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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende13.9.2001 Nr.45/1

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2001/EØS/45/01Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2505 – Tyco/CR Bard)

1. Kommisjonen mottok 3. september 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 Tyco International Ltd (Tyco), Bermuda, ved kjøp av aksjer oppnår kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det amerikanske foretaket
CR Bard Inc. (Bard).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Tyco: diverse virksomhet som omfatter produksjon og levering av medisinsk utstyr til
engangsbruk, branndeteksjons- og branndempingsanlegg samt elektronisk sikkerhetsutstyr,

– Bard: produkjon og salg av utstyr til diagnostisk bruk og medisinsk utstyr.

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 250 av 8.9.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2505 – Tyco/CR Bard, 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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2001/EØS/45/02Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2542 – Schmalbach-Lubeca/Rexam)

1. Kommisjonen mottok 30. august 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 Schmalbach-Lubeca A.G. (Schmalbach-Lubeca) oppnår enekontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over to av anleggene til foretaket Rexam PLC (Rexam).
De to Rexam-anleggene er anleggene i Runcorn (Runcorn) og La Ciotat (La Ciotat) for produksjon
av drikkebokser, i tillegg til visse kundekontrakter. Schmalbach-Lubeca overtar alle eiendelene til
Runcorn og 100 % av aksjene i La Ciotat fra Rexam.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Schmalbach-Lubeca (D): emballasje for drikkevarer, mat, kosmetikk og husholdnings-produkter,

– Rexam (UK): emballasje for drikkevarer, mat, helseartikler og skjønnhetsprodukter,

– Runcorn (UK) og La Ciotat (Frankrike): emballasje for drikkebokser.

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 251 av 11.9.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2542 – Schmalbach-Lubeca/Rexam, 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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2001/EØS/45/03Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2546 – EADS/Nortel)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 30. august 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 European Aeronautic and Space Company N.V. (EADS) og Nortel Networks
Corporation (Nortel), ved overføring av virksomhetene VCKN og Cogent til fellesforetaket EADS
Defence & Securities Networks (EDSN) oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Delta Vier Beteiligungs und Verwaltungs GmbH (VCKN), som for
tiden kontrolleres av EADS, og Cogent (Cogent), som for tiden kontrolleres av Nortel.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– EADS: sivile og militære luftfartøyer, romfartsvirksomhet, militærsystemer,
telekommunikasjon og forsvarselektronikk,

– Nortel: løsninger og tjenester for Internett og telekommunikasjonsnett,

– VCKN: mobile telekommunikasjonsnett til militærtjenester og nasjonale og internasjonale
organisasjoner,

– Cogent: sikre kommunikasjonsløsninger og -tjenester,

– EDSN: kommunikasjonsnett for forsvars- og sikkerhetsformål.

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 250 av 8.9.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2546 – EADS/Nortel, 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 COMP/M.2598 – TDC/CMG/MIGway JV)

1. Kommisjonen mottok 3. september 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 TDC Mobile International A/S (DK) og CMG Wireless Data Solutions B.V., ved
kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over MIGway A/S (DK), et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– TDC Mobile International A/S: storleverandør av innenlands og internasjonale
telekommunikasjonstjenester,

– CMG Wireless Data Solutions B.V.: leverer forretningsinformasjonstjenester og trådløse
dataløsninger og utgjør en del av CMG Group, en leverandør av informasjons- og
kommunikasjonsteknologi over hele verden,

– MIGway: leverandør av trådløse infrastrukturtjenester på bestilling fra innholds- og
tjenesteleverandører (særlig over Internett) som skal tilkobles mobiltelefonabonnenter.

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 250 av 8.9.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2598 – TDC/CMG/MIGway 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/45/04
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2545 – Degussa/Ausimont)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 5. september 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 Degussa AG, som tilhører gruppen E.ON, og Ausimont SPA, som tilhører gruppen
Montedison, ved kjøp av aksjer oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over foretaket MedAvox Srl, et nytt selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Degussa: holdingselskap for en gruppe som er aktiv innen utvikling, produksjon og distribusjon
av alle typer kjemiske produkter,

– Ausimont: utvikling, produksjon og distribusjon av fluorinerte materialer og
peroksygenprodukter,

– MedAvox Srl: produksjon og distribusjon av perborat og perkarbonat.

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 252 av 12.9.2001. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.2545 – Degussa/Ausimont, 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/45/05
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2595 – Stora Enso/Stora Enso Timber)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 3. september 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 Stora Enso Oyj (Stora Enso), ved kjøp av aksjer oppnår kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Stora Enso Timber.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Stora Enso: produksjon og salg av skogindustriprodukter, avispapir, magasinpapir, fint papir
og emballeringskartong,

– Stora Enso Timber: produksjon og salg av skurlast.

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 256 av 14.9.2001. 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.2595 – Stora Enso/Stora Enso
Timber, 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/45/06
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2001/EØS/45/07Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.1626 – SAir Group/SAA)

Kommisjonen vedtok 15.11.1999 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

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

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 399M1626.
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.2107 – TXU Germany/Stadtwerke Kiel)

Kommisjonen vedtok 29.9.2000 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 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 300M2107.
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

2001/EØS/45/08
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2157 – Skanska/Kvaerner Construction)

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 300M2157.
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.2403 – Schneider/Thomson Multimedia/JV)

Kommisjonen vedtok 13.6.2001 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 301M2403.
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

2001/EØS/45/09

2001/EØS/45/10
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2404 – Elkem/Sapa)

Kommisjonen vedtok 26.6.2001 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 301M2404.
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.2415 – Interpublic/True North)

Kommisjonen vedtok 21.6.2001 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 301M2415.
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

2001/EØS/45/11

2001/EØS/45/12
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2421 – Continental/Temic)

Kommisjonen vedtok 11.6.2001 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 “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 301M2421.
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.2461 – OM Group/DMC2)

Kommisjonen vedtok 5.7.2001 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 301M2461.
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

2001/EØS/45/13

2001/EØS/45/14
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2509 – Dow/Reichhold/JV)

Kommisjonen vedtok 28.8.2001 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 301M2509.
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.2512 – EQT Northern Europe/Electrolux)

Kommisjonen vedtok 20.7.2001 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 301M2512.
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

2001/EØS/45/15

2001/EØS/45/16
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2514 – Mazda Motor Corporation/MCL)

Kommisjonen vedtok 27.7.2001 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 301M2514.
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.2531 – Sara Lee/Earthgrains)

Kommisjonen vedtok 6.8.2001 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 301M2531.
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

2001/EØS/45/17

2001/EØS/45/18
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.2563 – EDF/Fenice)

Kommisjonen vedtok 30.8.2001 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 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 301M2563.
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.2439 – Hitachi/STMicroelectronics/SuperH JV)

Kommisjonen vedtok 3. juli 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 301M2439.
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

2001/EØS/45/19

2001/EØS/45/20
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Liste over kunngjorte kommisjonsdokumenter ( *)

Kommisjonen har kunngjort følgende dokumenter:

Kommisjonsvedtak av 26. juli 2000 om den spanske støtteordningen for kjøp av nyttekjøretøyer gjennom
samarbeidsavtalen av 26. februar 1997 mellom Ministeriet for industri og energi og Det offisielle
kredittinstitutt (se EFT C 212 av 7.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 18. oktober 2000 om statsstøtte som Nederland har planlagt å tildele Océ N.V. for
utvikling av fargeblekkskrivere (se EFT L 233 av18.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 8. januar 2001 om endring av vedtak 95/467/EF, 96/578/EF, 96/580/EF, 97/176/EF,
97/462/EF, 97/556/EF, 97/740/EF, 97/808/EF, 98/213/EF, 98/214/EF, 98/279/EF, 98/436/EF, 98/437/EF,
98/599/EF, 98/600/EF, 98/601/EF, 1999/89/EF, 1999/90/EF, 1999/91/EF, 1999/454/EF, 1999/469/EF,
1999/470/EF, 1999/471/EF, 1999/472/EF, 2000/245/EF, 2000/273/EF og 2000/447/EF om framgangsmåten
for samsvarsattestering av visse byggevarer i henhold til artikkel 20 i rådsdirektiv 89/106/EØF
(se EFT L 209 av 2.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 11. april 2001 om tillatelse for Det forente kongerike til å tildele ni
kullproduksjonsenheter støtte i perioden fra 7. april til 31. desember 2000, og til å endre
omstruktureringsplanen for kullindustrien (se EFT L 210 av 3.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 30. april 2001 om tildeling av importkvoter for stoffer kontrollert i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 om stoffer for perioden 1. januar til 31. desember
2001 som bryter ned ozonlaget (se EFT L 219 av 14.8.2001)

Europaparlaments-og rådsdirektiv 2001/19/EF av 14. mai 2001 om endring av rådsdirektiv 89/48/EØF og
92/51/EØF om den generelle ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning og rådsdirektiv
77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF, 77/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF,
80/155/EØF, 85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om yrkene sykepleier med ansvar for
allmennpleie, tannlege, veterinær, jordmor, arkitekt, farmasøyt og lege (se EFT L 206 av 31.7.2001)

Kommisjonsvedtak av 15. juni 2001 om en framgangsmåte i henhold til EF-traktatens artikkel 81 og
EØS-avtalens artikkel 53 (COMP/34.950 – Øko-emballasje) (se EFT L 233 av 31.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 20. juni 2001 om investeringsstøtten til RIVIT SpA (stål som ikke omfattes av
EKSF-traktaten) – Italia (se EFT C 234 av 18.8.2001)

Kommisjonsrekommandasjon av 4. juli 2001 om utvikling av juridiske og økonomiske rammer for privat
sektors deltakelse i utbyggingen av telematikkbaserte trafikk- og reiseinformasjonstjenester (TTI-tjenester)
i Europa (se EFT L 199 av 24.7.2001)

Kommisjonsdirektiv 2001/53/EF av 10. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr
(se EFT L 204 av 28.7.2001)

Kommisjonsvedtak av 11. juli 2001 om endring av vedtak 94/984/EF om fastsettelse av krav til dyrehelse
og dyrehelsesertifikater for import av ferskt fjørfekjøtt fra tredjestater og om oppheving av
vedtak 96/181/EF, 96/387/EF, 96/712/EF og 97/593/EF (se EFT L 210 av 3.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 11. juli 2001 om andre endring av vedtak 98/357/EF om utarbeiding av en liste over
godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Italia (se EFT L 199 av 24.7.2001)

Kommisjonsvedtak av 12. juli 2001 om fjerde endring av vedtak 95/125/EF om Frankrikes status med
hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi (se EFT L 199 av 24.7.2001)

(*) Oversettelsen av dokumentenes titler til norsk er foreløpig.
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Kommisjonsvedtak av 13. juli 2001 om Kongeriket Nederlands utkast til nasjonale bestemmelser om
begrensninger av markedsføring og bruk av kreosot (se EFT L 210 av 3.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 13. juli 2001 om godkjenning av Italias programmer for å oppnå godkjennelse av
soner og fiskeoppdrettsanlegg i soner som ikke er godkjente med hensyn til infeksiøs hematopoietisk
nekrose og hemoragisk virusseptikemi og om oppheving av kommisjonsvedtak 98/359/EØF og
2000/310/EF (se EFT L 203 av 28.7.2001)

Kommisjonsvedtak av 17. juli 2001 om vernetiltak med hensyn til import av visse dyr fra Bulgaria på
grunn av utbrudd av bluetongue, som opphever kommisjonsvedtak 99/542/EF, som endrer
kommisjonsvedtak 98/372/EF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest for import av
levende storfe og svin fra europeiske stater for å ta hensyn til visse apekter i forbindelse med Bulgaria og
om endring av kommisjonsvedtak 97/232/EF om utarbeiding av en liste over tredjestater som
medlemsstatene tillater import av sauer og geiter fra (se EFT L 210 av 8.2001)

Kommisjonsvedtak av 18. juli 2001 om endring av vedtak 99/283/EF om krav til dyrehelse og utstedelse
av veterinærattest for import av ferskt kjøtt fra afrikanske stater for å ta hensyn til dyrehelsesituasjonen
i Sør-Afrika (se EFT L 210 av 3.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 18. juli 2001 om endring av vedtak 93/195/EØF om krav til dyrehelse og utstedelse
av veterinærattest for gjeninnførsel av hester som er registrert for veddeløp, konkurranser og kulturelle
arrangementer etter midlertidig utførsel (se EFT L 214 av 8.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 19. juli 2001 om forlengelse av gyldighetsperioden for vedtak 1999/10/EF om
fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket til maling og lakk (se EFT L 214 av
8.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 19. juli 2001 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av fellesskapsmiljømerket
til oppvaskmidler (se EFT L 214 av 8.2001)

Kommisjonsvedtak av 20. juli 2001 om endring av vedtak 92/160/EØF om regionaliseringen av Mexico,
som endrer vedtak 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF og 93/197/EØF om import fra Mexico av dyr
av hestefamilien og om oppheving av vedtak 95/392/EF og 96/486/EF (se EFT L 214 av 8.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 20. juli 2001 om merking og bruk av svinekjøtt i henhold til artikkel 9 i rådsdirektiv
80/217/EØF om Spania (se EFT L 197 av 21.7.2001)

Kommisjonsvedtak av 20. juli 2001 om femte endring av vedtak 2000/284/EF om utarbeiding av en liste
over godkjente sædstasjoner for import fra tredjestater av sæd fra dyr av hestefamilien (se EFT L 214 av
8.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 23. juli 2001 om tilleggsgarantier for handel med svin innen Fellesskapet i forbindelse
med Aujeszkys sykdom, kriterier for å skaffe informasjon om denne sykdommen og om oppheving av
vedtak 93/24/EØF og 93/244/EØF (se EFT L 215 av 9.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 25. juli 2001 om endring av kommisjonsvedtak 92/160/EØF, 92/260/EØF og
93/197/EØF om import av registrerte hester fra visse deler av Peru (se EFT L 214 av 9.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 25. juli 2001 om fastsettelse av dato for når avsendelse fra Portugal av
storfeprodukter som er omfattet av den datobaserte eksportordningen kan starte i henhold til artikkel 22
nr. 2 i vedtak 2001/376/EF (se EFT L 203 av 28.7.2001)

Kommisjonsdirektiv 2001/57/EF av 25. juli 2001 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF,
86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i
henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse,
herunder frukt og grønnsaker (se EFT L 208 av 1.8.2001)
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Kommisjonsvedtak av 27. juli 2001 om endring av vedtak 92/160/EØF og 97/10/EF om regionaliseringen
av Sør-Afrika og om oppheving av vedtak 1999/334/EF om vernetiltak med hensyn til registrerte hester
som kommer fra Sør-Afrika (se EFT L 216 av 10.8.2001)

Kommisjonsdirektiv 2001/58/EF av 27. juli 2001 om andre endring av kommisjonsdirektiv 91/155/EØF
om definering og fastsettelse av detaljerte ordninger for systemet med særskilte opplysninger i forbindelse
med farlige preparater i samsvar med artikkel 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF og om
farlige preparater i samsvar med artikkel 27 i rådsdirektiv 67/548/EØF (produktdatablad) (se EFT L 212
av 7.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 30. juli 2001 om endring av vedtak 2001/532/EF om visse vernetiltak med hensyn
til klassisk svinepest i Spania (se EFT L 205 av 31.7.2001)

Kommisjonsvedtak av 30. juli 2001 om offentliggjøring av referansen for standarden EN 71-1:1998
«Sikkerhet ved leketøy – Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaper», klausul 4.20 (d) i samsvar med
rådsdirektiv 88/378/EØF (se EFT L 205 av 31.7.2001)

Kommisjonsvedtak av 30. juli 2001 om prinsipiell godkjenning av at de dokumentene som er framlagt for
grundig vurdering med henblikk på mulig oppføring av Petoxamid i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF
om markedsføring av plantervernmidler, er fullstendige (EFT L 217 av 11.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 31. juli 2001 om andre endring av vedtak 2000/721/EF om innføring av en vaksine
som et tillegg til tiltakene for å kontrollere hønsepest i Italia og om særskilte tiltak for kontroll av
forflytning (se EFT L 217 av 11.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 2. august 2001 om endring av vedtak 92/452/EØF om opprettelse av en liste over
embryooppsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper som er godkjent i tredjestater for eksport til
Fellesskapet av storfeembryoer (se EFT L 223 av 18.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 2. august 2001 om endring av vedtak 93/693/EF utarbeiding av en liste over
godkjente sædstasjoner for import av storfesæd fra tredjestater (se EFT L 223 av 18.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 2. august 2001 om endring av 2000/585/EF om import av viltlevende vilt og
oppdrettsvilt samt kaninkjøtt fra Argentina, Ny Caledonia og Uruguay (se EFT L 223 av 18.8.2001)

Kommisjonsdirektiv 2001/59/EF av 6. august 2001 om tjueåttende tilpasning til den tekniske utvikling av
rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer (se EFT L 225 av 21.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 6. august 2001 om ajourføring av vedtak 2000/112/EF med hensyn til fordelingen
av antigenreserver mellom antigenbanker (se EFT L 232 av 30.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 6. august 2001 om endring av vedtak 94/984/EF om import av ferskt fjørfekjøtt fra
Brasil (se EFT L 232 av 30.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 6. august 2001 om fravikelse fra definisjonen av begrepet «opprinnelsesvare» for
å ta hensyn til den særskilte situasjonen til Saint Pierre og Miquelon med hensyn til frossenfilet av torsk,
uer, rødspette og kveite med KN-kode 030420 (se EFT L 231 av 29.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 6. august 2001 om finansiell bistand fra Fellesskapet til nødtiltak for å bekjempe
munn- og klovsyke i visse deler av Sørøst-Europa (se EFT L 212 av 7.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 6. august 2001 om fastsettelse av finansiell støtte til medlemsstatene av restbeløpet
for omsetningsåret 2000/01, for et bestemt antall hektar i forbindelse med omstrukturering og omstilling
av vindyrkingsområder i henhold til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 (se EFT L 221 av 17.8.2001)
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Kommisjonsvedtak av 7. august 2001 om endring av vedtak 1999/283/EF om krav til dyrehelse og
utstedelse av veterinærattest for import av ferskt kjøtt fra visse afrikanske stater for å ta hensyn til
dyrehelsesituasjonen i Sør-Afrika og Swaziland (se EFT L 232 av 30.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 7. august 2001 om endring av vedtak 94/467/EF om fastsettelse av krav til
dyrehelse for transitt av dyr av hestefamilien fra en tredjestat til en annen i samsvar med artikkel 9 nr.1 i
rådsdirektiv 91/496/EØF (se EFT L 232 av 30.8.2001)

Kommisjonsdirektiv 2001/61/EF av 8. august 2001 om bruk av visse avledede produkter av epoksy i
materialer og varer beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler (se EFT L 215 av 9.8.2001)

Kommisjonsdirektiv 2001/62/EF av 9. august 2001 om endring av direktiv 90/128/EF EØF om
plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler (se EFT L 221 av
17.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 14. august 2001 om andre endring av vedtak 2001/532/EF om visse vernetiltak
med hensyn til klassisk svinepest i Spania (se EFT L 220 av 15.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 16. august 2001 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med
opprinnelse i Nicaragua (se EFT L 221 av 17.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 16. august 2001 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med
opprinnelse i Uganda (se EFT L 221 av 17.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 16. august 2001 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med
opprinnelse i Guinea (se EFT L 221 av 17.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 16. august 2001 om endring av vedtak 97/296/EF om utarbeiding av en liste over
tredjestater som det er tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra (se EFT L 221 av 17.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 20. august 2001 om endring av vedtak 95/454/EF om fastsettelse av særlige vilkår
for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i Republikken Korea (se EFT L 224
av 21.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 21. august 2001 om sjuende forlengelse av gyldighetstiden til vedtak 1999/815/EF
om tiltak for å forby markedsføring av leker og barneartikler som kan puttes i munnen av barn under tre
år, og som er framstilt av myk PVC som inneholder visse ftalater (se EFT L 233 av 31.8.2001)

Kommisjonsvedtak av 22. august 2001 om endring av vedtak 97/778/EØF 1995 om en liste over
grensekontrollstasjoner som er godkjent for veterinærkontroll av produkter og dyr fra tredjestater
(se EFT L 234 av 1.9.2001)
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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

2001-0359-NL

2001-0360-F

2001-0361-S

2001-0362-A

2001-0363-S

2001-0364-A

2001-0365-A

Radiogrensesnitt

Utkast til forskrift om endring av forskrift av 11. mai 1970
om sikkerhetsregler for transport av brennbar gass gjennom
rørledninger

Administrative bestemmelser og retningslinjer fra
Rikspolitistyrelsen om museers oppbevaring av skytevåpen

Niederösterreichs fiskerilov av 2001

Virksomheten Svenska Kraftnäts forskrifter og retningslinjer
om frakoplingsutstyr

Radiogrensesnittbeskrivelser «retningsbestemt overføring»
grensesnitt FSB-RR013

Radiogrensesnittbeskrivelser «retningsbestemt overføring»
grensesnitt FSB-RR019

Radiogrensesnittbeskrivelser «retningsbestemt overføring»
grensesnitt FSB-RR021

Radiogrensesnittbeskrivelser «retningsbestemt overføring»
grensesnitt FSB-RR023

Radiogrensesnittbeskrivelser «retningsbestemt overføring»
grensesnitt FSB-RR033

Radiogrensesnittbeskrivelser «retningsbestemt overføring»
grensesnitt FSB-RR034

Radiogrensesnittbeskrivelser «privat mobilradio» grensesnitt
FSB-LS017

21.11.2001

21.11.2001

21.11.2001

21.11.2001

22.11.2001

23.11.2001

(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.

2001/EØS/45/22
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Kommisjonen viser til Domstolens dom av 30. april 1996 i sak C-194/94 (CIA Security). Ifølge Domstolens
utlegning skal artikkel 8 og 9 i direktiv 83/189/EØF tolkes slik at enkeltpersoner kan påberope seg disse
artiklene overfor nasjonale domstoler, som plikter å avvise anvendelse av nasjonale tekniske forskrifter
som ikke er meldt i samsvar med direktivet.

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

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

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

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (sjette kammer) av 3. juli 2001 i sak C-380/99 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Bundesfinanzhof): Bertelsmann AG mot Finanzamt Wiedenbrück (sjette direktiv om merverdiavgift –
artikkel 11A nr. 1 bokstav a) – avgiftspliktig beløp – leveringskostnader for naturalbonuser).

Domstolens dom (tredje kammer) av 3. juli 2001 i sak C-297/00: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Storhertugdømmet Luxembourg (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine
forpliktelser – direktiv 98/35/EF – opplæring av sjømenn – manglende gjennomføring innen den fastsatte
frist).

Domstolens beslutning (fjerde kammer) av 19. juni 2001 i forente saker C-9/01 to C-12/01 (anmodning
om en foreløpig kjennelse fra Hof van Beroep te Gent): Stéphane Monnier mot Govan Sports NV, Edwin
van Ankeren mot Govan Sports NV, Govan Sports NV mot Pascal Jacobs og Govan Sports NV mot
Dannie D’Hondt (artikkel 104 nr. 3 i rettergangsordningen – formidling av profesjonelle idrettsutøvere).

Sak C-213/01 P: Anke inngitt 23. mai 2001 av T. Port GmbH & Co. KG mot dom avsagt 20. mars 2001
av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (femte kammer) i sak T-52/99 mellom T. Port GmbH
& Co. KG og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-216/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Handelsgericht Wien ved nevnte domstols dom
av 26. februar 2001 i saken mellom Budejovicky Budvar, n.p. og Rudolf Ammersin GmbH.

Sak C-222/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof ved dom av  24. april 2001 i
saken mellom British American Tobacco Manufacturing B.V. og Hauptzollamt Krefeld.

Sak C-229/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Unabhängiger Verwaltungssenat im Land
Niederösterreich ved nevnte domstols dom av 1. juni 2001 i saken om en anke fra Susanne Müller.

Sak C-233/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Giudice di Pace di Palermo ved nevnte domstols
dom av 4. mai 2001 i saken mellom Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) Spa og Dario Lo Bue.

Sak C-234/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Finanzgericht Berlin ved nevnte domstols dom
av 28. mai 2001 i saken mellom Arnoud Gerritse og Finanzamt Neukölln-Nord.

Sak C-235/01: Søksmål anlagt 19. juni 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Italia.

Sak C-239/01: Søksmål anlagt 21. juni 2001 av Forbundsrepublikken Tyskland mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-240/01: Søksmål anlagt 21. juni 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-241/0l: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Conseil d’État, avdeling for tvistemål, ved nevnte
domstols beslutning av 28. mai 2001 i saken National Farmers’ Union mot Secrétariat général du
gouvernement.

Sak C-243/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale di Ascoli Piceno, Italia, ved nevnte
domstols dom av 30. mars 2001 i straffesak mot Piergiorgio Gambelli m. fl.

Sak C-246/0l: Søksmål anlagt 25. juni 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Nederland.

(1) EFT C 245 av 1.9.2001.

2001/EØS/45/23
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Sak C-249/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesvergabeamt Wien ved nevnte domstols
dom av 25. juni 2001 i klagesaken anlagt av arkitekt og sivilingeniør Werner Hackermüller mot 1. BIG
Bundesimmobiliengesellschaft mbH og 2. WED Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH.

Sak C-250/01 P: Anke inngitt 2. juli 2001 av Mario Costacurta mot dom avsagt 7. juni 2001 av De
europeiske fellesskaps førsteinstansdomstols andre kammer i sak T-202/00 mellom Mario Costacurta og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-251/01 P: Anke inngitt 2. juli 2001 av Mario Costacurta mot dom avsagt 7. juni 2001 av De
europeiske fellesskaps førsteinstansdomstols andre kammer i sak T-328/00 mellom Mario Costacurta og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-252/01: Søksmål anlagt 29. juni 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-254/01: Søksmål anlagt 3. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Finland.

Sak C-257/01: Søksmål anlagt 3. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Rådet for
Den europeiske union.

Sak C-258/01: Søksmål anlagt 3. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Portugal.

Sak C-260/01: Søksmål anlagt 4. juli 2001 av Europaparlamentet mot Rådet for Den europeiske union.

Sak C-263/01 P: Anke inngitt 5. juli 2001 av Carla Giulietti dom mot avsagt 2. mai 2001 av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstols andre kammer i forente saker T-167/99 og T-174/99 mellom Carla
Giulietti m. fl. og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-265/01: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Grande Instance de Dinan ved
nevnte domstols dom av 28. juni 2001 i saken Ministère Public – partie civile: Comité Région pêches
maritimes mot Annie Pansard, Gérard Bourret og Marc Kermarrec.

Sak C-272/01: Søksmål anlagt 10. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Portugal.

Sak C-274/01: Søksmål anlagt 12. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-277/01 P: Anke inngitt 13. juli 2001 av Europaparlamentet mot dom avsagt 3. mai 2001 av De
europeiske fellesskaps førsteinstansdomstols fjerde kammer i sak T-99/00 mellom Ignacio Samper og
Europaparlamentet.

Sak C-278/01: Søksmål anlagt 13. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.

Sak C-279/01: Søksmål anlagt 16. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Sverige.

Sak C-282/01: Søksmål anlagt 17. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Portugal.

Sak C-286/01: Søksmål anlagt 19. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Frankrike.

Sak C-287/01: Søksmål anlagt 19. juli 2001 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Frankrike.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol(1)

Sak T-119/01: Søksmål anlagt 1. juni 2001 av Pescanova SA mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-125/01: Søksmål anlagt 8. juni 2001 av José Martí Peix mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap

Sak T-126/01: Søksmål anlagt 8. juni 2001 av Eduardo Vieira SA mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-127/01: Søksmål anlagt 12. juni 2001 av C. Ripa di Meana mot Europaparlamentet.

Sak T-128/01: Søksmål anlagt 7. juni 2001 av DaimlerChrysler Corporation mot Kontoret for harmonisering
i det indre marked.

Sak T-129/01: Søksmål anlagt 11. juni 2001 av José Alejandro S.L. mot Kontoret for harmonisering i det
indre marked (varemerker, mønstre og modeller) (OHIM).

Sak T-130/01: Søksmål anlagt 11. juni 2001 av Sykes Enterprises Incorp. mot Kontoret for harmonisering
i det indre marked.

Sak T-134/01: Søksmål anlagt 18. juni 2001 av Hans Fuchs Versandschlachterei KG mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap

Sak T-137/01: Søksmål anlagt 19. juni 2001 av Stadtsportverband Neuss e.V. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-139/01: Søksmål anlagt 19. juni 2001 av Comafrica SpA og Dole Fresh Fruit Europe Ltd. & Co.
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-140/01: Søksmål anlagt 18. juni 2001 av Paul Doyle mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-142/01: Søksmål anlagt 21. juni 2001 av Organización de Productores de Túnidos Congelados
(OPTUC) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-143/01: Søksmål anlagt 22. juni 2001 av Raymond Maxwell mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-145/01: Søksmål anlagt 20. juni 2001 av Benito Latino mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-149/01: Søksmål anlagt 3. juli 2001 av Bruno Heim og Franz Gustav Andersson mot Kontoret for
harmonisering i det indre marked (varemerker, mønstre og modeller) (OHIM).

Sak T-150/01: Søksmål anlagt 2. juli 2001 av Cristiano Sebastiani mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-258/93: H&R Ecroyd Limited mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-31/97 til T-36/97, T-45/97, T-78/97, T-79/97, T-82/97, T-88/97 til
T-98/97, T-100/97 til T-105/97, T-114/97 til T-120/97, T-129/97, T-133/97, T-135/97 til T-138/97,
T-150/97 til T-153/97, T-157/97, T-158/97, T-174/97, T-180/97, T-208/97 og T-209/97: Francisco
Fernandez Ruiz m. fl. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.
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Avskriving i registeret av sak T-190/99: Sniace SA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-36/00: Sonia Marion Elder og Robert Dale Elder mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-389/00: Campina Melkunie B.V. mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.


