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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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning
nr. 28/2000 av 31. mars 2000(1).

2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1931/1999 av 9. september
1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning
(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk
opprinnelse(2) skal innlemmes i avtalen.

3) Tilpasningen til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 av
26. juni 1990 om en framgangsmåte i Fellesskapet for
fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk
opprinnelse må oppheves som følge av Finlands, Sveriges
og Østerrikes tiltredelse til Den europeiske union –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg II kapittel XIII nr. 14 (rådsforordning (EØF) nr.
2377/90) gjøres følgende endringer:

1. Nytt strekpunkt skal lyde:

“- 399 R 1931: Kommisjonsforordning (EF) nr. 1931/
1999 av 9. september 1999 (EFT L 240 av 10.9.1999,
s. 3).”

2. Tilpasningen om forlengelse av overgangsperioden for
Østerrike oppheves.

Artikkel 2

Teksten til kommisjonsforordning (EF) nr. 1931/1999 på islandsk
og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 20. mai 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter 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. 41/2000
av 19. mai 2000

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

(1) EFT L 141 av 15.6.2000, s. 49, og EØS-tillegget til EFT nr. 27

av 15.6.2000, s. 6.

(2) EFT L 240 av 10.9.1999, s. 3.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 2000.

For EØS-komiteen
Formann

F. Barbaso

2000/EØS/32/01

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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EØS-KOMITEEN HAR –

med tilvising til avtala om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet, justert ved protokollen om justering av avtala
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, heretter kalla
“avtala”, særleg artikkel 98, og

på følgjande bakgrunn:

1) Vedlegg II til avtala vart endra ved avgjerd i EØS-komiteen
nr. 29/2000 av 31. mars 2000(1).

2) Kommisjonsvedtak 1999/645/EF av 15. september 1999
om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for
TETRA-tilgang til naudmeldingstenester(2) skal takast inn
i avtala –

TEKE DENNE AVGJERDA:

Artikkel 1

I vedlegg II kapittel XVIII i avtala etter nr. 4zzg (kommisjons-
vedtak 1999/498/EF) skal nytt nr. 4zzh lyde:

“4zzh. 399 D 0645: Kommisjonsvedtak 1999/645/EF av
15. september 1999 om ei felles teknisk forskrift om
krav til tilkopling for TETRA-tilgang til naudmeldings-
tenester (TEF L 255 av 30.9.1999, s. 40).”

Artikkel 2

Teksta til kommisjonsvedtak 1999/645/EF på islandsk og norsk,
som vil verte kunngjord i EØS-tillegget til Tidend for Dei
europeiske fellesskapa, skal verte gyldig.

Artikkel 3

Denne avgjerda tek til å gjelde 20. mai 2000, på det vilkåret at
EØS-komiteen har motteke alle meldingar etter artikkel 103 nr. 1
i avtala( *).

Artikkel 4

Denne avgjerda skal kunngjerast i EØS-avdelinga av og EØS-
tillegget til Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

AVGJERD I EØS-KOMITEEN

nr. 42/2000
av 19. mai 2000

om endring av vedlegg II til EØS-avtala (Tekniske forskrifter, standardar,
prøving og sertifisering)

(1) TEF L 141 av 15.6.2000, s. 51, og EØS-tillegget til TEF nr. 27 av 15.6.2000,
s. 7.

(2) TEF L 255 av 30.9.1999, s. 40.

Utferda i Brussel, 19. mai 2000.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

2000/EØS/32/02

(*) Ingen forfatningsrettslege krav oppgjevne.
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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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XVIII er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 57/1999 av 30. april 1999(1).

2) Rådsdirektiv 1999/70/EF av 28. juni 1999 om rammeavtalen
om tidsbegrenset arbeid inngått mellom EFF, UNICE og
CEEP(2) skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XVIII etter nr. 32 (rådsdirektiv 96/34/EF) skal
nytt nr. 32a lyde:

“32a. 399 L 0070: Rådsdirektiv 1999/70/EF av 28. juni 1999
om rammeavtalen om tidsbegrenset arbeid inngått mellom
EFF, UNICE og CEEP (EFT L 175 av 10.7.1999, s. 43),
rettet ved EFT L 244 av 16.9.1999, s. 64.”

Artikkel 2

Teksten til rådsdirektiv 1999/70/EF på islandsk og norsk, som
vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 20. mai 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter 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. 43/2000
av 19. mai 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet
på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

(1) Ennå ikke kunngjort.

(2) EFT L 175 av 10.7.1999, s. 43.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 2000.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

2000/EØS/32/03

(*) Forfatningsrettslige krav angitt.
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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

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens protokoll 21 er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 60/1999 av 30. april 1999(1).

2) Rådsforordning (EF) nr. 1216/1999 av 10. juni 1999 om
endring av forordning nr. 17, første forordning om anvendelse
av traktatens artikkel 81 og 82(2) skal innlemmes i avtalen.

3) Nummereringen og ordlyden i avtalens protokoll 21 artikkel
4 nr. 2 bør bringes i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i forordning
nr. 17, første forordning om anvendelse av traktatens artikkel
81 og 82 –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 21 artikkel 3 nr. 1 skal nytt strekpunkt i nr.
3 (rådsforordning nr. 17/62) lyde:

“– 399 R 1216: Rådsforordning (EF) nr. 1216/1999 av 10. juni
1999 (EFT L 148 av 15.6.1999, s. 5).”

Artikkel 2

Avtalens protokoll 21 artikkel 4 nr. 2 skal lyde:

“2. Nr. 1 får ikke anvendelse på avtaler, beslutninger eller
samordnet opptreden dersom

1) partene er foretak fra bare en av EFs medlemsstater eller fra
bare en EFTA-stat, og avtalen, beslutningene eller den

samordnede opptreden ikke omfatter innførsel eller utførsel
mellom avtalepartene,

2) a) avtalene eller den samordnede opptreden inngås
mellom to eller flere foretak som hva avtalen angår,
befinner seg på ulike trinn i produksjons- eller
distribusjonskjeden, og som gjelder vilkårene for
partenes kjøp, salg eller videresalg av visse varer eller
tjenester,

b) bare to foretak er parter, og avtalene bare pålegger
erververen eller brukeren av en industriell eiendoms-
rett — særlig patenter, bruksmønstre, mønstre og
modeller eller varemerker — eller den part som ifølge
avtale har fått overdratt eller tildelt rett til å bruke en
produksjonsprosess eller kunnskap forbundet med
bruk og anvendelse av industrielle prosesser,
begrensninger på utnyttingen av disse rettigheter,

3) deres eneste formål er

a) utvikling eller ensartet anvendelse av standarder eller
typer, eller

b) felles forskning og utvikling, eller

c) spesialisering av vareproduksjon, herunder avtaler som
er nødvendige for å oppnå dette,

- når spesialiseringen gjelder varer som i en
vesentlig del av det territorium som omfattes av
avtalen, ikke utgjør mer enn 15 % av avsetningen
når det gjelder identiske varer eller varer som
forbrukerne anser som likeverdige på grunn av
egenskaper, pris og bruksområde, og

- når de deltakende foretaks samlede årsomsetning
ikke overstiger 200 millioner euro.

Slike avtaler, beslutninger og samordnet opptreden kan meldes
til det kompetente overvåkningsorgan i henhold til avtalens
artikkel 56, protokoll 23 og reglene nevnt i artikkel 1 til 3 i denne
protokoll.”

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 44/2000
av 19. mai 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 21 om gjennomføring av
konkurransebestemmelser for foretak

(1) Ennå ikke kunngjort.

(2) EFT L 148 av 15.6.1999, s. 5.

2000/EØS/32/04
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Artikkel 3

Teksten til rådsforordning (EF) nr. 1216/1999 på islandsk og
norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 20. mai 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1( *).

Artikkel 5

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

Utferdiget i Brussel, 19. mai 2000.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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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 86 og 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 38/2000 av 31. mars 2000(1).

2) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte
de forberedende tiltak til Det europeiske år for språk 2001.

3) Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt
utvidet samarbeid mulig i løpet av år 2000 –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 4 gjøres følgende endringer:

1. Etter nr. 2c skal nytt nr. 2d lyde:

“2d. EFTA-statene skal fra 1. januar 2000 delta i
fellesskapstiltak knyttet til følgende budsjettpost,
oppført i Den europeiske unions generelle budsjett
for regnskapsåret 2000:

– B3-1003: ’Forberedende tiltak til Det europeiske
år for språk 2001’.”

2. Teksten til nr. 3 skal lyde:

“EFTA-statene skal bidra finansielt til programmene og
tiltakene nevnt i nr. 1, 2, 2a, 2b, 2c og 2d i samsvar med
avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a).”

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft 20. mai 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1(*).

Den får anvendelse fra 1. januar 2000.

Artikkel 3

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 45/2000
av 19. mai 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige
områder utenfor de fire friheter

(1) EFT L 141 av 15.6.2000, s. 66, og EØS-tillegget til EFT nr. 27 av 15.6.2000,
s. 24.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 2000.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

2000/EØS/32/05

(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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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 86 og 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 100/1999 av 30. juli 1999(1).

2) Samarbeidet mellom avtalepartene bør utvides til å omfatte
en felles ordning for finansiering og programstyring av
kulturelt samarbeid (kultur 2000-programmet) (europa-
parlaments- og rådsbeslutning nr. 508/2000/EF)(2).

3) Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt
utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2000 –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 artikkel 13 nr. 4 skal nytt strekpunkt
lyde:

“- 32000 D 0508: Europaparlaments- og rådsbeslutning nr.
508/2000/EF av 14. februar 2000 om fastsettelse av kultur
2000-programmet (EFT L 63 av 10.3.2000, s. 1)”.

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har
mottatt den siste meddelelsen etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Den får anvendelse fra 1. januar 2000.

Artikkel 3

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 46/2000
av 19. mai 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige
områder utenfor de fire friheter

(1) Ennå ikke kunngjort.

(2) EFT L 63 av 10.3.2000, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 19. mai 2000.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

2000/EØS/32/06
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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 86, 87, 98 og 115, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens protokoll 31 er endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 46/2000 av 19. mai 2000(1).

2) Samarbeidet mellom avtalepartene bør for en periode på
fem år utvides til å omfatte tiltak for å minske de økonomiske
og sosiale forskjeller mellom regionene med sikte på å
fremme en vedvarende og balansert styrking av handelen og
de økonomiske forbindelser mellom avtalepartene.

3) Avtalepartene er blitt enige om det bidrag EFTA-statene i
EØS skal yte til nevnte formål i perioden 1999-2003.

4) For dette samarbeidet er det behov for en ny ordning som
tar hensyn til de endringer som har funnet sted siden
forhandlingene om del VIII i avtalen. Ordningen bør være
atskilt fra men samordnet med Fellesskapets innsats for å
nå de samme mål, og gjennomføres med hjemmel i avtalens
artikkel 82 nr. 1 bokstav c).

5) Avtalens protokoll 31 bør derfor endres for å gjøre et slikt
utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 1999 til 31. desember
2003 –

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens protokoll 31 etter artikkel 18 (Utveksling av nasjonale
tjenestemenn mellom forvaltninger) skal ny artikkel 19 lyde:

“Artikkel 19

Minsking av økonomiske og sosiale forskjeller

1. Avtalepartene skal styrke sitt samarbeid for å minske de
økonomiske og sosiale forskjeller i EØS gjennom et finansielt
bidrag fra EFTA-statene i EØS. For dette formål skal det opprettes
en finansieringsordning for perioden 1999-2003.

2. EFTA-statene i EØS skal i henhold til avtalens artikkel 82
nr. 1 bokstav c) og i samsvar med de nærmere regler fastsatt i
tillegg 4 til denne protokoll bidra med et beløp på 119,6 millioner
euro til samarbeidet omhandlet i nr. 1 ovenfor. Dette beløpet skal
stilles til rådighet for tilsagn i fem like store årlige deler.”

Artikkel 2

Teksten i vedlegget til denne beslutning tilføyes til protokoll 31
som tillegg 4.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 23. mai 2000, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103
nr. 1(*).

Den får anvendelse fra 1. januar 1999 til 31. desember 2003.

Artikkel 4

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

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 47/2000
av 22. mai 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige
områder utenfor de fire friheter

Utferdiget i Brussel, 22. mai 2000.

For EØS-komiteen

Formann

F. Barbaso

(1) EFT L174 av 13.7.2000, s.58, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av
13.7.2000, s.7

(*) Forfatningsrettslige krav angitt.

2000/EØS/32/07
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1. Definisjoner

1. En mottakerstat er en stat som mottar midler fra EFTA-statene i EØS i henhold til EØS-
komiteens beslutning nr. 47/2000 av 22. mai 2000. Til å representere mottakerstaten skal det
oppnevnes et organ som skal ha ansvaret for å forvalte midler fra EFTA-statene i EØS i landet
og for å inngå avtaler om prosjekter med komiteen. Det finansielle ansvar overfor EFTA-
statene i EØS ligger hos mottakerstaten.

2. Den prosjektansvarlige er det organ som iverksetter prosjektet. Tilskuddene utbetales til den
prosjektansvarlige via mottakerstaten.

3. Komiteen er det organ som nedsettes av EFTA-statene i EØS til å utføre oppgavene beskrevet
i nr. 7.

4. Den kontrollansvarlige er et uavhengig organ som på grunnlag av en avtale med mottakerstaten
kontrollerer framdriften i prosjektet og avgir rapport til mottakerstaten og komiteen. Den
kontrollansvarlige oppnevnes av mottakerstaten etter forslag fra Den europeiske
investeringsbank (EIB) eller etter dennes vurdering og godkjenning, og med samtykke fra
komiteen.

2. Mottakerstater

Mottakerstatene og deres andeler av midlene framgår av følgende tabell:

Land 1999 2000-2003 Sammenlagt

Spania € 10,859,680 € 59,321,600 € 70,181,280
Portugal € 5,023,200 € 16,265,600 € 21,288,800
Hellas € 5,812,560 € 16,265,600 € 22,078,160
Irland € 1,698,320 € 3,827,200 € 5,525,520
Det forente kongerike € 526,240 € 0 € 526,240
(Nord-Irland)
I alt € 23,920,000 € 95,680,000 € 119,600,000

3. Støtteform

Støtten skal i sin helhet ytes i form av tilskudd. En mottakerstat kan imidlertid foreslå overfor
komiteen å benytte deler av sin andel til å redusere renteutgiftene ved prosjekter som hovedsakelig
er finansiert ved lån. Slik støtte vil også bli gitt i form av tilskudd.

Bidraget fra EFTA-statene i EØS skal ikke overstige 50 % av prosjektkostnadene, unntatt for
prosjekter som for øvrig finansieres ved bevilgninger over sentrale, regionale eller lokale myndigheters
budsjetter. I slike tilfeller kan bidraget ikke overstige 85 % av de samlede kostnader. Fellesskapets
øvre grenser for samfinansiering må ikke i noe tilfelle overskrides.

VEDLEGG TIL EØS-KOMITEENS BESLUTNING NR. 47/2000

Tillegg 4 til protokoll 31

Finansieringsordningen i EØS
Gjennomføringsregler
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Ansvaret til EFTA-statene i EØS for prosjektene er begrenset til tilføring av midler i samsvar med
den omforente planen, forutsatt at kontrollrapportene bekrefter at prosjektet blir gjennomført i
samsvar med prosjektforslaget.

4. Støtteberettiget virksomhet

Midlene skal stilles til rådighet for prosjekter på områdene miljø, herunder byfornyelse, tiltak mot
forurensning i byområder og bevaring av den europeiske kulturarv, transport, herunder infrastruktur,
og utdanning og opplæring, herunder akademisk forskning. Avtalepartene er enige om å tilstrebe at
minst to tredeler av det samlede beløpet tildeles prosjekter på miljøområdet som definert ovenfor.

5. Prosjekter

Det samlede beløp på 119,6 millioner euro stilles til rådighet for tilsagn i årlige delbeløp på 20 % per
påbegynt år kumulativt fra 1999. Ulike deler av store prosjekter kan framlegges for finansiering
uavhengig av hverandre, og komiteen vil vurdere hvert prosjektforslag for seg.

6. Kontrollkrav

For hvert prosjekt skal det sammen med prosjektplanen og tidsplanen, budsjettet og
utbetalingsplanen også utarbeides en kontrollplan. I kontrollplanen framheves prosjektets
hovedelementer. På viktige stadier i prosjektet, vanligvis minst én gang i året, avgir den
kontrollansvarlige rapport til mottakerstaten og komiteen i samsvar med den fastlagte planen. I
rapporten gis blant annet følgende opplysninger:

– i hvilken grad formelle krav med hensyn til innhenting av anbud og utstedelse av tillatelser og
sertifikater er oppfylt,

– prosjektframdrift i forhold til den opprinnelige planen,
– eventuelle avvik blant annet i forhold til budsjetter, utbetalingsterminer, kontrakter, konkret

gjennomføring og fullføringsdato. Følger av dette for prosjektets omfang, forventede utbytte
og fullføringstidspunkt. Eventuelle tiltak truffet for å bøte på virkningene av slike avvik,

– prosjektregnskaper,
– hvorvidt framdriften i prosjektet tilfredsstiller vilkårene for utbetaling av neste delbeløp.

Dersom rapporten ikke er i samsvar med den omforente planen, kan komiteen be mottakerstaten
om tilleggsopplysninger. Spørsmål som begrenser seg til avklaring av visse punkter og anmodning
om manglende opplysninger i rapporten, kan rettes til den kontrollansvarlige, idet mottakerstaten
holdes behørig underrettet. Komiteen kan beslutte ikke å tillate ytterligere utbetalinger inntil
rapporten er i samsvar med avtalen. EFTA-statene i EØS kan revidere prosjekter som fastsatt
i nr. 10 punkt 13.

7. Organisasjon

EFTA-statene nedsetter en komité som skal

– godkjenne prosjekter for finansiering
– godkjenne kontroll- og utbetalingsplanen for hvert prosjekt
– føre tilsyn med den generelle gjennomføringen av støtten, særlig på grunnlag av kontroll-

rapportene
– godkjenne utbetalinger til mottakerne i samsvar med utbetalingsplanen og på grunnlag av

kontrollrapportene.

EIB skal

– vurdere foreslåtte prosjekter og avgi rapport til mottakerstaten
– foreslå eller vurdere og gi sitt samtykke til kontrollansvarlige i mottakerstatene, som skal

godkjennes av komiteen og mottakerstaten.
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Mottakerstatene skal

– få seg forelagt og godkjenne prosjektene som skal finansieres
– framlegge prosjektene for EIB for vurdering, og deretter for Kommisjonen og komiteen sammen

med EIBs vurdering.

Kommisjonen skal

– undersøke prosjektforslagene for å ta stilling til om de er forenlige med Fellesskapets mål,
særlig reglene om samfinansiering, idet bidrag fra EFTA-statene i EØS sidestilles med
fellesskapsfinansiering.

De kontrollansvarlige skal

– kontrollere prosjektene i samsvar med rapporteringsplanen som ligger ved den godkjente
prosjektplanen

– avgi rapport til mottakerstaten og komiteen.

8. Språkregler

EØS-avtalens offisielle språk kan benyttes. Mottakerstaten/den prosjektansvarlige må framlegge
en oversettelse til engelsk av alle dokumenter som forelegges komiteen.

9. Finansieringsregler

EFTA-statene i EØS skal for hver utbetaling til mottakerstatene avsette ytterligere 0,5 % til
vurderings- og kontrollformål, ut over det beløp som overføres fra det avtalte fondet på 119,6
millioner euro. Alle parter dekker sine egne administrasjonskostnader.

EIB skal i egenskap av rådgiver for de prosjektansvarlige/mottakerstatene avkreve sine oppdragsgivere
et gebyr for de tjenester den yter.

EFTA-statene i EØS skal innføre egnet finansstyring. Utbetalinger til mottakerstatene skal foretas
på anvisning fra komiteen, som skal sørge for at utbetalingene utføres til rett tid. Påløpte renter på
midlene før utbetaling til mottakerne tilhører bidragsyterne.

10. Kort beskrivelse av saksgangen

1. Den prosjektansvarlige framlegger et prosjektutkast for mottakerstaten.

2. Mottakerstaten framlegger prosjektutkastet for Kommisjonen og komiteen i forhånds-
konsultasjon for å få vurdert om prosjektideen er forsvarlig.

3. Dersom utfallet av forhåndskonsultasjonen er positivt, anmoder den prosjektansvarlige EIB
om å vurdere prosjektet. Vurderingen skal omfatte tekniske, økonomiske, finansielle og ad-
ministrative sider ved prosjektforslaget.

4. Den prosjektansvarlige framlegger prosjektplanen, herunder budsjettet, tidsplanen,
utbetalingsplanen, kontrollplanen og EIBs vurderingsrapport, for mottakerstaten.

5. Mottakerstaten framlegger prosjektet med dokumentene nevnt i punkt 4 for Kommisjonen
for å få avklart om prosjektet er støtteberettiget.

6. Mottakerstaten framlegger samtidig prosjektet med dokumentene nevnt i punkt 4 for komiteen
for godkjenning.
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7. Komiteen kan be om tilleggsopplysninger eller foreslå endringer i prosjektplanen, særlig med
hensyn til kontroll/utbetalingsplanen. Komiteen godkjenner (det endrede) prosjektet eller gir
et begrunnet avslag. Dersom prosjektet godkjennes, sendes et brev til mottakerstaten med
tilsagn om tilskudd og med angivelse av de relevante vilkår.

8. Den kontrollansvarlige og mottakerstaten inngår avtale på grunnlag av kontrollplanen.

9. Den prosjektansvarlige og mottakerstaten inngår avtale, og mottakerstaten og komiteen inngår
avtale om tilskudd.

10. Første delbeløp på 10 % utbetales til mottakerstaten når den prosjektansvarlige undertegner
kontrakt med kontrahenten. Senere utbetalinger vil finne sted i samsvar med utbetalingsplanen
på proratarisk grunnlag, basert på den faktiske gjennomføring av prosjektet og etter framlegging
av en tilfredsstillende kontrollrapport og godkjenning fra komiteen.

11. Den prosjektansvarlige gjennomfører prosjektet, og den kontrollansvarlige avgir rapport til
mottakerstaten og komiteen.

12. Dersom utbetalingene ikke kan utføres etter planen, kan det finne sted konsultasjoner mellom
mottakerstaten og komiteen.

13. Dersom komiteen eller EFTAs revisjonsråd ønsker opplysninger ut over det som er gitt i
kontrollplanen, kan de foreta en egen revisjon eller på egen regning gi en ekstern revisor i
oppdrag å revidere prosjektet. Mottakerstaten kan være til stede under revisjonen. Den
prosjektansvarlige eller ethvert annet organ som forvalter prosjektet på dens vegne, skal gi
revisoren samme tilgang til opplysninger som de ville ha gitt sine egne nasjonale myndigheter
eller revisorer.

14. Når kontrollplanen krever det, skal den kontrollansvarlige utarbeide en rapport om prosjektets
fullføring eller en evalueringsrapport.

11. Sluttbemerkninger

Med mindre endrede omstendigheter krever noe annet, vil den nye finansieringsordningen bli forvaltet
etter de samme retningslinjer som den tidligere låne- og tilskuddsordningen. Det kan om nødvendig
bli utarbeidet tilleggsdokumenter.
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1979 – CDC/Banco Urquijo)

1. Kommisjonen mottok 3. juli 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 foretakene Caisse des Dépôts et Consignations (CDS), Frankrike, og Banco Urquijo S.A.,
Spania, som kontrolleres av Kredietbank SA Luxembourgeoise, Luxembourg, ved kjøp av aksjer
oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Banco CDC
Urquijo S.A., et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– CDC: bank og finans, livsforsikring, sparefond,

– Banco Urquijo S.A.: privatbank og investeringsbank,

– Banco CDC Urquijo S.A.: depotvirksomhet for institusjonelle investorer og juridiske personer.

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
202 av 15.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1979 – CDC/Banco Urquijo, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 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/32/08
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2029 – Tate & Lyle/Amylum)

1. Kommisjonen mottok 7. juli 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 foretaket Tate & Lyle PLC, Storbritannia, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Amylum UK Limited og Amylum Europe
N.V. fra Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylaces S.A.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Tate & Lyle PLC: foredling av karbohydrater, raffinering av rørsukker, produksjon av råsukker,
søtstoffer, stivelse og gjæringsprodukter samt verdensomspennende handel med sukker og
melasse,

– Amylum: produksjon av kornsøtstoff, stivelse, gjæringsprodukter og fôrvarer.

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
202 av 15.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2029 – Tate & Lyle/Amylum, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1946 – Bellsouth/SBC/JV)

Kommisjonen vedtok 26.5.2000 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 300M1946.
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

(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/32/09

2000/EØS/32/10
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2047 – Bayerische Hypo- und

Vereinsbank/IXOS/Mannesmann/memIQ)

1. Kommisjonen mottok 3. juli 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 foretakene Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, IXOS Software AG og Mannesmann AG,
som kontrolleres av Vodafone AirTouch plc, ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over memIQ AG, et nyopprettet selskap som utgjør
et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG: kreditt- og hypotekbank,

– IXOS Software AG: utvikling og salg av programvare til datamaskiner og opplæring i bruk av
programvare,

– Mannesmann AG: mobile og faste telekommunikasjonstjenester, elektronisk handel, Internett,
stålrør, bilteknologi og ingeniørteknikk,

– Vodafone AirTouch plc: mobile telekommunikasjonstjenester,

– memIQ AG: elektronisk dokumentarkiv på Internett.

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 201 av 14.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2047 – Bayerische Hypo- und
Vereinsbank/IXOS/Mannesmann/memIQ, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 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/32/11
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2051 – Nordic Capital/HIAG/

Nybron/Bauwerk)

1. Kommisjonen mottok 4. juli 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 sveitsiske foretaket N.I. Flooring Corporation (tidligere HIAG Expo AG), som kontrolleres
av Nordic Capital III Ltd & Nordic Capital IV Ltd og HIAG Holding AG i fellesskap, ved kjøp av
aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele de
to foretakene Nybron og Bauwerk Parkett AG.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Nordic Capital Fund III: fondet representerer investorer på følgende områder: elektroniske
komponenter, legemidler, fraktspedisjon, kjemikalier til treforedlingsindustrien, engrossalg av
stål- og aluminiumsprodukter, byggematerialer, metaller mv.,

– Nordic Capital Fund IV: et nyetablert fond som hittil ikke har foretatt noen investering,

– HIAG Holding AG: holdingselskap,

– N.I. Flooring Corporation (tidligere HIAG Expo AG: ingen virksomhet,

– Nybron: produksjon av tregulv,

– Bauwerk Parkett AG: produksjon av tregulv.

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
198 av 13.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2051 – Nordic Capital/HIAG/Nybron/
Bauwerk, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1969 – UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com)

1. Kommisjonen mottok 3. juli 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 foretakene United Technologies Corporation (UTC), USA, og Honeywell International Inc.
(Honeywell), USA, ved kjøp av aksjer oppnår kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over MyAircraft.com (USA), et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– UTC: selskap med variert virksomhet innen industrielt utstyr, herunder produkter og tjenester
til luftfartsindustrien,

– Honeywell: selskap med variert teknologi- og produksjonsvirksomhet, herunder produkter og
tjenester til luftfartsindustrien,

– Myaircraft.com: nettsted for elektronisk etterhandel med deler og tjenester til luftfartsindustrien.

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
198 av 13.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.1969 – UTC/Honeywell/i2/MyAircraft.com,
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2037 – BNP-Paribas/PHH)

1. Kommisjonen mottok 3. juli 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 foretaket BNP-Paribas, Frankrike, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele The PHH Europe Companies (PHH),
Storbritannia, som tilhører Avis-gruppen.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– BNP-Paribas: bankvirksomhet. Gjennom Arval yter BNP-Paribas dessuten tjenester i form
av forvaltning av kjøretøyer, hovedsakelig i Frankrike,

– PHH: forvaltning av kjøretøyer, hovedsakelig i Storbritannia.

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
198 av 13.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2037 – BNP-Paribas/PHH, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2054 – Secil/Holderbank/Cimpor)

1. Kommisjonen mottok 4. juli 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 belgiske foretaket Holderbel S.A. (Holderbank), som tilhører den sveitsiske gruppen
Holderbank, og Secil Companhia Geral de Cal e Cimentos SA (Secil), Portugal, som kontrolleres av
holdingselskapet Semapa, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over Cimpor Cimentos de Portugal SGPS SA (Cimpor), Portugal, ved et offentlig
overtakelsestilbud kunngjort 15. juni 2000.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Holderbank: internasjonal produksjon av sement og tilknyttede produkter, herunder
steinmateriale, ferdigblandet betong og andre byggevarer, samt tjenester,

– Secil: produksjon av sement og tilknyttede produkter, herunder steinmateriale, ferdigblandet
betong og andre byggevarer, samt tjenester,
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– Cimpor: produksjon av sement og tilknyttede produkter, herunder steinmateriale, ferdigblandet
betong og andre byggevarer.

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
198 av 13.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2054 – Secil/Holderbank/Cimpor, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2067 – ABB/Umoe)

1. Kommisjonen mottok 4. juli 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 norske foretaket ABB AS, som tilhører ABB-konsernet, ved kjøp av aktiva overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over aktiva i det norske foretaket Umoe
ASA og enkelte av dets datterforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– ABB AS: kraftoverføring og kraftfordeling, automatisering, systemer og tjenester i forbindelse
med utvinning og foredling av olje og gass, petrokjemikalier og byggeteknologi,

– Umoe ASA og dets datterforetak: systemer og tjenester i forbindelse med utvinning og foredling
av olje og gass, elektroteknikk og tilknyttede tjenester, anleggsprosjekter for landbasert industri.

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
198 av 13.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2067 – ABB/Umoe, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel

2000/EØS/32/16
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1989 – Winterthur/Colonial)

Kommisjonen vedtok 9.6.2000 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 300M1989.
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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2023 – Brambles/Ermewa/JV)

1. Kommisjonen mottok 30. juni 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 foretakene Brambles France SA (Brambles), som kontrolleres av Brambles Industries Limited,
Australia, og Ermewa SA (Ermewa), som kontrolleres av Ermewa Genève, Sveits, ved kjøp av
aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et
nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Brambles: utleie av spesialutstyr, kontraktbaserte industritjenester, avfallshåndtering,
spesialtransport av råvarer i bulk og farlig gods, registerføring,

– Ermewa: vognutleie, reparasjon av vogner og containere, spedisjon, sjøtransport og terminaler,

–  fellesforetaket: forvaltning av tankcontainerskip.

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
193 av 11.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2023 – Brambles/Ermewa/JV, til følgende
adresse:
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European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2046 – Valeo/Bosch)

1. Kommisjonen mottok 26. juni 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 japanske foretaket Valeo Climatisation S.A. (VCC), som kontrolleres av Valeo, oppnår felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Zexel Climate Control
Corporation (’JointCo’), ved kjøp av aksjer fra det japanske foretaket Zexel Corporation (Zexel),
som kontrolleres av Robert Bosch GmbH (Bosch), Tyskland. I neste omgang oppnår JointCo og
Valeo felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over ’EC JointCo’,
et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak. Til slutt overtar Valeo ved kjøp av aktiva
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over virksomheten til Zexel
innen klimaanlegg på markeder utenfor Asia.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Valeo: deler og systemer til biler,

– VCC: varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og klimaanlegg samt deler til biler,

– JointCo: klimaanlegg,

– EC JointCo: kjølesystemer og systemdeler til bilmotorer,

– Zexel: varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og klimaanlegg samt deler og drivstoffinnsprøytings-
utstyr til biler,

– Bosch: bilutstyr, kommunikasjonsteknologi, kraftverktøy, husholdningsapparater,
varmeteknologi, automatiseringsteknologi.

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
193 av 11.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2046 – Valeo/Bosch, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2044 – Interbrew/Bass)

1. Kommisjonen mottok 6. juli 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 foretaket Interbrew SA, Belgia, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Bass Holdings Limited, Storbritannia, og Prazske Pivovary a.s.,
Den tsjekkiske republikk.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Interbrew SA: produksjon, markedsføring og levering av øl,

– Bass Holdings Ltd: produksjon, markedsføring, engrossalg og distribusjon av øl, hovedsakelig
i Storbritannia,

– Prazske Pivovary a.s.: produksjon og levering av øl i Den tsjekkiske republikk.

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
196 av 12.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2044 – Interbrew/Bass, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2053 – Telenor/BellSouth/Sonofon)

1. Kommisjonen mottok 4. juli 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 norske foretaket Telenor SA (Telenor) ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det danske foretaket Sonofon Holding S/A
(Sonofon), der BellSouth Corporation (USA) allerede har delvis kontroll.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Telenor: telekommunikasjon,

– BellSouth Corporation: telekommunikasjon,

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

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
196 av 12.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2053 – Telenor/BellSouth/Sonofon, til
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2062 – Rio Tinto/North)

1. Kommisjonen mottok 30. juni 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 foretaket Rio Tinto Investments Two Pty Limited, som kontrolleres av Rio Tinto-gruppen (Rio
Tinto plc, London, Storbritannia, og Rio Tinto Limited, Melbourne, Australia), overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele North Limited (Melbourne,
Australia), ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 23.6.2000.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Rio Tinto-gruppen: produksjon og salg av metaller og mineraler, herunder jernmalm, uran,
sink, kopper og gull,

– North Limited: produksjon og salg av metaller og mineraler, herunder jernmalm, uran, sink,
kopper og gull.

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
196 av 12.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2062 – Rio Tinto/North, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel
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Tilbakekalling av melding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.1991 – Trelleborg/Icopal)

Kommisjonen for De europeiske fellesskap mottok 29.5.2000 melding om en planlagt foretakssammen-
slutning mellom foretakene Trelleborg og Icopal. Kommisjonen ble 16.6.2000 underrettet om at partene
tilbakekaller meldingen, ettersom Trelleborgs offentlige tilbud om overtakelse av Icopal ikke førte til en
tilstrekkelig eierandel til å oppnå kontroll.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1898 – TUI Group/GTT Holding)

Kommisjonen vedtok 31.5.2000 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 300M1898.
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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2036 – Valeo/Labinal)

1. Kommisjonen mottok 30. juni 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 Valeo ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over virksomheten til det franske foretaket Labinal innen bildeler.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Valeo: forskjellig virksomhet på området bildeler, herunder produksjon og salg av brytere, følere og
filtre,

– virksomheten til Labinal innen bildeler: hovedsakelig brytere, følere og ledninger (Sylca), filtre
(Filtrauto) og hjelpebremser (Telma retarder).

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.

2000/EØS/32/23

2000/EØS/32/24

2000/EØS/32/25

(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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Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C
190 av 8.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2036 – Valeo/Labinal, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/JV.50 – Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg)

1. Kommisjonen mottok 28. juni 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 foretakene Blackstone Group og Capital Communications CDPQ Inc. gjennom
investeringsselskapet Callahan Invest overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over Kabel Baden-Württemberg GmbH & Co. KG, et indirekte datterforetak av
Deutsche Telekom AG, ved kjøp av 55 % av aksjene.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Blackstone Group: privat forretningsbank med virksomhet hovedsakelig innen finansielle
rådgivningstjenester, privat aksjeinvestering og eiendomsinvestering,

– Capital Communications CDPQ: privat investeringsgruppe som investerer i selskaper innen
kommunikasjon, audiovisuell produksjon, trådløs teknologi, multimedia og forlagsvirksomhet,

– Kabel Baden-Württemberg: selskap som Deutshe Telekom har overført sitt eksisterende
kabelfjernsynsnett i Baden-Württemberg til.

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
190 av 8.7.2000. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/JV.50 – Callahan Invest/Kabel Baden-Württemberg,
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
70, rue Joseph II
B-1000 Brussel

2000/EØS/32/26

(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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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1814 – Bayer/Röhm/Makroform)

Kommisjonen vedtok 17.4.2000 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 300M1814.
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 15/2000

Sverige

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 88 nr. 2 med hensyn
til en endret ordning for reduserte trygdeavgifter, se EFT C 184 av 1.7.2000.

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

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate State aid I
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Faks: (+32) 22 96 98 15

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

2000/EØS/32/27

2000/EØS/32/28
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Statsstøtte
Sak nr. C 21/2000

Italia

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter artikkel 6 nr. 5 i kommisjonsvedtak nr.
2496/96/EKSF av 18. desember 1996 om fellesskapsregler for statsstøtte til jern- og stålindustrien(1) med
hensyn til planlagt miljøstøtte til foretakene Lucchini SpA og Siderpotenza SpA, EKSF-stål, se EFT
C 184 av 1.7.2000.

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

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate State aid II
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Faks: (+32) 22 96 95 79

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

(1) EFT L 338 av 28.12.1996, s. 42, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 42 av 8.10.1998, s. 254.

2000/EØS/32/29
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Kode Katalognr. Tittel Vedtatt av Oversendt Antall
Kommi- Rådet sider
sjonen

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt
fra Kommisjonen til Rådet i perioden 19.6. – 23.6.2000

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

COM (2000) 260 CB-CO-00-245-EN-C(1)

COM (2000) 302 CB-CO-00-323-EN-C

COM (2000) 371 CB-CO-00-353-EN-C

COM (2000) 395 CB-CO-00-366-EN-C

COM (2000) 314 CB-CO-00-323-EN-C

COM (2000) 307 CB-CO-00-298-EN-C

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv
om tjuende endring av rådsdirektiv 76/769/EØF
om begrensning av markedsføring og bruk av
visse farlige stoffer og preparater (kortkjedet
klorert parafin)
Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv
om sommertid

Forslag til en rådsforordning om forbud mot
import av sverdfisk (Xiphias gladius) med
opprinnelse i Belize og Honduras

Forslag til en rådsforordning om endring av
forordning (EF) nr. 3298/94 av 21. desember
1994 med hensyn til systemet med økopunkter
for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom
Østerrike
Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv
om endring av direktiv 97/24/EF om visse deler
av og egenskaper ved motorvogner med to eller
tre hjul

Forslag til en rådsbeslutning om inngåelse av en
avtale i form av brevutveksling om midlertidig
anvendelse av protokollen om fiskemuligheter og
det finansielle bidrag i avtalen mellom Det
europeiske økonomiske fellesskap og regjeringen
for Republikken Guinea om fiske utenfor kysten
av Guinea i perioden 1. januar 2000 til
31. desember 2001

20.6.2000

20.6.2000 20.6.2000 27

21.6.2000 21.6.2000 5

21.6.2000 21.6.2000 9

22.6.2000 22.6.2000 31

23.6.2000 23.6.2000 11

(*) Oversettelsen av dokumentenes titler til norsk er foreløpig.

(1) “EN” viser til den engelske versjonen av COM-dokumentet.

2000/EØS/32/30
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Referanse(1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Informasjonsprosedyre – 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 forslag til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

2000-0310-UK

2000-0311-B

2000-0313-NL

2000-0314-NL

2000-0315-DK

2000-0316-NL

2000-0317-NL

2000-0318-UK

2000-0319-UK

22.9.2000

25.9.2000

27.9.2000

(4)

27.9.2000

(4)

28.9.2000

28.9.2000

28.9.2000

Forskrift om vannforsyning (vannkvalitet) (England)
2000. § 30: Anvendelse og tilføring av stoffer og
produkter. § 31: Bruk av prosesser

Ministerdekret om fastsettelse av tilleggskrav med
hensyn til bruk av oppblåsbart lekeutstyr

Utkast til generell forvaltningsforskrift om endring av
kjøretøyreglementet

Gjennomføringsforskrift til dekret om tilskudd til
energiprogrammer 2000-IIA

Innredning og utstyr i arbeidsrom og arbeidsområder.
Meddelelser fra det danske sjøfartsdirektorat B, kapittel
II-4: Innredning og utstyr i arbeidsrom og
arbeidsområder

Forskrift fra bolig-, planleggings- og miljøministeren
om fastsettelse av regler for utpeking av investeringer
av betydning for miljøet i Nederland (miljøinvest-
eringer) (forskrift om miljøinvesteringstilskudd 2000)

Forskrift om fastsettelse av regler for merking av
personbiler med hensyn til energiforbruk (forskrift om
energiforbruksmerking av personbiler)

Forskrift om animalske biprodukter (Nord-Irland) 2000

Forskrift om veieutstyr (automatiske
jernbanebrovekter) 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) Informasjonsprosedyren avsluttet.

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:

2000/EØS/32/31



N
O

R
SK

 u
tg

av
e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 13.7.2000Nr. 32/30

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

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
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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
E-post: 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

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
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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


