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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende25.1.1996 Nr.4/01

EØS-ORGANER
 EØS-KOMITEEN

Melding av 22. november 1995 om ikrafttredelse for
EØS-komiteens beslutning nr. 19/95, 25/95, 36/95, 56/95 og 61/95

1. EØS-komiteen mottok de siste meddelelser i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 for følgende
beslutninger:

- EØS-komiteens beslutning nr. 19/95 av 5. april 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
IV (Energi), og

- EØS-komiteens beslutning nr. 25/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XI (Telekommunikasjonstjenester) og vedlegg XIV (Konkurranseregler),

henholdsvis 14. og 28. juli 1995. Disse beslutningene trådte dermed i kraft 1. september 1995.

2. EØS-komiteen mottok de siste meddelelser i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 for følgende
beslutninger:

- EØS-komiteens beslutning nr. 56/95 av 18. juli 1995 om utvidelse av anvendelsesområdet
for beslutning nr. 11 til 23/95 til også å omfatte Fyrstedømmet Liechtenstein, og

- EØS-komiteens beslutning nr. 61/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens vedlegg
XX (Miljø),

31. oktober 1995. Disse beslutningene trådte dermed i kraft 1. november 1995.

3. EØS-komiteen mottok de siste meddelelser i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 for følgende
beslutning:

- EØS-komiteens beslutning nr. 36/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens protokoll
31 (Samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter)

13. november 1995. Denne beslutningen trer dermed i kraft 1. januar 1996.

EØS-komiteens formann

E. Berg
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.672 - BP/Sonatrach)

1. Kommisjonen mottok 10.1.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene BP Exploration (In Salah)
Limited, som tilhører gruppen British Petroleum (BP), og Sonatrach, som kontrolleres av den
algeriske stat, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak, med virksomhet innen forskning,
letevirksomhet og markedsføring i tilknytning til algerisk naturgass.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- BP: olje- og gassvirksomhet, herunder letevirksomhet, utvinning, raffinering, markedsføring
og transport, samt produksjon og markedsføring av petrokjemiske og andre beslektede
produkter,

- Sonatrach: olje- og gassvirksomhet, herunder letevirksomhet, utvinning, raffinering,
markedsføring og transport.

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 13
av 18.1.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.672 - BP/Sonatrach, 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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(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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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.692 - Elektrowatt/Landis & Gyr)

1. Kommisjonen mottok 10.1.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Elektrowatt AG, som
kontrolleres av CS Holding AG, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over Landis & Gyr AG, ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 21.12.1995.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Elektrowatt AG: produksjon, distribusjon og handel innen elektrisitet, ingeniørvirksomhet,
fast eiendom, kontrollsystemer for forretningsbygg og sikkerhetssystemer,

- Landis & Gyr AG: kontrollsystemer for forretningsbygg og boliger, fordelingsverk for selskaper
i energisektoren, drift av telefonautomater, visuelle sikkerhetsinnretninger.

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 13
av 18.1.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.692 - Elektrowatt/Landis & Gyr, 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

96/EØS/4/03
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Anmodning om ny vurdering av forpliktelse overfor Kommisjonen
(Sak nr. IV/M.269 - Shell/Montecatini)

1. Shell Petroleum N.V. (Shell) og Montedison Nederland N.V. (Montedison) sendte 22.12.1995 en
anmodning til Kommisjonen, der de ber om å bli fritatt for forpliktelsen de har påtatt seg i saken
nevnt ovenfor med hensyn til teknologi på området polypropylen (PP).

2. Den planlagte sammenslutningen mellom Shells og Montedisons polyolefinvirksomhet i ett foretak
(Montell) ble 8.6.1994 erklært forenlig med det felles marked av Kommisjonen, med forbehold
for visse vilkår som skulle sikre at partene overholdt visse forpliktelser de hadde påtatt seg(1).
Disse forpliktelsene hadde som formål å sikre at Royal Dutch/Shell Group ikke skulle knyttes til
de to ledende virksomhetene innen PP-teknologi, nemlig Spheripol for Montedison og Unipol for
Shell Oil/Union Carbide Corporation (UCC), som følge av opprettelsen av Montell. Montedisons
virksomhet innen PP-teknologi skulle derfor holdes utenfor Montell, ved at den ble overført til et
selskap under Montedisons enekontroll.

3. Partene forbeholdt seg retten til å anmode Kommisjonen om å foreta en ny vurdering av samtlige
eller enkelte av forpliktelsene med hensyn til PP-teknologi (nr. 118 i vedtaket), og Kommisjonen
bekreftet at den var villig til å foreta en slik vurdering i samsvar med Fellesskapets konkurranseregler
(nr. 121 i vedtaket).

4. I en overenskomst inngått mellom Den føderale handelskommisjon i USA (FTC) og Shell og
Montedison, forpliktet Shell Oil seg til å oppgi sin PP-virksomhet samt sine interesser i Unipols/
SHACs teknologivirksomhet. FTC godkjente 26.12.1995 Shell Oils planer om å overføre sin PP-
virksomhet til UCC. Avtalen omfatter overføring til UCC av alle aktiva som er nødvendige for
driften av Shell Oils virksomhet innen PP-teknologi og SHAC-katalysatorer, rettighetene til visse
patenter, lisenser, forskningsavtaler og andre nødvendige avtaler, samt rettighetene til varemerket
“SHAC” for Shell Oils PP-teknologi. I tillegg har Shell Oil forpliktet seg til å selge
polypropylenmonomer til UCC i tre år etter overføringen.

5. Som følge av Shell Oils avtale med UCC, har Shell og Montedison anmodet Kommisjonen om å
frita dem for forpliktelsen med hensyn til PP-teknologi fastsatt i nr. 116 i Kommisjonens vedtak,
med den begrunnelse at argumentene for forpliktelsen er bortfalt og at en gjeninnføring av
Montedisons PP-teknologi i Montell ikke lenger vil føre til at Royal Dutch/Shell Group knyttes til
de to ledende virksomhetene innen PP-teknologi, slik Kommisjonen opprinnelig påpekte.

6. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til anmodningen for
Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 13
av 18.1.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.269 - Shell/Montecatini, 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

96/EØS/4/04
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.567 - Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water)

Kommisjonen vedtok 21.12.1995 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 ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.664 - GRS Holding)

Kommisjonen vedtok 11.12.1995 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 ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.666 - Johnson Controls/Roth Frères)

Kommisjonen vedtok 5.12.1995 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

96/EØS/4/07

96/EØS/4/06



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 25.1.1996

 00

Nr.4/

Tilbakekalling av melding om en planlagt foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.680 - Kværner/Amec)

Partene bak meldingen vedtok 22.12.1995 å utsette gjennomføringen av den planlagte foretakssammen-
slutningen meldt(1) i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(2), og har derfor tilbakekalt
meldingen.

Vedtak om at en meldt transaksjon ikke kommer inn under
forordningen om foretakssammenslutninger
(Sak nr. IV/M.544 - Unisource/Telefónica)

Kommisjonen vedtok 6.11.1995 at ovennevnte meldte transaksjon ikke kommer inn under virkeområdet
for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(2) om foretakssammenslutninger, fordi den ikke utgjør en
foretakssammenslutning som definert i forordningens artikkel 3. 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

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot støtte som den belgiske regjering har til hensikt å
tildele Ford Werke AG i forbindelse med et investeringsprosjekt i Genk, statsstøttenr. N 241/95 (se EFT
nr. C 5 av 10.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning innført av Spania til fremme av forskning utført av foretak
etablert i Comunidad Autónoma de La Rioja, statsstøttenr. N 445/94 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte gitt innenfor rammen av fellesskapsinitiativet for omstrukturering
av fiskernæringen (Pesca) på Kanariøyene, statsstøttenr. (N) 247/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte for å dekke tap i forbindelse med en midertidig stans i alt
fiske som følge av en koleraepidemi, statsstøttenr. (NN) 8/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent forlengelse av en spansk støtteordning til fremme av forskning utført av
foretak i Baskerland, statsstøttenr. N 606/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i det sjuende direktiv om statsstøtte til
skipsbyggingsindustrien vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot et nederlandsk utviklingsbistandsprosjekt i
India som omfatter levering av et mudringsfartøy til Dredging Corporation of India, statsstøttenr. N
629/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere opplysninger).

96/EØS/4/08

96/EØS/4/09

96/EØS/4/10

(1) Se EFT  nr. C 325 av 6.12.1995, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 47 av 7.12.1995.

(2) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Kommisjonen har vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot at Det forente kongerike yter regional
investeringsstøtte til Sterling Tubes Ltd, en produsent av rustfrie stålrør, statsstøttenr. N 661/95 (se EFT
nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i det sjuende direktiv om statsstøtte til
skipsbyggingsindustrien vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot et nederlandsk utviklingsbistandsprosjekt i
Tunisia, statsstøttenr. N 674/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning til fremme av sysselsettingen i Ceuta, statsstøttenr.
N 895/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et tilskudd fra Det forente kongerikes regjering til Union Railways Limited.
Støtten gis for at selskapet skal kunne utføre ytterligere konstruksjons- og ingeniørarbeid, kjøpe opp
eiendom berørt av veiplanene i tilknytning til tunnelforbindelsen under Den engelske kanal og overholde
byggeplanen, statsstøttenr. N 172/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent at den italienske regjering gir statsgaranti til jernbaneselskapet Ferrovie
dello Stato, med det formål å utvikle og omstrukturere selskapet samt skaffe de nødvendige midler til
administrasjon, infrastrukturutbygging og vedlikehold i 1995, i samsvar med gjeldende fellesskapsregler,
statsstøttenr. NN 131/94 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et nederlandsk forskningsfond for engrosnæringen, statsstøttenr. N 535/94
(se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har på grunnlag av EF-traktatens artikkel 92 nr. 3 bokstav b) godkjent et støtteforslag fra
italienske myndigheter til fordel for S.G.S. Thomson Microelectronics S.r.l., til støtte for et
forskningsprosjekt innenfor rammen av EUREKA, statsstøttenr. N 815/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996
for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning som gjelder investeringsstøtte for små og mellomstore
bedrifter i Mecklenburg-Vorpommern, statsstøttenr. N 627/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent retningslinjer framlagt av Østerrike for tildeling av investeringssttøtte i
landbruks- og akvakulturnæringene, statsstøttenr. N 445/D/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent nederlandsk støtte til fremme av forskningssamarbeid mellom selskapet
Océ og en rekke leverandører, statsstøttenr. N 762/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til forskning og utvikling på området nye materialer i Bayern,
statsstøttenr. N 773/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent det integrerte forvaltningsprogrammet framlagt av Belgia innenfor rammen
av Pesca-initiativet, statsstøttenr. N 27/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for nye foretak og utvidelse og modernisering av
etablerte foretak i de spesielle tiltaksormådene Bahía de Cádiz og Campo de Gibraltar, statsstøttenr.
N 831/95 (se EFT nr. C 6 av 11.1.1996 for nærmere opplysninger).
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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.

08

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.

95-0380-I

95-0381-I

95-0384-DK

95-0385-DK

95-0386-E

95-0387-E

95-0388-E

95-0389-E

95-0390-E

95-0391-E

95-0392-E

95-0393-I

95-0394-I

95-0399-D

95-0400-D

Forskrift om ajourføring av departementsdekret av
21. mars 1973 om hygienekontroll av emballasje,
beholdere og redskaper beregnet på å komme i kontakt
med næringsmidler eller stoffer til konsum. Innarbeiding
av direktiv 95/3/EF

Forskrift om produksjon og salg av kjøkkensalt

Tekniske spesifikasjoner. Terminalutstyr for
grunntilknytning til ISDN

Tekniske spesifikasjoner. Terminalutstyr for utvidet
tilknytning til ISDN

Tekniske spesifikasjoner for radioutstyr med ekstern eller
intern radiofrekvensforbindelse i hovedsak beregnet på
analoge talesignaler til bruk i den landmobile kommunika-
sjonstjeneste

Tekniske spesifikasjoner for radioteleksutstyr for den
marine mobiltjeneste på MF/HF

Tekniske spesifikasjoner for kortbølgeradioutstyr som kan
brukes i frekvensområdet 25 MHz - 1000 MHz

Forslag til kongelig resolusjon om godkjenning av teknisk
tilleggsinstruks MIE-AEM4 til forskrift om løfte- og
håndteringsutstyr med hensyn til “Brukte motordrevne
mobilkraner”

Utkast til forskrift fra industri- og energidepartementet om
endring av forskrift av 20. september 1985 om bygge-
standarder, typegodkjenning, prøving og kontroll av tanker
til farlig gods

Forskrift om tillegg til forskrift om privat sikkerhet med
hensyn til sikkerhetstiltak

Forskrift om tillegg til lov og forskrift om privat sikkerhet
med hensyn til vaktselskaper

Forskrift om tekniske brannsikringstiltak ved utforming,
installasjon og drift av gassfyrte oppvarmingssystemer

Forskrift om gyldighetsperioden for kalibreringsmerker på
gassmålere med elastiske vegger, utstedt til gjennomføring
av lov nr. 236 av 29. juli 1991 om endring av bestem-
melsene i den sammenfattende lov om mål og vekt

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 303, vedlegg 1:
Dimensjonering av kuletanker med utsnitt til vern mot
skiftende strekkbelastninger på de innvendige hullkanter

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 415:
Virvelskiktfyring i dampkjeler

1.3.1996

1.3.1996

26.2.1996

26.2.1996

26.2.1996

26.2.1996

26.2.1996

26.2.1996

26.2.1996

26.2.1996

26.2.1996

1.3.1996

9.4.1996

5.3.1996

5.3.1996
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Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 451, vedlegg 1:
Anlegg til trykkløs lagring av ammoniakk/vannblandinger
til dampkjelanlegg - lagertanker

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 451, vedlegg 2:
Anlegg til lagring av ammoniakk/vannblandinger i
trykkbeholdere til dampkjelanlegg - lagertanker

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 452, vedlegg 1:
Anlegg til trykkløs lagring av ammoniakk/vannblandinger
til dampkjelanlegg - installasjon, utrustning og drift

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 452, vedlegg 2:
Anlegg til lagring av ammoniakk/vannblandinger i
trykkbeholdere til dampkjelanlegg - installasjon, utrustning
og drift

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 702, vedlegg 1:
Tilleggskrav til TRD 702 for dampkjelanlegg med
vannvarmere i gruppe II med automatisk eller
halvautomatisk kullfyring

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 702, vedlegg 2:
Dampkjelanlegg med vannvarmere i gruppe II -
tilleggskrav

Godkjenningsforskrift BAPT 211 ZV 11/26 GHz for
digitalt radioreléutstyr til den faste radiotjeneste i
frekvensområdet 26 GHz

Kunngjøring om sterkstrøm, avsnitt 113 (serie)

PVC-isolerte kabler med merkespenning til og med
450/750 V

95-0401-D

95-0402-D

95-0403-D

95-0404-D

95-0405-D

95-0406-D

95-0407-D

95-0408-DK

(3) (4)

5.3.1996

5.3.1996

5.3.1996

5.3.1996

5.3.1996

5.3.1996

5.3.1996

14.3.1996

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.

(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.

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