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RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 87 og 235,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 ),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2 ),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(3 ) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Foretakssammenslutninger med en betydelig innvirkning i
flere medlemsstater som ikke når opp til terskelverdiene
omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 av
21. desember 1989 om tilsyn med foretakssammen-
slutninger(4 ), kan oppfylle vilkårene for undersøkelse innen
rammen av visse nasjonale tilsynsordninger for fusjoner.
Flere meldinger av samme transaksjon svekker
rettssikkerheten, fører til økte belastninger og kostnader
for foretakene og kan føre til motstridende vurderinger.

2) Utvidelsen av Fellesskapets tilsyn med foretakssammen-
slutninger til å omfatte sammenslutninger med en betydelig
innvirkning i flere medlemsstater vil sikre at et system med
ett kontrollorgan ivaretas, og vil i samsvar med
nærhetsprinsippet gjøre det mulig å vurdere slike
sammenslutningers innvirkning på konkurransen i hele
Fellesskapet.

3) Det bør fastsettes tilleggskriterier for anvendelsen av
Fellesskapets tilsyn med foretakssammenslutninger for å
nå målene nevnt ovenfor. Disse kriteriene bør ha form av
nye terskelverdier uttrykt som de berørte foretakenes
samlede omsetning på verdensbasis, på fellesskapsplan og
i minst tre medlemsstater.

4) Kommisjonen bør etter en innledende fase i anvendelsen av
denne forordning framlegge rapport for Rådet om
gjennomføringen av alle gjeldende terskelverdier og kriterier,
slik at Rådet i samsvar med traktatens artikkel 145 kan
endre kriteriene eller tilpasse terskelverdiene fastsatt i denne
forordning.

5) Begrepet sammenslutning bør defineres på en slik måte at
det omfatter transaksjoner som forårsaker en varig endring
av de berørte foretakenes struktur. Særlig når det gjelder
fellesforetak, bør samtlige selvstendig fungerende
fellesforetak omfattes av virkeområdet for og prosedyrene
i forordning (EØF) nr. 4064/89. I tillegg til vurderingen av
spørsmålet om dominerende stilling fastsatt i artikkel 2 i
nevnte forordning må det fastsettes at Kommisjonen skal
anvende kriteriene i traktatens artikkel 85 nr. 1 og 3 på slike
fellesforetak i den utstrekning opprettelsen av dem direkte
fører til en betydelig begrensning av konkurransen mellom
fortsatt uavhengige foretak. Dersom slike fellesforetaks
innvirkning på markedet i hovedsak er av strukturell art, får
i alminnelighet traktatens artikkel 85 nr. 1 ikke anvendelse.
Artikkel 85 nr. 1 kan imidlertid komme til anvendelse dersom
to eller flere morselskaper fortsatt er virksomme på det
samme markedet som fellesforetaket, eventuelt dersom
opprettelsen av fellesforetaket har til formål eller virkning
å hindre, innskrenke eller vri konkurransen mellom
morselskapene på markeder i et tidligere eller senere ledd i
omsetningskjeden eller på tilgrensende markeder. I denne
forbindelse bør alle konkurransemessige aspekter ved
opprettelsen av et fellesforetak vurderes innen rammen av
den samme prosedyre.

6) Ved beregning av omsetningen i kreditt- og finans-
institusjoner er inntektene fra bankvirksomhet et bedre
kriterium enn en andel av aktiva, fordi de på en nøyaktigere
måte gjenspeiler de økonomiske realiteter i hele
banksektoren.

7) Det bør uttrykkelig fastsettes at vedtak som gjøres ved
avslutningen av den innledende fasen av prosedyren, skal
omfatte de begrensninger som er direkte tilknyttet og
nødvendige for gjennomføringen av foretakssammen-
slutningen.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 27/98 av 27. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler) og protokoll
21 om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak, se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 350 av 21.11.1996, s. 8 og 10.

(2) EFT nr. C 362 av 2.12.1996, s. 130.

(3) EFT nr. C 56 av 24.2.1997, s. 71.

(4) EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1. Forordningen rettet i EFT nr. L 257 av
21.9.1990, s. 13, og endret ved tiltredelsesakten av 1994.

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1310/97

av 30. juni 1997

om endring av forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med
foretakssammenslutninger(*)
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8) Kommisjonen kan i den andre fasen av prosedyren erklære
at en sammenslutning er forenlig med det felles marked,
dersom partene har inngått forpliktelser som står i forhold
til og fullstendig utelukker konkurranseproblemet.
Forpliktelser bør også godtas i den første fasen av
prosedyren dersom konkurranseproblemet uten
vanskeligheter kan identifiseres og løses med letthet. For
slike tilfeller bør det uttrykkelig fastsettes at Kommisjonen
kan knytte vilkår og forpliktelser til vedtaket. Innsyn og
effektivt samråd med medlemsstatene og berørt tredjemann
må sikres i begge faser av prosedyren.

9) For å sikre et effektivt tilsyn bør gjennomføringen av
sammenslutninger utsettes inntil det er gjort et endelig
vedtak. På den annen side bør det være mulig å gjøre unntak
fra kravet om utsettelse dersom det er hensiktsmessig. Når
Kommisjonen avgjør om det skal gjøres slikt unntak eller
ikke, skal den ta hensyn til alle relevante faktorer, f.eks.
arten og omfanget av den skade som påføres foretakene
berørt av sammenslutningen eller tredjemann, og den trussel
sammenslutningen utgjør mot konkurransen.

10) Reglene for henvisning av foretakssammenslutninger mellom
Kommisjonen og medlemsstatene bør revideres samtidig
med fastsettelsen av tilleggskriteriene for gjennomføringen
av Fellesskapets tilsyn med foretakssammenslutninger.
Disse reglene beskytter medlemsstatenes konkurranse-
interesser på en tilfredsstillende måte og tar tilbørlig hensyn
til rettssikkerheten og prinsippet om ett kontrollorgan.
Visse aspekter ved henvisningsprosedyrene bør imidlertid
forbedres eller klargjøres.

11) Kommisjonen kan erklære en foretakssammenslutning
uforenlig med det felles marked bare dersom den hindrer
den effektive konkurranse på det felles marked eller i en
vesentlig del av det. Anvendelse av nasjonal konkurranse-
lovgivning er derfor særlig egnet i tilfeller der en
foretakssammenslutning innvirker på konkurransen på et
bestemt marked innen en medlemsstat som ikke utgjør en
vesentlig del av det felles marked. I slike tilfeller er det i
anmodningen om henvisning ikke nødvendig å påvise at
foretakssammenslutningen truer med å skape eller styrke
en dominerende stilling på dette bestemte markedet.

12) I unntakstilfeller bør det være mulig å forlenge
Kommisjonens frist for å gjøre vedtak i den første fasen av
prosedyren.

13) Det bør uttrykkelig fastsettes at to eller flere medlemsstater
i fellesskap kan framlegge en anmodning i henhold til
artikkel 22 i forordning (EØF) nr. 4064/89. For å sikre et
effektivt tilsyn bør det fastsettes at foretakssammen-
slutninger som én eller flere medlemsstater har henvist til
Kommisjonen, skal utsettes.

14) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta gjennomførings-
bestemmelser dersom det er nødvendig -

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I forordning 4064/89 gjøres følgende endringer:

1. I artikkel 1

a) skal nr. 1 lyde:

«1. Med forbehold for artikkel 22 kommer denne
forordning til anvendelse på alle foretaks-
sammenslutninger av fellesskapsdimensjon som
definert i nr. 2 og 3.»,

b) skal nr. 3 lyde:

«3. I denne forordning er en foretakssammenslutning
som ikke oppfyller terskelverdiene i nr. 2, av
fellesskaps-dimensjon når

a) alle berørte foretak til sammen har en samlet
omsetning på verdensmarkedet på mer enn 2,5
milliarder ECU,

b) alle berørte foretak til sammen har en samlet
omsetning i hver enkelt av minst tre
medlemsstater på mer enn 100 millioner ECU,

c) minst to av de berørte foretak enkeltvis har en
samlet omsetning i hver enkelt av minst tre
medlemsstater som omhandlet i bokstav b) på
mer enn 25 millioner ECU, og

d) minst to av de berørte foretak enkeltvis har en
samlet omsetning i Fellesskapet på mer enn 100
millioner ECU,

med mindre hvert av de berørte foretak oppnår mer
enn to tredeler av sin samlede omsetning i Fellesskapet
innen én og samme medlemsstat.»,

c) skal nytt nr. 4 og 5 lyde:

«4. Kommisjonen skal innen 1. juli 2000 framlegge
rapport for Rådet om gjennomføringen av
terskelverdiene og kriteriene i nr. 2 og 3.

5. I forbindelse med rapporten nevnt i nr. 4 og etter
forslag fra Kommisjonen kan Rådet med kvalifisert
flertall endre terskelverdiene og kriteriene nevnt i
nr. 3.».
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2. I artikkel 2 skal nytt nr. 4 lyde:

«4. I den utstrekning opprettelsen av et fellesforetak som
utgjør en foretakssammenslutning i henhold til artikkel 3,
har til formål eller virkning å samordne den konkurranse-
messige atferd til fortsatt uavhengige foretak, skal denne
samordning vurderes etter kriteriene i traktatens artikkel
85 nr. 1 og 3 med sikte på å fastslå om transaksjonen er
forenlig med det felles marked.

Ved vurderingen skal Kommisjonen særlig ta hensyn til

— om to eller flere morselskaper fortsatt i betydelig grad
er virksomme på det samme markedet som
fellesforetaket eller på et marked i et tidligere eller
senere ledd i omsetningskjeden eller på et tilgrensende
marked,

— om samordningen, som er en direkte følge av
opprettelsen av fellesforetaket, gir de berørte foretak
mulighet til å hindre konkurransen for en betydelig
del av de aktuelle varer og tjenester.».

3. I artikkel 3 nr. 2 gjøres følgende endringer:

a) Første ledd oppheves.

b) I annet ledd utgår ordene «og dette ikke fører til at den
konkurransemessige atferd samordnes, verken mellom
partene innbyrdes eller mellom partene og felles-
foretaket».

4. I artikkel 5

— skal nr. 3 lyde:

«3. I stedet for omsetning skal brukes:

a) for kredittinstitusjoner og andre finans-
institusjoner, når det gjelder artikkel 1 nr. 2 og 3,
summen av følgende inntekter, som definert i
rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember 1986
om bankers og andre finansinstitusjoners
årsregnskaper og konsoliderte regnskaper(*),
eventuelt etter fradrag av merverdiavgift og andre
skatter og avgifter som er direkte knyttet til
følgende inntekter:

i) renteinntekter og tilsvarende inntekter

ii) inntekter av verdipapirer:

— inntekter av aksjer, andeler og andre
verdipapirer med variabel avkastning

— inntekter av eierinteresser

— inntekter av andeler i tilknyttede
foretak

iii) provisjonsinntekter

iv) nettoinntekter fra finansielle transaksjoner

v) andre driftsinntekter.

En kredittinstitusjons eller finans-
institusjons omsetning innen Fellesskapet
eller i en medlemsstat skal omfatte de
inntekter, som definert ovenfor, som
oppebæres av nevnte institusjons filial eller
avdeling etablert i Fellesskapet eller den
aktuelle medlemsstat,

b) for forsikringsforetak, verdien av tegnede
bruttopremier, som skal omfatte alle innbetalte
og utestående beløp i forbindelse med
forsikringsavtaler tegnet av eller på vegne av
forsikringsforetakene, herunder utgående
gjenforsikringspremier, etter fradrag av skatter
og parafiskale avgifter som oppkreves på
grunnlag av individuelle premiebeløp eller samlet
premiemengde; når det gjelder artikkel 1 nr. 2
bokstav b) og nr. 3 bokstav b), c) og d) og siste
del av nevnte numre, skal det tas hensyn til
bruttopremier innbetalt av henholdsvis
valutainnlendinger i Fellesskapet og valuta-
innlendinger i en medlemsstat.

(*) EFT nr. L 372 av 31.12.1986, s. 1.»,

— skal den innledende delen av nr. 4 lyde:

«4. Med forbehold for nr. 2 skal et berørt foretaks
omsetning i henhold til artikkel 1 nr. 2 og 3 beregnes
ved å legge sammen omsetningen for:»,

— skal den innledende delen av nr. 5 lyde:

«5. Når foretak som deltar i en sammenslutning, i
fellesskap har rettigheter eller innflytelse som nevnt i
nr. 4 bokstav b), skal det ved beregning av de berørte
foretakenes omsetning i henhold til artikkel 1 nr. 2 og
3».

5. I artikkel 6

a) nr. 1

— tilføyes følgende ledd i bokstav b):

«Vedtaket der foretakssammenslutningen
erklæres forenlig med det felles marked, skal
også omfatte begrensninger som er direkte
tilknyttet og nødvendige for gjennomføringen
av foretakssammenslutningen.»,
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— skal bokstav c) lyde:

«c) Dersom Kommisjonen, med forbehold for nr. 2,
fastslår at en meldt foretakssammenslutning kommer
inn under virkeområdet for denne forordning og reiser
alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det
felles marked, skal Kommisjonen vedta å innlede saks-
behandlingen.»,

b) skal nytt nr. 2, 3 og 4 lyde:

«2. Dersom Kommisjonen etter endringer foretatt
av de berørte foretak fastslår at en meldt
foretakssammenslutning ikke lenger reiser alvorlig tvil
som fastlagt i nr. 1 bokstav c), kan den vedta å erklære
at sammenslutningen er forenlig med det felles marked
i henhold til nr. 1 bokstav b).

Kommisjonen kan knytte vilkår og forpliktelser til
vedtak gjort i henhold til nr. 1 bokstav b) for å sikre at
de berørte foretak oppfyller de forpliktelser de har
inngått overfor Kommisjonen med sikte på å gjøre
sammenslutningen forenlig med det felles marked.

3. Kommisjonen kan tilbakekalle det vedtaket den
har gjort i henhold til nr. 1 bokstav a) eller b), dersom

a) vedtaket er basert på feilaktige
opplysninger som et av de berørte foretak
er ansvarlig for, eller dersom vedtaket er
oppnådd ved svik,

eller

b) de berørte foretak ikke overholder en
forpliktelse knyttet til vedtaket.

4. I tilfellene omhandlet i nr. 3 kan Kommisjonen
gjøre vedtak etter nr. 1 uten at den er bundet av fristene
fastsatt i artikkel 10 nr. 1.»,

c) blir tidligere nr. 2 nr. 5.

6. I artikkel 7

a) skal nr. 1 lyde:

«1. En foretakssammenslutning som definert i
artikkel 1 skal ikke gjennomføres verken før den er
meldt, eller før den er erklært forenlig med det felles
marked ved et vedtak gjort i henhold til artikkel 6 nr.
1 bokstav b) eller artikkel 8 nr. 2 eller på grunnlag av
en formodning i henhold til artikkel 10 nr. 6.»,

b) oppheves nr. 2,

c) nr. 3 skal «Nr. 1 og 2» i begynnelsen av nummeret
endres til «Nr. 1.»,

d) skal nr. 4 lyde:

«4. Kommisjonen kan på anmodning innrømme
unntak fra forpliktelsene nevnt i nr. 1 eller 3.
Anmodningen om unntak skal være grunngitt. Når
Kommisjonen treffer avgjørelse i forbindelse med
anmodningen, skal den ta hensyn til bl.a. de virkninger
en utsettelse kan ha for et eller flere av foretakene
berørt av sammenslutningen eller for tredjemann, og
den trussel foretakssammenslutningen kan utgjøre mot
konkurransen. Det kan knyttes vilkår og forpliktelser
til unntaket for å sikre effektiv konkurranse. Det kan
søkes om og innrømmes unntak til enhver tid, også
før meldingen og etter transaksjonen.»,

e) skal nr. 5 lyde:

«5. Gyldigheten av transaksjoner som er
gjennomført i strid med nr. 1, skal være avhengig av
vedtak i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) eller
artikkel 8 nr. 2 eller 3 eller en formodning i henhold til
artikkel 10 nr. 6.

Denne artikkel får imidlertid ingen virkning på
gyldigheten av transaksjoner med verdipapirer,
herunder slike som kan konverteres til andre
verdipapirer som kan omsettes på et marked regulert
og overvåket av organer anerkjent av de offentlige
myndigheter, når dette markedet er i regelmessig
virksomhet og er direkte eller indirekte tilgjengelig for
allmennheten, med mindre kjøper og selger vet eller
burde vite at transaksjonen er gjennomført i strid med
nr. 1.».

7. I artikkel 8

a) skal nr. 2 lyde:

«2. Dersom Kommisjonen fastslår at en meldt
foretakssammenslutning oppfyller vilkåret i artikkel
2 nr. 2 og, i tilfellene omhandlet i artikkel 2 nr. 4,
kriteriene i traktatens artikkel 85 nr. 3, eventuelt etter
at de berørte foretak har foretatt de nødvendige
endringer, skal den gjøre et vedtak der det erklæres at
sammenslutningen er forenlig med det felles marked.

Kommisjonen kan knytte vilkår og forpliktelser til
vedtaket for å sikre at de berørte foretak etterkommer
forpliktelser de har påtatt seg overfor Kommisjonen
med henblikk på å gjøre sammenslutningen forenlig
med det felles marked. Vedtaket der det erklæres at
sammenslutningen er forenlig med det felles marked,
skal også omfatte begrensninger som er direkte knyttet
til og nødvendige for sammenslutningens gjennom-
føring.»,
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b) skal nr. 3 lyde:

«3. Dersom Kommisjonen fastslår at en foretaks-
sammenslutning oppfyller vilkåret i artikkel 2 nr. 3
eller, i tilfellene omhandlet i artikkel 2 nr. 4, ikke
oppfyller kriteriene i traktatens artikkel 85 nr. 3, skal
den gjøre et vedtak der det erklæres at sammen-
slutningen er uforenlig med det felles marked.».

8. I artikkel 9

a) skal nr. 2 lyde:

«2. Innen tre uker etter å ha mottatt kopi av en
melding kan en medlemsstat underrette Kommisjonen,
som skal underrette de berørte foretak, om at

a) det er fare for at en foretakssammenslutning
skaper eller styrker en dominerende stilling som
i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse
på et marked i denne medlemsstaten som har
alle kjennetegn på et separat marked, eller

b) en sammenslutning har innvirkning på
konkurransen på et marked i denne
medlemsstaten som har alle kjennetegn på et
separat marked, og som ikke utgjør en vesentlig
del av det felles marked.»,

b) nr. 3

— skal bokstav b) lyde:

«b) henvise hele saken eller en del av den til
vedkommende myndigheter i den berørte
medlemsstaten med sikte på anvendelse av
denne statens konkurranselovgivning.»,

— tilføyes følgende ledd:

«I saker der en medlemsstat underretter
Kommisjonen om at en foretakssammenslutning
påvirker konkurransen på et separat marked på
medlemsstatens territorium som ikke utgjør en
vesentlig del av det felles marked, skal
Kommisjonen henvise hele saken eller en del av
den som gjelder dette separate markedet, til
vedkommende myndigheter i den berørte
medlemsstaten dersom den fastslår at et slikt
marked påvirkes.»,

c) skal nr. 10 lyde:

«10. Denne artikkel skal vurderes på nytt samtidig
med terskelverdiene omhandlet i artikkel 1.».

9. I artikkel 10

a) nr. 1 tilføyes følgende til slutt i annet ledd:

«, eller dersom de berørte foretak etter å ha meldt en
sammenslutning inngår forpliktelsene i henhold til
artikkel 6 nr. 2 som partene ønsker tatt i betraktning
som grunnlag for et vedtak i henhold til artikkel 6 nr.
1 bokstav b).»,

b) nr. 4 endres de innledende ordene «Fristen fastsatt i
nr. 3» til «Fristene fastsatt i nr. 1 og 3».

10. I artikkel 18

a) nr. 1 endres «artikkel 7 nr. 2 og 4» til «artikkel 7 nr. 4»,

b) skal nr. 2 lyde:

«2. Som unntak fra nr. 1 kan det gjøres midlertidig
vedtak om å innrømme unntak fra utsettelse som nevnt
i artikkel 7 nr. 4, uten at de berørte personer, foretak
eller foretakssammenslutninger har fått mulighet til å
uttale seg på forhånd, forutsatt at Kommisjonen gir
dem mulighet til dette så snart som mulig etter å ha
gjort vedtak.».

11. I artikkel 19 nr. 1 tilføyes følgende punktum:

«Disse dokumentene skal omfatte de forpliktelser som
partene ønsker at det skal tas hensyn til med henblikk på et
vedtak i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b) eller artikkel
8 nr. 2.».

12. I artikkel 22

a) erstattes nr. 1 og 2 med følgende:

«1. Bare denne forordning får anvendelse på
foretakssammenslutninger som definert i artikkel 3,
og forordning nr. 17(1), (EØF) nr. 1017/68(2), (EØF)
nr. 4056/86(3) og (EØF) nr. 3975/87(4) får ikke
anvendelse unntatt på fellesforetak uten
fellesskapsdimensjon som har til formål eller virkning
å samordne den konkurransemessige atferd til fortsatt
uavhengige foretak.»,

b) skal nr. 3 lyde:

«3. Dersom Kommisjonen på anmodning fra én
medlemsstat eller flere medlemsstater i fellesskap
fastslår at en foretakssammenslutning som kommer
inn under artikkel 3, men ikke er av fellesskaps-
dimensjon i henhold til artikkel 1, skaper eller styrker
en dominerende stilling som fører til at effektiv
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konkurranse i betydelig grad hindres på territoriet til
medlemsstaten eller medlemsstatene som har inngitt
anmodning i fellesskap, kan den, i den utstrekning
foretakssammenslutningen påvirker handelen mellom
medlemsstater, gjøre vedtak i henhold til artikkel 8 nr.
2 annet ledd og artikkel 8 nr. 3 og 4.»,

c) skal nr. 4 lyde:

«4. Artikkel 2 nr. 1 bokstav a) og b), artikkel 5, 6, 8
og 10-20 får anvendelse på en anmodning inngitt i
henhold til nr. 3. Artikkel 7 får anvendelse dersom
foretakssammenslutningen ikke er gjennomført den
dag Kommisjonen underretter partene om at en slik
anmodning er inngitt.

Fristen fastsatt i artikkel 10 nr. 1 for å innlede
saksbehandlingen skal løpe fra den dag den berørte
medlemsstatens eller de berørte medlemsstatenes
anmodning mottas. Anmodningen skal inngis senest
én måned etter den dag foretakssammenslutningen
ble meddelt medlemsstaten eller medlemsstatene som
har inngitt anmodning i fellesskap, eller ble
gjennomført. Fristen skal begynne å løpe når det første
av disse forholdene inntreffer.»,

d) nr. 5 innsettes ordene «eller de medlemsstatene» etter
«på territoriet til den medlemsstaten»,

e) oppheves nr. 6.

13. I artikkel 23

a) endres «frister i henhold til artikkel 10» til «frister i
henhold til artikkel 7, 9, 10 og 22»,

b) tilføyes følgende ledd:

«Kommisjonen kan fastsette prosedyrer og frister for
inngåelse av forpliktelser i henhold til artikkel 6 nr. 2
og artikkel 8 nr. 2.».

Artikkel 2

Denne forordning får ikke anvendelse på foretakssammen-
slutninger som var gjenstand for en avtale eller offentliggjøring
eller der det var oppnådd kontroll som definert i artikkel 4 nr. 1 i
forordning (EØF) nr. 4064/89 før 1. mars 1998, og den får ikke i
noe tilfelle anvendelse på foretakssammenslutninger som før
1. mars 1998 var gjenstand for en saksbehandling innledet av en
medlemsstats myndighet med ansvar på konkurranseområdet.

Artikkel 3

Denne forordning trer i kraft 1. mars 1998.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 30. juni 1997.

For Rådet

A. NUIS
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