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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1827 � Hanson/Pioneer)

1. Kommisjonen mottok 10. februar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der Hanson plc (�Hanson�) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Pioneer International Limited (�Pioneer�).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Hanson: produksjon av steinmaterialer, ferdigblandet betong, asfalt, sement, teglstein og andre
typer tunge byggematerialer,

� Pioneer: bryting og utvinning av steinmaterialer, ferdigblandet betong, asfalt, sement og
betongtakstein.

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 C
45 av 18.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1827 � Hanson/Pioneer, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2000/EØS/9/01
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.2.2000Nr. 9/2

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1862 � Lafarge/Titan/Amereyah)

1. Kommisjonen mottok 9. februar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der det franske foretaket Financière Lafarge (�Lafarge�), som eies av Lafargekonsernet, og det
greske foretaket Titan Cement Company S.A. (�Titan�), som kontrolleres av Titankonsernet, ved
offentlig overtakelsestilbud overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over det egyptiske foretaket Amereyah Cement Co. (�Amereyah�).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Lafarge: produksjon av byggematerialer, særlig sement og ferdigblandet betong, takstein, gips
og spesialprodukter,

� Titan: produksjon av byggematerialer, særlig sement og ferdigblandet betong, gips og
spesialprodukter,

� Amereyah: produksjon av sement.

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
C 45 av 18.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1862 � Lafarge/Titan/Amereyah, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1831 � Deutsche Bank/Ciba)

1. Kommisjonen mottok 4. februar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der Deutsche Bank AG ved kjøp av aktiva og aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Performance Polymers Division (�Division�) til CIBA Specialty
Chemicals Holding Inc.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Deutsche Bank AG: tysk bank som driver internasjonal bankvirksomhet,

� Division: produksjon og markedsføring over hele verden av polymerharpikssystemer til
industrielt bruk.

2000/EØS/9/02

2000/EØS/9/03

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

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
C 42 av 15.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1831 � Deutsche Bank/Ciba, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1848 � Schroder Ventures European Fund/

Takko ModeMarkt)

1. Kommisjonen mottok 7. februar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der Goliath Sechsundneunzigste Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Tyskland, som
det britiske foretaket Schroders plc. er majoritetsaksjonær i, overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Takko ModeMarkt GmbH & Co. Vertriebs
KG ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Schroders plc: finansielle tjenester, særlig forvaltning av risikokapital, investeringsvirksomhet
og forvaltning av aktiva,

� Takko ModeMarkt GmbH & Co. Vertriebs KG: i hovedsak detaljsalg av klær.

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
C 43 av 16.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1848 � Schroder Ventures European Fund/
Takko ModeMarkt, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

2000/EØS/9/04
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.2.2000Nr. 9/4

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1870 � ZF/Brembo/DFI)

1. Kommisjonen mottok 4. februar 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning
der Dean Fragale Investments (Pty) Ltd.(�DFI�), ZF Friedrichshafen AG (�ZF�) og Brembo
S.p.A. (�Brembo�) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
hele Auto Industrial Brake and Chassis Investment Holdings (Pty) Ltd. (�AIBC�) ved kjøp av
aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

� DFI, Sør-Afrika: framstilling av bildeler,

� ZF, Tyskland: framstilling av bildeler,

� Brembo, Italia: framstilling av bildeler,

� AIBC, Sør-Afrika: framstilling av bildeler.

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
C 43 av 16.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01 eller
296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1870 � ZF/Brembo/DFI, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Ny melding om en tidligere meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/JV.27 � Microsoft/Liberty Media/Telewest)

1. Kommisjonen mottok 19. november 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning,
der foretakene Microsoft Corporation (�Microsoft�) og Liberty Media Corporation (�Liberty�)
overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Telewest
Communications plc (�Telewest�) ved kjøp av aksjer.

2. Denne meldingen ble erklært ufullstendig 16. desember 1999. De berørte foretakene har nå framlagt
de nødvendige tilleggsopplysninger, og meldingen ble 8. februar 2000 fullstendig som definert i
artikkel 10 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Den fikk dermed virkning 9. februar 2000.

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

2000/EØS/9/06

2000/EØS/9/05
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Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C 43 av
16.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse COMP/JV.27 � Microsoft/Liberty Media/Telewest, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate C � Information, Communication and Multimedia
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Ny melding om en tidligere meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/JV.37 � BSkyB/KirchPayTV)

1. Kommisjonen mottok 22. desember 1999 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretaks-
sammenslutning, der foretaket British Sky Broadcasting Group PLC (�BSkyB�) overtar felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket KirchPayTV
GmbH & Co. KGaA (�KirchPayTV�). Kirch Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG (�KVV�)
har nå enekontroll over KirchPayTV.

2. Denne meldingen ble erklært ufullstendig 13. januar 2000. De berørte foretakene har nå framlagt de
nødvendige tilleggsopplysninger, og meldingen ble 7. februar 2000 fullstendig som definert i artikkel
10 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Den fikk dermed virkning 8. februar 2000.

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 45 av 18.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296
72 44) eller med post, med referanse COMP/JV.37 � BSkyB/KirchPayTV, til følgende adresse:

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

2000/EØS/9/07

(1) EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.

(2) EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.2.2000Nr. 9/6

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1775 � Ingersoll-Rand/Dresser-
Rand/Ingersoll-Dresser Pump)

Kommisjonen vedtok 22.12.1999 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 399M1775.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1784 � Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel)

Kommisjonen vedtok 5.1.2000 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 300M1784.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

2000/EØS/9/08

2000/EØS/9/09



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende17.2.2000 Nr.9/7

Melding om en avtale
Sak nr. COMP/37.752 � Day-certain Cross-border Parcels)

1. Kommisjonen mottok 14. desember 1999 en melding i henhold til artikkel 2 og 4 i rådsforordning nr.
17/62(1) om en avtale der An Post, Irland, CTT Correios de Portugal, S.A., Deutsche Post AG,
Entreprise des Postes & Télécommunications, Luxembourg, Finland Post Ltd, Norway Post, Post
Denmark, La Poste, Frankrike, Poste Italiane S.p.A., The Post Office, Det forente kongeriket,
S.N.C.B. S.A., Belgia, Sweden Post Ltd, The Swiss Post og TNT Post Group N.V., Nederland,
etablerer en felleseuropeisk tjeneste for levering på dagen av grensekryssende pakker.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte avtalen kommer inn under
virkeområdet for forordning nr. 17/62.

3. Kommisjonen innbyr interesserte tredjeparter til å framlegge sine merknader til det planlagte tiltaket
for Kommisjonen.

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest tjue (20) dager etter at dette ble offentliggjort i
EFT C 44 av 17.2.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 70
81) eller med post, med referansenr. COMP/37.752 � Day-certain Cross-border Parcels, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate C
Office C150 3/91
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1700 � Avnet/Eurotronics)

Kommisjonen vedtok 3.12.1999 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 399M1700.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

2000/EØS/9/11

2000/EØS/9/10

(1) EFT 13 av 21.2.1962, s. 204.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.2.2000Nr. 9/8

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1709 � Preussag/Babcock/Celsius)

Kommisjonen vedtok 19.1.2000 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 300M1709.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1742 � Sun Chemical/Totalfina/Coates)

Kommisjonen vedtok 22.12.1999 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 399M1742.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

(Sak nr. COMP/M.1778 � Freudenberg/Phoenix/JV)

Kommisjonen vedtok 26.1.2000 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 300M1778.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Nærmere
opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

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

Statsstøtte
Sak nr. C 74/99

Frankrike

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling i henhold til EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med
hensyn til utviklingsstøtte til Saint-Pierre-et-Miquelon (skipsbygging, se EFT C 33 av 5.2.2000).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter, slik at de kan
sende sine merknader til det aktuelle tiltaket innen én måned etter at dette ble offentliggjort i EF-tidende,
til:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate H � State Aid II
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel

Faks: (+32 2) 296 95 79

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike. En part som framsetter merknader, kan skriftlig anmode om
at hans identitet ikke gjøres kjent. Anmodningen må grunngis.

2000/EØS/9/14
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 87 og 88 (tidligere artikkel 92 og 93)

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent en nederlandsk støtteordning for å fremme utvikling av små og mellomstore
bedrifter samt regionutvikling, statsstøttenr. N 60/99 (se EFT C 5 av 8.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en irsk støtteordning til fordel for Enterprise Area på Knock Regional Air-
port, statsstøttenr. N 455/99 (se EFT C 5 av 8.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en belgisk støtteordning for å fremme utenrikshandel, statsstøttenr. NN 77/95
(se EFT C 5 av 8.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent svensk støtte til små elektrisitetsprodusenter og til bruk av fornybare
energikilder, statsstøttenr. NN 143/96 (se EFT C 5 av 8.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for å forbedre elektrisitetsinfrastrukturen i
landdistrikter, statsstøttenr. N 602/99 (se EFT C 5 av 8.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning for å fremme utvikling av små og mellomstore
bedrifter, statsstøttenr. N 323/99 (se EFT C 5 av 8.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for å fremme forsknings- og utviklingsprosjekter innen
informasjons- og kommunikasjonsteknologi og for å styrke næringslivets konkurransedyktighet,
statsstøttenr. N 428/99 (se EFT C 5 av 8.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for å fremme investering i oppgradering av havner,
statsstøttenr. N 619/99 (se EFT C 5 av 8.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning for å redusere arbeidskraftskostnader på Sardinia,
statsstøttenr. N 86/99 (se EFT C 12 av 15.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for å fremme sysselsetting i Baskerland, statsstøttenr.
N 502/99 (se EFT C 12 av 15.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte for å utvide lokalsamfunns næringsgrunnlag til å omfatte
turisme, statsstøttenr. NN 107/99 (se EFT C 19 av 22.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en endring av en tysk støtteordning for å fremme turistinfrastruktur i delstaten
Thüringen, statsstøttenr. N 182/99 (se EFT C 27 av 29.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til omstrukturering av Volkswerft Stralsund (tredje tildeling av
støtte), statsstøttenr. N 694/99 (se EFT C 27 av 29.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til rasjonell energiutnyttelse, statsstøttenr. N 449/99 (se EFT
C 27 av 29.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning til fordel for Esda Feinstrumpffabrik GmbH, statsstøttenr.
NN 4/99 (tidligere N 381/98) (se EFT C 27 av 29.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning for å fremme forskning og utvikling innen økonomi
2000-2006, statsstøttenr. N 306/99 (se EFT C 27 av 29.1.2000 for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent tysk støtte til regionutvikling i de nye delstatene (små og mellomstore
bedrifter), statsstøttenr. N 482/99 (se EFT C 27 av 29.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til fordel for Meraklon S.p.A (syntetiske fibrer), statsstøttenr.
N 364/99 (se EFT C 27 av 29.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til forskning og utvikling (små og mellomstore bedrifter) i Sachsen-
Anhalt, statsstøttenr. N 213/99 (se EFT C 27 av 29.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til forskning og utvikling (små og mellomstore bedrifter) i Sachsen-
Anhalt, statsstøttenr. N 218/99 (se EFT C 27 av 29.1.2000 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til bedrifter i fiskerisektoren, statsstøttenr. N 290/99 (se EFT
C 27 av 29.1.2000 for nærmere opplysninger).

Liste over kunngjorte kommisjonsdokumenter(*)

Kommisjonen har kunngjort følgende dokumenter:

Kommisjonsvedtak av 28. oktober 1998 om støtte som Italia har til hensikt å tildele stålforetaket Acciaierie
di Bolzano SpA (se EFT L 23 av 28.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 9. mars 1999 om en framgangsmåte i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 4064/89
(Sak IV/M.1313 � Danish Crown/Vestjyske Slagterier) (se EFT L 20 av 20.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 14. juli 1999 om en framgangsmåte etter EF-traktatens artikkel 82 (IV/D-2/34.780
� Virgin/British Airways) (se EFT L 30 av 4.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 20. juli 1999 om statsstøtte gitt av Tyskland til SKET Maschinen- und Anlagenbau
GmbH (se EFT L 30 av 4.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 6. desember 1999 om oppheving av kommisjonsvedtak 1999/356/EF av 28. mai
1999 og om innføring av særlige vilkår for import av jordnøtter og visse jordnøttprodukter som har
opprinnelse i eller er avsendt fra Egypt (se EFT L 19 av 25.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 16. desember 1999 om endring av vedlegg B til rådsdirektiv 90/429/EØF om
fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel med rånesæd innenfor Fellesskapet og innførsel av rånesæd
(se EFT L 13 av 19.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 16. desember 1999 om fastsettelse av økologiske kriterier for tildeling av
Fellesskapets miljømerke til kjøleskap (se EFT L 13 av 19.1.2000)

Kommisjonsrekommandasjon av 17. desember 1999 om et samordnet overvåkningsprogram for 2000 i
Fellesskapet for å sikre overholdelse av den øvre grensen for rester av plantevernmidler i og på korn og
visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker (se EFT L 14 av 20.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 17. desember 1999 om endring av kommisjonsvedtak 92/452/EØF om opprettelse
av en liste over embryooppsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper som er godkjent i tredjestater
for eksport til Fellesskapet av storfeembryoer (se EFT L 19 av 25.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 17. desember 1999 om endring av vedtak 97/468/EF om utarbeiding av midlertidige
lister over virksomheter i tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kjøtt fra viltlevende vilt
(se EFT L 30 av 4.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 17. desember 1999 om Fellesskapets innkjøp av munn- og klovsykeantigener og
om formulering, framstilling, tapping og distribusjon av vaksiner mot munn- og klovsyke (se EFT L 30 av
4.2.2000)

(*) Oversettelsen av dokumentenes titler til norsk er foreløpig.
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Kommisjonsvedtak av 17. desember 1999 om endring av vedtak 97/365/EF om utarbeiding av midlertidige
lister over virksomheter i tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av kjøttprodukter av storfe,
svin, dyr av hestefamilien, sau og geit (se EFT L 30 av 4.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 20. desember 1999 om endring av vedtak 1999/710/EF om utarbeiding av midlertidige
lister over virksomheter i tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av hakket og bearbeidet
kjøtt (se EFT L 30 av 4.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 20. desember 1999 om endring av vedtak 1999/120/EF om utarbeiding av midlertidige
lister over virksomheter i tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av dyretarmer (se EFT L 30
av 4.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1999 om endring av kommisjonsvedtak 93/436/EF om fastsettelse
av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse i Chile (se EFT L 22 av 27.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med
opprinnelse i Pakistan (se EFT L 26 av 2.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1999 om endring av kommisjonsvedtak 1999/276/EF om fastsettelse
av særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i Mauritius (se EFT
L 26 av 2.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med
opprinnelse i Latvia (se EFT L 26 av 2.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med
opprinnelse i Kina og om oppheving av vedtak 97/368/EF (se EFT L 26 av 2.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1999 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med
opprinnelse i Litauen (se EFT L 26 av 2.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1999 om endring av vedtak 97/296/EF om listen over tredjestater
som det er tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra (se EFT L 26 av 2.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1999 om økonomisk støtte fra Fellesskapet med sikte på utryddelse
av afrikansk svinepest i Portugal i 1999 (se EFT L 23 av 28.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1999 om utpeking av en ny antigenbank og om tiltak truffet for å
overføre og lagre antigener som ledd i fellesskapstiltaket med hensyn til reserver av munn-og
klovsykevaksiner (se EFT L 33 av 8.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1999 om godkjenning av planen framlagt av Portugal for overvåkning
av afrikansk svinefeber (se EFT L 22 av 27.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 22. desember 1999 om endring av kommisjonsvedtak 93/623/EØF og om fastsettelse
av identifikasjonen av avls- og produksjonsdyr av hestefamilien (se EFT L 23 av 28.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 22. desember 1999 om endring av vedtak 1999/466/EF og 1999/467/EF om
fastsettelse av status som offisielt fri for brucellose for storfebestanden i henholdsvis visse medlemsstater
eller regioner i medlemsstater (se EFT L 23 av 28.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 22. desember 1999 om Det forente kongerikets anmodning om utsettelse i henhold
til artikkel 20 nr. 2 i direktiv 97/33/EF (samtrafikkdirektivet) av forpliktelsen til å innføre fast operatørvalg
(se EFT L 19 av 25.1.2000)
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Kommisjonsvedtak av 14. januar 2000 om spesifisering av fordelingen mellom antigenbanker av
antigenreserver etablert som ledd i fellesskapstiltaket med hensyn til reserver av munn- og klovsykevaksiner
og om endring av kommisjonsvedtak 93/590/EF og 97/348/EF (se EFT L 22 av 27.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 14. januar 2000 om endring av vedtak 1999/246/EF om godkjenning av visse
beredskapsplaner for bekjempelse av klassisk svinepest (se EFT L 33 av 8.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 18. januar 2000 om endring av vedtak 96/627/EF om gjennomføring av artikkel 2
i rådsdirektiv 77/311/EØF om lydnivået ved ørene til førere av jordbruks- eller skogbrukstraktorer på hjul
(se EFT L 22 av 27.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 25. januar 2000 om endring av vedtak 1999/789/EF om visse vernetiltak mot
afrikansk svinepest i Portugal (se EFT L 22 av 27.1.2000)

Kommisjonsvedtak av 31. januar 2000 om endring av kommisjonsvedtak 97/778/EF og om ajourføring av
listen over de grensekontrollstasjoner som er godkjent for å føre veterinærkontroll (se EFT L 36 av
11.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 31. januar 2000 om endring av kommisjonsvedtak 1999/253/EF om vernetiltak
med hensyn til visse fiskerivarer fra eller med opprinnelse i Kenya og Tanzania og om endring av
veterinærattesten for fiskerivarer som har opprinnelse i eller kommer fra Tanzania (se EFT L 36 av
11.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 31. januar 2000 om endring av vedtak 98/653/EF om nødtiltak som er nødvendiggjort
av forekomst av bovin spongiform encefalopati i Portugal (se EFT L 29 av 4.2.2000)

Kommisjonsvedtak av 1. februar 2000 om utsettelse av godkjenningen av virksomheter i Slovenia som
produserer ferskt kjøtt, kjøttprodukter og kjøtt fra vilt (se EFT L 26 av 2.2.2000)
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt
fra Kommisjonen til Rådet i perioden 3.1. � 28.1.2000

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner(*)

Kode Katalognr. Tittel Vedtatt av Oversendt Antal l
Kommi- Rådet sider
sjonen

COM (1999) 565 CB-CO-99-636-EN-C(1)

COM (1999) 727 CB-CO-99-723-EN-C

COM (1999) 728 CB-CO-99-724-EN-C

COM (1999) 746 CB-CO-99-002-EN-C

COM (1999) 566 CB-CO-99-563-EN-C

COM (1999) 594 CB-CO-99-603-EN-C

COM (1999) 745 CB-CO-99-009-EN-C

COM (1999) 748 CB-CO-00-004-EN-C

COM (1999) 750 CB-CO-00-007-EN-C

COM (1999) 752 CB-CO-00-008-EN-C

COM (1999) 638 CB-CO-99-651-EN-C

5.1.2000 6.1.2000 32

5.1.2000 6.1.2000 44

5.1.2000 6.1.2000 39

6.1.2000 6.1.2000 9

5.1.2000 7.1.2000 1

7.1.2000 7.1.2000 30

7.1.2000 7.1.2000 6

10.1.2000 10.1.2000 7

10.1.2000 10.1.2000 24

10.1.2000 10.1.2000 93

1.12.1999 11.1.2000 38

Forslag til rådsdirektiv om fastsettelse av en
generell ramme for likebehandling med hensyn
til beskjeftigelse og yrke

Forslag til rådsbeslutning om Det europeiske
fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners
økonomiske kommisjon for Europas forordning
109 om godkjenning av produksjon av
regummierte dekk for nyttekjøretøyer og deres
tilhengere

Forslag til rådsbeslutning om Det europeiske
fellesskaps tiltredelse til De forente nasjoners
økonomiske kommisjon for Europas forordning
108 om godkjenning av produksjon av
regummierte dekk for motorkjøretøyer og deres
tilhengere

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om
tjueførste endring av rådsdirektiv 76/769/EØF
om begrensning av markedsføring og bruk av
visse farlige stoffer og preparater (stoffer
klassifisert som kreftframkallende, mutagene
eller reproduksjonstoksiske)

Forslag til rådsdirektiv om gjennomføring av
prinsippet om likebehandling av personer uten
hensyn til rase eller etnisk tilhørighet

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om
tilnærming av medlemsstatenes lover og
forskrifter om framstilling, presentasjon og
omsetning av tobakksprodukter

Forslag til europaparlaments- og rådsvedtak om
forlengelse av vedtak nr. 710/97/EF om en
samordnet framgangsmåte for å gi tillatelse på
området satellittbaserte personkommunikasjons-
tjenester i Fellesskapet

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om
endring av rådsdirektiv 85/611/EØF,  92/49/
EØF, 92/96/EØF og 93/22/EØF med hensyn til
utveksling av opplysninger med tredjestater

Rapport fra Kommisjonen � Gjennomføring av
hvitboken �Undervise og lære � På vei mot det
kognitive samfunnet�

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet om gjennomføringen av
Fellesskapets regelverk om avfall � Direktiv 75/
442/EØF om avfall, direktiv 91/689/EØF om
farlig avfall, 75/439/EØF om håndtering av
spillolje og direktiv 86/278/EØF om slam fra
renseanlegg

Forslag til rådsdirektiv om rett til familiegjen-
forening

2000/EØS/9/18
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Kode Katalognr. Tittel Vedtatt av Oversendt Antal l
Kommi- Rådet sider
sjonen

Forslag til rådsvedtak om retningslinjer for
medlemsstatenes sysselsettingspolitikk for år
2000

Rapport fra Kommisjonen � Undersøkelse av
erasmusstudentenes sosiale og økonomiske
bakgrunn

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 251 nr. 2 bokstav c) om
Europaparlamentets endringer av Rådets felles
holdning til forslag til europaparlaments- og
rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv 93/104/
EF av 23. november 1993 om visse aspekter ved
organisering av arbeidstiden, slik at sektorer og
aktiviteter som var utelukket fra direktivet, blir
omfattet

Forslag til europaparlaments- og rådsrekom-
mandasjon om mobilitet i Fellesskapet for
studenter, personer under yrkesutdanning, unge
frivillige, lærere og faglærere

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet � Planlegging av fremtidens
utdanning, fremming av innovasjon med ny
teknologi

Kommisjonsmelding til Rådet, Europa-
parlamentet, Den økonomiske og sosiale komité
og Regionkomiteen om et forslag til støtte-
program for den europeiske audiovisuelle industri
(MEDIA Plus � 2001-2005)

Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning
om iverksettelse av et utdanningsprogram for
bransjefolk innenfor europeisk audiovisuell
programindustri (MEDIA � Utdanning) (2001-
2005)

Forslag til rådsbeslutning om iverksettelse av et
program til fremme av utvikling, distribusjon og
markedsføring av europeiske audiovisuelle
produksjoner (MEDIA Plus � Utvikling,
distribusjon og markedsføring) (2001-2005)

Hvitbok om matvaresikkerhet

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning
om et fellesskapsprogram for energi-
effektivitetsmerking av kontor- og
kommunikasjonsutstyr

COM (1999) 712 CB-CO-99-711-EN-C

COM (2000) 4 CB-CO-00-014-EN-C

COM (1999) 699 CB-CO-99-686-EN-C

COM (1999) 708 CB-CO-99-703-EN-C

COM (2000) 23 CB-CO-00-029-EN-C

COM (1999) 658 CB-CO-00-707-EN-C

COM (1999) 719 CB-CO-00-013-EN-C

COM (2000) 18 CB-CO-00-031-EN-C

14.12.1999 13.1.2000 14

18.1.2000 18.1.2000 78

21.12.1999 20.1.2000 6

21.1.2000 21.1.2000 23

27.1.2000 27.1.2000 40

14.12.1999 28.1.2000 73

12.1.2000 28.1.2000 61

28.1.2000 28.1.2000 24

(*) Den norske oversettelsen av dokumentenes titler er foreløpig.

(1) �EN� viser til den engelske utgaven av COM-dokumentet.
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Referanse( 1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Informasjonsrutine � tekniske forskrifter

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder
og tekniske forskrifter samt regler for informasjonssamfunnstjenester (EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37, og
EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

2000-0004-D

2000-0013-NL

2000-0014-NL

2000-0015-DK

2000-0016-E

2000-0017-E

2000-0018-E

2000-0019-E

2000-0020-E

2000-0021-B

2000-0022-NL

2000-0023-NL

(3) (4) (5)

Endringer og tillegg til standardlisten for tekniske
bygningsforskrifter av desember 1999

HPA-forskrifter om dyrking av poteter av 1997

Utkast til endring av forskrift om emballasje og
forbruksvarer (vareloven) Nederlands lysingsblad 1980
nr. 8

Forskrift om endring av forskrift om et system for
kvalitetsmerking av næringsmidler

Utkast til kongelig anordning som utfyller vedlegg IV til
kongelig anordning 1521/1984 av 1. august om
godkjenning av den teknisk-sanitære forskriften for
fiskeri- og akvakulturvirksomheter og fiskeri- og
akvakulturvarer for konsum

Forskrift om regulering av det statlige metrologiske
tilsyn med tellere i underholdnings- og spillemaskiner av
type B og C

Utkast til forskrift om endring av supplerende teknisk
forskrift MIE 1PU om regulering av trykkutstyr på
flasker og ballonger fylt med komprimert eller flytende
gass eller gass oppløst under trykk

Utkast til forskrift om endring av vedlegg II til kongelig
anordning 280/1994 av 18. februar om fastsettelse av
maksimumsverdier for restmengder av plantevernmidler
og kontroll med slike mengder i visse produkter av
vegetabilsk opprinnelse

Utkast til kongelig anordning om godkjenning av
kvalitetsstandarden for skinke, bog og mørbrad av iberisk
svin produsert i Spania

Kongelig anordning om vern av lagring, behandling og
overføring av elektroniske data fra måleinstrumenter

Forskrift fra ministeren for boligspørsmål, arealplan-
legging og miljø om en grenseverdi for utslipp til luft av
vinylkloridmonomer som frigjøres ved produksjon av s-
PVC (miljøforordning om grenseverdier for utslipp til
luft av VCM fra s-PVC-anlegg � miljøvern)

Forskrift fra ministeren for boligspørsmål, arealplan-
legging og miljø om grenseverdier for utslipp til luft fra
VCM-anlegg (forskrift om grenseverdier for utslipp til
luft fra VCM-anlegg � miljøvern)

3.5.2000

26.4.2000

25.4.2000

25.4.2000

25.4.2000

25.4.2000

25.4.2000

25.4.2000

25.4.2000

25.4.2000

2.5.2000

2.5.2000

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) I denne perioden kan utkastet ikke vedtas.

(3) Ingen stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.

(4) Ingen stillstandsperiode ettersom tiltaket berører tekniske spesifikasjoner eller andre krav forbundet med  skatte- eller
finanstiltak; jf. artikkel 1 nr. 11 annet ledd tredje strekpunkt i direktiv 98/34/EF.

(5) Informasjonsrutinen avsluttet.

2000/EØS/9/19
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Kommisjonen viser til Domstolens dom av 30. april 1996 i sak C-194/94 (CIA Security). Ifølge Domstolens
utlegning skal artikkel 8 og 9 i direktiv 83/189/EØF tolkes slik at enkeltpersoner kan påberope seg disse
artiklene overfor nasjonale domstoler, som plikter å avvise anvendelse av nasjonale tekniske forskrifter
som ikke er meldt i samsvar med direktivet.

Dommen bekrefter Kommisjonens melding av 1. oktober 1986 (EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4).

Manglende overholdelse av meldingsplikten medfører derfor at de berørte tekniske forskrifter ikke får
anvendelse, og følgelig ikke kan gjøres gjeldende overfor enkeltpersoner.

Ytterligere opplysninger om meldingene kan fås ved henvendelse til de nasjonale avdelinger som er
oppført på følgende liste:

LISTE OVER NASJONALE AVDELINGER MED ANSVAR FOR
HÅNDTERINGEN AV DIREKTIV 98/34/EF

BELGIA

Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor
Normalisatie
Avenue de la Brabançonne/Brabançonnelaan 29
B-1040 Bruxelles/Brussel

Madame Hombert
Tlf.: (32-2) 738 01 10
Faks: (32-2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-
822=CIBELNOR(A)IBN.BE
E-post: cibelnor@ibn.be

Madame Descamps
Tlf.: (32 2) 206 46 89
Faks: (32 2) 206 57 45
E-post: normtech@pophost.eunet.be

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 København Ø

Keld Dybkjær
Tlf.: (45) 35 46 62 85
Faks: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
E-post: kd@efs.dk

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn

Herr Shirmer
Tlf.: (49 228) 615 43 98
Faks: (49 228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
E-post: Shirmer@BMWI.Bund400.de

HELLAS

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Tlf.: (30 1) 778 17 31
Faks: (30 1) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens

M. Melagrakis
Tlf.: (30 1) 212 03 00
Faks: (30 1) 228 62 19
E-post: 83189@elot.gr
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SPANIA

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de politica exterior y para la Unión
Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y
otras Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos,
transportes, comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2a, Despacho 6276
E-28006 Madrid

Sra. Nieves García Pérez
Tlf.: (34-91) 379 83 32

Sra. María Ángeles Martínez Álvarez
Tlf.: (34-91) 379 84 64
Faks: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
22, rue Monge
F-75005 Paris

Madame Piau
Tlf.: (33 1) 43 19 51 43
Faks: (33 1) 43 19 50 44
E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
X400:C=FR;A=ATLAS;O=TEDECO;S=IDMI-SQUAL

IRLAND

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Mr. Owen Byrne
Tlf.: (353 1) 807 38 66
Faks: (353 1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO
E-post: byrneo@nsai.ie

ITALIA

Ministero dell�Industria, del commercio e dell�artigianato
via Molise 2
I-00100 Roma

Signor P. Cavanna
Tlf. (39 06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-
ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-
NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

Signor E. Castiglioni
Tlf.: (39 06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Faks: (39 06) 47 88 77 48
E-post: Castiglioni@minindustria.it

LUXEMBOURG

SEE � Service de l�Énergie de l�État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10 L-2010 Luxembourg

Monsieur J.P. Hoffmann
Tlf.: (352) 46 97 46 1
Faks: (352) 22 25 24
Internett: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

NEDERLAND

Ministerie van Financiën � Belastingsdienst � Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Den heer J.G . van der Heide
Tlf.: (31 50) 523 91 78
Faks: (31 50) 523 92 19

Mevrouw H. Boekema
Tlf.: (31 50) 523 92 75
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF
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ØSTERRIKE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien

Frau Haslinger-Fenzl
Tlf.: (43 1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Faks: (43 1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;
A=GV;C=AT
E-post: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;S=POST

PORTUGAL

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três vales
P-2825 Monte da Caparica

Sra. Cândida Pires
Tlf.: (351 1) 294 81 00
Faks: (351 1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-
MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230
FIN-00171 Helsinki

Petri Kuurma
Tlf.: (358 9) 160 36 27
Faks: (358 9) 160 40 22
E-post: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Vevside: http://www.vn.fi/ktm/index.html
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;
G=MAARAYKSET

SVERIGE

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm

Kerstin Carlsson
Tlf.: (46) 86 90 48 00
Faks: (46) 86 90 48 40
E-post: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT
POINT
Vevside: http://www.kommers.se

DET FORENTE KONGERIKE

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom

Mrs. Brenda O�Grady
Tlf.: (44) 17 12 15 14 88
Faks: (44) 17 12 15 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI,
A=Gold 400,
C=GB
E-post: uk98-34@gtnet.gov.uk
Vevside: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA-ESA

EFTAs overvåkningsorgan (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC822=Solveig.Georgsdottir
@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
E-post: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be


