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EFTA-ORGANER
 EFTA DOMSTOLEN

Anmodning om en rådgivende uttalelse til EFTA-domstolen
fra Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjavik herredsrett) i saken

Hörður Einarsson mot Republikken Island

(Sak E-1/01)

Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjavik herredsrett) har rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt
ved Domstolens kontor 11. januar 2001, om en rådgivende uttalelse i saken Hörður Einarsson mot
Republikken Island, med hensyn til følgende spørsmål:

1. Er det forenlig med EØS-retten, særlig EØS-avtalens artikkel 14 og 10 eller alternativt artikkel 4, at
det i samsvar med islandsk lovgivning innkreves en merverdiavgift på bøker som er høyere (24,5 %)
for bøker på fremmede språk enn for bøker på islandsk (14 %), tatt i betraktning at bøker på
islandsk som regel utgis i Island, mens bøker på andre språk som regel utgis i andre land, herunder
andre EØS-land?

2. I særdeleshet, er a) EØS-avtalens artikkel 14 slik å forstå at bøker på islandsk og bøker på andre
språk er tilsvarende varer i henhold til nevnte bestemmelse, eller b) ulik beskatning av bøker
avhengig av språk som beskrevet ovenfor, sannsynlig å ville innebære indirekte beskyttelse av
innenlandsk bokproduksjon?

3. Kan forskjellen i merverdiavgiftssats forsvares ut fra islandske myndigheters siktemål om å styrke
det islandske språks stilling gjennom en lavere merverdiavgiftsats for bøker på islandsk?

4. Er den myndighet Island har til å innkreve merverdiavgift, til hinder for anvendelse av EØS-reglene,
særlig EØS-avtalens artikkel 14 og 10, i denne saken?

5. Dersom reglene om merverdiavgift på bøker ut fra svarene på spørsmålene ovenfor anses å være
uforenlige med EØS-avtalen, inneholder EØS-avtalen eller regler avledet av den bestemmelser om
hvilke regler som får anvendelse i saker der det er konflikt mellom nasjonal lovgivning og regler
avledet av EØS-avtalen?

2001/EØS/29/01
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.2001Nr. 29/2

Domstolens dom av 5. april 2001 i sak E-3/00:
EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge

(En avtaleparts manglende oppfyllelse av sine forpliktelser � berikelse av næringsmidler med
jern og vitaminer � vern av folkehelsen � føre var-prinsippet)

I sak E-3/00: EFTAs overvåkningsorgan mot Kongeriket Norge � påstand om at Domstolen skal erklære
at Kongeriket Norge, ved å anvende sin lovgivning på en slik måte at det nedlegges forbud mot import til
og markedsføring i Norge av cornflakes som per 100 g er beriket med 1 mg tiamin, 1 mg riboflavin, 10 mg
niacin og 7 mg jern, og som er framstilt og markedsført på lovlig måte i andre EØS-stater, ikke har oppfylt
sine forpliktelser etter EØS-avtalens artikkel 11 � har Domstolen, sammensatt av: President Thór
Vilhjálmsson og dommerne Carl Baudenbacher (saksforberedende dommer) og Per Tresselt, 5. april 2001
avsagt følgende dom:

1. Erklærer at Kongeriket Norge, ved å anvende sin lovgivning på en slik måte at det nedlegges forbud
mot import til og markedsføring i Norge av cornflakes som per 100 g er beriket med 1 mg tiamin, 1
mg riboflavin, 10 mg niacin og 7 mg jern, og som er framstilt og markedsført på lovlig måte i andre
EØS-stater, på  det aktuelle tidspunkt, dvs. 14. januar 2000, ikke oppfylte sine forpliktelser etter
EØS-avtalens artikkel 11.

2. Pålegger Kongeriket Norge å betale saksomkostningene.

2001/EØS/29/02
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2404 � Elkem/Sapa)

1. Kommisjonen mottok 21. mai 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 norske foretaket Elkem ASA, ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det svenske foretaket Sapa AB.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Elkem: produksjon og markedsføring av ferrolegeringer, silisiummetall, mikrosilika, karbon,
energi og primæraluminium,

� Sapa: aluminiumekstrusjon, flatvalsede produkter, plastprodukter for bilindustrien.

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
160 av 2.6.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2404 � Elkem/Sapa, 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/29/03
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.2001Nr. 29/4

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2490 � Knorr-Bremse SfS/Webasto

Thermosysteme International/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 21. mai 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 Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, Tyskland, (�Knorr-Bremse�),
som kontrolleres av Stella Vermögenverwaltungs GmbH, Tyskland og Webasto AG, Tyskland
(�Webasto�), ved kjøp av verdipapirer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Webasto Türsysteme GmbH, som for tiden enekontrolleres av
Webasto.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Knorr-Bremse: utvikling, produksjon og salg av bremsesystemer for skinnegående kjøretøyer,
deler og utstyr til skinnegående kjøretøyer, nødbremsesystemer, elektromekaniske
spesialprodukter, dørsystemer for busser og skinnegående kjøretøyer,

� Webasto: utvikling, produksjon og salg av taksystemer og varmeanlegg for motorkjøretøyer,
klimaanlegg, karosserisystemer, soltaksystemer, informasjonssystemer og dørsystemer for
busser.

� fellesforetaket: dørsystemer for busser.

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 160 av 2.6.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22
96 72 44) eller med post, med referanse Sak COMP/M.2490 � Knorr-Bremse SfS/Webasto
Thermosysteme International/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.

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

2001/EØS/29/04
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2402 � CA/RZB/JV)

1. Kommisjonen mottok 28. mai 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 Creditanstalt AG (CA), som kontrolleres av Bank Austria AG, som tilhører Bayrische
Hypo- und Vereinsbank (D) og Raifeissen Zentralbank Austria AG (RZB; A) ved kjøp av aksjer
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Newco,
et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� CA: universalbank,

� RZB: kredittinstitusjon spesialisert innen bedrifts- og investeringsbankvirksomhet.

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
163 av 6.6.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2402 � CA/RZB/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/29/05
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.2001Nr. 29/6

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2427 � Infineon/Cryptomathic JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 23. mai 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 Infineon AG (�Infineon�), Tyskland, som kontrolleres av Siemens AG, ved kjøp av
aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
selskapet Cryptomathic AS (�Cryptomathic�), Danmark. Cryptomathic er for tiden under felles
kontroll av foretakene Maersk NetSecurity A/S (�MaerskNet�), Danmark, som kontrolleres av
Maersk Data A/S (�MaerskData�), og PU A/S (�PU�), Danmark, som tilhører Landrock House
Holding Group.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Infineon: utvikling og distribusjon av halvledere, optokomponenter, mikrokontrollere og
sensorer,

� MaerskNet: investeringsselskap,

� MaerskData: konsulentvirksomhet, systemutvikling, datakommunikasjon og forvaltning av
informasjonssystemer,

� PU: investeringsselskap,

� Cryptomathic: utvikling og distribusjon av programvare med kryptografi og andre funksjoner
for å ivareta sikkerheten i forbindelse med elektroniske transaksjoner.

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
163 av 6.6.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse Sak COMP/M.2427 � Infineon/Cryptomathic 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.

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

2001/EØS/29/06
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2469 � Vodafone/Airtel)

1. Kommisjonen mottok 18. mai 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 Vodafone (Europe) B.V., som tilhører Vodafone Group Plc (�Vodafone�), ved kjøp av
aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket
Airtel Movil SA (�Airtel�).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Vodafone: drift av mobile telekommunikasjonsnett og levering av tilknyttede tjenester,

� Airtel: telekommunikasjon og 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
160 av 2.6.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2469 � Vodafone/Airtel, 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/29/07
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.2001Nr. 29/8

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2478 � IBM Italia/Business Solutions/JV)

1. Kommisjonen mottok 23. mai 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 IBM Italia Spa (�IBM Italia�), som kontrolleres av IBM, og Business Solutions
S.p.a. (�Business Solutions�), som kontrolleres av Fiat, ved kjøp av aksjer i et fellesforetak sammensatt
av tre selskaper (�fellesforetaket�), overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over  foretakene SAP Italia, Proxima, Intesa, IBM SAP Services, IBM
ACG (som alle tilhører IBM-gruppen), og over foretakene ITS og GSA (som tilhører Fiat-gruppen).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� IBM Italia: utvikling, produksjon og markedsføring av IT-systemer, utstyr, programvare og
tjenester hovedsakelig på IT-området,

� Business Solutions: holdingselskap innen Fiat-gruppen for de selskapene som er aktive innen
IT, jobbrekruttering og fast eiendom,

� fellesforetaket: yting overfor Fiat-gruppen og tredjeparter av IT-tjenester spesialtilpasset for
bilindustrien og andre typer 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 167 av 7.6.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22
96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2478 � IBM Italia/Business Solutions/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/29/08
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2493 � Norske Skog/Abitibi/Papco)

1. Kommisjonen mottok 29. mai 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 norske foretaket Norske Skogindustrier (�Norske Skog�) og det kanadiske selskapet Abitibi-
Consolidated (�Abitibi�), ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Pan Asia Paper Company, et eksisterende selskap som utgjør et
fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

� Norske Skog: avispapir, blad- og bokpapir,

� Abitibi: avispapir, verdiøkt papir, papirmasse og tømmer,

� Papco: avispapir, nesten bare i Asia.

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
163 av 6.6.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96
72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2493 � Norske Skog/Abitibi/Papco, 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.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.2001Nr. 29/10

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2069 � Alstom/Fiat Ferroviaria)

Kommisjonen vedtok 18.9.2000 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 300M2069.
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 COMP/M.2145 � Apollo Group/Shell Resin Business)

Kommisjonen vedtok 27.10.2000 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 300M2145.
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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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende7.6.2001 Nr.29/11

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2159 � Creditanstalt/Lufthansa Airplus
Servicekarten/AUA Beteiligungen/Airplus)

Kommisjonen vedtok 8.12.2000 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 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 300M2159.
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 COMP/M.2206 � Ratos/Quality-Laboratories)

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 300M2206.
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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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.2001Nr. 29/12

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2265 � Ricoh/Lanier Worldwide)

Kommisjonen vedtok 24.1.2001 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 301M2265.
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 COMP/M.2315 � The Airline Group/Nats)

Kommisjonen vedtok 14.5.2001 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 301M2315.
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 COMP/M.2358 � Flextronics/Ericsson)

Kommisjonen vedtok 6.4.2001 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 301M2358.
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 COMP/M.2373 � Compass/Selecta)

Kommisjonen vedtok 8.5.2001 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 301M2373.
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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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.2001Nr. 29/14

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2374 � Telenor/Ergogroup/DNB/Accenture/JV)

Kommisjonen vedtok 2.5.2001 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 301M2374.
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 COMP/M.2398� Linde/Jungheinrich/JV)

Kommisjonen vedtok 25.4.2001 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 �CEN�-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 301M2398.
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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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende7.6.2001 Nr.29/15

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 87 og 88

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent østerriksk støtte til retningslinjer for økonomisk utvikling i Niederösterreich
som ledd i mål 2-programmet 2000-2006/punkt B, retningslinjer for støtte til markedsutviklingen,
statsstøttenr. N 474/1999 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til forlengelse og endring av Saxony-Anhalt-retningslinjene for
støtte til SMBers deltakelse på messer og utstillinger, statsstøttenr. N 740/1999 (se EFT C 149 av
19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent irsk forlengelse av støtte til fremming av film- og fjernsynsproduksjon,
statsstøttenr. N 273/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk regional støtte til fremming av investering, utvikling og og nyskaping,
statsstøttenr. N 717/1999, 738/1999 og 739/1999 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent østerriksk støtte til retningslinjer for økonomisk utvikling i Niederösterreich
som ledd i mål 2-programmet 2000-2006/punkt C, retningslinjer for støtte til samarbeid,
statsstøttenr. N 475/1999 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent portugisisk støtte til regional utvikling og fremming av SMBer i form av en
støtteordning for små iverksettingsinitiativer (SIPIE), statsstøttenr. N 719/2000 (se EFT C 149 av
19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til regionen Sicilias støtteordning for sysselsetting. Ny
finansiering av ordningen i artikkel 9 i regionallov nr. 27/91, statsstøttenr. N 284/A/2000 (se EFT C 149
av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent den tyske støtteordningen �Arbeidsmarkedsprogram for delstaten Mecklenburg-
Vorpommern�, statsstøttenr. N 405/A/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til sysselsetting av ukvalifisert arbeidskraft i henhold til §18(4)
BSHG, statsstøttenr. N 420/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk utviklingsstøtte til Algerie med hensyn til skipsbygging,
statsstøttenr. N 664/2000 og N 666/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til nyskapingsfondet til Innovations- und Beteiligungsgesellschaft
mbH Sachsen-Anhalt, statsstøttenr. N 707/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til bedring av servicenett i industridistrikter på Sardinia,
statsstøttenr. N 816/1999 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til tiltak for å oppmuntre til vern mot virkninger av luftforurensning
som følge av energiproduksjon i Brandenburg, statsstøttenr. N 626/1999 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til regionale investeringer, statsstøttenr. N 791/2000 (se EFT
C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent portugisisk støtte med hensyn til punkt 1.3 i handlingsprogrammet for
informasjonssamfunnet, statsstøttenr. N 806/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.2001Nr. 29/16

Kommisjonen har godkjent nederlandsk utviklingsstøtte til Syria, Bangladesh og Sri Lanka,
statsstøttenr. N 230/2000, 232/2000 og 244/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til refinansiering gjennom regional budsjettlovgivning
nr.  8/2000 av støtteordningen for turisme i henhold til artikkel 16 i regionallov nr. 27/1996, statsstøttenr.
N 284/B/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til langtidssysselsetting av enslige foreldre i delstaten Brandenburg,
statsstøttenr. N 523/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til regionale sysselsettingsprogrammer, statsstøttenr. N 634/2000
(se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til forlengelse av delstaten Brandenburgs program for fremming av
effektiv energibruk og fornybare energikilder, statsstøttenr. N 476/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til tiltak for å fremme investeringer i dårlig stilte regioner i
Italia, statsstøttenr. N 646/A/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til opplæring med hensyn til sikkerhet og helse på arbeidsplassen
i delstaten Brandenburg, statsstøttenr. N 212/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til turistsektoren i støtteberettigede regioner i Saarland,
statsstøttenr. N 635/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til virksomhetsutvikling i dårlig stilte  regioner,
statsstøttenr. NN 13/2000 (tidligere N 783/1999 og N 713/1999) (se EFT C 149 av 19.5.2001 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent portugisisk støtte til utvikling og fremming av SMBer i  bykjernen ved
kommersiell byplanlegging, statsstøttenr. N 136/2001 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til regulering av grunnlaget, vilkårene og fremgangsmåten for
tildeling av strukturstøtte til fiskerisektoren, statsstøttenr. N 764/2000 (se EFT C 149 av 19.5.2001 for
nærmere opplysninger).



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende7.6.2001 Nr.29/17

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

2001-0180-B

2001-0181-NL

2001-0190-UK

2001-0192-A

2001-0193-UK

2001-0194-NL

01-0195-NL

2001-0196-S

a) Standard NBN EN 228 - drivstoff for veigående
kjøretøyer � blyfri bensin � krav og prøvingsmetoder
(6. utgave, april 2001)

b) Standard NBN EN 590 - drivstoff for veigående
kjøretøyer - dieselolje - krav og prøvingsmetoder
(6. utgave, april 2001)

Forskrift fra ministeren for transport og offentlig arbeid
av�, nr.CDJZ/WBI/2001 - �., om endring av forskriften
om godkjenningskrav (krav med hensyn til LPG-
drivstoffsystemer)

Animalske biprodukter (endring) (England), 2001

Utkast til lov om endring av lov av 1996 om dyrevern og
dyrehold i Kärnten

Det forente kongerikes radiogrensesnittkrav 2036 for
tjenester knyttet til sporing av mobile aktiva

Forskrift av�om endring av forskriften av 1990 om
trafikkregler og -skilter samt kjøretøyforskriftene
(endring av plikten til å bruke hjelm)

Melding om liberalisering av markedet for energi som er
produsert på en bærekraftig måte; fase 1: fritt marked for
grønne sertifikater i henhold til elektrisitetsloven av 1998

Utkast til forskrift om endring av forskrift om pengespill
(1994:1000)

27.7.2001

31.7.2001

(3)

13.8.2001

3.8.2001

6.8.2001

(4)

3.8.2001

(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:
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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
X 4 0 0 : O = G W; P = C E C ; A = RT T; C = B E ; D D A : R F C -
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
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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 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



N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.2001Nr. 29/20

SVERIGE

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

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

DET FORENTE KONGERIKE

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

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

EFTA - ESA

EFTAs overvåkningsorgan (DRAFTTECHREGESA)
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


