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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.556 - Zeneca/Vanderhave)

1. Kommisjonen mottok 1.3.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Zeneca Limited og Coop-
erative Suiker Unie U.A. overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over Zeneca Vanderhave BV, et nyopprettet foretak der de vil slå sammen sin respektive
virksomhet innen frø.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Zeneca Limited: agrokjemikalier og frø samt legemidler,

- Cooperative Suiker Unie: sukker, frø, frukt og grønnsaker samt krydder.

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 70
av 8.3.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.556 - Zeneca/Vanderhave, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

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

96/EØS/12/01

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 14.3.1996

 00

Nr.12/

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.697 - Lockheed Martin Corporation/Loral Corporation)

1. Kommisjonen mottok 30.1.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Lockheed Martin Corpora-
tion (USA) overtar enekontroll over Loral Corporation (USA). Kommisjonen erklærte 20.2.1996
meldingen for ufullstendig. Etter at meldingen er gjort fullstendig, er den effektive dato for
meldingen 26. februar 1996.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Lockheed Martin: entreprenørvirksomhet på forsvarsområdet, særlig innen luftfart, romraketter
og strategiske raketter, elektronikk, informasjons- og teknologitjenester, samt innen energi,
materialer og miljø,

- Loral: levering av avanserte elektronikksystemer, komponenter og utstyr, særlig innen
elektronisk krigføring, opplæring og simulasjon, taktiske våpen, kommando- og
kontrollsystemer, kommunikasjons- og etterretningssystemer, systemintegrasjon samt
kommunikasjons- og romsystemer.

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 68
av 6.3.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.697 - Lockheed Martin Corporation/Loral Corporation, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.705 - Deutsche Telekom/SAP-S)

1. Kommisjonen mottok 28.2.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Deutsche Telekom AG overtar
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over SAP Solutions GmbH,
som tidligere var under SAP AGs enekontroll, ved kjøp av verdipapirer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Deutsche Telekom: telekommunikasjonstjenester,

- SAP AG: utvikling av programvare og overdragelse av bruksrettigheter til programvare,

- SAP-S: utvikling av brukerprogramvare og andre edb-tjenester.

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

96/EØS/12/02
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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 70
av 8.3.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.705 - Deutsche Telekom/SAP-S, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.

Melding om en prisavtale for bøker i det tyskspråklige område
(Sak nr. IV/34.657 Sammelrevers)

1. Forlagene MANZsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Nomos Verlagsgesellschaft og
Droemersche Verlagsgesellschaft Th. Knaur Nachf. ga 18. mars 1993 Kommisjonen melding i
henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1) om en avtale om fastsettelse av utsalgspriser på
trykkeriprodukter i Tyskland og Østerrike (“Sammelrevers”). En rekke andre forlag med virksomhet
i Tyskland og Østerrike sluttet seg til meldingen 7. oktober 1993.

2. Meldingen gjelder avtaler mellom tyske forlag og østerrikske bokhandlere, mellom Østerrikske
forlag og tyske bokhandlere samt mellom tyske forlag og tyske bokhandlere og østerrikske forlag
og østerrikske bokhandlere. Inngåelsen av avtaler om fastsettelse av utsalgspris og kontrollen med
dem foretas sentralt av særlige agenter (“Preisbindungstreuhänder”). Prisfastsettelsen for sju tyske
storforlag (“Einzelreverse”) skjer atskilt etter en annen framgangsmåte enn den som gjelder for
“Sammelrevers”.

3. Generaldirektoratet for konkurranse utstedte 29. juli 1994 en administrativ uttalelse (“comfort
letter”) som innebar et midlertidig unntak for “Sammelrevers”-ordningen med hensyn til anvendelse
av forbudet mot konkurransebegrensende avtaler i EF-traktatens artikkel 85 nr. 1, fram til 30. juni
1996. En ytterligere administrativ uttalelse ble utstedt 6. januar 1995 med hensyn til “Einzelrevers”,
på samme vilkår som for “Sammelrevers”. Uttalelsene var et resultat av en foreløpig undersøkelse
og hadde til formål å ivareta de berørte parters rettssikkerhet. De representerer ikke Kommisjonens
endelige standpunkt med hensyn til om vilkårene for unntak etter EF-traktatens artikkel 85 nr. 3 er
oppfylt. Dette vil bli gjenstand for et formelt kommisjonsvedtak som er under forberedelse.

4. Kommisjonen gir interesserte parter mulighet til å framlegge merknader til disse ordningene for
fastsettelse av utsalgspriser på bøker, kalt “Sammelrevers” og “Einzelrevers”. Merknadene omfattes
av bestemmelsene om taushetsplikt i artikkel 20 i forordning nr. 17/62. Merknadene må sendes til
Kommisjonen senest 30 dager etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 54 av
23.2.1996. De kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 04) eller med post, med
referanse IV/34.657 Sammelrevers, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C
200, rue de la Loi
B-1040 Brussel

96/EØS/12/04
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96/EØS/12/05Melding om en avtale om terminalavgifter (REIMS)
(Sak nr. IV/35.849 - REIMS)

Kommisjonen mottok i desember 1995 melding om en avtale inngått 13. desember 1995 om
terminalavgifter etter REIMS-systemet (vederlag for lovpliktig postlevering over landegrensene) med
sikte på undersøkelse etter konkurransereglene. Terminalavgifter er vederlag som anvendes mellom
offentlige postforetak for levering av innkommende post fra utlandet.

Partene i avtalen er følgende postforetak: det østerrikske postverk, La Poste/De Post (Belgia), det danske
postverk, det finske postverk, Posten AB (Sverige), La Poste (Frankrike), Deutsche Post AG (Tyskland),
det greske postverk ELTA, The Post Office (Storbritannia), An Post (Irland), Ente Poste Italiane (Italia),
Entreprise des Postes & Télécommunications (Luxembourg), PTT Post BV (Nederland), CTT Correios
de Portugal S.A., det norske postverk og det islandske postverk.

Offentlige og private foretak som driver lovpliktig og generell postlevering kan tiltre avtalen, forutsatt
at de er pålagt eller forplikter seg til å yte denne tjenesten overfor de øvrige avtalepartene (se EFT
nr. C 42 av 14.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den aktuelle avtalen.
Merknadene vil i samsvar med artikkel 20 i forordning nr. 17/62 være undergitt taushetsplikt. Merknadene
må være Kommisjonen i hende senest 30 dager etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EF-Tidende,
og være merket IV/35.849 - REIMS.

Merknadene sendes til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV),
Directorate for Information, Communication and Multimedia
200, rue de la Loi
B-1040 Brussel
faksnr.: +32 2 296 98 19

Kunngjøring i henhold til artikkel 12 nr. 2 i rådsforordning
(EØF) nr. 4056/86 og artikkel 12 nr. 2 i rådsforordning (EØF)

nr. 1017/68 om sak nr. IV/35.680 - Baltic Liner Conference Agreement

Finncarriers Oy Ab og Poseidon Schiffahrt AG sendte 11. august 1995 en anmodning til Kommisjonen
i henhold til artikkel 12 nr. 1 i rådsforordning (EØF) nr. 4056/86 om unntak etter EF-traktatens artikkel
85 nr. 3 med hensyn til linjekonferanseavtalen Baltic Liner Conference Agreement. I samsvar med
artikkel 4 nr. 8 i kommisjonsforordning (EØF) nr. 4260/88 ble søkerne 15. august 1995 underrettet om
at Kommisjonen også vil undersøke avtalen etter bestemmelsene i rådsforordning (EØF) nr. 1017/68
om nærmere regler for anvendelse av traktatens artikkel 85 og 86 innen transport med jernbane, på vei
og innlands vannvei (se EFT nr. C 44 av 16.2.1996 for nærmere opplysninger).

Denne kunngjøring gis i samsvar med artikkel 12 i forordning (EØF) nr. 4056/86 og artikkel 12 i
forordning (EØF) nr. 1017/68. Kommisjonen har ennå ikke tatt standpunkt til om traktatens artikkel 85
nr. 3 får anvendelse på den aktuelle avtalen. I samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EØF) nr.
4056/86 og artikkel 12 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1017/68 innbyr Kommisjonen interesserte parter til
å sende sine merknader innen 30 dager etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EF-Tidende, med
referanse IV/35.680, til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV),
Directorate D “Services”
200, rue de la Loi
B-1040 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 98 12

96/EØS/12/06
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.677 - Skanska Fastigheter/Securum Förvaltning)

Kommisjonen vedtok 8.1.1996 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 (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.686 - Nokia/Autoliv)

Kommisjonen vedtok 5.2.1995 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 (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.692 - Elektrowatt/Landis & Gyr)

Kommisjonen vedtok 12.2.1996 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 (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

96/EØS/12/07

(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 at en meldt transaksjon ikke omfattes av
forordningen om foretakssammenslutninger

(Sak nr. IV/M.673 - Channel Five)

Kommisjonen vedtok 22.12.1995 at ovennevnte meldte transaksjon ikke kommer inn under virkeområdet
for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1) om foretakssammenslutninger, fordi den ikke utgjør en
foretakssammenslutning som definert i artikkel 3 i nevnte forordning. Vedtaket er gjort på grunnlag av
forordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav a). 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-1040 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om at en meldt transaksjon ikke omfattes av
forordningen om foretakssammenslutninger

(Sak nr. IV/M.681 - RB of Scotland/Bank of Ireland)

Kommisjonen vedtok 5.2.1996 at ovennevnte meldte transaksjon ikke kommer inn under virkeområdet
for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1) om foretakssammenslutninger, fordi den ikke overskrider
tersklene fastsatt i artikkel 1 nr. 2 i nevnte forordning. Vedtaket er gjort på grunnlag av forordningens
artikkel 6 nr. 1 bokstav a). 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-1040 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Statsstøtte
C 21/94 (ex N 415/93)

Italia

Kommisjonen har underrettet den italienske regjering om at den har vedtatt å avslutte saksbehandlingen
fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til støtte som Italia har besluttet å gi til fiskerinæringen
i regionen Abruzzi (se EFT nr. C 42 av 14.2.1996 for nærmere opplysninger).

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

96/EØS/12/10
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Fellesskapets rammebestemmelser for statsstøtte til
forskning og utvikling

Kommisjonen har offentliggjort en revidert utgave av Fellesskapets rammebestemmelser for statsstøtte
til forskning og utvikling, der det tas hensyn til den senere utvikling og de erfaringer som er gjort i de
senere år (se EFT nr. C 45 av 17.2.1996 for nærmere opplysninger).

Retningslinjer for statsstøtte til investeringer i bearbeiding og
markedsføring av landbruksvarer

Kommisjonen har godkjent retningslinjer og formålstjenlige tiltak som skal framlegges for medlemsstatene
i henhold til EF-traktatens artikkel 93 nr. 1 med hensyn til statsstøtte til investeringer i bearbeiding og
markedsføring av landbruksvarer (se EFT nr. C 29 av 2.2.1996 for nærmere opplysninger).

Statsstøtte: subsidierte kortsiktige lån til landbruksnæringen

Kommisjonen har godkjent en melding som vil bli oversendt medlemsstatene i samsvar med EF-traktatens
artikkel 93 nr. 1 om subsidierte kortsiktige lån til landbruksnæringen (“crédits de gestion”) (se EFT nr.
C 44 av 16.2.1996 for nærmere opplysninger).

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

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent tildeling av støtte til et oppdrettsanlegg for ørret i Mecklenburg-Vorpommern,
Tyskland, statsstøttenr. NN 68/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en FOU-ordning for Luxembourg, statsstøttenr. N 60/95 (se EFT nr. C 53
av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent miljøstøtte til to stålforetak med virksomhet innenfor rammen av EKSF i
Flandern, Belgia, statsstøttenr. N 285/95 and N 297/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et forslag til endring av loven om Fiskeribanken i Danmark, statsstøttenr.
N 526/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en ordning som omfatter statsgarantier til skipsbygging i Sverige, statsstøttenr.
N 370/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en utvidelse av områdene som mottar støtte fra SOFIREM og FIBM, til
også å omfatte kantonen Graulhet i departementet Tarn, Frankrike, statsstøttenr. N 763/95 (se EFT nr.
C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent utviklingsbistand gitt av Tyskland til Kina i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i
det sjuende direktiv om støtte til skipsbygging, statsstøttenr. N 688/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til bygging av fiskefartøyer i Spania, statsstøttenr. NN 119/95 (se
EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent en eksportgarantiordning til utvikling av små og mellomstore bedrifter i
Storbritannia, statsstøttenr. N 839/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent at Luigi Orlando-verftet i Livorno, Italia, kjøpes opp av ledelsen, slik at
arbeidere som har krav på vederlag for oppsigelse, kan omdanne midlene til et samvirke, statsstøttenr.
N 546/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent utbetaling av tredje rate av investeringsstøtten til Volkswerft i Stralsund,
Tyskland, statsstøttenr. N 801/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning innført av Spania til støtte for forskningsarbeid utført av
foretak etablert i Cataluña, statsstøttenr. N 640/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent endringer i AIDE-tiltaket for investering med sikte på opprettelse av
arbeidsplasser, til fordel for foretak i visse regioner som er berettiget til regionalstøtte i Wallonia, Belgia,
statsstøttenr. N 361/94 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent endringer i AIDE-tiltaket for investering med sikte på opprettelse av
arbeidsplasser, til fordel for foretak i visse regioner som er berettiget til regionalstøtte i Wallonia, Belgia,
statsstøttenr. N 372/94 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et støttetiltak som tar sikte på økonomisk fornyelse og omstilling til ny
virksomhet i det tidligere stålproduksjonsområdet Meuse/Vesdre i Belgia, statsstøttenr. N 766/94 (se
EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).
Kommisjonen har godkjent fritak for selskapsskatt i fem år for små og mellomstore bedrifter i visse
landdistrikter i Frankrike, statsstøttenr. N 493/95 - tiltak nr. 1 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent fritak for arbeidsgiveravgift for den fjerde til den femtiende arbeidstaker for
foretak i visse landdistrikter i Frankrike, statsstøttenr. N 493/95 - tiltak 2 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent ekstraordinær avskriving av industri- og forretningsbygg for små og
mellomstore bedrifter i visse landdistrikter i Frankrike, statsstøttenr. N 493/95 - tiltak 3 (se EFT nr. C 53
av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent høyere skattekredittsatser for forskning og utvikling for små og mellomstore
bedrifter i visse landdistrikter i Frankrike, statsstøttenr. N 493/95 - tiltak 4 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent fortsatt anvendelse av en rekke støtteordninger for den tyske
skipsbyggingsindustrien i 1995, statsstøttenr. N 536/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har besluttet å avslutte saksbehandlingen med hensyn til to danske innsamlings- og
disponeringssystemer for batterier/akkumulatorer som inneholder bly og kadmium, fordi ordningene
ikke innebærer statsstøtte som definert i traktatens artikkel 92 nr. 1, statsstøttenr. N 539/95 (se EFT nr.
C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et kapitalfond til støtte for nyetablering av bedrifter i Belgia, statsstøttenr.
N 569/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til teleselskapet ITALTEL Società Italiana Telecomunicazioni
S.p.A., til støtte for tre ulike forskningsprosjekter, statsstøttenr. N 808/95, N 809/95 og N 810/95 (se
EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent tiltak til fremme av nye produkter og ny produksjonsteknologi i Sachsen,
Tyskland, statsstøttenr. N 928/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et finansieringsprosjekt innen nyskapende teknologi i Sachsen, Tyskland,
statsstøttenr. N 929/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et regionalt utviklingsprogram til fremme av sysselsetting og investeringer
i små og mellomstore bedrifter i Murcia, Spania, statsstøttenr. N 421/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent den tyske FoU-støtten “Biodiesel i sårbare miljøer” i Mecklenburg-
Vorpommern, statsstøttenr. N 53/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til bedring av vilkårene for bearbeiding og markedsføring av
landbruks- og fiskerivarer, statsstøttenr. N 500/B/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til styrking av produksjonsstrukturene i Portugal, statsstøttenr.
N 906/95 (se EFT nr. C 53 av 22.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til skipsbyggingsindustrien i Italia, statsstøttenr. N 50/95 (se EFT
nr. C 55 av 24.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til skipsbyggingsindustrien i Portugal, statsstøttenr. N 232/95 (se
EFT nr. C 55 av 24.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en plan for omstrukturering og omlegging av skipsverftet Linsnave i Portu-
gal, statsstøttenr. N 96/95 (se EFT nr. C 55 av 24.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent særlig skipsbyggingsstøtte i Frankrike i form av støtte til bedring av
ordretilgangen og FoU-støtte, statsstøttenr. N 365/95 (se EFT nr. C 55 av 24.2.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har besluttet at det i sikkerhetsstillelsen gitt til McTay Marine-verftet i Storbritannia ikke
er noe støtteelement som kommer inn under den øvre grense for produksjonsstøtte fastsatt i det sjuende
direktiv om støtte til skipsbygging, statsstøttenr. N 721/95 (se EFT nr. C 55 av 24.2.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til fremme av næringslivet med sikte på regionalutvikling i Andalucia,
Spania, statsstøttenr. N 348/95 (se EFT nr. C 55 av 24.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent fransk støtte til selskapet Bull SA til utvikling av en ny generasjon
informasjonssystemer beregnet på å muliggjøre helinteraktiv kommunikasjon mellom organisasjoner
og foretak og deres kunder, innenfor rammen av Eureka-programmet 606 Acropol, statsstøttenr.
NN 131/95 (se EFT nr. C 55 av 24.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en rammeordning for støtte under fellesskapsinitiativet LEADER II med
hensyn til tilskudd og rentetilskudd til små foretak i landdistriktene i Spania, statsstøttenr. N 965/95 (se
EFT nr. C 55 av 24.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en nederlandsk tilskuddsordning for mannskaper på fartøyer som definitivt
tas ut av drift, statsstøttenr. N 897/95 (se EFT nr. C 55 av 24.2.1996 for nærmere opplysninger).
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Innbydelse til innsending av forslag - åpen konkurranse

Utvelging av et nett av rundt 50 rådgivere til forsøksprosjektet Euromanagement-Environment

Utredning av metoder som kan lette små og mellomstore bedrifters deltakelse i en miljøstyrings- og
miljørevisjonsordning (EMAS) (forordning (EØF) nr. 1836/93)

Kommisjonen har til hensikt å inngå avtale med rundt 50 rådgivere i forbindelse med et forsøksprosjekt
som skal gjennomføres i alle medlemsstater i EU og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (se
EFT nr. C 49 av 20.2.1996 for nærmere opplysninger).

Forslagene sendes til Kommisjonen innen 10. april 1996 som rekommandert brev. Forslagene legges i
en forseglet indre konvolutt merket “Appel á proposition no...; Euromanagement-Environment - á ne
pas ouvrir par le service du courrier”, som igjen legges i en forseglet ytre konvolutt, og sendes til
følgende adresse:

European Commission
DG XXIII
c/o Mr. Tonnie De Koster
AN 80 - 4/42
200 rue de la Loi
B-1049 Brussel

Prognoser for stålsektoren for første halvår av 1996
og for 1996 som helhet

Kommisjonen har i EFT nr. C 38 av 10.2.1996 offentliggjort prognoser for stålsektoren for første halvår
av 1996 og for 1996 som helhet. Det forventes en fortsatt positiv økonomisk utvikling i Fellesskapet i
1996, selv om den økonomiske vekst forventes å bli lavere enn i 1994 og 1995.

Følgene av nedgangen i stålproduksjonen i andre halvår av 1995, forårsaket av lavere etterspørsel etter
stål og en negativ prisutvikling for stålprodukter, vil også berøre stålforbruket på begynnelsen av dette
året, ettersom forhandlere og enkelte forbrukere fortsatt har store lagerbeholdninger. En viss bedring
bør imidlertid finne sted i løpet av andre halvår, selv om resultatene for 1996 sett under ett ikke ventes
å bli stort bedre enn for 1995 (se ovennevnte EFT for nærmere opplysninger).

Ruteflyging
Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i samsvar med artikkel 4 nr.

1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til
ruteflyging mellom Castres Mazamet og Lyon (Satolas) og mellom

Rodez og Lyon (Satolas)

Frankrike har i samsvar med 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 innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse på rutene mellom Castres Mazamet og Lyon (Satolas) og mellom Rodez og
Lyon (Satolas). Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 322 av 2.12.1995 (se EFT nr. C 43 av 15.2.1996 for nærmere
opplysninger.

96/EØS/12/17
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Anbudene skal sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, tidligst én måned og senest fem uker
fra dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til følgende adresse:

Chambre de commerce et d´industrie de Castres,
BP 217,
F-81101 Castres

tel. (+33) 63 72 81 81
faks. (+ 33) 63 72 81 99

Ruteflyging
Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i samsvar med

artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med
hensyn til ruteflyging mellom Clermont-Ferrand og Marseille

Frankrike har i samsvar med 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 innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse på ruten mellom Clermont-Ferrand og Marseille. Vilkårene knyttet til den
aktuelle forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr.
C 350 av 30.12.1995 (se EFT nr. C 43 av 15.2.1996 for nærmere opplysninger).

Anbudene skal sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, tidligst én måned og senest fem uker
fra dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til følgende adresse:

Chambre de commerce et d´industrie de Clermont-Ferrand-Issoire
aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat
BP 1
F-63510 Aulnat

Ruteflyging
Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i samsvar med artikkel 4 nr.

1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til
ruteflyging mellom Pau og Madrid

Frankrike har i samsvar med 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 innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse på ruten mellom Pau og Madrid. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 240 av 15.9.1995
(se EFT nr. C 43 av 15.2.1996 for nærmere opplysninger.

Anbudene skal sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, tidligst én måned og senest fem uker
fra dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til følgende adresse:

Chambre de commerce et d´industrie de Pau
aéroport de Pau-Pyrénées
F-64230 Uzein
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96/EØS/12/22Ruteflyging
Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i samsvar med artikkel 4 nr.

1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til
ruteflyging mellom Clermont-Ferrand og Lyon (Satolas)

Frankrike har i samsvar med 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 innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse på ruten mellom Clermont-Ferrand og Lyon (Satolas). Vilkårene knyttet til
den aktuelle forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende
nr. C 350 av 30.12.1995 (se EFT nr. C 43 av 15.2.1996 for nærmere opplysninger).

Anbudene skal sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, tidligst én måned og senest fem uker
fra dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til følgende adresse:

Chambre de commerce et d´industrie de Clermont-Ferrand-Issoire
aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat
BP 1
F-63510 Aulnat

Ruteflyging
Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i samsvar med artikkel 4 nr.

1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til
ruteflyging mellom Clermont-Ferrand og Nice

Frankrike har i samsvar med 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 innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse på ruten mellom Clermont-Ferrand og Nice. Vilkårene knyttet til den aktuelle
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 350
av 30.12.1995 (se EFT nr. C 43 av 15.2.1996 for nærmere opplysninger).

Anbudene skal sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, tidligst én måned og senest fem uker
fra dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til følgende adresse:

Chambre de commerce et d´industrie de Clermont-Ferrand-Issoire
aéroport de Clermont-Ferrand-Aulnat
BP 1
F-63510 Aulnat

Ruteflyging
Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i samsvar med artikkel 4
nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til

ruteflyging mellom Pau og Clermont-Ferrand

Frankrike har i samsvar med 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 innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse på ruten mellom Pau og Clermont-Ferrand. Vilkårene knyttet til den aktuelle
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 240
av 15.9.1995 (se EFT nr. C 43 av 15.2.1996 for nærmere opplysninger).
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Anbudene skal sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, tidligst én måned og senest fem uker
fra dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til følgende adresse:

Chambre de commerce et d´industrie de Pau
aéroport de Pau-Pyrénées
F-64230 Uzein

Melding fra den franske regjering med hensyn til
europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om

vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og
utvinning av hydrokarboner(1)

Kommisjonen har i EFT nr. C 142 av 14.2.1996 offentliggjort en kunngjøring vedrørende søknad om
enekonsesjon til leting etter olje og gass i konsesjonsområdet Ecury-sur-Coole.

Midland Madison Petroleum Company har ved søknad av 15. november 1995 anmodet om enekonsesjon
for en femårsperiode til å lete etter olje og gass i konsesjonsområdet Ecury-sur-Coole (se ovennevnte
EFT for nærmere opplysninger).

Fristen for å inngi konkurrerende søknad er 90 dager etter offentliggjøring av denne kunngjøring i
EF-Tidende.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til følgende adresse:

Ministry for Industry (Directorate-General for Energy and
Raw Materials, Directorate for Oil and Gas, Department
for the Conservation of Oil and Gas Resources),
99, rue de Grenelle
F-75353 Paris 07 SP
Faksnr.: +33 1 43 18 48 67

(1) EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 3, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 25 av 8.7.1995, s. 2.

 Referansenummer for melding om eksport av visse
farlige kjemikalier

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 offentliggjort en liste
med referansenummer for kjemikalier som er underlagt forbud eller strenge begrensninger, eksportert i
tidsrommet fram til desember 1995 (se EFT nr. C 35 av 8.2.1996 for nærmere opplysninger).
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96/EØS/12/27

Kode Katalognr.     Tittel Vedtatt av OversendtAntall
Kommi- Rådet sider
sjonen

(1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.

COM(95) 729 CB-CO-95-763-EN-C(1)

COM(95) 720 CB-CO-95-751-EN-C

COM(96) 3 CB-CO-96-006-EN-C

COM(96) 8 CB-CO-96-012-EN-C

COM(96) 16 CB-CO-96-019-EN-C

COM(95) 661 CB-CO-95-753-EN-C

COM(96) 20 CB-CO-96-021-EN-C

COM(96) 27 CB-CO-96-026-EN-C

COM(95) 545 CB-CO-95-603-EN-C

COM(96) 19 CB-CO-96-050-EN-C

Forslag til en rådsforordning om fastsettelse
av vilkårene for adgang til å drive innen-
lands persontransport på vei i en medlems-
stat for transportører som ikke er hjemme-
hørende i vedkommende stat

Endret forslag til et rådsdirektiv om endring
av direktiv 85/337/EØF om vurdering av
visse offentlige og private prosjekters
miljøpåvirkninger

EURES (Den europeiske arbeidsformid-
ling) - Rapport for perioden 1994 - 1995

Melding fra Kommisjonen til Europa-
parlamentet, Rådet, Den økonomiske og
sosiale komité og Regionkomiteen
(Delårsrapport med vurdering av Helios II-
programmet)

Kommisjonens uttalelse i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d)
om Europaparlamentets endringer til
Rådets felles innstilling med hensyn til
forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om Fellesskapets retningslinjer
for utvikling av transeuropeiske
transportnett

Forslag til et europaparlaments- og råds-
direktiv om rettslig vern av bioteknologiske
oppfinnelser

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet - samarbeid mellom
myndigheter om gjennomføring av
regelverket for det indre marked -
framdriftsrapport

Kommisjonens uttalelse i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d)
om Europaparlamentets endring til Rådets
felles innstilling med hensyn til forslag til
et europaparlaments- og rådsdirektiv om
endring av direktiv 89/647/EØF med
hensyn til vedkommende myndigheters
godkjenning av avtaler om nettoposisjoner

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om felles rammebestemmelser
for generelle tillatelser og individuelle
lisenser på området telekommunikasjons-
tjenester

Grønnbok om revisjon av rådsforordning
(EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med
foretakssammenslutninger

12.1.1996 15.1.1996 27

18.1.1996 18.1.1996 13

19.1.1996 22.1.1996 33

23.1.1996 24.1.1996 16

24.1.1996 24.1.1996 64

13.12.1995 25.1.1996 43

29.1.1996 29.1.1996 62

29.1.1996 29.1.1996 8

14.11.1995 30.1.1996 39

31.1.1996 2.2.1996 50

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 15.1. - 2.2.1996

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner
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