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I
(Meddelelser)

RÅDET

Resolution vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 8.
juni 2004, om supplering af resolutionerne af 23. juni 1981, 30. juni 1982, 14. juli 1986 og 10. juli
1995 vedrørende indførelse af et ensartet pas
(2004/C 245/01)
REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE
UNIONS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET —

SOM HENVISER til, at de ved resolution af 23. juni 1981 (1),
30. juni 1982 (2), 14. juli 1986 (3) og 10. juli 1995 (4) har udarbejdet en ensartet pasmodel,
SOM FINDER, at de nye medlemsstater bør bestræbe sig på
snarest muligt at udstede dette pas,
SOM FINDER, at der bør foretages de nødvendige sproglige
tilpasninger for at tage hensyn til disse staters tiltrædelse —
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

1. Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken
Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Repu-

(1)
(2)
(3)
(4)

EFT
EFT
EFT
EFT

C 241 af
C 179 af
C 185 af
C 200 af

19.9.1981, s. 1.
16.7.1982, s. 1.
24.7.1986, s. 1.
4.8.1995, s. 1.

blikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen,
Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik skal
bestræbe sig på at udstede dette pas senest fra den 1. januar
2007 i overensstemmelse med den model, der er blevet fastlagt i ovennævnte resolutioner, som ændret ved nærværende
resolution.
2. Angivelserne i bilag I, punkt C og D, punkt E, tredje afsnit,
andet led, og punkt F, G, H og I, i resolution af 23. juni
1981 skal også affattes på tjekkisk, estisk, lettisk, litauisk,
ungarsk, maltesisk, polsk, slovensk og slovakisk efter de
retningslinjer, der er fastsat i nævnte resolution for de øvrige
officielle sprog i Den Europæiske Union.
Medlemsstaterne foretager disse ændringer, efterhånden som
der trykkes nye pas, dog senest fra den 1. januar 2007.
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KOMMISSIONEN

Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner (1):
2,02 % pr. 1. oktober 2004
Euroens vekselkurs (2)
1. oktober 2004
(2004/C 245/02)
1 euro =
Valuta

USD

amerikanske dollar

JPY

japanske yen

DKK

danske kroner

GBP
SEK
CHF

schweiziske franc

ISK

islandske kroner

NOK

norske kroner

BGN
CYP

Kurs

1,2413

Valuta

Kurs

LVL

lettiske lats

0,6675

MTL

maltesiske lira

0,4294

7,4404

PLN

polske zloty

4,3634

pund sterling

0,69095

ROL

rumænske leu

svenske kroner

9,0288

SIT

slovenske tolar

1,5495

SKK

slovakiske koruna

TRL

tyrkiske lira

8,328

AUD

australske dollar

1,7151

bulgarske lev

1,9559

CAD

canadiske dollar

1,5661

cypriotiske pund

0,5755

HKD

hongkongske dollar

9,6786

136,85

87,87

41 187
239,99
40,075
1 870 400

CZK

tjekkiske koruna

31,618

NZD

newzealandske dollar

1,8449

EEK

estiske kroon

15,6466

SGD

singaporeanske dollar

2,0908

HUF

ungarske forint

KRW

sydkoreanske won

LTL

litauiske litas

ZAR

sydafrikanske rand

246,25
3,4528

1 426,13
8,0434

(1) Rentesats for den seneste transaktion inden den angivne dato. Ved refinansieringstransaktioner til en variabel rente er
rentesatsen den marginale rentesats.
(2) Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.
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Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning efter kulbrinter i blokdel K1b i den
nederlandske kontinentalsokkel
(2004/C 245/03)
Kongeriget Nederlandenes økonomiminister meddeler at have modtaget en ansøgning om tilladelse til efterforskning efter kulbrinter i afsnittet angivet på det kort, der er knyttet som bilag 3 til bekendtgørelsen om
tilladelser til efterforskning efter kulbrinter (Stcrt. 2002, nr. 245) for blok K1, der er betegnet »blokdel
K1b«.
Økonomiministeren indkalder, under henvisning til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering,
efterforskning og produktion af kulbrinter og offentliggørelsen, jf. artikel 15 i loven om minedrift (Staatscourant 2002, 542), ansøgninger om tilladelse til efterforskning efter kulbrinter i blokdel K1b.
Ansøgningerne, som kan indsendes de følgende 13 uger efter denne opfordrings offentliggørelse i Den
Europæiske Unions Tidende, sendes til: de Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur
Energieproductie »persoonlijk in handen«, Prinses Beatrixlaan 5-7, Den Haag, Nederlandene. Ansøgninger,
som indsendes efter fristens udløb, tages ikke i betragtning.
Afgørelse om ansøgningerne træffes senest ni måneder efter fristens udløb.
Nærmere oplysninger kan fås på telefon (31-70) 379 66 94.
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Indkaldelse af ansøgninger om tilladelse til efterforskning efter kulbrinter i blokdel B18b i den
nederlandske kontinentalsokkel
(2004/C 245/04)
Kongeriget Nederlandenes økonomiminister meddeler at have modtaget en ansøgning om tilladelse til efterforskning efter kulbrinter i afsnittet angivet på det kort, der er knyttet som bilag 3 til bekendtgørelsen om
tilladelser til efterforskning efter kulbrinter (Stcrt. 2002, nr. 245) for blok B18, der er betegnet »blokdel
B18b«.
Økonomiministeren indkalder, under henvisning til artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering,
efterforskning og produktion af kulbrinter og offentliggørelsen, jf. artikel 15 i loven om minedrift (Staatscourant 2002, 542), ansøgninger om tilladelse til efterforskning efter kulbrinter i blokdel B18b.
Ansøgningerne, som kan indsendes de følgende 13 uger efter denne opfordrings offentliggørelse i Den
Europæiske Unions Tidende, sendes til: de Minister van Economische Zaken, ter attentie van de directeur
Energieproductie »persoonlijk in handen«, Prinses Beatrixlaan 5-7, Den Haag, Nederlandene. Ansøgninger,
som indsendes efter fristens udløb, tages ikke i betragtning.
Afgørelse om ansøgningerne træffes senest ni måneder efter fristens udløb.
Nærmere oplysninger kan fås på telefon (31-70) 379 66 94.
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Indledning af procedure
(Sag COMP/M.3445 — Microsoft/Time Warner/Contentguard)
(2004/C 245/05)
(EØS-relevant tekst)

Den 25. august 2004 har Kommissionen besluttet at indlede procedure i den ovennævnte sag, efter at den
har fundet, at den anmeldte fusion rejser alvorlig tvivl med hensyn til, om den er forenelig med det fælles
marked. Indledningen af proceduren åbner en undersøgelse i anden fase med hensyn til den anmeldte
fusion. Beslutningen er baseret på artikel 6, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89.
Kommissionen opfordrer andre interesserede parter til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den
planlagte fusion.
For at blive taget i betragtning fuldt ud bør bemærkningerne være Kommissionen i hænde senest 15 dage
efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Bemærkningerne med angivelse af sag COMP/M.3445 —
Microsoft/Time Warner/Contentguard kan sendes til Kommissionen med fax ((32-2) 296 43 01 eller 296
72 44) eller med posten til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontoret for fusioner
J-70
B-1049 Bruxelles
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