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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2258 � Schroder Ventures Limited/Homebase)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 23. desember 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 Schroder Ventures Limited (�Schroder�), Kanaløyene, ved kjøp av aksjer overtar
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Homebase,
Storbritannia.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Schroder: administrasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med oppkjøp og
risikokapitalfond,

� Homebase: salg av reparasjons-, vedlikeholds- og utbedringsprodukter for boliger, hovedsakelig
gjør-det-selv-produkter og oppussingsprodukter.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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 9 av 12.1.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2285 � Schroder Ventures Limited/Homebase,
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2001/EØS/4/01



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 18.1.2001Nr. 4/2

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2185 � Océ-Technologies/Real Software/

Océ-Real Business Solutions (JV))

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 9. januar 2001 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 Océ-Technologies B.V., Nederland, som tilhører gruppen Océ N.V. (�Océ�), og Real
Software Group N.V., Belgia (�Real Software�), ved kjøp av aksjer og overføring av aktiva oppnår
felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Océ-Real Business
Solutions B.V. (�Océ Real�), et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Océ: presentasjon, reproduksjon og distribusjon av papirbasert informasjon, kopierings- og
printersystemer,

� Real Software: informasjonsteknologi, automatisering,

� Océ-Real: dokumentutformingsløsninger for næringslivet.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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
11 av 13.1.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2185 � Océ-Technologies/Real Software/Océ-Real
Business Solutions, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2001/EØS/4/02
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2223 � Getronics/Hagemeyer/JV)

1. Kommisjonen mottok 22. desember 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 Getronics N.V., Nederland, gjennom sitt datterforetak Datelcom B.V. oppnår felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) sammen med Hagemeyer N.V.,
Nederland, over Hagemeyers datterforetak Codis B.V., ved overføring av Datelcoms virksomhet til
Codis.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Getronics: tjenester på området informasjons- og kommunikasjonsteknologi,

� Hagemeyer: distribusjon og levering av industrielle produkter og tjenester på området
informasjons- og kommunikasjonsteknologi, elektrisk materiale og sikkerhetsprodukter,

� Codis og Datelcom: engrosdistribusjon av produkter og tjenester på området informasjons- og
kommunikasjonsteknologi.

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
15 av 17.1.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2223 � Getronics/Hagemeyer/JV, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

2001/EØS/4/03
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 18.1.2001Nr. 4/4

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2228 � C&N/Thomas Cook)

1. Kommisjonen mottok 8. januar 2001 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 tyske foretaket C&N Touristic AG (�C&N�) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket Thomas Cook
Holdings Ltd (�T. Cook�).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� C&N: reisearrangør, reisebyråer, charterflyselskaper og hotelldrift,

� T. Cook: reisearrangør, reisebyråer og charterflyselskaper.

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 13 av 16.1.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2228 � C&N/Thomas Cook, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2284 � ABN Amro/Perkins Food)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 5. januar 2001 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 ABN Amro Private Equity Ltd, Storbritannia, (�ABN Amro�), et datterforetak i
gruppen ABN Amro, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over hele det britiske foretaket Perkins Food ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 18.
desember 2000.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� ABN Amro: finansielle tjenester,

� Perkins Food: produksjon av fryst mat, kjølt mat og ferdigretter av eget merke.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter

(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.

2001/EØS/4/04

2001/EØS/4/05
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framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1).

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
15 av 17.1.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2284 � ABN Amro/Perkins Food, til følgende
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2286 � Buhrmann/Samas Office Supplies)

1. Kommisjonen mottok 10. januar 2001 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(2), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(3), om en planlagt foretakssammenslutning
der det nederlandske foretaket Buhrmann N.V. (�Buhrmann�) ved kjøp av aksjer overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Universal Office Supplies Ltd.
og Samas Universal Office Supplies B.V. (�Samas Office Supplies�) i den nederlandske gruppen
Samas-Groep N.V. (�Samas�).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Buhrmann: distribusjon av kontorartikler, handel med papir og grafiske systemer hovedsakelig
i EU, USA og Canada, Australia og New Zealand,

� Samas Group: produksjon og distribusjon av kontormøbler og distribusjon av kontorartikler
i Nederland, Storbritannia og Tyskland,

� Samas Office Supplies: distribusjon av kontorartikler i Nederland, Storbritannia og Tyskland.

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
15 av 17.1.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2286 � Buhrmann/Samas Office Supplies, til
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

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

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

2001/EØS/4/06



N
O

R
SK

 u
tg

av
e
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2296 � ENI/Lasmo)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 4. januar 2001 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 italienske energiselskapet ENI S.p.a. (�ENI�) gjennom sitt datterforetak Agip Investments
PLC (�Agip Investments�) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
b) over hele Lasmo PLC (�Lasmo�) ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 21. desember
2000.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� ENI: leting etter og utvinning av råolje og naturgass, raffinering og markedsføring av
petroleumsprodukter gjennom divisjonen Agip Petroli og import, forsyning, transport og
engrosdistribusjon av gass gjennom divisjonen SNAM. ENI yter også ingeniørtjenester og
tekniske tjenester i forbindelse med oljeutvinning gjennom datterforetaket SAIPEM,

� Agip Investments: investeringsselskap opprettet spesielt for overtakelsen av Lasmo,

� Lasmo: leting etter og utvinning av råolje og naturgass.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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 13 av 16.1.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller
22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2296 � ENI/Lasmo, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2001/EØS/4/07
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2219 � E.ON/Energie Oberösterreich/JCE+MCE)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 11. januar 2001 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 E.ON Energie AG (�E.ON�) og Energie AG Oberösterreich (�Energie Oberösterreich�)
ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over de to foretakene Jihoceska energetika a.s. (�JCE�) og Jihomoravská energetika a.s. (�JME�).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� E.ON: bl.a. produksjon, distribusjon og forsyning av elektrisk kraft,

� Energie Oberösterreich: produksjon, distribusjon og forsyning av elektrisk kraft,

� JCE: distribusjon og forsyning samt kjøp og salg av elektrisk kraft,

� JME: distribusjon og forsyning samt kjøp og salg av elektrisk kraft.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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
16 av 18.1.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2219 � E.ON/Energie Oberösterreich/JCE+MCE,
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/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.

(3) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2272 � REWE/BML/Standa Commerciale)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 5. januar 2001 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 Billa Supermercati srl (�BML�), som kontrolleres av REWE, ved kjøp av aksjer
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Standa
Commerciale S.p.A. (�Standa�).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� BML: handel med dagligvarer og andre forbrukervarer,

� Standa: handel med dagligvarer og andre forbrukervarer.

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. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter
framgangsmåten fastsatt i kommisjonsmeldingen om forenklet framgangsmåte for behandling av
visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

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
15 av 17.1.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2272 � REWE/BML/Standa Commerciale, til
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2291 � VNU/ACNielsen)

1. Kommisjonen mottok 11. januar 2001 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 nederlandske foretaket VNU N.V. (�VNU�) overtar kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele ACNielsen Corporation (�ACNielsen�), et selskap registrert i
USA, ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 18. desember 2000.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� VNU: forlags- og informasjonsforetak med virksomhet i Europa, Nord-Amerika og andre
land. VNU yter særlig tjenester innen markedsføringsinformasjon (under navnet �Claritas�),
herunder innsamling og analyse av forbrukeropplysninger for markedsføringsformål, samt
tjenester innen måling av medieforbruk, herunder seer- og brukermålinger for fjernsyn og
Internett. I tillegg utgir VNU næringstidsskrifter, forbrukermagasiner og kataloger,

(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) EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.
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� ACNielsen: global tjenesteyter innen markedsforskning, særlig detaljomsetningsmålinger,
forbrukerpaneler, kundetilpasset markedsforskning og måling av medieforbruk.

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
16 av 18.1.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2291 � VNU/ACNielsen, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel

(1) EFT 13 av 21.2.1962, s. 204.

Melding om samarbeidsavtaler
(Sak nr. COMP/C1/37.995 � Intelsat restructuring)

1. Kommisjonen mottok 31. oktober 2000 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1)
om en planlagt omstrukturering av International Telecommunications Satellite Organization (Intelsat)
til et selskap, Intelsat Ltd, og en mellomstatlig organisasjon, ITSO. Nærmere opplysninger om
omstruktureringen foreligger på nettstedet til Intelsat, http://www.intelsat.int/about/
privatization.htm.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at de meldte samarbeidsavtalene kan komme
inn under virkeområdet for forordning nr. 17/62.

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

4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 30 dager etter at dette ble offentliggjort i EFT
C 9 av 12.1.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 95 01 28) eller med
post, med referanse COMP/C1/37.995 � Intelsat, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Office 0/18
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. COMP/M.1993 � Rhodia/Raisio/JV)

Kommisjonen vedtok 20.7.2000 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 300M1993.
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.2092 � Repsol Quimica/Borealis/JV)

Kommisjonen vedtok 19.12.2000 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 300M2092.
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.2115 � Carrefour/GB)

Kommisjonen vedtok 28.9.2000 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 fransk, og vil bli
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

� i elektronisk form i �CFR�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 300M2115.
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.2147 � VNU/Hearst/Stratosfera)

Kommisjonen vedtok 25.9.2000 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 300M2147.
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.2193 � Alliance Unichem/Interpharm)

Kommisjonen vedtok 7.12.2000 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 300M2193.
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.2235 � Corus Group/Cogifer/JV)

Kommisjonen vedtok 19.12.2000 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 300M2235.
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

Tilbakekalling av melding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. COMP/M.2117 � Aker Maritime/Kværner)

Kommisjonen for De europeiske fellesskap mottok 23.10.2000 melding om en planlagt
foretakssammenslutning mellom Aker Maritime og Kværner. Kommisjonen ble 11.12.2000 underrettet
om at partene tilbakekaller meldingen.
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Kunngjøring i henhold til paragraf 12 nr. 2 i den britiske
telekommunikasjonsloven av 1984 (endret ved lov om elektronisk

kommunikasjon av 2000)

Planlagt endring i alle offentlige teleoperatørlisenser

Kommisjonen har offentliggjort en kunngjøring fra den britiske Generaldirektøren for telekommunikasjoner
i henhold til paragraf 12 nr. 2 i telekommunikasjonsloven av 1984, endret ved lov om elektronisk
kommunikasjon av 2000, om planlagte endringer i alle de 308 lisensene som ble utstedt i perioden 22. juni
1984 - 1. november 2000 i henhold til lovens paragraf 7 til personer som  ifølge beslutning truffet av
statssekretæren i samsvar med lovens paragraf 9, anses å drive offentlige telekommunikasjonssystemer.

Se EFT C 5 av 9.1.2001 for nærmere opplysninger.

Uttalelse fra Den rådgivende komité for
foretakssammenslutninger

Sak nr. COMP/M.1634 � Mitsubishi

Kommisjonen har offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger i
sak nr. COMP/M.1634 � Mitsubishi.

Se EFT C 5 av 9.1.2001 for nærmere opplysninger.

Liste over kunngjorte kommisjonsdokumenter ( *)

Kommisjonen har kunngjort følgende kommisjonsdokumenter:

Kommisjonsvedtak av 15. februar 2000 om statsstøtte tildelt av Forbundsrepublikken Tyskland til
foretaket Dessauer Geräteindustrie GmbH (se EFT L 1 av 4.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 12. juli 2000 i henhold til artikkel 14 og 15 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 om
ilegging av bøter for et foretaks framlegging av ufullstendige opplysninger i en sak vedrørende tilsyn med
en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.1634 � Mitsubishi Heavy Industries) (se EFT L 4 av
9.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 30. november 2000 om annen endring av vedtak 2000/284/EF om utarbeiding av en
liste over sædstasjoner som er godkjent for import fra tredjestater av sæd fra dyr av hestefamilien (se EFT
L 314 av 14.12.2000)

Kommisjonsvedtak av 8. desember 2000 om endring av kommisjonsvedtak 2000/609/EF om fastsettelse
av krav til dyrehelse og folkehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av kjøtt fra
oppdrettsstrutsefugl og om endring av kommisjonsvedtak 94/85/EF om utarbeiding av en liste over
tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av ferskt fjørfekjøtt (se EFT L 309 av 9.12.2000)

Kommisjonsvedtak av 12. desember 2000 om prinsipiell godkjenning av at dokumentene framlagt for
grundig undersøkelse med sikte på eventuell oppføring av QRD 133 WP (Bacillus subtilis-stamme QST
713) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter, er
fullstendige (se EFT L 2 av 5.1.2001)

(*) Oversettelsen av dokumentenes titler til norsk er foreløpig.
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Kommisjonsvedtak av 19. desember 2000 om endring av vedlegg I kapittel 14 i rådsdirektiv 92/118/EØF
om fastsettelse av krav til dyrehelse og folkehelse ved handel innenfor Fellesskapet med og innførsel til
Fellesskapet av produkter som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt i særlige fellesskapsregler nevnt i
vedlegg A avsnitt I i direktiv 89/662/EØF og, med hensyn til sykdomsframkallende smittestoffer, i
direktiv 90/425/EØF (se EFT L 2 av 5.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 20. desember 2000 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i
henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til ekspansjonsfuger i veibroer (se EFT
L 5 av 10.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 20. desember 2000 om endring av kommisjonsvedtak 2000/159/EF om midlertidig
godkjenning av tredjestaters reststoffplaner i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF (se EFT L 8 av 12.1.2001)

Kommisjonsdirektiv 2000/82/EF av 20. desember 2000 om endring av vedleggene til rådsdirektiv
76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester
av plantevernmidler på og i henholdsvis frukt og grønnsaker, korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse
og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker (se EFT L 3 av 6.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 2000 om endring av vedtak 95/232/EF om gjennomføring av et
tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 69/208/EØF for å fastsette hvilke vilkår som skal oppfylles
av frø fra hybrider og sortsforbindelser av raps og rybs (se EFT L 4 av 9.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. desember 2000 om godkjenning av at medlemsstatene midlertidig tillater
markedsføring av formeringsmateriale av vinstokk som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 68/193/EØF
(se EFT L 4 av 9.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 22. desember 2000 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med
opprinnelse i Jamaica (se EFT L 10 av 13.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 22. desember 2000 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv
98/10/EF av 26. februar 1998 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) for taletelefoni
og om opprettelse av en universell tjeneste på telekommunikasjonsområdet under konkurranseforhold
(se EFT L 5 av 10.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 22. desember 2000 om fastsettelse av særlige vilkår for import av sjølevende
snegler med opprinnelse i Jamaica (se EFT L 10 av 13.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 22. desember 2000 om endring av vedtak 97/20/EF om utarbeiding av listen over
tredjestater som oppfyller kravene om tilsvarende vilkår for produksjon og omsetning av toskallede
bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler (se EFT L 10 av 13.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 22. desember 2000 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med
opprinnelse i Den tsjekkiske republikk (se EFT L 10 av 13.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 22. desember 2000 om endring av vedtak 97/296/EF om listen over tredjestater
som det er tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra (se EFT L 10 av 13.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 27. desember 2000 om endring av vedtak 2000/418/EF om regulering av bruken av
risikomateriale med hensyn til smittsom spongiform encefalopati (se EFT L 1 av 4.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 29. desember 2000 om endring av vedtak 2000/764/EF om undersøkelse av storfe
for forekomst av bovin spongiform encefalopati og om ajourføring av vedlegg IV til vedtak 98/272/EF om
epidemiologisk overvåking for smittsom spongiform encefalopati (se EFT L 2 av 5.1.2001)

Kommisjonsvedtak av 29. desember 2000 om de kontrolltiltak som er nødvendige for å gjennomføre
rådsvedtak 2000/766/EØF om visse vernetiltak med hensyn til smittsom spongiform encefalopati og
bruk av animalsk protein i fôrvarer (se EFT L 2 av 5.1.2001)

Kommisjonsdirektiv 2001/2/EF av 4. januar 2001 om tilpasning til den tekniske utvikling av direktiv
1999/36/EF om transportabelt trykkutstyr (se EFT L 5 av 10.1.2001)
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Kommisjonsmelding i forbindelse med gjennomføringen av
rådsdirektiv 97/23/EF av 29. mai 1997 om tilnærming av

medlemsstatenes lovgivning om trykkutstyr(1)

(Offentliggjøring av titler og referanser for europeiske harmoniserte standarder
i henhold til direktivet)

ESO(1) Referanse Tittel på harmonisert standard Ratifi-
kasjonsår

(1) EFT L 181 av 9.7.1997, s. 1.

CEN EN 378-2

CEN EN 378-3

CEN EN 378-4

CEN EN 1252-1

CEN EN 1289

CEN EN 1291

CEN EN 1713

CEN EN 1982

CEN EN 1984

CEN EN ISO

9606-5

CEN EN 10028-1

CEN EN 10028-2

Kuldeanlegg og varmepumper � Sikkerhet og miljøkrav � Del 2:
Utforming, bygging, testing, merking og dokumentasjon

Kuldeanlegg og varmepumper � Sikkerhet og miljøkrav � Del 3:
Oppstillingssted og personsikkerhet

Kuldeanlegg og varmepumper � Sikkerhet og miljøkrav � Del 4:
Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

Kryogeniske beholdere - Materialer - Del 1: Mekaniske
egenskaper for temperaturer under -80 °C

Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Penetrantprøving av sveiser
� Akseptkriterier

Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Magnetpulverprøving av
sveiser � Akseptkriterier

Ikke-destruktiv prøving av sveiser - Ultralydprøving - Betegnelse
på uregelmessigheter i sveiser

Kobber og kobberlegeringer � Barrer og støpegods

Industriventiler - Sluseventiler av stål

Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 5: Titan og
titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer 

Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr - Del 1: Generelle
krav

Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr � Del 2: Ulegerte
og legerte stål med spesifiserte egenskaper ved forhøyde
temperaturer

2000

2000

2000

1998

1998

1998

1998

1998

2000

2000

2000

1992

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

2001/EØS/4/22

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.
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CEN EN 10028-3

CEN EN 10028-4

CEN EN 10028-5

CEN EN 10028-6

CEN EN 10028-7

CEN EN 10213-1

CEN EN 10213-2

CEN EN 10213-3

CEN EN 10213-4

Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr � Del 3: Sveisbare
finkornstål, normaliserte

Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr � Del 4: Nikkellegerte
stål med spesifiserte egenskaper ved lave temperaturer

Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr � Del 5: Sveisbare
finkornstål, termomekanisk valset

Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr � Del 6: Sveisbare
finkornstål, seigherdet

Flate produkter av stål for trykkpåkjent utstyr - Del 7: Rustfrie stål

Tekniske leveringsbetingelser for støpestål til trykkpåkjent utstyr �
Del 1: Generelt

Tekniske leveringsbetingelser for støpestål til trykkpåkjent utstyr �
Del 2: Stålsorter for bruk ved romtemperatur og høye temperaturer

Tekniske leveringsbetingelser for støpestål til trykkpåkjent utstyr �
Del 3: Stålsorter for bruk ved lave temperaturer

Tekniske leveringsbetingelser for støpestål til trykkpåkjent utstyr �
Del 4: Austenittiske og austenitt-ferittiske stålsorter

1992

1994

1996

1996

2000

1995

1995

1995

1995

ESO(1) Referanse Tittel på harmonisert standard Ratifi-
kasjonsår

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.
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ESO(1) Referanse Tittel på harmonisert standard Ratifi-
kasjonsår

CEN EN 10222-1

CEN EN 10222-2

CEN EN 10222-3

CEN EN 10222-4

CEN EN 10222-5

CEN EN 10269

CEN EN 12420

CEN EN 12451

Smigods for trykkpåkjent utstyr - Del 1: Generelle krav til smigods
fremstilt ved senkesmiing

Smigods for trykkpåkjent utstyr � Del 2: Ferittiske og martensittiske
stål med spesifiserte høytemperaturegenskaper

Smidd stål for trykkpåkjent utstyr - Del 3: Nikkelstål med spesifiserte
lavtemperaturegenskaper

Smidd stål for trykkpåkjent utstyr - Del 4: Sveisbare finkornstål med
høy flytegrense

Smigods for trykkpåkjent utstyr � Del 5: Martensittiske, austenittiske
og austenittisk-ferittiske rustfrie stål

Stål og nikkellegeringer for festeelementer med spesifiserte egenskaper
ved forhøyde og/eller lave temperaturer

Kobber og kobberlegeringer � Smiing

Kobber og kobberlegeringer � Sømløse, runde rør for varmevekslere

1998

1999

1998

1998

1999

1999

1999

1999

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

For følgende harmoniserte støttestandard for materialer er antakelsen om samsvar med grunnleggende
sikkerhetskrav begrenset til tekniske data for materialer i standarden, og forutsetter ikke at materialet er
tilstrekkelig egnet for et gitt utstyr. De tekniske data oppgitt i materialstandarden bør derfor vurderes mot
konstruksjonskravene for det aktuelle utstyret for å kontrollere at de grunnleggende sikkerhetskrav i direktivet
om trykkutstyr er oppfylt.

(1) ESO: Europeisk standardiseringsorgan

CEN: Rue de Stassart 36, B-1050 Brussel, tlf. (+32) 25 50 08 11, faks (+32) 25 50 08 19 (www.cenorm.be)

Cenelec: Rue de Stassart 35, B-1050 Brussel, tlf. (+32) 25 19 68 71, faks (+32) 25 19 69 19 (www.cenelec.be)

ETSI: BP 152, F-06561 Valbonne Cedex France, tlf. (+33 4) 92 94 42 12, faks (+33 4) 93 65 47 16 (www.etsi.org)
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MERK

� Opplysninger om standardenes tilgjengelighet kan fås ved henvendelse enten til de europeiske
standardiseringsorganene eller fra de nasjonale standardiseringsorganene(1) oppført på en liste i
vedlegget til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF(2), endret ved direktiv 98/48/EF(3).

� Offentliggjøring av referansene i De Europeiske Fellesskaps Tidende betyr ikke at standardene
foreligger på alle Fellesskapets språk.

� Ytterligere harmoniserte standarder for trykkutstyr er offentliggjort i tidligere utgaver av De
Europeiske Fellesskaps Tidende(4). En fullstendig ajourført liste kan lastes ned fra Europaserveren
på Internett:

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/
standardization/harmstds/reflist/equippre.html

(1) http//www.cenorm.be/aboutcen/whatis/membership/members/htm.

(2) EFT L 204 av 21.7.1998, s. 37.

(3) EFT L 217 av 5.8.1998, s. 18.

(4) EFT C 227 av 10.8.1999, s. 14.
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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

2000-0650-DK

2000-0698-UK

2000-0699-NL

2000-0700-UK

2000-0701-UK

2000-0702-UK

2000-0703-UK

Retningslinjer for vurdering av funn av Salmonella
Typhimurium DT104, multiresistent, i næringsmidler

Forskrift om dyresykdommer (godkjente
desinfiseringsmidler) (endring) (England) 2000

Gjennomføringsforskrift for energiinvesteringstilskudd
med energiliste 2001

Radiogrensesnittspesifikasjon 2000 (versjon 2.0) for
punkt-til-punkt retningsradiosystemer som operer på
alle frekvensbånd som forvaltes av Radiocommuni-
cations Agency

Radiogrensesnittspesifikasjon 2004 for privat
mobilradio til profesjonell bruk (TETRA)

Radiogrensesnittspesifikasjon 2037 (versjon 3.0) for
faste trådløse bredbåndsradiosystemer på frekvensbånd
28 GHz

Radiogrensesnittspesifikasjon 2038 for program-
utarbeiding og spesielle begivenheter

30.3.2001

(3)

(4)

9.3.2001

9.3.2001

9.3.2001

9.3.2001

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) I denne perioden kan forslaget 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:

2001/EØS/4/23
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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

Mr. E. 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 política 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
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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 Ij.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
P.O. Box 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
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EFTA - ESA

EFTAs overvåkningsorgan (DRAFTTECHREGESA)
Rue de Trèves 74
B-1040 Brussel
Tlf. : +32 22 86 18 11
Faks : +32 22 86 18 00
E-post : DRAFTTECHREGESA@surv.efta.be
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (femte kammer) av 19. oktober 2000 i sak C-15/99 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Finanzgericht Bremen): Hans Sommer GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Bremen (felles
tolltariff � tollverdi � kostnader ved å analysere varer � etteroppkreving av importavgifter � fritak for
importavgifter).

Sak C-389/00: Søksmål anlagt 20. oktober 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-390/00 og C-391/00: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale di Bari, Sezione distaccata
di Rutigliano, ved nevnte domstols beslutning av 19. september 2000 i sak Giovanni Colapietro mot
Ispettorato Generale Repressione Frodi og Giovanni Colapietro mot Ministero per le Polotiche Agricole.

Sak C-418/00: Søksmål anlagt 13. november 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Sak C-419/00: Søksmål anlagt 13. november 2000 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 26. september 2000 i sak T-80/97: Starway SA mot Rådet for Den
europeiske union (utvidelse av antidumpingtoll � fritak � annullasjonssøksmål � vilkår for realitetsprøving
� monteringsarbeid � bevisbyrde � formell begrunnelse � klar feilvurdering).

Sak T-234/00: Søksmål anlagt 6. september 2000 av Fondazione Opera S. Maria della Carità mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-235/00: Søksmål anlagt 6. september 2000 av Cooperative Codess Sociale Cooperative Sociale a r.l.
mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-323/00: Søksmål anlagt 16. oktober 2000 av Sat.1 SatellitenFernsehen GmbH mot Kontoret for
harmonisering i det indre marked (varemerker, mønstre og modeller).

Sak T-326/00: Søksmål anlagt 23. oktober 2000 av Anthony Goldstein mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-332/00: Søksmål anlagt 27. oktober 2000 av Rica Foods (Free Zone) NV mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-335/00: Søksmål anlagt 7. november 2000 av Anthony Goldstein mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-337/00: Søksmål anlagt 7. november 2000 av Sarah Tex Textil Groß und Einzelhandel GmbH mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

DOMSTOLEN

(1) EFT C 4 av 6.1.2001.

2001/EØS/4/24

2001/EØS/4/25
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Sak T-339/00: Søksmål anlagt 8. november 2000 av Bactria Industriehygiene Service GmbH & Co K.G
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-340/00: Søksmål anlagt 7. november 2000 av Comunità Montana della Valnerina mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Sak T-341/00: Søksmål anlagt 10. november 2000 av Jan Pflugradt mot Den europeiske sentralbank.

Sak T-342/00: Søksmål anlagt 13. november 2000 av Petrolessence SA og Société de Gestion et de
Restauration Routière SA (�Le Mirabellier�) mot Kommissjonen for De europeiske fellesskap.


