av normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C, i samsvar med prøvemetodane i dei
harmoniserte standardane som er nemnde i artikkel 1 nr. 2.

14. Vaske- og tørketida. Tida for eit fullstendig program (ved bruk av normalprogrammet for bomullsvask
ved 60 °C og tørkeprogrammet for tørr bomull) med den fastsette vaskekapasiteten, i samsvar med
prøvemetodane i dei harmoniserte standardane som er nemnde i artikkel 1 nr. 2.
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15. Leverandørane kan i nr. 5-14 ta med tilsvarande opplysningar for andre vaske- og/eller tørkeprogram
òg.

16. Det gjennomsnittlege forbruket av vatn og elektrisitet per år, som svarar til 200 gonger det forbruket
som er oppgjeve i nr. 5 (energi) og nr. 12 (vatn). Dette skal uttrykkjast som «Pårekna årleg forbruk
for eit hushald på fire personar som alltid nyttar apparatet til tørking (200 vaskar)».

17. Det gjennomsnittlege forbruket av vatn og elektrisitet per år, som svarar til 200 gonger det forbruket
som er oppgjeve i nr. 6 (energi) og nr. 13 (vatn). Dette skal uttrykkjast som «Pårekna årleg forbruk
for eit hushald på fire personar som aldri nyttar apparatet til tørking (200 vaskar)».

18. Eventuelt lydnivået ved vasking, sentrifugering og tørking ved bruk av normalprogrammet for
bomullsvask ved 60 °C og tørkeprogrammet for tørr bomull, i samsvar med direktiv 86/594/EØF.

Opplysningane på etiketten kan takast med som ei attgjeving av etiketten, anten i fargar eller i svart/kvitt.

NB:

Dei tilsvarande uttrykka på andre språk er oppførde i vedlegg V.
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VEDLEGG III

POSTORDRESAL OG ANNA FJERNSAL

Postordrekatalogar og andre trykksaker som er nemnde i artikkel 2 nr. 4, skal innehalde opplysningane
nedanfor i den rekkjefølgja dei er oppførde:

1. Energieffektivitetsklasse (vedlegg II nr. 3)

2. Energiforbruk (vasking, sentrifugering og tørking) (vedlegg II nr. 5)

3. Energiforbruk (berre vasking og sentrifugering) (vedlegg II nr. 6)

4. Vaskeevneklasse (vedlegg II nr. 7)

5. Sentrifugeringsevne (vedlegg II nr. 8)

6. Det største sentrifugeringstalet (vedlegg II nr. 9)

7. Vaskekapasitet (vedlegg I nr. 10)

8. Tørkekapasitet (vedlegg I nr. 11)

9. Vassforbruk (vasking, sentrifugering og tørking) (vedlegg II nr. 12)

10. Vassforbruk (berre vasking og sentrifugering) (vedlegg II nr. 13)

11. Pårekna årleg forbruk for eit hushald på fire personar som alltid nyttar apparatet til tørking (200
vaskar) (vedlegg II nr. 16)

12. Pårekna årleg forbruk for eit hushald på fire personar som aldri nyttar apparatet til tørking (200
vaskar) (vedlegg II nr. 17)

13. Eventuelt lydnivået (vedlegg II nr. 18)

Dersom det vert gjeve fleire opplysningar frå opplysningsskjemaet, skal dei utformast slik det er vist i
vedlegg II, og setjast inn i lista ovanfor i den rekkjefølgja som er fastsett for opplysningsskjemaet.

NB:

Dei tilsvarande uttrykka på andre språk er oppførde i vedlegg V.
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VEDLEGG IV

KLASSIFISERING ETTER ENERGIEFFEKTIVITETEN

1. Tabell 1 viser korleis eit apparat skal klassifiserast etter energieffektiviteten:

Tabell 1

Energieffektivitetsklasse  Energiforbruk «C» i kWh per kg vask med eit
fullstendig program (vasking, sentrifugering og tørking)

ved bruk av normalprogrammet for bomullsvask ved 60 °C
og tørkeprogrammet for tørr bomull, i samsvar med

prøvemetodane i dei harmoniserte standardane
som er nemnde i artikkel 1 nr. 2.

A    C£ 0,68

B  0,68 < C £ 0,81

C  0,81 < C £ 0,93

D  0,93 < C £ 1,05

E  1,05 < C £ 1,17

F  1,17 < C £ 1,29

G  1,29 £ C

2. Tabell 2 viser korleis eit apparat skal klassifiserast etter vaskeevna:

Tabell 2

Vaskeevneklasse  Vaskeevneindeks «P» for normalprogrammet for
bomullsvask ved 60 °C, som definert i dei harmoniserte

standardane som er nemnde i artikkel 1 nr. 2

A P > 1,03

B  1,03 ³  P > 1,00

C  1,00 ³  P > 0,97

D  0,97 ³  P > 0,94

E  0,94 ³  P > 0,91

F  0,91 ³  P > 0,88

G  0,88 ³  P
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VEDLEGG V

OMSETJING AV UTTRYKK SOM SKAL NYTTAST PÅ ETIKETTEN OG I
OPPLYSNINGSSKJEMAET

Dei uttrykka som er oppførde nedanfor på andre språk, svarar til dei norske uttrykka som er nytta i dette
direktivet:

Merknad

Etikett
Opp-
lysnings-
skjema

Post-
ordresal

Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III
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Merknad

Etikett
Opp-
lysnings-
skjema

Post-
ordresal

Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III
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Merknad

Etikett
Opp-
lysnings-
skjema

Post-
ordresal

Vedlegg I Vedlegg II Vedlegg III
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1346 - EDF/London Electricity)

1. Kommisjonen mottok 4. desember 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der gruppen Electricité de France (EDF) overtar
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele London Electricity
plc, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- EDF: produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet,

- London Electricity: hovedsakelig distribusjon av elektrisitet i England og Wales.

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 387 av 12.12.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1346 - EDF/London Electricity, 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/52/02
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1360 - Akzo Nobel/Glaverfin/Eijkelkamp)

1. Kommisjonen mottok 2. desember 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Akzo Nobel Coatings B.V.
(Akzo) og Glaverfin B.V., som kontrolleres av Glaverbel N.V., overtar felles kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Eijkelkamp Beheer B.V. (Eijkelkamp), ved kjøp
av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Akzo: belegg, kjemiske produkter, fibre, helseprodukter,

- Glaverfin: glassprodukter, herunder flyteglass,

- Eijkelkamp: engrosdistribusjon av belegg og flyteglass samt produksjon av isolasjonsglass.

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.

98/EØS/52/04

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1335 - Newell/Rubbermaid)

1. Kommisjonen mottok 3. desember 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Newell Co. (Newell) og
Rubbermaid Incorporated (Rubbermaid) fusjonerer som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav a).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Newell: produksjon og distribusjon av forbrukervarer, herunder husholdningsartikler, kontor-
utstyr, skriveinstrumenter og oppbevaringsutstyr til hjemme- og kontorbruk,

- Rubbermaid: produksjon og distribusjon av plastvarer, særlig husholdningsartikler, og produkter
til barn og ungdom.

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 387 av 12.12.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1355 - Newell/Rubbermaid, 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/52/03
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(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/52/05

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 387 av 12.12.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1360 - Akzo Nobel/Glaverfin/Eijkelkamp, 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.1387 - Lufthansa/Menzies/Sigma Manchester)

1. Kommisjonen mottok 3. desember 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Lufthansa Airport and Ground
Services GmbH (LAGS), som tilhører gruppen Deutsche Lufthansa AG, og Menzies Transport
Services Ltd. (Menzies), som tilhører John Menzies plc, overtar felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Sigma Aviation (UK) Ltd. (Sigma).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- LAGS: hovedsakelig passasjerbefordring og bakketjenester ved lufthavner,

- Menzies: fraktspedisjon og varetransport på land og i luften,

- Sigma: passasjerbefordring og bakketjenester ved Manchester lufthavn.

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 387 av 12.12.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1387 - Lufthansa/Menzies/Sigma Manchester, 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
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98/EØS/52/07

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1347 - Deutsche Post/Securicor)

1. Kommisjonen mottok 7. desember 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Deutsche Post AG (Deutsche
Post) ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over det omorganiserte selskapet Securicor Group Limited, som tilhører Securicor Plc
(Securicor), og felles kontroll gjennom felles drift av foretakene Securicor Omega Express BV,
Securicor Express Services Sarl, Securicor Omega Express GmbH, Securicor Omega Express Sarl og
Securicor Omega express NV, som alle tilhører Securicor.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Deutsche Post: nasjonalt postselskap i Tyskland; nasjonal og internasjonal pakkeekspedisjon
og ekspresstjenester, logistikk,

- Securicor: sikkerhetstjenester, distribusjon (herunder innenlands og internasjonal
ekspresstjenester, frakttjenester og logistikk), kommunikasjonstjenester.

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 390 av 15.12.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1347 - Deutsche Post/Securicor, 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

Innledning av formell behandling
(Sak nr. IV/JV.15 - BT/AT&T)

Kommisjonen besluttet 3. desember 1998 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha
kommet til at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er
forenlig med det felles marked. Dette innebærer at andre trinn i undersøkelsen av den meldte
foretakssammenslutningen innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i
rådsforordning (EØF) nr. 4064/89.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

For at merknadene skal bli tatt fullt hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være Kommisjonen
i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 390 av 15.11.1998. Merknadene kan
sendes Kommisjonen per faks (faksnr. 32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/JV.15
- BT/AT&T, til følgende adresse:

98/EØS/52/06

(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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Commission of the European Communities
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1244 – Bank America/Nationsbank)

Kommisjonen vedtok 21.8.1998 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 398M1244.
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/52/08
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1380 - Siebe/BTR)

1. Kommisjonen mottok 2. desember 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Siebe plc overtar kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele BTR plc, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Siebe plc: kontrollinnretninger, prosessautomasjon, kraftsystemer, industrielt drivverk og
utstyr samt automasjonssystemer og -produkter,

- BTR plc: kontrollinnretninger, prosessautomasjon, kraftsystemer, industrielt drivverk og
utstyr samt automasjonssystemer og -produkter.

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.

98/EØS/52/10

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1370 - Peugeot/Credipar)

1. Kommisjonen mottok 1. desember 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Peugeot SA overtar kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Credipar, et fellesforetak der
Peugeot og Sovac (General Electric Group) nå har en eierandel på 50 % hver, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Peugeot: bilprodusent, utstyr til biler og bilfinansiering,

- Credipar: kreditt, leasing og driftsutleie av biler som selges gjennom distribusjonsnettet for
Peugeot og Citroën.

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 384 av 10.12.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1370 - Peugeot/Credipar, 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/52/09
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Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr.
C 385 av 11.12.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1380 - Siebe/BTR, 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.1202 – Renault/Iveco)

Kommisjonen vedtok 22.10.1998 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 398M1202.
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.1280 – KKR/Willis Corroon)

Kommisjonen vedtok 24.8.1998 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 398M1280.
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/52/12
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1292 – Continental/ITT)

Kommisjonen vedtok 18.9.1998 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 tysk, 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 “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 398M1292.
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.1303 – ADEG/EDEKA)

Kommisjonen vedtok 9.11.1998 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 tysk, 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 “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 398M1303.
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/52/13
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1318 – Constructor/Dexion)

Kommisjonen vedtok 30.10.1998 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 398M1318.
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

Tilbakekallelse av melding om en
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1246 - LHZ/Carl Zeiss)

Kommisjonen for De europeiske fellesskap mottok 24.9.1998 melding om en planlagt
foretakssammenslutning mellom LH Systems og Carl Zeiss Stiftung. Kommisjonen ble 1.12.1998
underrettet om at partene tilbakekaller meldingen.

Tilbakekallelse av melding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1321 - Verbund/KELAG/PORR/OMV

Proterra/Siemens/KRV)

Kommisjonen for De europeiske fellesskap mottok 5.11.1998 melding om en planlagt foretaks-
sammenslutning mellom Verbund, KELAG, PORR, OMV Proterra GmbH og Siemens AG Österreich.
Kommisjonen ble 1.12.1998 underrettet om at partene tilbakekaller meldingen.

98/EØS/52/15
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Innbydelse til innsending av forslag (DG XXII/36/98) innenfor
rammen av Leonardo da Vinci-programmet

Leonardo da Vinci-programmet inngår i gjennomføringen av Fellesskapets politikk på yrkesopplærings-
området (artikkel 127 i traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap). Det har til
formål å fremme nye tilnærmingsmåter til yrkesopplæringspolitikk og -praksis (se EFT nr. C 381 av
8.12.1998 for nærmere opplysninger).

Institusjoner og organisasjoner fra følgende land kan motta tilskudd fra Leonardo da Vinci-programmet:

- landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EU-18), dvs de 15 medlemsstatene i Den
europeiske union (EU-15) samt Island, Liechtenstein og Norge,

- land som er tilknyttet Leonardo da Vinci-programmet, per 1. november 1998 Den tsjekkiske republikk,
Ungarn, Romania, Polen, Den slovakiske republikk, Estland, Latvia, Litauen og Kypros,

- land som forhandler om deltakelse i Leonardo da Vinci-programmet, forutsatt at en beslutning om
dette er truffet før utvelgingsprosedyren er fullført, dvs. Bulgaria og Slovenia.

Statsstøtte
Sak nr. C 26/98 (ex NN 79/96)

Italia

Kommisjonen har besluttet å utvide den formelle behandlingen innledet i henhold til EF-traktatens
artikkel 93 nr. 2 med hensyn til refinansiering av støttetiltak overfor samvirker i Sicilia, se EFT nr. C 382
av 9.12.1998.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter, slik at de kan
framlegge 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 Italia.

Statsstøtte
Sak nr. C 49/98 (ex NN 75/98 og NN 164/97)

Italia

Kommisjonen har besluttet å utvide den formelle behandlingen innledet i henhold til EF-traktatens
artikkel 93 nr. 2 med hensyn til ulike lover om sysselsettingstiltak, se EFT nr. C 384 av 10.12.1998.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter, slik at de kan
framlegge 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 Italia.

98/EØS/52/18
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Melding fra Frankrike om endring av vilkårene for forpliktelse til
offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging mellom Aurillac og

Paris (Orly)

Frankrike har besluttet å endre vilkårene for forpliktelse til offentlig tjenesteytelse offentliggjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 227 av 1.9.1995 i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor
Fellesskapet(1), med hensyn til ruteflyging mellom Aurillac og Paris (Orly) (se EFT nr. C 385 av 10.12.1998
for nærmere opplysninger).

Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging mellom Aurillac og Paris (Orly)

Frankrike har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å endret vilkårene for
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging mellom Aurillac og Paris (Orly). De
aktuelle vilkårene er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 385 av 10.12.1998.

Forutsatt at ikke noe luftfartsselskap innen 7. mars 1998 har startet eller er i ferd med å starte ruteflyging
mellom Aurillac og Paris (Orly) i samsvar med de innførte vilkår for forpliktelse til offentlig tjenesteytelse
og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Frankrike i samsvar med forordningens artikkel 4 nr.
1 bokstav d) besluttet at adgangen til disse rutene skal begrenses til bare ett luftfartsselskap, som etter
gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene denne ruten fra 7. april 1999.

Samtlige anbudsdokumenter, herunder de særlige regler for anbudsinnbydelsen og avtalen om innføring av
offentlig tjenesteytelse samt de tekniske vedlegg, kan fås gratis tilsendt ved henvendelse til:

Chambre de Commerce et de l´Industrie d´Aurillac et du Cantal
44, boulevard du Pont-Rouge
F-15013 Aurillac Cedex
Tel.: (+33 4) 71 45 40 40
Faks: (+33 4) 71 48 48 12

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplingen gjelder som
bevis, eller leveres personlig mot kvittering, til adressen ovenfor.

Anbudene leveres til denne adressen tidligst én måned og senest fem uker etter at anbudsinnbydelsen ble
offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, innen kl 1700 (lokal tid).

(1) EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 8.

98/EØS/52/21

98/EØS/52/22

Håndboken og søknadsskjemaet for programmet, med tillegget for 1999, beskriver kriteriene for deltakelse
og utvelgelse samt prinsippene for tildeling av fellesskapsstøtte. Bruk av søknadsskjemaet er obligatorisk
ved innsending av forslag.

Disse dokumentene kan fås tilsendt på hvert av Fellesskapets språk fra Kontoret for teknisk bistand
etablert for å bistå Kommisjonen med gjennomføringen av programmet, og fra de nasjonale
samordningsenheter. De foreligger også på Internett på følgende adresse:

http://europa.eu.int/en/comm/dg22/leonardo.html

Fristen for innsending av forslag er 23. mars 1999, idet poststemplets dato gjelder som bevis for avsendelsen.
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Melding fra den franske regjering i henhold til europaparlaments-
og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og

bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner(1)

Kunngjøring vedrørende en søknad om enekonsesjon til leting etter olje og naturgass i konsesjonsområdet
“Les trois Lagunes”

Selskapet Vermilion Rep. S.A., med hovedkontor Rue Taitbout 43, F-75009 Paris, (Frankrike), har ved
søknad inngitt 8. oktober 1998 søkt om enekonsesjon for en periode på fem år til leting etter olje og
naturgass i konsesjonsområdet “Les trois Lagunes”, et område på ca 1160 kvadratkilometer som omfatter
deler av departementene Landes og Gironde (se EFT nr. C 382 av 9.12.1998 for nærmere opplysninger).

Selskaper som ønsker å sende inn konkurrerende søknader, kan gjøre dette innen 90 dager etter at denne
kunngjøring ble offentliggjort i ovennevnte EF-tidende, etter framgangsmåten beskrevet i kunngjøring om
tildeling av utvinningsrettigheter for hydrokarboner i Frankrike, offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. C 374 av 30.12.1994, s. 11 og fastsatt ved dekret 95-427 av 19. april 1995 om
utvinningsrettigheter (fransk lysningsblad av 22. april 1995).

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til: Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie,
secrétariat d’État à l’industrie, direction générale de l’énergie et des matières premières, direction des
hydrocarbures, service exploration-production, 99, rue de Grenelle, F-75353 Paris 07 SP, faks (+33 1) 43
19 31 22, tel. (+33 1) 43 19 38 28.

Melding fra den franske regjering i henhold til europa-
parlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om

vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting
etter og utvinning av hydrokarboner(1)

Kunngjøring vedrørende en søknad om enekonsesjon til leting etter olje og naturgass i konsesjonsområdet
“Guyane Maritime”

Selskapet Planet Oil Limited, med hovedkontor Charterhouse Square 5, London, EC1M 6EE
(Storbritannia), har ved søknad inngitt 18. mai 1998 søkt om enekonsesjon for en periode på fem år til
leting etter olje og naturgass i konsesjonsområdet “Guyane Maritime”, et foreløpig udefinert område på
havbunnen utenfor departementet Guyana (se EFT nr. C 382 av 9.12.1998 for nærmere opplysninger).

Selskaper som ønsker å sende inn konkurrerende søknader, kan gjøre dette innen 90 dager etter at denne
kunngjøring ble offentliggjort i ovennevnte EF-tidende, etter framgangsmåten beskrevet i kunngjøring om
tildeling av utvinningsrettigheter for hydrokarboner i Frankrike, offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. C 374 av 30.12.1994, s. 11 og fastsatt ved dekret 95-427 av 19. april 1995 om
utvinningsrettigheter (fransk lysningsblad av 22. april 1995).

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til: Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie,
secrétariat d’État à l’industrie, direction générale de l’énergie et des matières premières, direction des
hydrocarbures, service exploration-production, 99, rue de Grenelle, F-75353 Paris 07 SP, faks (+33 1) 43
19 31 22, tel. (+33 1) 43 19 38 28.

(1) EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 3, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 25 av 8.7.1995, s. 2.
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98-0513-NL

98-0514-NL

98-0515-F

98-0516-NL

98-0517-F

98-0518-F

98-0519-F

98-0520-GR

98-0521-GR

98-0522-NL

98-0523-D

98-0524-NL

98-0525-UK

98-0526-D

98-0527-D

98-0528-FIN

98-0529-FIN

98-0530-FIN

98-0531-DK

98-0535-A

(3)(4)(5)

12.2.1999

12.2.1999

10.2.1999

12.2.1999

10.2.1999

10.2.1999

10.2.1999

11.2.1999

11.2.1999

17.2.1999

15.2.1999

17.2.1999

15.2.1999

15.2.1999

15.2.1999

15.2.1999

15.2.1999

15.2.1999

22.2.1999

18.2.1999

Forslag til lov om endring av lov om dyrehelse og
dyrevern (oppdrett og transport) av dyr

Forskrift fra justisministeren av … om endring av
forskrift om pusteprøver og forskrift om blod- og
urinprøver i samsvar med endring i lov of lufttrafikk
(alkoholtesting innen luftfarten)

Forskrift om endring av forskrift av 5. september 1989
om bruk av enzympreparater ved framstilling av visse
nærings- og nytelsesmidler

Utkast til samsvarsspesifikasjon for ytre enheter,
TETRA-terminaler til sivil bruk (T 19-02)

Utkast til forskrift om krav til kjøretøyer til transport
av lik som ikke er lagt i kiste

Utkast til forskrift om krav til likbiler

Utkast til forskrift om tekniske krav til begravelses-
lokaler

Teknisk forskrift om smørefett til kjøretøyer.
Spesifikasjoner og prøvemetoder

Teknisk forskrift om oljer til forbrenningsmotorer.
Spesifikasjoner og prøvemetoder

Regler om transport og levering av gass (gassloven)

Delstatsforskrift om endring av forskrift om anlegg

Utkast til forskrift om endring av en rekke forskrifter
om forberedelse og utførelse av flyginger

Forskrift om animalske biprodukter 1999

Supplerende tekniske kontraktsvilkår for vannbygging
(ZTV-W) i forbindelse med oppmudringsarbeid
(ytelsesområde 206)

Supplerende tekniske kontraktsvilkår for vannbygging
(ZTV-W) i forbindelse med grunnbearbeiding og
borearbeid (ytelsesområde 203)

Lov om endring av lov om kjernekraft

Lov om trykkutstyr

Forskrift om inspeksjonsinstanser i henhold til lov om
trykkutstyr, utkast av 10. november 1998

Teknisk forskrift om vannstandsalarmer i fiskefartøyer

Teleteknisk forskrift for radioanlegg i det digitale
mobilradionettet ’TETRA Civil’ (FTV 662)

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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