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EF ORGANER
KOMMISJONEN

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

95/EØS/41/01Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.648 - McDermott/ETPM)

1. Kommisjonen mottok 23.10.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene J.Ray McDermott Contractors
Inc, som kontrolleres av J.Ray McDermott International Inc. og i siste instans av McDermott
International Inc., og ETPM International SAS, som kontrolleres av ETPM SA og i siste instans
av Lyonneaise des Eaux, oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over det nyopprettede foretaket McDermott-ETPM Far East Inc., som utgjør et
fellesforetak ved siden av tre eksisterende fellesforetak, ved ombytting av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- J.Ray McDermott Contractors Inc.: bygging av boreplattformer og rørledninger for olje- og
gassindustrien offshore,

- ETPM International SAS: bygging og vedlikehold av installasjoner til oljeutvinning offshore,

- McDermott-ETPM Far East Inc.: bygging og vedlikehold av boreplattformer, rørledninger
og andre installasjoner for olje- og gassindustrien offshore.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 289 av 31.10.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.648 - McDermott/ETPM, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
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95/EØS/41/02Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.655 - Canal+/UFA/MDO)

1. Kommisjonen mottok 9.10.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Ufa Film und Fernseh GmbH (UFA), et
foretak i den tyske Bertelsmann-gruppen, oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Monégasque des Ondes (MDO), som fra før kontrolleres av Ca-
nal+ SA (Canal+) og Générale d’Images (GDI), som eies av Générale des Eaux (GDE).

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- UFA: mediasektoren,

- GDE/GDI: vannforsyning, energiproduksjon, avfallshåndtering, kabelnett og audiovisuell
produksjon, overføring og distribusjon,

- Canal+: kringkasting for fjernsyn,

- MDO: kringkasting for fjernsyn.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 290 av 1.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.655 - Canal+/UFA/MDO, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.598 - Daimler-Benz/Carl Zeiss)

Kommisjonen vedtok 27.6.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om at en meldt transaksjon ikke kommer inn under
forordningen om foretakssammenslutninger

(Sak nr. IV/M.604 - Albacom)

Kommisjonen vedtok 15.9.1995 at ovennevnte meldte transaksjon ikke kommer inn under virkeområdet
for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1) om tilsyn med foretakssammenslutninger, fordi terskelverdiene
fastsatt i forordningens artikkel 1 nr. 2 ikke overskrides. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr.
1 bokstav a) i nevnte forordning. Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en kopi av
vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

95/EØS/41/03

95/EØS/41/04

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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95/EØS/41/05Liste over kunngjorte kommisjonsdirektiver og kommisjonsvedtak

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak og direktiver:

Kommisjonsvedtak av 19. juli 1995 om anvendelse av rådsforordning (EØF) No 2407/92 i en bestemt
sak (Swissair/Sabena) (se EFT nr. L 239 av 7.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 26. juli 1995 om nødvendige overgangstiltak med sikte på utarbeidelse og riktig
anvendelse av midlertidige lister over virksomheter i tredjestater som er godkjent for eksport av animalske
produkter til Fellesskapet (se EFT nr. L 244 av 12.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 19. september 1995 om fastsettelse av et standardsertifikat for handel med sæd,
egg og embryoner fra sau og geit innenfor Fellesskapet (se EFT nr. L 234 av 3.10.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 26. september 1995 on beskyttelsestiltak med hensyn til ondartet beskjelersyke
i Mexico (se EFT nr. L 234 av 3.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 26. september 1995 om endring av vedtak 95/186/EF om markedsføring og bruk
av svinekjøtt i henhold til artikkel 9 i rådsdirektiv 80/217/EØF (se EFT nr. L 234 av 3.10.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 2. oktober 1995 om endring av vedtak 95/301/EF om beskyttelsestiltak med
hensyn til munn- og klovsyke i Russland (se EFT nr. L 239 av 7.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 16. oktober 1995 om en liste over virksomheter i Republikken Namibia som er
godkjent for import av kjøttprodukter til Fellesskapet (se EFT nr. L 254 av 24.10.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonsdirektiv 95/48/EF of 20. september 1995 tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
92/21/EØF om mål og vekt for motorvogner i gruppe M

1 
(se EFT nr. L 233 av 30.9.1995 for nærmere

opplysninger).

Statsstøtte
C 42/94 (ex N 328/94)

Tyskland

Kommisjonen har avsluttet saksbehandlingen fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i vedtak 3855/91/EKSF med
hensyn til den tyske delstaten Bayerns planlagte finansieringstiltak i forbindelse med privatisering av
dens andeler i foretakene Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH og Lech-Stahlwerke GmbH, med vedtak
om at de planlagte finansieringsbidragene utgjør statsstøtte som er uforenlig med EKSF-traktaten og
vedtak 3855/91/EKSF (se EFT nr. L 253 av 21.10.1994 for nærmere opplysninger).

95/EØS/41/06
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent en dansk tilskuddsordning som har til formål å fremme samarbeid mellom
lokale myndigheter, foretak og organisasjoner med sikte på å utvikle nye reiselivstjenester og generelt
bedre kvaliteten i dansk turistindustri, statsstøttenr. N 714/94 (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tilskuddsordning for håndverksvirksomhet i Extremadura, framlagt av
den spanske regjering, statsstøttenr. N 65/95 (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning som har til formål å sette industrien i stand til å utnytte
eksisterende jordobservasjonsdata fra satellitter, meldt av den britiske regjering, statsstøttenr. N 88/95
(se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et lån på DM 779 000 som tyske myndigheter har besluttet å tildele foretaket
Brandenburger Bauelemente GmbH, for å sikre foretakets likviditet, statsstøttenr. N 127/95 (se EFT nr.
C 272 av 18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent det nye budsjettet framlagt av den italienske regjering med hensyn til en
støtteordning i forbindelse med tiltak for å fjerne asbest, statsstøttenr. N 183/95 (se EFT nr. C 272 av
18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte tildelt av italienske myndigheter til støtte for følgende foretaks deltakelse
i Eureka-prosjekt EU 45 Prometheus: STET - Società Finanziaria Telefonica p.A., Fiat - C.I.E.I. S.p.A.,
Zeltron S.p.A og Centro Richerche Fiat S.C.p.A. (CRF), statsstøttenr. N 732/94 (se EFT nr. C 272 av
18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte tildelt av italienske myndigheter til støtte for følgende foretaks deltakelse
i forskningsprogrammet EU 127 - JESSI (Eureka): S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.l., Finmeccanica
(Alenia) S.p.A., Bull HN og Italtel S.p.A, statsstøttenr. N 734/94, N 595/94, N 596/94 og N 597/94 (se
EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning innført av Det forente kongerike til støtte for små foretak,
statsstøttenr. NN 23/95 (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning for fiskeri- og akvakulturnæringen framlagt av Hellas,
med unntak av kapittelet som gjelder særskilte tiltak, statsstøttenr. N 34/95 (se EFT nr. C 272 av
18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning framlagt av Nederland med hensyn til et fond for å fremme
forbruket av sild, statsstøttenr. N 536/94 (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent refinansiering for 1994 av tiltak for å skape et nytt næringsgrunnlag i områder
rammet av krisen i gruveindustrien i Italia, statsstøttenr. N 142/95 (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte som franske myndigheter har besluttet å tildele tekstilbedriften Fabertex
SA, statsstøttenr. NN 70/94 (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent nederlandsk lovgivning om miljøavgifter som innebærer avgiftslettelse for
foretak av konkurranse- og miljøhensyn, statsstøttenr. NN 13/95 (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for
nærmere opplysninger).

95/EØS/41/07
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Kommisjonen har godkjent en støtteordning framlagt av Spania med hensyn til modernisering og
ombygging av fiskeflåten på Kanariøyene, statsstøttenr. 246/95 (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995
fornærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støttetiltak til fordel for fiskeindustrien og landbruket i Det forente kongerike,
statsstøttenr. N 44/95 (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støttetiltak til fordel for fiskeriene i Spania, statsstøttenr. N 390/95 (se EFT
nr. C 272 av 18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en ordning som omfatter midlertidige tiltak i forbindelse med flomskader i
den belgiske regionen Wallonia, i form av investeringstilskudd til foretak, statsstøttenr. N 298/95 (se
EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent forlengelse av en støtteordning til fremme av miljøteknologi i Nederland,
statsstøttenr. N 419/95 (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tiltak til støtte for fiskeindustrien innenfor rammen av særprogrammet for
utvikling av den autonome regionen Azores i Portugal, statsstøttenr. N 438/95 (se EFT nr. C 272 av
18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tilleggsbevilgning i forbindelse med en tilskuddsordning for
markedsføringsutvikling i Nord-Irland, statsstøttenr. N 366/95 (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et dansk industriutviklingsfond til fremme av produktutviklingsprosjekter
med høy risiko, særlig i små og mellomstore bedrifter, statsstøttenr. N 155/95 (se EFT nr. C 272 av
18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte tildelt av Frankrike til foretaket S.G.S.-Thomson Microelectronics,
statsstøttenr. N 97/94 (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning framlagt av Italia i forbindelse med innføring av regionallov
nr. 18 av 7. april 1994, som inneholder bestemmelser om støtte til foretak i Belluno, statsstøttenr.
N 295/94 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk tilskuddsordning til støtte for kvinner i landdistriktene i Sachsen,
statsstøttenr. N 534/94 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk krisestøtte til foretaket Kaelble-Gmeinder GmbH, statsstøttenr.
N 99/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk krisestøtte til foretaket Aluhett Aluminiumwerk GmbH, statsstøttenr.
N 156/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent fire spanske investeringsordninger for turistnæringen på Kanariøyene,
statsstøttenr. N 250/95, N 251/95, N 252/95 and N 253/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en portugisisk støtteordning som tar sikte på å redusere miljøskadene
forårsaket av kjøretøyer brukt til godstransport på vei, statsstøttenr. N 473/94 (se EFT nr. C 276 av
21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for direkte tilskudd til små og mellomstore bedrifter,
statsstøttenr. N 72/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for FoU, investeringer, informasjon, opplæring og
teknisk bistand på miljøområdet i Valencia, statsstøttenr. N 92/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en britisk støtteordning for miljø- og energistyring i små foretak som gir
direkte tilskudd til rådgivning på området energiøkonomisering og miljø, statsstøttenr. N 311/95 (se
EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk tilskuddsordning for investeringer foretatt av små og mellomstore
bedrifter innen turistnæringen i Andalusia, statsstøttenr. N 782/94 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk tilskuddsordning for bygging av en gassrørledning i Asturias,
statsstøttenr. N 329/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en generell støtteordning for regionalutvikling i Cantabria, framlagt av
Spania, statsstøttenr. N 351/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent nederlandsk FoU-støtte i forbindelse med et samarbeidsprosjekt innen
telematikk, statsstøttenr. N 302/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et fransk fond til støtte for bedre arbeidsvilkår (FACT) og tilskudd til
rådgivningstjenester for foretak (ACE), statsstøttenr. N 70/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for bedriftsrådgivning overfor små og mellomstore
bedrifter i Hessen, statsstøttenr. NN 1/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tilskuddsordning framlagt av Spania til fremme av yrkesopplæring i
Murcia, statsstøttenr. N 401/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tilskuddsordning framlagt av Spania til fremme av yrkesopplæring i
Valencia, statsstøttenr. N 402/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en nederlandsk ordning til fremme av FoU, bedriftsopplæring og bruk av
eksterne konsulenter i små og mellomstore bedrifter, statsstøttenr. N 325/95 (se EFT nr. C 276 av
21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for industriforetak i Andalusia, statsstøttenr.
N 382/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent ytterligere kapitaloverføringer til områder med stålproduksjon i Frankrike,
med sikte på omstilling til annen virksomhet, statsstøttenr. N 501/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tilskuddsordning framlagt av Spania til fremme av sysselsettingen i
Aragon, statsstøttenr. N 404/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk FoU-støtte i forbindelse med et program for teknologiutvikling i Ber-
lin, statsstøttenr. N 71/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for små og mellomstore bedrifter i Aragon,
statsstøttenr. N 444/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk tilskuddsordning til støtte for små og mellomstore bedrifters deltakelse
på messer og utstillinger, statsstøttenr. N 549/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere
opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent tysk støtte til foretaket Abfall-Behandlungsgesellschaft mbH, statsstøttenr.
N 555/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte planlagt av Frankrike i form av parafiskale avgifter til fordel for sko-
og skinnindustrien, statsstøttenr. N 447/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et langsiktig lån på 3,75 millioner DM tildelt av den tyske forbundsregjering
til Brauerei Gotha, i samsvar med en egenkapitalfinansieringsordning for små og mellomstore bedrifter
i de nye delstatene, statsstøttenr. N 453/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte planlagt av Frankrike i form av parafiskale avgifter til fordel for
konfeksjonsindustrien, statsstøttenr. N 461/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte planlagt av Spania med sikte på strukturelle forbedringer i
fiskerinæringen i Andalusia, statsstøttenr. N 520/95 (se EFT nr. C 276 av 21.10.1995 for nærmere
opplysninger).

(1) EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 1.

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Pålegging av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til
ruteflyging i Frankrike

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å pålegge forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging på ruten mellom Paris (Orly) og Albi (se EFT nr.
C 284 av 28.10.1995 for nærmere opplysninger).

Offentliggjøring av visse medlemsstaters vedtak om å utstede
eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning

(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper

Kommisjonen har i EFT nr. C 274 av 19.10.1995 offentliggjort visse medlemsstaters vedtak om å
utstede eller tilbakekalle lisenser henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser
til luftfartsselskaper(1), i kategori A (uten begrensningen i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning nr.
2407/92) og/eller kategori B (med begrensningen i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92).

Det forente kongerike har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A og ti luftfartsselskaper i
kategori B, og har tilbakekalt lisensen fra ett luftfartsselskap i kategori A og fire luftfartsselskaper i
kategori B.

Tyskland har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A og 15 luftfartsselskaper i kategori B, og
har tilbakekalt lisensen fra ett luftfartsselskap i kategori A og fem luftfartselskaper i kategori B.

Danmark har utstedt lisens til to luftfartsselskaper i kategori A og ett luftfartsselskap i kategori B.

Spania har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A og tre luftfartsselskaper i kategori B.

95/EØS/41/08
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Pålegging av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til
ruteflyging i Frankrike

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å pålegge forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging på ruten mellom Paris (Orly) og Brive (se EFT nr.
C 284 av 28.10.1995 for nærmere opplysninger).

Utnevnelse av tre nye medlemmer til
Vitenskapskomiteen for fôrvarer

I samsvar med kommisjonsbeslutning 76/791/EØF av 24. september 1976 om opprettelse av
Vitenskapskomiteen for fôrvarer(1), sist endret ved beslutning 94/C 173/03(2) av 25. juni 1994, utnevnte
Kommisjonen 27. september 1995 tre nye medlemmer til komiteen (se EFT nr. C 272 av 18.10.1995 for
nærmere opplysninger).

(1) EFT nr. L 279 av 9.10.1976, s. 35.

(2) EFT nr. C 173 av 25.6.1994, s. 3.

95/EØS/41/10
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD TIL
VANDREARBEIDERE

Ved beregning av de årlige gjennomsnittsutgifter er det ikke tatt hensyn til reduksjonen på 20 % nevnt
i artikkel 94 nr. 2 og artikkel 95 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 574/72.

Netto gjennomsnittsutgifter per måned er redusert med 20 %.

GJENNOMSNITTSUTGIFTER TIL NATURALYTELSER - 1992 1

I. Anvendelse av artikkel 94 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes med hensyn til naturalytelser gitt i 1992 til familiemedlemmer som
nevnt i artikkel 19 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende
gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

DET FORENTE KONGERIKE £ 826,92 £ 55,13

II. Anvendelse av artikkel 95 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes med hensyn til naturalytelser gitt i 1992 i henhold til artikkel 28 og
28a i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende
gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

DET FORENTE KONGERIKE £ 1524,62 £ 101,64

GJENNOMSNITTSUTGIFTER TIL NATURALYTELSER - 1993 2

I. Anvendelse av artikkel 94 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes med hensyn til naturalytelser gitt i 1993 til familiemedlemmer som
nevnt i artikkel 19 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende
gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

LUXEMBOURG FLux 55 109 FLux 3 674
NEDERLAND FL 2039,16 FL 135,94

II. Anvendelse av artikkel 95 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes med hensyn til naturalytelser gitt i 1993 i henhold til artikkel 28 og
28a i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennom-
snittsutgifter:

Per år Netto per måned

LUXEMBOURG FLux 138 677 FLux 9 245
NEDERLAND
Pensjonister under 65 år FL 2039,16 FL 135,94
Pensjonister 65 år og over FL 8151,12 FL 543,41

(1) Gjennomsnittsutgifter, Luxembourg: EFT nr. C 139 av 21.5.1994.

Gjennomsnittsutgifter, Belgia, Spania, Frankrike og Nederland: EFT nr. C 360 av 17.12.1994.

Gjennomsnittsutgifter, Portugal: EFT nr. 53 av 4.3.1995.

(2) Gjennomsnittsutgifter, Spania: EFT nr. C 123 av 19.5.1995.

95/EØS/41/12
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Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4) Ingen stillstandperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.

Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF
(EFT nr. L 81 av 26.3.1988, s. 75).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

95-0261-A

95-0262-A

95-0263-D

95-0264-P

95-0265-DK

95-0266-A

95-0267-D

95-0268-UK

95-0269-FIN

(3) (4)

RVS 9.34 Tunneler - innvendig betongforskaling

Forskrift fra forbundsministeren for helse og forbrukervern
om merking av gåstoler for barn

Supplerende tekniske kontraktsvilkår for bygge- og
anleggsarbeid (ZTV-K)

Egenskaper ved og vilkår for markedsføring og bruk av
sement

Tekniske forskrifter for terminalutstyr for tilknytning til faste
lokalkretser, faste telefonikretser med signalomdanning og
faste radiofonikretser

Forskrift for Niederösterreich om byggearbeid

Forskrifter om sikkerhet og helsevern ved bruk av CO
2
-

brannslokkingsapparater (ZH 1/206)

Forskrifter om merking av næringsmidler

Rundskriv KY 188-95 om fleksible ledeskinner

27.11.1995

23.11.1995

4.12.1995

11.12.1995

1.12.1995

29.11.1995

29.11.1995

30.11.1995

6.12.1995

Kommisjonen gjør oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4), er av den mening at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk
forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til
Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor
tredjemann etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at
partene i en tvist har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske
forskrifter det ikke er gitt melding om som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (femte kammer) av 6. juli 1995 i sak C-259/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Hellas (manglende oppfyllelse av forpliktelser - direktiv 92/44/EØF -
telekommunikasjoner - tilgang til åpne linjenett for leide samband).

Domstolens dom av 13. juli 1995 i sak C-350/92: Kongeriket Spania mot Rådet for Den europeiske
union (begjæring om oppheving - rådsforordning (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring av
et supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler).

Domstolens dom av 13. juli 1995 i sak C-156/93: Europaparlamentet mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap (regler for organisk produksjon av landbruksvarer - Rådets og Kommisjonens respektive
myndighet - Parlamentets prerogativer).

Domstolens dom av 13. juli 1995 i sak C-341/93: (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Vestre
Landsret (Danmark)): Danvaern Production A/S mot Schuhfabriken Otterbeck GmbH & Co (Brussel-
konvensjonen - særlig domsmyndighet - artikkel 6 nr. 3 - motkrav - motregning).

Domstolens dom (tredje kammer) av 13. juli 1995 i sak C-474/93: (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Arrondissementsrechtbank te Zwolle (Nederland)): Hengst Import BV mot Anna Maria Campese
(Brussel-konvensjonen - artikkel 27 nr. 2 - begrepet dokument som starter en rettergang eller tilsvarende
dokument).

Domstolens dom (fjerde kammer) av 13. juli 1995 i sak C-116/94: (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Social Security Commissioner, London): Jennifer Meyers mot Adjudication Officer (lik behandling
av kvinner og menn - direktiv 76/207/EØF - vilkår som bestemmer adgangen til arbeid - arbeidsvilkår
- familiekreditt).

Domstolens dom (sjette kammer) av 13. juli 1995 i sak C-216/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Belgia (manglende oppfyllelse av forpliktelser i henhold til traktaten - direktiv
89/48/EØF - godkjenning av diplomer for høyere yrkeskompetansegivende utdanning av minst tre års
varighet).

Domstolens dom (sjette kammer) av 11. august 1995 i forente saker C-367/93 til C-377/93 (anmodninger
om en foreløpig kjennelse fra Tariefcommissie): F.G. Roders BV mfl. mot Inspecteur der Invoerrechten
en Accijnzen (særavgifter på vin - diskriminerende nasjonal beskatning - Benelux-ordningen).

Domstolens dom (sjette kammer) av 11. august 1995 i sak C-432/93: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Court of Appeal (Civil Division)): Société d’Informatique Service Réalisation Organisa-
tion (SISRO) mot Ampersand Software BV (Brussel-konvensjonen - artikkel 36, 37 og 38 -
tvangsfullbyrdelse - dom i sak som gjelder påkjæring av fullmakt til tvangsfullbyrdelse - anke over
lovanvendelse - stansing av rettergangen).

Domstolens dom av 11. august 1995 i sak C-433/93: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland (søksmål mot medlemsstater for manglende oppfyllelse av forpliktelser
- offentlige bygge- og anleggskontrakter og kontrakter om offentlige varekjøp).

Domstolens dom (femte kammer) av 11. august 1995 i sak C-448/93 P: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Muireann Noonan (anke - tjenestemann - vilkår for realitetsprøving av et søksmål mot en
beslutning i utvelgingskomiteen som følger kriterier fastsatt i en kunngjøring om anbudsinnbydelse
hvis gyldighet bestrides).

(1) EFT nr. C 268 av 14.10.1995.
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Domstolens dom (femte kammer) av 11. august 1995 i sak C-1/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Consiglio di Stato): Cavarzere Produzioni Industriali SpA mfl mot Ministero dell’Agricoltura e
delle Foreste mfl (felles markedsordning - sukkerkvoter - overføringer mellom foretak).

Domstolens dom (femte kammer) av 11. august 1995 i sak C-16/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra den franske Cour de Cassation): Édouard Dubois et Fils SA og Général Cargo Services SA mot
Garonor Exploitation SA (transittavgift i henhold til privat kontrakt - avgift med tilsvarende virkning).

Domstolens dom (første kammer) av 11. august 1995 i sak C-43/94 P: Europaparlamentet mot Philippe
Vienne (tjenestemann - dagpenger - kumulative ytelser).

Domstolens dom (sjette kammer) av 11. august 1995 i sak C-63/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Tribunal de Commerce, Mons): Groupement National des Négociants en Pomme de Terre de Belgique
mot ITM Belgium SA og Vocarex SA (fritt varebytte - forbud mot salg med svært lav fortjenestemargin).

Domstolens dom av 11. august 1995 i sak C-80/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Gerechtshof
te ’s-Hertogenbosch): G.H.E.J. Wielockx mot Inspecteur der Directe Belastingen (EF-traktatens artikkel
52 - krav om lik behandling - beskatning av valutautlendingers inntekt).

Domstolens dom (sjette kammer) av 11. august 1995 i sak C-92/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Court of Appeal (Civil Division)): Secretary of State for Social Security, Chief Adjudication Officer
mot Rose Graham mfl (lik behandling av kvinner og menn - ytelser ved uførhet - tilknytning til
pensjonsalder).

Domstolens dom (første kammer) av 11. august 1995 i sak C-98/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Arbeidsrechtbank Antwerpen): Christel Schmidt mot Rijksdienst voor Pensioenen (forordning (EØF)
nr. 1408/71 - trygd - nasjonale regler mot overlapping - ytelser av samme art).

Domstolens dom (femte kammer) av 11. august 1995 i sak C-240/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Irland (manglende oppfyllelse av forpliktelser - manglende gjennomføring av direktiv
89/336/EØF og 92/31/EØF - elektromagnetisk kompatibilitet).

Domstolens dom (sjette kammer) av 11. august 1995 i sak C-260/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Hellas.

Sak C-228/95: Søksmål anlagt 2. juli 1995 av Giorgio Bernardi mot Europaparlamentet.

Sak C-244/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Diikitiko Protodikio (forvaltningsdomstol i
første instans), Aten, ved nevnte domstols beslutning av 24. mai 1995 i saken P. Moskof mot Ethnikos
Organismos Kapnou (det nasjonale tobakksråd).

Sak C-247/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof, ved nevnte domstols
beslutning av 21. mars 1995 i saken Finanzamt Augsburg-Stadt mot Marktgemeinde Welden.

Sak C-254/95 P: Anke inngitt 24. juli 1995 av Europaparlamentet mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer) 30. mai 1995 i sak T-289/94 mellom Angelo Innamorati
og Europaparlamentet.

Sak C-258/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof, ved nevnte domstols
beslutning av 11. mai 1995 i saken Julius Fillibeck Söhne GmbH & Co KG mot Finanzamt Neustadt.

Sak C-261/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Frosinone, ved nevnte
domstols beslutning av 27. juni 1995 i saken Rosalba Palmisani mot INPS.

Sak C-265/95: Søksmål anlagt 4. august 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den
franske republikk.
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Sak C-268/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice, Chancery Division,
Patents Court, ved nevnte domstols beslutning av 13. juli 1995 i saken Beecham Group plc mot Europharm
of Worthing Ltd.

Sak C-269/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberlandesgericht München, ved nevnte
domstols beslutning av 5. mai 1995 i saken Benincasa mot Dentalkit s.r.l.

Sak C-270/95 P: Anke inngitt 9. august 1995 av C. Kik mot dom avsagt av De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol (første kammer) 19. juni 1995 i sak T-107/94 mellom C. Kik og Rådet for Den
europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet av Kongeriket Spania.

Sak C-274/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof, ved nevnte domstols
beslutning av 20. juni 1995 i saken Ludwig Wünsche & Co. mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas - avdeling
for eksportrestitusjon.

Sak C-275/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof, ved nevnte domstols
beslutning av 20. juni 1995 i saken Ludwig Wünsche & Co. mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas - avdeling
for eksportrestitusjon.

Sak C-276/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof, ved nevnte domstols
beslutning av 20. juni 1995 i saken Ludwig Wünsche & Co. mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas - avdeling
for eksportrestitusjon.

Sak C-277/95 P: Anke inngitt 14. august 1995 av Erika Lenz og Volker Lenz mot beslutning truffet av
De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (fjerde kammer) 14. juni 1995 i de forente saker T-462/
93, T-463/93 og T-470/93 mellom Erika Lenz og Volker Lenz og Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-278/95 P: Anke inngitt 16. august 1995 av Siemens SA mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (annet kammer) 8. juni 1995 i sak T-459/93 mellom Siemens SA,
støttet av Forbundsrepublikken Tyskland, og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-280/95: Søksmål anlagt 18. august 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den
italienske republikk.

Sak C-282/95 P: Anke inngitt 24. august 1995 av Guérin Automobiles mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer med utvidet sammensetning) 27. juni 1995 i sak
T-186/94 mellom Guérin Automobiles og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-283/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Finanzgericht Baden-Württemberg, ved nevnte
domstols beslutning av 21. august 1995 i saken Karlheinz Fischer mot Finanzamt Donaueschingen.

Sak C-284/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Ufficio del Giudice di Pace, Genova, ved
nevnte domstols beslutning av 8. august 1995 i saken Safety Hi-Tech S.r.l. mot S. & T. S.r.l.

Sak C-285/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberverwaltungsgericht Berlin, ved nevnte
domstols beslutning av 11. august 1995 i saken Suat Kol mot Land Berlin.

Sak C-286/95 P: Anke inngitt 30. august 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot dom
avsagt av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (første kammer med utvidet sammensetning)
29. juni 1995 i sak T-37/91 mellom Imperial Chemical Industries plc og Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-289/95: Søksmål anlagt 30. august 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den
italienske republikk.

Sak C-291/95: Søksmål anlagt 5. september 1995 av Kongeriket Belgia mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom (fjerde kammer med utvidet sammensetning) 14. juli 1995 i sak
T-166/94: Koyo Seiko Co. Ltd mot Rådet for Den europeiske union (antidumping - skade).

Førsteinstansdomstolens dom (fjerde kammer med utvidet sammensetning) 14. juli 1995 i sak
T-275/94: Groupement des Cartes Bancaires ‘CB’ mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap
(konkurranse - bot - morarente - betalingsvilkår).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 29. juni 1995 i sak T-6/95: Cantine dei colli Berici coop. arl mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (landbruk - felles markedsordning for vin - lovfestet
destillasjonsordning - vilkår for realitetsprøving - saksøkeren direkte berørt av forordning).

Sak T-72/95: Søksmål anlagt 28. februar 1995 av Comafrica SpA mfl mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-145/95: Søksmål anlagt 10. juli 1995 av PRODEREC - Formação e Desenvolvimento de Recursos
Humanos, ACE - mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-151/95: Søksmål anlagt 20. juli 1995 av INEF - Instituto Europeu de Formação Profissional, Lda
- mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-152/95: Søksmål anlagt 24. juli 1995 av Odette Nicos Petrides Co Inc. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 268 av 14.10.1995.
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