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EFTA-ORGANER
EFTAS	OvERvåKNINGSORGAN

Kunngjøring	fra	EFTAs	overvåkningsorgan

om	samarbeid	innenfor	EFTA-nettverket	av	konkurransemyndigheter

A .  Denne kunngjøring er utferdiget i henhold til reglene i avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (heretter kalt ”EØS-avtalen”) og avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse 
av et overvåkningsorgan og en domstol (heretter kalt ”overvåknings- og domstolsavtalen”) .

B . Kommisjonen for de europeiske fellesskap (heretter kalt ”Kommisjonen”) har offentliggjort en 
melding om samarbeid innenfor nettverket av konkurransemyndigheter(1) . Denne ikke-bindende 
rettsakten omhandler de prinsipper og regler som Kommisjonen følger på konkurranseområdet . 
Den gjør også rede for hvordan Kommisjonen ser for seg samarbeidet med de nasjonale 
konkurransemyndighetene innen EU .

C .  EFTAs overvåkningsorgan anser nevnte rettsakt som relevant for EØS . For å opprettholde like 
konkurransevilkår og sikre ensartet anvendelse av konkurransereglene for EØS i hele Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde, vedtar EFTAs overvåkningsorgan denne kunngjøring med hjemmel 
i overvåknings- og domstolsavtalens artikkel 5 nr . 2 bokstav b) . Ved anvendelse av de relevante 
EØS-regler i en bestemt sak, vil Overvåkningsorganet følge de prinsipper og regler som er fastsatt i 
denne kunngjøring(2) .

D .  Denne kunngjøring har særlig til formål å gjøre rede for hvordan EFTAs overvåkningsorgan vil 
samarbeide med konkurransemyndighetene i EFTA-statene(3) med hensyn til anvendelsen av EØS-
avtalens artikkel 53 og 54 i de enkelte saker, samt for samarbeidet innenfor EFTA-nettverket av 
konkurransemyndigheter . 

E .  Denne kunngjøring erstatter kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om samarbeid mellom 
nasjonale konkurransemyndigheter og EFTAs overvåkningsorgan ved behandling av saker som 
omfattes av virkeområdet for EØS-avtalens artikkel 53 og 54(4) .

F .  Denne kunngjøring gjelder saker hvor Overvåkningsorganet er det kompetente overvåkningsorgan i 
henhold til EØS-avtalens artikkel 56 .

1.	 INNLEDNING

1 . Kapittel II i overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4 om alminnelige saksbehandlings-
regler for gjennomføringen av EØS-avtalens artikkel 53 og 54 (heretter kalt ”kapittel II”)(5) 
etablerer et system der EFTAs overvåkningsorgan og konkurransemyndighetene i EFTA-statene 
(heretter kalt ”nasjonale konkurransemyndigheter”)(6) kan anvende EØS-avtalens artikkel 53 
og 54 . De nasjonale konkurransemyndighetene og Overvåkningsorganet utgjør i fellesskap 
et nettverk av myndigheter som skal handle i offentlighetens interesse og samarbeide tett for 

2006/EØS/47/01

(1)  EUT C 101 av 27 .4 .2004, s . 43 .
(2) Kompetansen til å behandle enkeltsaker som faller inn under EØS-avtalens artikkel 53 og 54 er delt mellom EFTAs 

overvåkningsorgan og Kommisjonen i henhold til bestemmelsene i EØS-avtalens artikkel 56 . Kun ett av overvåkningsorganene vil 
ha kompetanse i enhver gitt sak .

(3)  Det påpekes at i henhold til kapittel II artikkel 41 av overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4, har Liechtenstein ikke plikt 
til å utpeke en konkurransemyndighet . Inntil Liechtenstein utpeker en nasjonal myndighet som skal ha ansvaret for anvendelsen 
av EØS-avtalens artikkel 53 og 54, skal Liechtensteins nasjonaløkonomiske kontor (Amt für Volkswirtschaft) delta i EFTAs 
konkurransenettverk . Dette kontoret har ikke myndighet til å anvende EØS-avtalens artikkel 53 og 54 og kan ikke bistå en annen 
nasjonal konkurransemyndighet med å innhente informasjon på deres vegne eller innhente opplysninger for en annen nasjonal 
konkurransemyndighet i EFTA . 

(4)  EFT C 307 av 26 .10 .2000, s . 6, og EØS-tillegget til EFT nr . 61 av 21 .12 .2000, s . 5 .
(5) Etter ikrafttredelsen av Avtale av 24 . september 2004 om endring av protokoll 4 til Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av 

et overvåkningsorgan og en domstol, vil overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel II i stor grad reflektere forordning 
(EF) nr . 1/2003 i EFTA-pilaren (EFT L 1 av 4 .1 .2003, s . 1) . 

(6) I denne kunngjøring omtales EFTAs overvåkningsorgan og de nasjonale konkurransemyndighetene som ”konkurransemyndig-
hetene” .
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å beskytte konkurransen . Nettverket er et forum for diskusjon og samarbeid om gjennom- 
føringen og håndhevelsen av konkurransepolitikken i EØS . Det danner rammen for samarbeidet  
mellom konkurransemyndighetene i EFTA i saker hvor EØS-avtalens artikkel 53 og 54 kommer 
til anvendelse, og utgjør grunnlaget for å skape og opprettholde en felles konkurransekultur i 
EFTA-statene . Nettverket kalles ”EFTAs konkurransenettverk” .

2 . Oppbygningen av de nasjonale konkurransemyndighetene varierer mellom EFTA-statene . I 
én av EFTA-statene er det samme organ som undersøker sakene og treffer vedtak . I en annen 
EFTA-stat er funksjonene delt mellom to organer, der det ene undersøker saken og det andre, 
et kollegium, er ansvarlig for å treffe vedtak . I ett nasjonalt system kan dessuten visse typer 
sanksjoner bare ilegges av en domstol . Med forbehold for det generelle effektivitetsprinsippet 
tillater kapittel II artikkel 40 at EFTA-statene utpeker den myndighet eller de myndigheter som 
skal gjelde som nasjonale konkurransemyndigheter, og fordeler oppgaver mellom disse . Ifølge 
de generelle prinsipper i EØS-retten, særlig EØS-avtalens artikkel 3, er EFTA-statene for- 
pliktet til å innføre en sanksjonsordning i tilfelle brudd på EØS-retten(7)(8), med sanksjoner som 
er effektive, står i rimelig forhold til overtredelsen og virker avskrekkende . EFTA-statene har 
forskjellige ordninger for håndhevelse, men de nasjonale konkurransemyndighetene i EFTA-
statene har ved å undertegne en erklæring i form av et vedlegg til denne kunngjøringen gjensidig 
anerkjent de standarder deres ordninger bygger på, som samarbeidsgrunnlag .

3 . Nettverket av konkurransemyndigheter bør sikre både en effektiv arbeidsdeling og en effektiv 
og ensartet anvendelse av EØS-konkurransereglene . Kapittel II fastsetter hovedprinsippene for 
hvordan nettverket skal fungere . Denne kunngjøringen redegjør nærmere for systemet . 

4 . Konsultasjoner og informasjonsutveksling innenfor nettverket er en sak mellom offentlige 
myndigheter og endrer ingen av de rettigheter eller plikter foretak har i henhold til EØS-
retten eller nasjonal rett . Den enkelte konkurransemyndighet forblir fullt ansvarlig for å sikre 
forsvarlig behandling av sine saker . 

2.	 ARBEIDSFORDELING	I	EFTA-PILAREN

2.1.	 Fordelingsprinsipper

5 . Kapittel II bygger på et system der alle konkurransemyndigheter har myndighet til å anvende 
EØS-avtalens artikkel 53 og 54 og er ansvarlig for en effektiv arbeidsfordeling innen EFTA-
pilaren med henblikk på de saker der undersøkelse anses nødvendig . Samtidig har hvert medlem 
av nettverket full myndighet til å avgjøre om en sak skal undersøkes eller ikke . I dette systemet 
vil saker bli behandlet av:

– en enkelt nasjonal konkurransemyndighet, eventuelt med bistand fra en konkurranse-
myndighet i en annen EFTA-stat, eller

– flere nasjonale konkurransemyndigheter som handler parallelt, eller

– EFTAs overvåkningsorgan .

6 . I de fleste tilfeller kommer den myndighet som mottar en klage eller tar en sak opp til behand-
ling(9) av eget tiltak, til å forbli ansvarlig for saken . Overflytting av en sak vil bare være aktuelt 
ved begynnelsen av saksbehandlingen (jf . nr . 18 nedenfor) hvis enten den aktuelle myndigheten 
finner at den ikke har gode forutsetninger for å behandle saken, eller hvis andre myndigheter 
også finner at de har gode forutsetninger (jf . nr . 8 til 14 nedenfor) .

(7) Jf . EF-domstolens sak 68/88, Kommisjonen mot Hellas [1989] ECR 2965 (premiss 23-25) . EØS-avtalens artikkel 6 fastsetter at 
med forbehold for den fremtidige utvikling av rettspraksis, skal bestemmelsene i EØS-avtalen, så langt de i sitt materielle innhold 
er identiske med tilsvarende regler i Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap og Traktaten om opprettelse av Det 
europeiske kull- og stålfellesskap og med rettsakter som er vedtatt i henhold til de to traktatene, fortolkes i samsvar med de relevante 
rettsavgjørelser som De europeiske fellesskaps domstol har truffet før undertegningen av EØS-avtalen . Når det gjelder relevante 
avgjørelser fra De europeiske fellesskaps domstol truffet etter undertegnelsen av EØS-avtalen, følger det av overvåknings- og 
domstolsavtalens artikkel 3 nr . 2 at EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-domstolen skal ta tilbørlig hensyn til de prinsipper som er 
fastlagt gjennom disse avgjørelser .  

(8)  Som nevnt i fotnote 3 har Liechtenstein ikke plikt til å utpeke en konkurransemyndighet .
(9) I denne kunngjøring brukes begrepet ”saksbehandling” om undersøkelser og/eller saksbehandling innledet med sikte på å gjøre et 

vedtak i henhold til kapittel II, gjennomført av en nasjonal konkurransemyndighet eller av EFTAs overvåkningsorgan, alt etter hva 
som måtte være tilfelle .
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7 . Hvis overflytting anses nødvendig av hensyn til effektiv beskyttelse av konkurransen og 
EØS-interessen, vil nettverksdeltakerne så ofte som mulig søke å overflytte sakene til en 
enkelt konkurransemyndighet som har gode forutsetninger for å behandle saken(10) . Under 
enhver omstendighet bør overflyttingen skje raskt og effektivt, og ikke forsinke pågående 
undersøkelser .

8 . En myndighet kan anses for å ha gode forutsetninger for å behandle en sak hvis alle de tre 
følgende betingelser er oppfylt:

1) den aktuelle avtalen eller opptreden har betydelig direkte faktisk eller påregnelig virkning 
på konkurransen innenfor dens område, eller er gjennomført i eller stammer fra dens 
område,

2) den aktuelle myndigheten kan effektivt bringe hele overtredelsen til opphør, dvs . at den kan 
nedlegge et forbud som vil være tilstrekkelig til å bringe overtredelsen til opphør, og ved 
behov ilegge passende sanksjoner for overtredelsen,

3) den kan, eventuelt med bistand fra andre myndigheter, innhente det materiale som er 
nødvendig for å bevise overtredelsen .

9 . De ovennevnte kriterier viser at det må foreligge en nær tilknytning mellom overtredelsen og 
en EFTA-stats område for at denne statens konkurransemyndighet kan anses å ha gode for-
utsetninger . Det kan antas at myndighetene i de EFTA-stater hvor konkurransen blir vesentlig 
berørt av en overtredelse, i de fleste tilfeller vil kunne anses å ha gode forutsetninger, såfremt 
de er i stand til på en effektiv måte å bringe overtredelsen til opphør, enten ved en selvstendig 
eller parallell opptreden, med mindre EFTAs overvåkningsorgan har bedre forutsetninger for å 
behandle saken (jf . nr . 15 nedenfor) .

10 . Av dette følger at en enkeltstående nasjonal konkurransemyndighet vanligvis har gode 
forutsetninger for å behandle avtaler eller opptreden som i hovedsak påvirker konkurransen 
merkbart innenfor den aktuelle statens område .

Eksempel 1: Foretak i EFTA-stat A er involvert i et priskartell for produkter som 
hovedsakelig selges i EFTA-stat A.

De nasjonale konkurransemyndighetene i A har gode forutsetninger for å behandle saken.

11 . Det kan også være hensiktsmessig at en enkelt nasjonal konkurransemyndighet behandler saken 
i tilfeller hvor dette er tilstrekkelig til å bringe hele overtredelsen til opphør, selv om mer enn 
én nasjonal konkurransemyndighet kan anses å ha gode forutsetninger .

Eksempel 2: To foretak har opprettet et fellesforetak i EFTA-stat A. Selskapet yter tjenester 
i EFTA-statene A og B, og skaper et konkurranseproblem. Et pålegg om å opphøre med 
overtredelsen og avholde seg fra framtidige overtredelser anses for tilstrekkelig til å 
behandle saken effektivt, ettersom et slikt pålegg kan bringe hele overtredelsen til opphør. 
Bevismaterialet finnes hovedsakelig på fellesforetakets kontor i EFTA-stat A.

De nasjonale konkurransemyndigheter i A og B har begge gode forutsetninger for å behandle 
saken, men det vil være tilstrekkelig at konkurransemyndighetene i A griper inn, og dette vil 
være mer effektivt enn om konkurransemyndighetene i B skulle behandle saken, eller de to 
konkurransemyndighetene skulle behandle den parallelt.

12 . Det kan være hensiktsmessig at flere nasjonale konkurransemyndigheter opptrer parallelt 
dersom en avtale eller opptreden hovedsakelig har merkbar innvirkning på konkurransen i deres 
områder, og et inngrep fra én enkelt konkurransemyndighet ikke ville være tilstrekkelig til å 
bringe hele overtredelsen til opphør og/eller ilegge passende sanksjoner . 

(10)  Premiss 18 i forordning 1/2003 fastsetter at ”For å sikre at sakene blir behandlet av de best egnede myndigheter innenfor nettverket, 
bør det innføres en alminnelig bestemmelse som gjør det mulig for en konkurransemyndighet å avbryte eller avslutte en sak på det 
grunnlag at en annen myndighet behandler den eller allerede har behandlet den, ettersom målet er at hver sak skal behandles av bare 
én myndighet . Denne bestemmelsen bør ikke hindre Kommisjonens mulighet til, i henhold til Domstolens rettspraksis, å avvise en 
klage fordi den mangler fellesskapsinteresse, selv om ingen annen konkurransemyndighet har tilkjennegitt at den akter å behandle 
saken .” På samme måte som forordning 1/2003 åpner kapittel II for at konkurransemyndighetene kan avbryte eller avslutte en sak 
på det grunnlag at en annen myndighet behandler eller allerede har behandlet saken . I tråd med premiss 18 i forordning 1/2003 som 
sitert ovenfor, er EFTAs overvåkningsorgan av den oppfatning at en klage kan avvises fordi den ikke er av tilstrekkelig interesse i 
forhold til EØS-avtalen, og at dette kan skje selv om ingen annen konkurransemyndighet har tilkjennegitt at den akter å behandle 
saken .
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Eksempel 3: To foretak inngår en markedsdelingsavtale som innebærer at foretaket i EFTA-
stat A begrenser sine aktiviteter til EFTA-stat A, og foretaket i EFTA-stat B begrenser sine 
aktiviteter til EFTA-stat B.

Konkurransemyndighetene i A og B har begge gode forutsetninger for å behandle saken 
parallelt for hvert sitt område. 

13 . Myndigheter som behandler en sak parallelt vil bestrebe seg på å koordinere sitt arbeid i størst 
mulig omfang . I den forbindelse kan det være nyttig for dem å utpeke den ene som førende 
myndighet og delegere oppgaver til denne, som for eksempel koordinering av undersøkelsestiltak, 
samtidig som hver av myndighetene forblir ansvarlige for sin egen saksbehandling . 

14 . EFTAs overvåkningsorgan har også gode forutsetninger hvis en eller flere avtaler eller 
opptredener, inkludert nettverk av tilsvarende avtaler eller opptredener, påvirker konkurransen 
i to eller flere EFTA-stater (grenseoverskridende markeder som omfatter to eller flere EFTA-
stater eller flere nasjonale markeder) .

15 . Videre har EFTAs overvåkningsorgan særlig gode forutsetninger for å behandle en sak hvis den 
er tett knyttet til andre EØS-bestemmelser som utelukkende eller mest effektivt kan håndheves av 
Overvåkningsorganet, eller hvis EØS-interessen krever en avgjørelse fra Overvåkningsorganet 
for å utvikle konkurransepolitikken innenfor EØS når et nytt konkurransespørsmål oppstår, eller 
for å sikre effektiv håndheving .

2.2.	 Samarbeidsordninger	for	saksfordeling	og	bistand

2.2.1. Informasjon ved begynnelsen av en sak (kapittel II artikkel 11)

16 . For å avdekke parallell saksbehandling, og for å sikre at sakene behandles av en konkurranse-
myndighet som har gode forutsetninger for dette, må nettverkets medlemmer underrettes på et 
tidlig stadium om saker som verserer for de forskjellige konkurransemyndigheter(11) . Hvis en 
sak skal overflyttes, er det både i nettverkets og de berørte foretakenes interesse at dette skjer 
tidlig .

17 . Kapittel II oppretter en mekanisme for konkurransemyndighetene der disse underretter hver-
andre for å sikre effektiv og rask overflytting av saker . Kapittel II artikkel 11 nr . 3 fastsetter 
en plikt for de nasjonale konkurransemyndigheter til å underrette EFTAs overvåkningsorgan 
skriftlig før eller umiddelbart etter at de har iverksatt de første formelle undersøkelsene etter 
EØS-avtalens artikkel 53 eller 54(12) . Det fastsettes også at disse opplysningene kan gjøres 
tilgjengelige for de andre EFTA-statenes konkurransemyndigheter . De nasjonale konkurranse-
myndigheter har også til hensikt å gjøre all informasjon som utveksles i henhold til artikkel 
11 enkelt tilgjengelig for alle medlemmer av nettverket . Begrunnelsen for artikkel 11 nr . 3 i  
kapittel II er å gjøre nettverket i stand til å avdekke parallell saksbehandling og ta opp eventuelle 
spørsmål om overflytting så snart en myndighet begynner å undersøke en sak . Det skal derfor 
gis informasjon til de nasjonale konkurransemyndigheter og Overvåkningsorganet før eller like 
etter at det treffes tiltak som svarer til de undersøkelsestiltak Overvåkningsorganet kan treffe 
i henhold til kapittel II, artikkel 18–21 . Overvåkningsorganet har en tilsvarende forpliktelse i 
henhold til kapittel II artikkel 11 nr . 2 til å underrette de nasjonale konkurransemyndigheter . 
Deltakerne i nettverket underretter hverandre om saker som verserer ved hjelp av et stan-
dardskjema som inneholder begrensede opplysninger om saken, som hvilken myndighet som 
håndterer den, hvilke produkter, geografiske områder og parter den gjelder, den påståtte over-
tredelsen, dennes antatte varighet og sakens opprinnelse . De gir hverandre også oppdateringer 
når det inntreffer relevante endringer .

(11) For saker som innledes etter en anmodning om lempning, se nr . 37 ff .
(12)  Opplysninger gitt i henhold til kapittel II artikkel 11 nr . 3 vil også bli formidlet til Kommisjonen i samsvar med Overvåkningsorganets 

forpliktelser i henhold til artikkel 2 nr . 2 i EØS-avtalens protokoll 23 .



21 .9 .2006 Nr . 47/5EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

18 . Når det oppstår spørsmål om overflytting av saker, bør disse løses raskt, vanligvis innen en 
periode på to måneder regnet fra det tidspunkt de første opplysningene sendes til nettverket i 
henhold til kapittel II artikkel 11 . I løpet av denne perioden vil konkurransemyndighetene søke 
å oppnå enighet om eventuell overflytting og om betingelsene for parallell behandling der dette 
måtte være relevant . 

19 . Generelt bør den konkurransemyndighet eller de konkurransemyndigheter som behandler en 
sak ved utløpet av overflyttingsperioden, fortsette å behandle saken inntil saken er avsluttet . 
Overflytting av en sak etter at den innledende tomånedersperioden er utløpt, bør bare skje hvis 
de faktiske forhold omkring saken endrer seg vesentlig i løpet av saksbehandlingen . 

2.2.2. Utsettelse eller avslutning av saksbehandlingen (kapittel II artikkel 13)

20 . Hvis samme avtale eller opptreden bringes inn for flere konkurransemyndigheter, enten fordi 
de har mottatt en klage eller fordi de har iverksatt en undersøkelse av eget tiltak, gir kapittel 
II artikkel 13 hjemmel for å utsette saksbehandlingen eller avvise en klage fordi en annen 
myndighet behandler eller har behandlet saken . I kapittel II artikkel 13 betyr ikke ”behandler 
saken” bare at en klage er inngitt til en annen myndighet . Det betyr at en annen myndighet selv 
undersøker eller har undersøkt saken .

21 . Kapittel II artikkel 13 får anvendelse når en annen myndighet har behandlet eller behandler det 
konkurransespørsmål som klageren reiser, selv om den aktuelle myndigheten har handlet eller 
handler på grunnlag av en klage inngitt av en annen klager eller som følge av en undersøkelse 
iverksatt av eget tiltak . Dette betyr at kapittel II artikkel 13 kan gjøres gjeldende når avtalen 
eller opptredenen innebærer de(n) samme overtredelse(r) på de samme relevante geografiske 
markeder og produktmarkeder . 

22 . En nasjonal konkurransemyndighet kan utsette eller avslutte saksbehandlingen, men har ingen 
forpliktelse til å gjøre dette . Kapittel II artikkel 13 gir mulighet for å vurdere særskilte forhold 
i hver enkelt sak . Denne fleksibiliteten er viktig: hvis en klage ble avvist av en myndighet etter 
en undersøkelse av saksforholdene, er det ikke sikkert at en annen myndighet vil foreta en ny 
undersøkelse av saken . Hvis en klage derimot ble avvist av andre grunner (f . eks . fordi myn-
dighetene ikke var i stand til å skaffe de nødvendige bevis for en overtredelse), kan en annen 
myndighet selv ønske å undersøke og behandle saken .  I forbindelse med verserende saker 
gjenspeiler denne fleksibiliteten seg også i at de enkelte nasjonale konkurransemyndigheter har 
mulighet til å velge å utsette eller avslutte saksbehandlingen . En myndighet kan for eksempel 
være uvillig til å avslutte en sak før resultatet av en annen myndighets undersøkelser foreligger . 
Muligheten til å utsette undersøkelsen midlertidig gjør at myndigheten holder muligheten åpen 
til å bestemme på et senere tidspunkt om undersøkelsen skal avsluttes eller ikke . Slik fleksi-
bilitet gjør det også lettere å sikre ensartet anvendelse av reglene .

23 . Dersom en myndighet utsetter eller avslutter saksbehandlingen fordi en annen myndighet 
behandler saken, kan den i henhold til kapittel II artikkel 12 overføre informasjon gitt av 
klageren, til myndigheten som skal behandle saken .

24 . Kapittel II artikkel 13 kan også anvendes på deler av en klage eller deler av undersøkelsene i 
en sak . Muligens er det bare deler av en klage eller en undersøkelse iverksatt av eget tiltak som 
overlapper en sak som allerede behandles eller er behandlet av en annen konkurransemyndighet . 
I så fall kan konkurransemyndigheten som mottar klagen, avvise deler av klagen på grunnlag 
av kapittel II artikkel 13, og behandle resten av klagen på hensiktsmessig måte . Det samme 
prinsippet gjelder for avslutning av saksbehandlingen .

25 . Kapittel II artikkel 13 er ikke det eneste rettslige grunnlag for utsettelse eller avslutning 
av undersøkelser iverksatt av eget tiltak, eller for avvisning av klager . Nasjonale 
konkurransemyndigheter kan også ha slike muligheter i henhold til nasjonale prosessuelle 
regler . EFTAs overvåkningsorgan kan også avvise en klage med den begrunnelse at den ikke 
har tilstrekkelig interesse for EØS, eller av andre årsaker knyttet til klagens art(13) .

(13) Se EFTAs overvåkningsorgans kunngjøring om klager, ennå ikke publisert .
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2.2.3. Utveksling og bruk av fortrolige opplysninger (kapittel II artikkel 12)

26 . En viktig forutsetning for at nettverket skal fungere, er at samtlige konkurransemyndigheter 
kan utveksle og bruke opplysninger (inkludert dokumenter, erklæringer og digital informasjon) 
som de har innhentet med henblikk på anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 eller artikkel 54 . 
Denne myndigheten er en forutsetning for effektiv fordeling og behandling av saker .

27 . Kapittel II artikkel 12 fastsetter at ved anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 og 54 skal 
EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-statenes konkurransemyndigheter ha myndighet til å 
utveksle og bruke som bevismateriale alle faktiske eller juridiske opplysninger, herunder 
fortrolige opplysninger . Følgelig kan utveksling av opplysninger finne sted ikke bare mellom 
en nasjonal konkurransemyndighet og Overvåkningsorganet, men også mellom to eller flere 
nasjonale konkurransemyndigheter . Kapittel II artikkel 12 bør gis forrang foran eventuelle 
motstridende nasjonale regler i en EFTA-stat . Spørsmål om hvorvidt den myndighet som 
overfører opplysningene, har innhentet dem på lovlig vis, reguleres av den lovgivning som 
gjelder for denne myndighet . Ved videresending av opplysninger kan den myndighet som 
overfører opplysningene, underrette mottakermyndigheten om innhentingen av opplysningene 
ble bestridt eller vil kunne bestrides .

28 .  Utveksling og bruk av opplysninger er i særdeleshet underlagt følgende begrensninger til fordel 
for foretak og enkeltpersoner: 

a) For det første fastsetter kapittel II artikkel 28 at EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-
statenes konkurransemyndigheter, deres tjenestemenn, ansatte og andre personer som 
arbeider under disse myndigheters kontroll (…) ikke skal gi videre opplysninger som de har 
innhentet eller utvekslet i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4 eller 
EØS-avtalen artikkel 58 og protokoll 23 til nevnte avtale, og som ”er av en slik art at de 
er undergitt taushetsplikt” . Foretakenes berettigede interesse av å beskytte sine forretnings-
hemmeligheter må imidlertid ikke forhindre videreformidling av opplysninger som er 
nødvendige for å bevise en overtredelse av EØS-avtalens artikkel 53 og 54 . Uttrykket 
”taushetsplikt” som benyttes i kapittel II artikkel 28 er et EØS-rettslig begrep og omfatter 
særlig forretningshemmeligheter og andre fortrolige opplysninger . Dette vil skape et felles 
minstenivå for beskyttelse i EØS-området(14) . 

b) Den andre begrensningen som foretakene nyter godt av, vedrører bruk av opplysninger som 
er utvekslet innenfor nettverket . I henhold til kapittel II artikkel 12 nr . 2 kan opplysninger 
som utveksles slik, bare brukes som bevismateriale med henblikk på anvendelse av EØS-
avtalens artikkel 53 eller 54 og i forbindelse med den sak de er innhentet for(15) . I henhold til 
kapittel II artikkel 12 nr . 2 kan de opplysninger som utveksles, også brukes ved anvendelse 
av nasjonal konkurranselovgivning parallelt i samme sak . Dette er imidlertid bare mulig hvis 
anvendelsen av nasjonal lov ikke fører til et annet resultat når det gjelder konstateringen av 
en overtredelse, enn EØS-avtalens artikkel 53 og 54 .

c) Den tredje begrensningen i henhold til kapittel II vedrører sanksjoner overfor fysiske 
personer på grunnlag av opplysninger som er utvekslet i henhold til artikkel 12 nr . 1 . 
Kapittel II åpner bare for sanksjoner overfor foretak ved overtredelser av EØS-avtalens 
artikkel 53 og 54 . Enkelte nasjonale lovverk åpner også for sanksjoner overfor fysiske 
personer i forbindelse med overtredelser av EØS-avtalens artikkel 53 og 54 . Fysiske 
personer har normalt mer omfattende rett til å forsvare seg (f .eks . rett til ikke å uttale seg, 
mens foretak bare har rett til å nekte å svare på spørsmål som ville medføre en innrømmelse 
av overtredelse(16)) . Kapittel II artikkel 12 nr . 3 sikrer at opplysninger som er innsamlet 
fra virksomheter ikke kan brukes til å omgå det mer omfattende vern for fysiske personer . 
Denne bestemmelsen utelukker at det blir ilagt sanksjoner overfor fysiske personer på 
grunnlag av opplysninger utvekslet i henhold til kapittel II hvis lovgivningen som gjelder for 
henholdsvis overførende og mottakende myndighet ikke har fastsatt lignende sanksjoner for 
fysiske personer, så sant ikke opplysningene er innhentet på en måte som sikrer samme vern 

(14)  EØS-avtalens protokoll 23 artikkel 10 nr . 2 sikrer at opplysninger som utveksles i henhold til nevnte protokoll også er omfattet av 
bestemmelsene om taushetsplikt . 

(15) Jf . sak 85/87 Dow Benelux, [1989] ECR 3137 (betraktning 17–20) .
(16) Jf . sak 374/87 Orkem [1989] ECR 3283 og sak T-112/98 Mannesmannröhren-Werke AG [2001] ECR II-729 .
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av fysiske personers rett til å forsvare seg som det som er fastsatt i mottakermyndighetens 
nasjonale regler . Definisjonen av sanksjoner etter nasjonal rett (av forvaltningsrettslig eller 
strafferettslig karakter) er ikke relevant for anvendelsen av kapittel II artikkel 12 nr . 3 . I 
kapittel II tas det sikte på å skille mellom sanksjoner som medfører frihetsstraff og andre 
former for sanksjoner, som bøter ilagt fysiske personer og andre personlige sanksjoner . 
Dersom lovgivningen som gjelder for henholdsvis overførende og mottakende myndighet 
begge gir mulighet for sanksjoner av samme type (f .eks . at det i begge EFTA-stater kan 
ilegges bøter overfor en ansatt i et foretak som har vært involvert i en overtredelse av EØS-
avtalens artikkel 53 eller 54), kan mottakende myndighet anvende opplysninger utvekslet i 
henhold til kapittel II artikkel 12 .  I slike tilfeller anses den prosessuelle beskyttelse i begge 
systemer som likeverdig . Dersom de to rettssystemene derimot ikke åpner for sanksjoner 
av samme type, kan opplysningene bare benyttes dersom de er innhentet på en måte som 
sikrer samme vern av fysiske personers rett til å forsvare seg (jf . kapittel II artikkel 12  
nr . 3) . I sistnevnte tilfelle kan frihetsstraff imidlertid bare ilegges når både overførende og 
mottakende myndighet har rett til å ilegge en slik sanksjon . 

2.2.4. Kontroller (kapittel II artikkel 22)

29 . Kapittel II gir mulighet for at en nasjonal konkurransemyndighet kan anmode en annen nasjonal 
konkurransemyndighet om bistand til innhenting av opplysninger . En konkurransemyndighet 
kan be en annen konkurransemyndighet foreta undersøkelser på sine vegne . Kapittel II 
artikkel 12 gir en konkurransemyndighet som skal bistå en annen konkurransemyndighet, 
rett til å gi opplysningene den har innhentet, videre til sistnevnte myndighet . Utveksling av 
opplysninger mellom to eller flere konkurransemyndigheter, og den mottakende myndighets 
bruk av de innsamlede opplysningene som bevismateriale, skal skje i samsvar med kapittel II 
artikkel 12 . Når en nasjonal konkurransemyndighet opptrer på vegne av en annen konkurranse-
myndighet, handler den på grunnlag av sine egne saksbehandlingsregler og sin egen 
undersøkelsesmyndighet .

30 . I henhold til kapittel II artikkel 22 nr . 2 kan EFTAs overvåkningsorgan anmode en nasjonal 
konkurransemyndighet om å foreta en kontroll på sine vegne . Overvåkningsorganet kan enten 
treffe et vedtak i henhold til kapittel II artikkel 20 nr . 4, eller simpelthen utstede en anmodning til 
den aktuelle konkurransemyndighet . Representantene for de nasjonale konkurransemyndigheter 
vil utøve sin myndighet i henhold til nasjonal rett . Representanter for Overvåkningsorganet kan 
bistå konkurransemyndigheten ved undersøkelsen .

2.3. Foretakenes	stilling

2.3.1. Generelt

31 . Alle medlemmer i nettverket vil bestrebe seg på å fordele sakene raskt og effektivt . Ettersom 
kapittel II har opprettet et system der både EFTAs overvåkningsorgan og de nasjonale 
konkurransemyndigheter kan håndheve EØS-avtalens artikkel 53 og 54, skal fordelingen 
av sakene mellom nettverkets medlemmer bare oppfattes som en arbeidsdeling der enkelte 
myndigheter avstår fra å gripe inn . Fordelingen av saker innebærer derfor ikke at foretak som 
er involvert i eller berørt av en overtredelse, har rett til å få saken behandlet av en bestemt 
myndighet . 

32 . Hvis en sak overflyttes til en bestemt konkurransemyndighet, skyldes det at anvendelsen av 
de ovennevnte fordelingskriterier har vist at denne myndighet har gode forutsetninger for å 
behandle saken enten alene eller parallelt med en annen myndighet . Den konkurransemyndighet 
saken overflyttes til, ville under alle omstendigheter ha kunnet iverksatt en undersøkelse av eget 
tiltak i forbindelse med overtredelsen . 

33 . Dessuten anvender alle konkurransemyndigheter EØS-konkurranseretten, og kapittel II innfører 
ordninger for å sikre at reglene anvendes på en ensartet måte . 
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34 . Hvis en sak overflyttes innenfor nettverket, skal de aktuelle konkurransemyndigheter snarest 
underrette de berørte foretak og klagere om dette .

2.3.2. Klagernes stilling

35 . Hvis det inngis en klage til EFTAs overvåkningsorgan i henhold til kapittel II artikkel 7, og 
Overvåkningsorganet ikke undersøker klagen eller forbyr den avtale eller opptreden klagen 
gjelder, har klageren rett til å få utstedt et vedtak om at klagen avvises . Dette gjelder med 
forbehold for artikkel 7 nr . 3 i kapittel III av overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 
4(17) . Rettighetene til klagere overfor nasjonale konkurransemyndigheter er underlagt gjeldende 
nasjonal rett .

36 . Videre gir kapittel II artikkel 13 alle nasjonale konkurransemyndigheter mulighet til å utsette 
eller avslutte en sak eller avvise en klage dersom en annen konkurransemyndighet behandler 
eller har behandlet samme sak . Denne bestemmelsen gir også EFTAs overvåkningsorgan 
mulighet til å avvise en klage dersom en EFTA-stats konkurransemyndighet behandler eller 
har behandlet samme sak . Kapittel II artikkel 12 tillater utveksling av opplysninger mellom 
konkurransemyndigheter innenfor nettverket underlagt de begrensninger artikkelen fastsetter 
(jf . nr . 27 ovenfor) .

2.3.3. Søkernes stilling når de påberoper seg ordninger for lempning

37 . EFTAs overvåkningsorgan er av den oppfatning(18) at det er i EØS’ interesse å sikre fordelaktig 
behandling for foretak som samarbeider med Overvåkningsorganet ved undersøkelsen 
av kartellovertredelser . To av EFTA-statene har også vedtatt ordninger for lempning(19) i 
forbindelse med kartellundersøkelser . Hensikten med slike lempningsordninger er å gjøre det 
lettere for konkurransemyndighetene å avsløre kartellvirksomhet og dermed også avskrekke 
foretak fra å delta i ulovlige karteller .

38 . Da det ikke finnes noe fullt harmonisert EFTA-system for lempning, kan en søknad om lempning 
inngitt til en bestemt myndighet ikke betraktes som en søknad om dette til en annen myndighet . 
Det er derfor i søkerens interesse å anmode om lempning overfor alle konkurransemyndigheter 
som har kompetanse til å anvende EØS-avtalens artikkel 53 på det territorium som berøres 
av overtredelsen, og som kan antas å ha gode forutsetninger for å behandle den aktuelle 
overtredelsen(20) . Da tidsaspektet er viktig i de fleste eksisterende ordninger for lempning, må 
søkerne også overveie om det ville være hensiktsmessig å inngi søknader om lempning til alle 
relevante myndigheter samtidig . Det er opp til søkerne å treffe de tiltak de finner nødvendige 
for å beskytte sin stilling med hensyn til eventuelle undersøkelser fra disse myndigheter .

39 . Bruk og overføring av opplysninger mottatt i forbindelse med anmodning om lempning er 
regulert i kapittel II artikkel 11B . Medlemmene i nettverket vil oppmuntre søkere om lempning 
til å samtykke i overføring til en annen konkurransemyndighet av opplysninger slike søkere 
frivillig har gitt og andre opplysninger som angitt i kapittel II artikkel 11B nr . 2 . Dette gjelder i 
særlig grad overføring av opplysninger til myndigheter der søkeren også vil kunne få fordelaktig 
behandling .

(17) Etter at avtalen mellom EFTA-statene av 3 . desember 2004 om endring av protokoll 4 til avtalen om opprettelse av et 
overvåkningsorgan og en domstol trådte i kraft 1 . juli 2005, gjenspeiler overvåknings- og domstolsavtalens protokoll 4 kapittel III 
rådsforordning (EF) nr . 773/2004 av 7 . april 2004, EUT L 123 av 27 .4 .2004, s . 18–24 .

(18) EFT C 10 av 16 .1 .2003, s . 13, og EØS-tillegget til EFT nr . 3 av 16 .1 .2003, s . 1 (Kunngjøring om fritak for eller nedsettelse av bøter 
i kartellsaker) .

(19) I denne kunngjøring benyttes begrepet ”ordninger for lempning” for å beskrive alle ordninger (inkludert EFTAs overvåkningsorgans 
ordning) som tilbyr enten full immunitet eller en betydelig reduksjon av straffene som ellers ville blitt ilagt en deltaker i et kartell, i 
bytte mot frivillig avgitte opplysninger om kartellet som tilfredsstiller bestemte kriterier før eller i løpet av undersøkelsen av saken . 
Begrepet omfatter ikke straffereduksjoner gitt av andre grunner . EFTAs overvåkningsorgan vil på sitt nettsted offentliggjøre en liste 
over de myndigheter som tilbyr en ordning for lempning .

(20) Jf . nr . 8 til 15 ovenfor .
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3.	 ENSARTET	ANvENDELSE	Av	EØS-KONKURRANSEREGLENE(21)

3.1.	 Samarbeidsmekanisme	(kapittel	II	artikkel	11	nr.	4	og	5)

40 . Formålet med kapittel II er å sikre at EØS-avtalens artikkel 53 og 54 anvendes på en ensartet måte 
i hele EØS-området . I denne forbindelse vil de nasjonale konkurransemyndigheter overholde 
konvergensregelen i kapittel II artikkel 3 nr . 2 . I henhold til artikkel 16 nr . 2 kan de ikke – når de 
treffer avgjørelser om avtaler, beslutninger eller samordnet opptreden i henhold til EØS-avtalens 
artikkel 53 eller 54 som allerede er gjenstand for et vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan – gjøre 
vedtak som vil stride mot EFTAs overvåkningsorgans vedtak . Når det gjelder anvendelsen av 
konkurranseretten i EØS, har Overvåkningsorganet det endelige ansvar(22), men ikke eneansvar, 
for å utvikle politikken og sikre ensartet anvendelse .

41 . I henhold til kapittel II artikkel 11 nr . 4 skal de nasjonale konkurransemyndigheter underrette 
EFTAs overvåkningsorgan senest 30 dager før det gjøres et vedtak om anvendelse av EØS-
avtalens artikkel 53 eller 54 i forbindelse med at en overtredelse skal bringes til opphør, at tilbud 
om avhjelpende tiltak skal godtas eller at fordelen gitt ved et gruppeunntak skal trekkes tilbake . 
Senest 30 dager før vedtaket gjøres må de sende Overvåkningsorganet et sammendrag av saken, 
det planlagte vedtaket, eller i mangel av dette, ethvert annet dokument med opplysninger om de 
planlagte tiltakene .

42 . Som under kapittel II artikkel 11 nr . 3 har de nasjonale konkurransemyndighetene plikt til 
å underrette EFTAs overvåkningsorgan, men de kan også dele opplysningene med andre 
medlemmer av nettverket .

43 . Når en nasjonal konkurransemyndighet har underrettet EFTAs overvåkningsorgan i henhold 
til kapittel II artikkel 11 nr . 4 og tidsfristen på 30 dager er utløpt, kan vedtaket gjøres så sant 
ikke Overvåkningsorganet har innledet saksbehandling . Overvåkningsorganet kan fremsette 
skriftlige kommentarer til saken før den nasjonale konkurransemyndigheten treffer sitt vedtak . 
Den nasjonale konkurransemyndigheten og Overvåkningsorganet vil bestrebe seg på å sikre 
ensartet anvendelse av EØS-retten (jf . nr . 3 ovenfor) .

44 . Hvis særlige forhold krever at et nasjonalt vedtak treffes før 30 dager etter oversendingen av 
opplysninger i henhold til kapittel II artikkel 11 nr . 4, kan den aktuelle konkurransemyndigheten 
anmode Overvåkningsorganet om en hurtigere reaksjon . Overvåkningsorganet vil søke å reagere 
så raskt som mulig .

45 . Andre former for vedtak, f .eks . vedtak om å avvise klager, vedtak om å innstille behandlingen 
av en sak som er iverksatt av eget tiltak eller vedtak om midlertidige tiltak, kan også være 
viktige fra et konkurransepolitisk synspunkt, og deltakerne i nettverket kan ha interesse av 
å underrette hverandre om dem og eventuelt drøfte dem . I henhold til kapittel II artikkel 11 
nr . 5 kan nasjonale konkurransemyndigheter derfor informere EFTAs overvåkningsorgan og 
derigjennom informere nettverket om enhver annen sak der EØS-avtalens konkurranseregler 
anvendes .

46 . Alle deltakere i nettverket skal underrette hverandre om avslutningen av saker som er meldt til 
nettverket i henhold til kapittel II artikkel 11 nr . 2 og 3 . 

(21) Kapittel II artikkel 15 gir nasjonale konkurransemyndigheter og EFTAs overvåkningsorgan rett til å inngi skriftlige og, med rettens 
tillatelse, muntlige innlegg til domstolene i forbindelse med anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53 og 54 . Dette er et svært viktig 
virkemiddel for å sikre ensartet anvendelse av EØS-reglene . Under utøvelsen av denne retten vil nasjonale konkurransemyndigheter 
og Overvåkningsorganet samarbeide tett .

(22)  Dette endelige ansvaret for å utvikle politikken og sikre ensartet anvendelse når det gjelder konkurranseretten i EØS, er delt med 
Kommisjonen i henhold til kompetansereglene i EØS-avtalens artikkel 56 . 
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3.2. EFTAs	overvåkningsorgans	innledning	av	saksbehandling	i	henhold	til	kapittel	II	artikkel	
11	nr.	6

47 . I medhold av EØS-avtalens artikkel 55 nr . 1 skal EFTAs overvåkningsorgan sikre anvendelse 
av de prinsipper som er fastlagt i EØS-avtalens artikkel 53 og 54, og er ansvarlig for å stake ut 
retningen for konkurransepolitikken i EØS og gjennomføre denne(23)(24) . Med de begrensninger 
som følger av EØS-avtalens artikkel 56 kan det til enhver tid treffe enkeltstående vedtak i 
henhold til EØS-avtalens artikkel 53 og 54 .

48 . Kapittel II artikkel 11 nr . 6 fastsetter at når EFTAs overvåkningsorgan innleder saksbehandling 
med sikte på å gjøre vedtak i henhold til kapittel II, bør EFTA-statenes konkurransemyndigheter 
fratas sin myndighet til å anvende EØS-avtalens artikkel 53 og 54 . Det vil si at så snart Over-
våkningsorganet har innledet saksbehandling, bør de nasjonale konkurransemyndigheter ikke 
handle med hjemmel i samme rettsgrunnlag overfor samme virksomhet(er)s avtale(r) eller 
opptreden(er) på det samme relevante geografiske marked og produktmarked .

49 . EFTAs overvåkningsorgans innledning av saksbehandling er en formell handling(25) der organet 
tilkjennegir at det har til hensikt å gjøre et vedtak i henhold til kapittel II avsnitt III . Dette kan 
skje på et hvilket som helst tidspunkt under Overvåkningsorganets undersøkelse av saken . Selve 
det faktum at Overvåkningsorganet har mottatt en klage er ikke i seg selv tilstrekkelig til å frata 
nasjonale konkurransemyndigheter deres kompetanse . 

50 . To situasjoner er aktuelle . Dersom EFTAs overvåkningsorgan er den første 
konkurransemyndigheten som innleder saksbehandling med sikte på å gjøre vedtak etter  
kapittel II, bør de nasjonale konkurransemyndigheter ikke lenger behandle saken . Kapittel II 
artikkel 11 nr . 6 fastsetter at så snart Overvåkningsorganet har innledet saksbehandling, bør 
de nasjonale konkurransemyndigheter ikke iverksette egne undersøkelser etter EØS-avtalens 
artikkel 53 og 54 overfor samme virksomhet(er)s avtale(r) eller opptreden på det samme 
relevante geografiske marked og produktmarked .

51 .  Den andre situasjonen oppstår når en eller flere nasjonale konkurransemyndigheter har 
underrettet nettverket i henhold til kapittel II artikkel 11 nr . 3 om at de behandler en bestemt 
sak . I den innledende fordelingsperioden (retningsgivende varighet på to måneder, jf .  
nr . 18 ovenfor) kan EFTAs overvåkningsorgan innlede saksbehandling i henhold til kapittel II 
artikkel 11 nr . 6 etter å ha rådført seg med de aktuelle myndigheter . Etter fordelingsperioden vil 
Overvåkningsorganet prinsipielt bare anvende kapittel II artikkel 11 nr . 6 hvis en av følgende 
situasjoner oppstår:

a) Deltakere i nettverket kan komme til å gjøre innbyrdes motstridende vedtak i samme sak .

b) Deltakere i nettverket kan komme til å gjøre et vedtak som er klart i strid med fast 
rettspraksis; de standarder som er fastsatt i EF-domstolens og EFTA-domstolens dommer, 
tidligere vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan(26) og i kommisjonsforordninger som 
innlemmet i EØS-avtalen bør tjene som rettesnor; når det gjelder vurderingen av de faktiske 
omstendigheter (f .eks . markedsavgrensing) vil Overvåkningsorganet bare gripe inn hvis det 
foreligger betydelig uoverensstemmelse . 

c) Deltaker(e) i nettverket forhaler undersøkelsene i saken i urimelig grad .

d) Det er behov for en beslutning i EFTAs overvåkningsorgan for å fastsette prinsippene 
i EØS-konkurranseretten, særlig når et tilsvarende konkurransespørsmål oppstår i flere 
EFTA-stater eller for å sikre effektiv håndhevelse .

e) De aktuelle nasjonale konkurransemyndigheter ikke har noe å innvende . 

(23)  Disse oppgavene er delt med Kommisjonen i henhold til kompetansereglene i EØS-avtalens artikkel 56 .
(24) Se sak C-344/98 Masterfoods Ltd [2000] ECR I-11369 .
(25) De europeiske fellesskaps domstol har definert dette begrepet i sak 48/72 – SA Brasserie de Haecht, [1973] ECR 77: ”innledning av 

saksbehandling i betydningen av forordning nr . 17 artikkel 9, forutsetter en myndighetshandling fra Kommisjonens side hvor den 
tilkjennegir sin vilje til å gjøre et vedtak .” 

(26)  Konkurransemyndighetene bør også ta i betraktning tidligere vedtak i Kommisjonen . 
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52 . Dersom en nasjonal konkurransemyndighet allerede behandler saken, vil Overvåkningsorganet 
gi den aktuelle myndigheten og andre deltakere i nettverket en skriftlig begrunnelse for 
anvendelsen av kapittel II artikkel 11 nr . 6 .

53 . EFTAs overvåkningsorgan vil i god tid underrette nettverket om sin hensikt om å anvende 
kapittel II artikkel 11 nr . 6, slik at deltakerne i nettverket vil ha mulighet til å be om et møte i 
den rådgivende komité om saken før Overvåkningsorganet innleder saksbehandling . 

54 . EFTAs overvåkningsorgan vil normalt ikke – så sant ikke EØS-interessen står på spill – gjøre 
et vedtak som er i strid med et vedtak gjort av en nasjonal konkurransemyndighet etter at 
det er gitt behørig underretning i henhold til både artikkel 11 nr . 3 og nr . 4 i kapittel II, og 
Overvåkningsorganet ikke har gjort bruk av kapittel II artikkel 11 nr . 6 . 

4.	 DEN	RåDGIvENDE	KOMITÉS	ROLLE	OG	FUNKSJONER	I	DET	NYE	SYSTEMET

55 . Den rådgivende komité er forumet der eksperter fra de forskjellige konkurransemyndigheter 
drøfter konkrete saker og generelle spørsmål i tilknytning til konkurransereglene i EØS(27) .

4.1. Rådspørringens	omfang

4.1.1. Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan

56 . Den rådgivende komité rådspørres før EFTAs overvåkningsorgan treffer vedtak i henhold til 
kapittel II artikkel 7, 8, 9, 10, 23, 24 nr . 2 eller 29 nr . 1 . Overvåkningsorganet skal i størst 
mulig grad ta hensyn til den rådgivende komités uttalelse, og underrette komiteen om hvordan 
Overvåkningsorganet har tatt hensyn til uttalelsen .

57 . Når det gjelder midlertidige vedtak, rådspørres den rådgivende komité i henhold til en raskere og 
enklere framgangsmåte på grunnlag av en kort redegjørelse for saken og vedtakets dispositive 
del . 

4.1.2. Vedtak gjort av nasjonale konkurransemyndigheter

58 . Det er i nettverkets interesse at viktige saker som behandles av de nasjonale konkurranse-
myndigheter i henhold til EØS-avtalens artikkel 53 og 54 kan drøftes i den rådgivende komité . 
Kapittel II gir EFTAs overvåkningsorgan mulighet til å framlegge konkrete saker som behandles 
av nasjonale konkurransemyndigheter, for den rådgivende komité . Overvåkningsorganet eller 
enhver EFTA-stat kan anmode om drøftinger . I begge tilfeller vil Overvåkningsorganet sette 
saken på dagsordenen etter å ha underrettet de aktuelle nasjonale konkurransemyndigheter . 
Slike drøftinger i den rådgivende komité vil ikke føre til en formell uttalelse . 

59 . I viktige saker kan den rådgivende komité også tjene som forum for drøfting av saksfordelingen . 
Særlig i tilfeller der EFTAs overvåkningsorgan har til hensikt å anvende kapittel II artikkel 11 
nr . 6 etter den innledende fordelingsperioden, kan saken drøftes i den rådgivende komité før 
Overvåkningsorganet innleder saksbehandling . Den rådgivende komité kan avgi en uformell 
uttalelse om saken .

4.1.3. Gjennomføringsbestemmelser, anbefalinger, retningslinjer og andre kunngjøringer (kapittel 
II artikkel 33)

60 . Den rådgivende komité skal rådspørres om utkast fra EFTAs overvåkningsorgan til anbefalinger 
om ikke-anvendelse av rettsakter som gjelder anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53 nr . 3 i 
henhold til EØS-avtalens vedlegg XIV(28) .

(27) I henhold til kapittel II artikkel 14 nr . 2 kan EFTA-statene, når horisontale spørsmål som retningslinjer og anbefalinger 
diskuteres, utpeke ytterligere en representant med sakkunnskap om konkurransesaker, og som ikke nødvendigvis representerer 
konkurransemyndigheten .

(28)  Jf . f .eks . nr . 2 og 4b i EØS-avtalens vedlegg XIV, sist endret ved EØS-komiteens beslutning 29/2004, EUT L 127 av 29 .4 .2004, 
s . 137, og EØS-tillegget nr . 22 av 29 .4 .2004, s .16 . (Endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler) – Tilpasning til 
kommisjonsforordning (EF) nr . 2790/1999 og kommisjonsforordning (EF) nr . 1400/2002) .
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61 . I tillegg til anbefalinger kan EFTAs overvåkningsorgan også vedta kunngjøringer og 
retningslinjer . Disse er mer fleksible og nyttige for å beskrive og bekjentgjøre Overvåknings-
organets politikk, og for å forklare dets tolkning av konkurransereglene . Den rådgivende komité 
rådspørres også om slike kunngjøringer og retningslinjer .

4.2. Framgangsmåte

4.2.1. Normal framgangsmåte

62 . Ved rådspørring om utkast til vedtak fra EFTAs overvåkningsorgan skal møtet i den rådgivende 
komité finne sted tidligst 14 dager etter at Overvåkningsorganet har innkalt til møtet . Til 
innkallingen vedlegger Overvåkningsorganet et sammendrag av saken, en liste over de viktigste 
dokumentene, dvs . de dokumentene som er nødvendige for å vurdere saken, og et utkast til 
vedtak . Den rådgivende komité avgir en uttalelse om Overvåkningsorganets utkast til vedtak . 
Dersom ett eller flere medlemmer ber om det, skal uttalelsen begrunnes .

63 . Kapittel II gir EFTA-statene mulighet til å samtykke i et kortere tidsrom mellom møteinnkallingen 
og møtet . 

4.2.2. Skriftlig framgangsmåte

64 . Kapittel II gir mulighet for å gjennomføre rådspørringen skriftlig . Dersom ingen EFTA-
stater har innvendinger, kan EFTAs overvåkningsorgan rådspørre EFTA-statene ved å sende 
dokumentene til dem og sette en tidsfrist for å sende kommentarer til utkastet . Denne tidsfristen 
er normalt ikke kortere enn 14 dager, bortsett fra når det dreier seg om midlertidige vedtak 
i henhold til kapittel II artikkel 8 . Når en EFTA-stat anmoder om at et møte avholdes, vil 
Overvåkningsorganet sørge for at dette skjer .

4.3.	 Offentliggjøring	av	uttalelse	fra	den	rådgivende	komité

65 . Den rådgivende komité kan anbefale at dens uttalelse blir offentliggjort . I så fall offentliggjør 
EFTAs overvåkningsorgan uttalelsen samtidig med vedtaket, i det det tar hensyn til foretakenes 
berettigede interesse i å beskytte sine forretningshemmeligheter .

5.	 AvSLUTTENDE	BEMERKNINGER

66 . Denne kunngjøring får anvendelse med forbehold for Fellesskapets domstolers eller EFTA-
domstolens tolkning av den gjeldende EØS-avtalen eller andre bestemmelser .

67 . Denne kunngjøring vil regelmessig bli tatt opp til revisjon av nasjonale konkurransemyndigheter 
og EFTAs overvåkningsorgan i fellesskap . Senest ved utløpet av det tredje året etter at den er 
vedtatt, vil den bli tatt opp til revisjon på grunnlag av de erfaringer som er gjort .

68 . Denne kunngjøring erstatter kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan om samarbeid mellom 
nasjonale konkurransemyndigheter og EFTAs overvåkningsorgan ved behandling av saker som 
omfattes av virkeområdet for EØS-avtalens artikkel 53 og 54, kunngjort i 2000(29) .

6.	 ERKLÆRING	FRA	ANDRE	DELTAKERE	I	NETTvERKET

69 . Prinsippene i denne kunngjøring vil også bli fulgt av de EFTA-staters konkurransemyndigheter 
som har undertegnet en erklæring i form av et vedlegg til denne kunngjøring . I erklæringen 
anerkjenner de prinsippene i denne kunngjøring og aksepterer å følge dem . En liste over disse 
myndigheter kan finnes på nettstedet til EFTAs overvåkningsorgan . Den vil bli oppdatert hvis 
det er aktuelt .

(29) EFT C 307 av 26 .10 .2000, s . 6, og EØS-tillegget til EFT nr . 61 av 12 .12 .2000, s . 5 .
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VEDLEGG

ERKLÆRING	vEDRØRENDE	EFTAS	OvERvåKNINGSORGANS	KUNNGJØRING	OM	SAMARBEIDET	
INNENFOR	NETTvERKET	Av	KONKURRANSEMYNDIGHETER

Med henblikk på et nært samarbeid for å beskytte konkurransen innenfor EØS i forbrukernes interesse, erklærer den 
undertegnede konkurransemyndighet:

1 . at den anerkjenner prinsippene i EFTAs overvåkningsorgans kunngjøring om samarbeidet innenfor nettverket av 
konkurransemyndigheter, og

2 . at den vil følge disse prinsipper i alle saker som den behandler eller måtte behandle, og hvor disse prinsipper 
finner anvendelse . 

   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
   (sted) (dato) 
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Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4341	–	FCC/Alpine)

Sak	som	kan	bli	behandlet	etter	forenklet	framgangsmåte

1 . Kommisjonen mottok 12 . september 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
 nr . 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det spanske foretaket FCC Construccion 

S .A ., som tilhører FCC-konsernet (”FCC”), ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr . 1 bokstav b) over hele det østerrikske foretaket Alpine Holding 
GmbH (”Alpine”) .

2 .  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– FCC: byggevirksomhet, tjenester, sement,

– Alpine: bygge- og anleggsvirksomhet, tjenester .

3 . Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt . Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr . 139/2004(2) .

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 226 av 20 .9 .2006 . Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr . +32 (0)2 296 43 01 
eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M .4341 – FCC/Alpine, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

 

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

(1)  EUT L 24 av 29 .1 .2004, s . 1 .
(2)  EUT C 56 av 5 .3 .2005, s . 32 .

2006/EØS/47/02
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Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4368	–	Edison/Eneco	Energia)

1 . Kommisjonen mottok 15 . september 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr . 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det italienske foretaket Edison S .p .A . 
(”Edison”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr . 1 
bokstav b) over hele det italienske foretaket Eneco Energia s .r .l . (”Eneco”) . 

2 .  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Edison: produksjon, overføring og levering av elektrisk kraft samt produksjon, transport, 
distribusjon og levering av hydrokarboner, hovedsakelig i Italia,

– Eneco: detaljsalg av elektrisk kraft i Italia .

3 . Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt . 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
 C 228 av 22 .9 .2006 . Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr . +32 (0)2 296 43 01 

eller +32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M .4368 – Edison/Eneco Energia, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

 

(1)  EUT L 24 av 29 .1 .2004, s . 1 .

2006/EØS/47/03
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Forhåndsmelding	om	en	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4399	–	LBO	France/vinci	Airport	Services)

Sak	som	kan	bli	behandlet	etter	forenklet	framgangsmåte

1 . Kommisjonen mottok 11 . september 2006 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
 nr . 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket LBO France 

Gestion SAS (”LBO France”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr . 1 bokstav b) over hele foretakene European Flight Services SAS (Frankrike), France 
Handling SA (Frankrike), Worldwide Flight Services Inc (USA), Worldwide Flight Services Limited 
(Det forente kongerike), SpaTrans Holding Limited (Det forente kongerike) og Worldwide Flight 
Services France Holding SA (Frankrike) (i fellesskap omtalt som ”Vinci Airport Services”), som er 
del av Vinci-konsernet . 

2 .  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– LBO France: forvaltning av investeringsfond,

– Vinci Airport Services: foretak innenfor lufthavntjenester: bagasjehåndtering, bakketjenester, 
tekniske tjenester .

3 . Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt . Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr . 139/2004(2) . 

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

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
 C 225 av 19 .9 .2006 . Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr . +32 (0)2 296 43 01 eller 

+32 (0)2 296 72 44) eller med post, med referanse COMP/M .4399 – LBO France/Vinci Airport 
Services, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29 .1 .2004, s . 1 .
(2)  EUT C 56 av 5 .3 .2005, s . 32 .
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vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4057	–	Korsnäs/Assidomän	Cartonboard)

Kommisjonen vedtok 12 . mai 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4057 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .

vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4173	–	Nippon	Sheet	Glas/Pilkington)

Kommisjonen vedtok 7 . juni 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4173 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .
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vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4228	–	Mibau	Holding/Foster	Yeoman	Baumineralien/Figdor	Baustoffhandel	Jv)

Kommisjonen vedtok 17 . august 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4228 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .

vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4229	–	APHL/L&R/Netcare/General	Healthcare	Group)

Kommisjonen vedtok 25 . juli 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4229 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .
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vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4255	–	Evraz/Strategic	Minerals)

Kommisjonen vedtok 17 . august 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4255 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .

vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4258	–	Iveco/AFIN)

Kommisjonen vedtok 11 . august 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på italiensk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4258 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .
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vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4282	–	Mondadori/Emap	France)

Kommisjonen vedtok 17 . august 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4282 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .

vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4283	–	Fogeca/Mapfre/Jv)

Kommisjonen vedtok 18 . august 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4283 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .
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vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4295	–	Endesa/Foster	Wheeler/Jv)

Kommisjonen vedtok 16 . august 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4295 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .

vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4303	–	Macquarie/South	East	London	&	Kent	Bus	Company/East	London	Bus	&	
Coach	Company)

Kommisjonen vedtok 23 . august 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4303 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .
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vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4305	–	Nokia	Corporation/Giesecke	&	Devrient	Jv)

Kommisjonen vedtok 23 . august 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4305 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .

vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4324	–	Blackstone/Travelport)

Kommisjonen vedtok 22 . august 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4324 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .
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vedtak	om	å	ikke	gjøre	innsigelse	mot	en	meldt	foretakssammenslutning

(Sak	COMP/M.4333	–	NIBC/NPM/Deli	Universal)

Kommisjonen vedtok 30 . august 2006 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-
sammenslutning, og å erklære den forenlig med det felles marked . Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 
6 nr . 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr . 139/2004 . Det foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet . Vedtaket kan fås:

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://ec .europa .eu/comm/competition/mergers/
cases/ . Dette nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne et bestemt vedtak, 
med mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde,

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32006M4333 . EUR-Lex gir 
tilgang til Det europeiske fellesskaps regelverk på Internett (http://ec .europa .eu/eur-lex/lex) .
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Statsstøtte	–	Italia

Statsstøtte	C	30/06	(tidl.	N	367/05	og	N	623/05)	–	Avgiftsreduksjon	på	biodrivstoff	
–	Endring	av	en	eksisterende	ordning

Innbydelse	til	å	sende	inn	merknader	i	henhold	til	EF-traktatens	artikkel	88	nr.	2

Kommisjonen har besluttet å innlede formell undersøkelse etter EF-traktatens artikkel 88 nr . 2 med hensyn 
til ovennevnte støtteordning, se EUT C 218 av 9 .9 .2006 .

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

European Commission
Directorate-General for Competition
B-1049 Brussel/Bruxelles

Faks: +32 2 296 12 42

Merknadene vil bli oversendt til Italia . En part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan 
sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette .

Kunngjøring	av	eksisterende	statsstøttetiltak	i	de	nye	medlemsstatene	
på	området	transport

I samsvar med prosedyren beskrevet i tiltredelsestraktatens vedlegg IV artikkel 4 kapittel 3 har Den 
tsjekkiske republikken, Republikken Estland, Republikken Kypros, Republikken Latvia, Republikken 
Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenia og Den slovakiske republikken 
underrettet Kommisjonen om de statsstøttetiltak som kan oppfattes som eksisterende støtte i henhold til 
EF-traktatens artikkel 88 nr . 1 i de tre første årene etter tiltredelsesdatoen . Republikken Litauen har ikke 
underrettet Kommisjonen om noen slike tiltak .

Listen over disse statsstøttetiltakene som er meldt til Kommisjonen av de aktuelle medlemsstatene, er 
kunngjort på det offisielle språket til landet som gir underretningen, i Den europeiske unions tidende 
C 220 av 13 .9 .2006 .

Listen, oversatt til ett av Kommisjonens arbeidsspråk (engelsk, tysk eller fransk) vil bli gjort tilgjengelig 
på følgende nettsted:

http://ec .europa .eu/dgs/energy_transport/state_aid/index_en .htm .

Offentliggjøringen av denne listen skal på ingen måte oppfattes som noen offisiell stillingtaken fra 
Kommisjonens side angående disse tiltakene, i særdeleshet ikke når det gjelder hvorvidt de oppfyller alle 
vilkårene fastsatt i tiltredelsestraktaten eller kan anses som å være i samsvar med denne traktaten .
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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

Referanse(1) Tittel
Stillstandsperioden på 
tre måneder utløper(2)

2006/0317/UK IR 2046 – britisk grensesnittkrav 2046 til GSM-R til jernbaner 2.10.2006

2006/0318/CZ Utkast til kunngjøring om tekniske krav til brannslokkingsutstyr 2.10.2006

2006/0319/B Utkast til ministerialdekret om fastsettelse av merking av start og 
slutt på overvåkningssonen som er angitt i artikkel 11 nr. 3 i lov av 
10. april 1990 om privat sikkerhet

29.9.2006

2006/0320/D BNetzA SSB RU 001 Grensesnittspesifikasjon for amplityde-
modulerte radiosendere på lang-, mellom-, og kortbølgeområdet

2.10.2006

2006/0321/D BNetzA SSB RU 003 Grensesnittspesifikasjon for analoge TV-
sendere og TV-omformere i frekvensområdene I, III, IV og V

2.10.2006

2006/0322/D BNetzA SSB RU 006 grensesnittspesifikasjon for DRM-sendere 2.10.2006

2006/0323/S Forskrifter om endring av Boverkets forskrifter og generelle råd om 
heiser og visse andre motordrevne anordninger

2.10.2006

2006/0324/E Forslag til kunngjøring om delvis endring av vedlegg XI til 
det generelle reglementet om kjøretøyer, godkjent ved kongelig 
resolusjon nr. 2822 av 23. desember 1998

2.10.2006

2006/0325/E Forslag til ministerialkunngjøring om endring av vedlegg 2 og 3 
samt ajourføring av vedlegg 1 til kongelig resolusjon nr. 412 av 
20. april 2001

5.10.2006

2006/0326/NL Forskrift fra ministeren for boligsaker, fysisk planlegging og miljø 
om regler for tildeling av støtte i 2006 med henblikk på å redusere 
CO2-utslipp i bebygde omgivelser (midlertidig tilskuddsordning 
2006 vedrørende reduksjon av CO2-utslipp i bebygde omgivelser)

(4)

2006/0327/D Utkast til lov om endring av lov om energiavgifter og lov om 
beskyttelse mot utslipp, med henblikk på innføring av en kvote for 
biodrivstoff, samt om endring av lov om mineraloljedata (lov om 
kvoter på biodrivstoff, BioKraftQuG)

(4)

2006/0328/FIN Jernbanetekniske bestemmelser og forskrifter (RAMO), avsnitt 7 
– Sporvekslere for jernbaner 

4.10.2006

2006/0329/B Kongelig resolusjon om endring av kongelig resolusjon av 
19. august 1998 om byggevarer

4.10.2006

2006/0330/SI Forskrifter om merking av råmelk og produkter som er framstilt av 
råmelk

4.10.2006

2006/0331/SK Ytterligere krav fra det slovakiske departementet for samferdsel, post 
og telekommunikasjon i forbindelse med enkelte av bestemmelsene 
i lov nr. 725/2004 i lovsamlingen om driftsbetingelser for kjøretøy, 
samt om endring av visse lover

4.10.2006

2006/0332/S Statens jordbruksverks forskrifter (SJVFS 2006:58) om fôr 5.10.2006

2006/0333/S Forskrifter om endring av Sjöfartsverkets forskrifter (SJÖFS 2004:30) 
og generelle råd om livredningsutstyr og livredningsanordninger for 
fartøyer som ikke er omfattet av den internasjonale konvensjon av 
1974 om sikkerhet for menneskeliv til sjøs

5.10.2006

2006/0334/LV Utkast fra den latviske regjering til forskrifter om liste over 
måleinstrumenter som er underlagt statlig metrologisk kontroll

6.10.2006

2006/0335/S Utkast til forordning (2006:xxx) om PCB m.m. 6.10.2006

2006/0336/D Supplerende tekniske kontraktbetingelser – vannbygging i forbindelse 
med landskapsanlegg (ytelsesområde 207)

6.10.2006

2006/EØS/47/20
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2006/0337/NL Endring av forskrift om transport av farlige stoffer på vei i 
forbindelse med innføring av endrede internasjonale forskrifter

9 .10 .2006

2006/0338/NL Dekret om endring av dekret om beskyttelse mot flytende utslipp fra 
åkerdrift og kvegdrift, samt visse andre kunngjøringer (ajourføring 
av forskrifter om flytende utslipp) 

9 .10 .2006

2006/0339/FIN Miljøverndepartementets kunngjøring om vann- og avløps-
installasjoner i eiendommer, D1, bestemmelser og forskrifter i de 
finske byggeforskrifter 

9 .10 .2006

2006/0340/D Grensesnittspesifikasjon SSB FES 002 for sendeklare Very 
Small Aperture Satellite Terminals (VSAT) i frekvensområdet 
14,0–14,25 GHz

9 .10 .2006

2006/0341/UK IR 2065 – britisk grensesnittkrav 2065 til frekvensadgang innenfor 
frekvensområdene 412–414 MHz og 422–424 MHz

11 .10 .2006

2006/0342/B Foreløpig utkast til lov om de juridiske rammer for tjenesteytere av 
tjenester som beror på fortrolighet

12 .10 .2006

2006/0343/I Utkast til direktoraldekret om de tekniske forskrifter for minimums-
kravene til planlegging, konstruksjon og drift av installasjoner og 
anlegg til transport av gass med en maksimal tetthet på 0,8

12 .10 .2006

2006/0344/I Utkast til ministerialdekret om klassifisering av brannbestandighet 
for byggevarer og elementer til byggverk

12 .10 .2006

2006/0345/UK Paragraf 24 i kunngjøring av 2006 om elven Tweed i henhold til lov 
om Skottland av 1998 (Article 24 of the Scotland Act 1998 (River 
Tweed) Order 2006), utstedt med hjemmel i paragraf 111 i lov om 
Skottland av 1998

12 .10 .2006

2006/0346/UK Lov om akvakultur og fiske (Skottland) 12 .10 .2006

2006/0347/NL Forskrift om tiltak i forbindelse med ekstraordinære forhold i 
telekommunikasjonssektoren 2006

13 .10 .2006

2006/0348/S Forskrifter fra Statens Räddningsverk om emballering og merking 
av eksplosivt gods

13 .10 .2006

2006/0349/PL Kunngjøring fra økonomiministeren om metoder for prøving av 
kvaliteten på flytende drivstoff

13 .10 .2006

2006/0350/B Utkast til forskrift fra den vallonske regjering om samlede betingelser 
for statiske omformere med en nominell kapasitet på eller over 
100 kVA og under 1500 kVA

13 .10 .2006

2006/0351/NL Forskrift nr . ARBO/P&G/2006/41099 av  . . ., utstedt av statssekretæren 
for arbeids- og sosialsaker, om endring av forskrift om arbeidsmiljø 
når det gjelder arbeid med flyktige organiske forbindelser 

16 .10 .2006

2006/0352/PL Lov om endring av lov om industriell eiendomsrett 16 .10 .2006

2006/0353/B Radiogrensesnitt for apparater til bruk for radioforbindelser med 
begrenset dekningsområde til identifikasjonstjenester (RFID, radio 
frequency identification)

16 .10 .2006

2006/0354/B Radiogrensesnitt for apparater til bruk for radioforbindelser med 
begrenset dekningsområde til alarmtjenester og personlige alarmer

16 .10 .2006

2006/0355/B Radiogrensesnitt for radioapparater med begrenset dekningsområde 
til trådløse radioforbindelser

16 .10 .2006

2006/0356/B Radiogrensesnitt for trådløse implantater til bruk i helsevesenet 16 .10 .2006

2006/0357/A Lov om endring av Wiens lov av 1987 om sykehus [Wr .KAG] 16 .10 .2006

2006/0358/SK Kunngjøring nr . 04981/2006-SL fra det slovakiske landbruks-
departementet om innføring av et kapittel i Slovakias nærings-
middellov om hygienekrav i forbindelse med framstilling, håndtering 
og markedsføring av næringsmidler, samt visse særlige hygienekrav 

16 .10 .2006

2006/0359/S Lov om endring av lov (1988:868) om brannfarlige og eksplosive 
varer

16 .10 .2006
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2006/0360/S Rikspolisstyrelsens bestemmelser og generelle råd til lov (1974:191) 
og forordning (1989:149) om vaktselskaper

16 .10 .2006

2006/0361/A Endringer av den eksisterende byggevareliste ÖE av 1 . desember 
2004 ved utstedelse av 3 . utgave av byggevarelisten ÖE

18 .10 .2006

2006/0362/A Endringer av den eksisterende byggevareliste ÖA av 15 .11 .05 ved 
utstedelse av 4 . utgave av byggevarelisten ÖA

18 .10 .2006

2006/0363/D Annen forordning om endring av forskrifter om tilsetningsstoffer 18 .10 .2006

2006/0364/F Kunngjøring om endring av kunngjøring av 23 . november 1987 om 
sikkerhet for skip

19 .10 .2006

2006/0365/S Statens räddningsverks forskrifter om detektering av plastiske 
sprengstoffer

19 .10 .2006

2006/0366/S Forordning om endring av forordning (1988:1145) om brannfarlig 
og eksplosivt gods

19 .10 .2006

(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 CIA Security-saken (sak C-194/94, ECR I, 
s . 2201) . 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 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 .

Mer informasjon om meldingsprosedyren kan fås ved henvendelse til:

European Commission
DG Enterprise and Industry, Unit F1
B-1049 Bruxelles/Brussel
E-post: dir83-189-central@ec .europa .eu

Vevsted: http://ec .europa .eu/enterprise/tris/

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

LISTE	OvER	NASJONALE	AvDELINGER	MED	ANSvAR	FOR	HåNDTERINGEN	Av	
DIREKTIv	98/34/EF

BELGIA

BELNotif
Qualité et Sécurité
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
NG III – 4ème étage
Boulevard du Roi Albert II/Koning Albert II-laan 16
B-1000 Bruxelles/Brussel

Pascaline Descamps
Tlf .: (+32) 2 277 80 03
Faks: (+32) 2 277 54 01
E-post: pascaline .descamps@mineco .fgov .be
 paolo .caruso@mineco .fgov .be
Felles e-post: belnotif@mineco .fgov .be

Vevsted: http://www .mineco .fgov .be
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TSJEKKIA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing
Gorazdova 24
P .O . BOX 49
CZ-128 01 Praha 2

Miroslav Chloupek
Director of International Relations Department
Tlf .: (+420) 224 907 123
Faks: (+420) 224 914 990
E-post: chloupek@unmz .cz

Lucie Růžišková
Tlf .: (+420) 224 907 139
Faks: (+420) 224 907 122
E-post: ruzickova@unmz .cz

Felles e-post: eu9834@unmz .cz

Vevsted: http://www .unmz .cz

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø (eller DK-2100 København OE)

Bjarne Bang Christensen
Legal adviser
Tlf .: (+45) 35 46 63 66 (direkte)
E-post: bbc@ebst .dk

Birgit Jensen
Principal Executive Officer
Tlf .: (+45) 35 46 62 87 (direkte)
Faks: (+45) 35 46 62 03
E-post: bij@ebst .dk

Pernille Hjort Engstrøm
Head of Section
Tlf .: (+45) 35 46 63 35 (direct)
E-mail: phe@ebst .dk

Felles adresse for meldinger: noti@ebst .dk

Vevsted: http://www .ebst .dk/Notifikationer

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat EA3
Scharnhorststr . 34-37
D-10115 Berlin

Christina Jäckel
Tlf .: (+49) 30 2014 6353

Faks: (+49) 30 2014 5379
E-post: infonorm@bmwa .bund .de

Vevsted: http://www .bmwa .bund .de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju str . 11
EE-15072 Tallinn

Karl Stern
Executive Officer of Trade Policy Division
EU and International Co-operation Department
Tlf .: (+372) 6 256 405
Faks: (+372) 6 313 029
E-post: karl .stern@mkm .ee

Felles e-post: el .teavitamine@mkm .ee

Vevsted: http://www .mkm .ee

HELLAS

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Mesogeion 119
GR-101 92 Athen
Tlf .: (+30) 210 696 98 63
Faks: (+30) 210 696 91 06

ELOT
Acharnon 313
GR-111 45 Athen

Evangelia Alexandri
Tlf .: (+30) 210 212 03 01
Faks: (+30) 210 228 62 19
E-post: alex@elot .gr

Felles e-post: 83189in@elot .gr

Vevsted: http://www .elot .gr

SPANIA

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y 
Comunicaciones y de Medio Ambiente
D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Torres ”Ágora”
C/ Serrano Galvache, 26-4ª
E-20033 Madrid

Angel Silván Torregrosa
Tlf .: (+34) 91 379 83 32
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Esther Pérez Peláez
Technical Advisor
E-post: esther .perez@ue .mae .es
Tlf .: (+34) 91 379 84 64
Faks: (+34) 91 379 84 01

Felles e-post: d83-189@ue .mae .es

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes
Direction générale de l’Industrie, des Technologies de 
l’Information et des Postes (DiGITIP)
Service des politiques d’innovation et de compétivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la 
propriété industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12

Suzanne Piau
Tlf .: (+33) 1 53 44 97 04
Faks: (+33) 1 53 44 98 88
E-post: suzanne .piau@industrie .gouv .fr

Françoise Ouvrard
Tlf .: (+33) 1 53 44 97 05
Faks: (+33) 1 53 44 98 88
E-post: francoise .ouvrard@industrie .gouv .fr

Felles e-post: d9834 .france@industrie .gouv .fr

IRLAND

NSAI
Glasnevin
IRL-Dublin 9

Tony Losty
Tlf .: (+353) 1 807 38 80
Faks: (+353) 1 807 38 38
E-post: tony .losty@nsai .ie

Vevsted: http://www .nsai .ie/

ITALIA

Ministero dello sviluppo economico
Dipartimento per le imprese
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la 
competitività
Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell’industria
Via Molise 2
I-00187 Roma

Vincenzo Correggia
Tlf .: (+39) 06 47 05 22 05
Faks: (+39) 06 47 88 78 05
E-post: vincenzo .correggia@attivitaproduttive .gov .it

Enrico Castiglioni
Tlf .: (+39) 06 47 05 26 69
Faks: (+39) 06 47 88 77 48
E-post: enrico .castiglioni@attivitaproduttive .gov .it

Felles e-post: ucn98 .34 .italia@attivitaproduttive .gov .it

Vevsted: http://www .attivaproduttive .gov .it

KYPROS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
13–15, A . Araouzou street
CY-1421 Nicosia

Tlf .: (+357) 22 409310
Faks: (+357) 22 754103

Antonis Ioannou
Tlf .: (+357) 22 409409
Faks: (+357) 22 754103
E-post: aioannou@cys .mcit .gov .cy

Felles e-post: dir9834@cys .mcit .gov .cy

Vevsted: http://www .cys .mcit .gov .cy 

LATvIA

Ministry of Economics of the Republic of Latvia
Trade Normative and SOLVIT Notification Division
SOLVIT Coordination Centre 
55, Brīvības str .
LV-1519 Rīga

Reinis Berzins
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification 
Division
Tlf .: (+371) 7013230
Faks: (+371) 7280882

Zanda Liekna
Senior Officer of Division of EU Internal Market 
Coordination
Tlf .: (+371) 7013236
Tlf .: (+371) 7013067
Faks: (+371) 7280882
E-post: zanda .liekna@em .gov .lv 

Felles e-post: notification@em .gov .lv

LITAUEN

Lithuanian Standards Board
T . Kosciuskos g . 30
LT-01100 Vilnius
 



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr . 47/30 21 .9 .2006

Daiva Lesickiene
Tlf .: (+370) 5 2709347
Faks: (+370) 5 2709367
E-post: dir9834@lsd .lt

Vevsted: http://www .lsd .lt

LUXEMBOURG

SEE — Service de l’Énergie de l’État
34, avenue de la Porte-Neuve
B .P . 10
L-2010 Luxembourg

J .P . Hoffmann
Tlf .: (+352) 46 97 46 1
Faks: (+352) 22 25 24
E-post: see .direction@eg .etat .lu

Vevsted: http://www .see .lu

UNGARN

Hungarian Notification Centre – 
Ministry of Economy and Transport
Industrial Department
Budapest
Honvéd u . 13-15 .
H-1880 Budapest

Fazekas Zsolt
Leading Councillor
E-post: fazekas .zsolt@gkm .gov .hu
Tlf .: (+36) 1 374 2873 
Faks: (+36) 1 473 1622
E-post: notification@gkm .gov .hu

Vevsted: http://www .gkm .hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority
Level 2
Evans Building
Merchants Street
MT-Valletta

Tlf .: (+356) 2124 2420
Tlf .: (+356) 2124 3282
Faks: (+356) 2124 2406

Lorna Cachia
E-post: lorna .cachia@msa .org .mt

Felles e-post: notification@msa .org .mt

Vevsted: http://www .msa .org .mt

NEDERLAND

Ministerie van Financiën
Belastingsdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In- en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
NL-9700 RD Groningen

Ebel Van der Heide
Tlf .: (+31) 50 5 23 21 34

Hennie Boekema
Tlf .: (+31) 50 5 23 21 35

Tineke Elzer
Tlf .: (+31) 50 5 23 21 33
Faks: (+31) 50 5 23 21 59

Felles e-post: Enquiry .Point@tiscali-business .nl
 Enquiry .Point2@tiscali-business .nl

ØSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien

Brigitte Wikgolm
Tlf .: (+43) 1 711 00 58 96
Faks: (+43) 1 715 96 51 eller (+43) 1 712 06 80
E-post: not9834@tbt .bmwa .gv .at

Vevsted: http://www .bmwa .gv .at

POLEN

Ministry of Economy
Department for Economic Regulations
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-570 Warszawa

Pani Barbara H . Kozłowska
Tlf .: (+48) 22 693 54 07
Faks: (+48) 22 693 40 25
E-post: barbara .kozlowska@mg .gov .pl

Pani Agata Gągor
Tlf .: (+48) 22 693 56 90
Felles e-post: notyfikacja@mg .gov .pl

PORTUGAL

Instituto Português da Qualidade
Rua Antonio Gião, 2
P-2829-513 Caparica
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Cândida Pires
Tlf .: (+351) 21 294 82 36 / 81 00
Faks: (+351) 21 294 82 23
E-post: c .pires@mail .ipq .pt

Felles e-post: not9834@mail .ipq .pt

Vevsted: http://www .ipq .pt

SLOvENIA

SIST – Slovenian Institute for Standardization
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point
Šmartinska 140
SLO-1000 Ljubljana

Vesna Stražišar
Tlf .: (+386) 1 478 3041
Faks: (+386) 1 478 3098
E-post: contact@sist .si

SLOvAKIA

Kvetoslava Steinlova 
Director of the Department of European Integration, 
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak 
Republic 
Štefanovičova 3
SK-814 39 Bratislava 

Tlf .: (+421) 2 5249 3521 
Faks: (+421) 2 5249 1050
E-post: steinlova@normoff .gov .sk

FINLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö
(Ministry of Trade and Industry)

Besøksadresse:
Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki
og
Ratakatu 3
FIN-00120 Helsinki

Postadresse:
PO Box 32
FIN-00023 Government

Leila Orava
Tlf .: (+358) 9 1606 46 86
Faks: (+358) 9 1606 46 22
E-post: leila .orava@ktm .fi

Katri Amper
Tlf .: (+358) 9 1606 46 48

Felles e-post: maaraykset .tekniset@ktm .fi

Vevsted: http://www .ktm .fi

SvERIGE

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
Drottninggatan 89
S-113 86 Stockholm

Kerstin Carlsson
Tlf .: (+46) 86 90 48 82 eller (+46) 86 90 48 00
Faks: (+46) 86 90 48 40 eller (+46) 83 06 759
E-post: kerstin .carlsson@kommers .se

Felles e-post: 9834@kommers .se

Vevsted: http://www .kommers .se

DET	FORENTE	KONGERIKE

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
151 Buckingham Palace Road
GB-London SW1 W 9SS

Philip Plumb
Tlf .: (+44) 2072151488 
Faks: (+44) 2072151340
E-post: philip .plumb@dti .gsi .gov .uk

Felles e-post: 9834@dti .gsi .gov .uk

Vevsted: http://www .dti .gov .uk/strd

EFTA	–	ESA

EFTAs overvåkningsorgan 
Rue Belliard 35
B-1040 Brussel

Adinda Batsleer
Tlf .: (+32) 2 286 18 61
Faks: (+32) 2 286 18 00
E-post: aba@eftasurv .int

Tuija Ristiluoma
Tlf .: (+32) 2 286 18 71
Faks: (+32) 2 286 18 00
E-post: tri@eftasurv .int

Felles e-post: DRAFTTECHREGESA@eftasurv .int

Vevsted: http://www .eftasurv .int
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EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat
Rue Joseph II 12-16
B-1000 Brussel

Kathleen Byrne
Tlf .: (+32 2) 286 17 49
Faks: (+32 2) 286 17 42
E-post: kathleen .byrne@efta .int

Felles e-post: DRAFTTECHREGEFTA@efta .int

Vevsted: http://www .efta .int

TYRKIA

Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Inönü Bulvari no 36
06510
Emek – Ankara

Mehmet Comert
Tlf .: (+90) 312 212 58 98
Faks: (+90) 312 212 87 68
E-post: dtsabbil@dtm .gov .tr

Vevsted: http://www .dtm .gov .tr


