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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.657 - Röhm - Ciba Geigy - TFL Ledertechnik)

Kommisjonen vedtok 22.12.1995 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 (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.662 - Leisure Plan)

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 (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

96/EØS/13/01

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

96/EØS/13/02
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.668 - Philips/Origin)

Kommisjonen vedtok 22.12.1995 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 (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

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

96/EØS/13/03

Uttalelse fra Den rådgivende komité for
foretakssammenslutninger avgitt på komiteens

30. møte 5. juli 1995 om et foreløpig utkast til vedtak i sak IV/M.490 -
Nordic Satellite Distribution

Kommisjonen har i EFT nr. C 63 av 2.3.1996 offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for
foretakssammenslutninger avgitt på komiteens 30. møte 5. juli 1995 om et foreløpig utkast til vedtak i
sak IV/M.490 - Nordic Satellite Distribution. Den rådgivende komité sier seg enig med Kommisjonen i
at opprettelsen av fellesforetaket bør forbys, og at de planlagte tiltakene som er foreslått av partene, ikke
er tilstrekkelige til å gjøre opprettelsen av fellesforetaket forenlig med det felles marked (se ovennevnte
EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak:

Kommisjonsvedtak av 18. oktober 1995 om statsstøtte gitt av Bayern til EKSF-stålforetaket Neue
Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg (statsstøttenr. C 55/94 ex NN 100/94; se EFT
nr. L 53 av 2.3.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 31. oktober 1995 om krav om at den tyske regjering framlegger all dokumentasjon,
informasjon og annet materiale om Volkswagen-gruppens nye investeringsprosjekter i de nye tyske
delstatene og om støtten som planlegges gitt i den forbindelse (statsstøttenr. C 62/91 ex NN 75, 77, 78
and 79/91; se EFT nr. L 53 av 2.3.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 6. februar 1996 om markedsføring av en vare som består av en genmodifisert
organisme, hybride ugressmiddelresistante kålrotrapsfrø (Brassica napus L. oleifera Metzq. MS1Bn x
RF1Bn), i henhold til rådsdirektiv 90/220/EØF (se EFT nr. L 37 av 15.2.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 8. februar 1996 om utnevnelse av medlemmer av Det generelle rådgivende
miljøforum (se EFT nr. L 37 av 15.2.1996 for nærmere opplysninger)

96/EØS/13/04

96/EØS/13/05
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Kommisjonsvedtak av 8. februar 1996 om et felles oppgjør med sikte på utarbeidelse av økonomiske
analyser (se EFT nr. L 38 av 16.2.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 8. februar 1996 om endring av vedtak 82/735/EØF med hensyn til listen over
virksomheter i Bulgaria som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (se EFT nr. C 45 av
17.2.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 8. februar 1996 om endring av rådsvedtak 82/734/EØF med hensyn til listen
over virksomheter i Sveits som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (se EFT nr. C 45 av
17.2.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 12. februar 1996 om endring av kommisjonsvedtak 94/278/EF om utarbeidelse
av en liste over tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av visse produkter som omfattes av
rådsdirektiv 92/118/EØF (se EFT nr. L 39 av 17.2.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 21. februar 1996 om endring av vedtak 94/14/EF om fastsettelse av en liste over
bedrifter i Fellesskapet som gis midlertidig og begrenset unntak fra særlige fellesskapsregler om hy-
giene ved produksjon og markedsføring av ferskt kjøtt (se EFT nr. L 57 av 7.3.1996 for nærmere
opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 21. februar 1996 om fastsettelse av krav til dyrehelse og veterinærgodkjenning
ved import av viss typer ferskt fjørfekjøtt fra Israel og visse dyrehelserestriksjoner etter slik import (se
EFT nr. L 55 av 6.3.1996 for nærmere opplysninger)

Statsstøtte
C 46/95 (NN 130/93)

Frankrike

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til en
støtteordning innført av Frankrike til fordel for Compagnie Générale Maritime (se EFT nr. C 58 av
28.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at dette er offentliggjort i EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
Rue de la Loi 200
B-1040 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike.

96/EØS/13/06
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96/EØS/13/07Statsstøtte
C 46/95 (NN 130/93)

Frankrike

Kommisjonen har besluttet å utvide saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2, innledet
31.10.1995, med hensyn til en støtteordning innført av Frankrike i forbindelse med privatiseringen av
Compagnie Générale Maritime (se EFT nr. C 58 av 28.2.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende sine
merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at dette er offentliggjort i EF-Tidende, til:

Commission of the European Communities
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike.

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

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har besluttet at det ikke er noe statsstøtteelement i henhold til artikkel 1 nr. 2 i vedtak
3855/91/EKSF i finansieringen av en overdragelse av et produksjonsanlegg i Italia, statsstøttenr.
N 477/94 (se EFT nr. C 63 av 2.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning for tilpasning av fiskerikapasiteten i Nederland, statsstøttenr.
N 814/95 (se EFT nr. C 63 av 2.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning for arbeidsledige som starter sin egen virksomhet eller
oppretter samvirker i Ceuta, Spania, statsstøttenr. N 924/95 (se EFT nr. C 63 av 2.3.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en ordning til støtte for ansettelse av langtidsledige og arbeidsledige som
har fulgt opplæringskurs i foretak i Ceuta, Spania, statsstøttenr. N 925/95 (se EFT nr. C 63 av 2.3.1996
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent FoU-støtte til fordel for forskningssenteret Cockerill Sambre i Wallonia,
Belgia, statsstøttenr. NN 57/95 (se EFT nr. C 63 av 2.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent strukturstøtte til fiskeri- og oppdrettsnæringen i Valencia, Spania, statsstøttenr.
N 600/95 (se EFT nr. C 63 av 2.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til foretaket Kemijoki Oy, som har til hensikt å opprette en vindkraftpark
i det nordvestlige Finland, statsstøttenr. N 983/95 (se EFT nr. C 63 av 2.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til teknologisk innovasjon og utvikling utført av foretak i Baleares,
Spania, statsstøttenr. N 1012/95 (se EFT nr. C 63 av 2.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tiltak til støtte for innovasjon og teknologi i Østerrike, statsstøttenr.
N 604/95 (se EFT nr. C 63 av 2.3.1996 for nærmere opplysninger).

96/EØS/13/08

04



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende21.3.1996 Nr.13/05

Meldinger fra Nederland i henhold 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)

Utlysing av konsesjonsrunde for leting etter hydrokarboner i sektor J 1

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i 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,
innbyr den nederlandske næringsminister til innsending av søknad om konsesjon til å drive leting etter
hydrokarboner i sektor J 1.

Søknadene må sendes innen 13 uker etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 50 av
21.2.1996, til følgende adresse:

Minister van Economische Zaken,
‘ter attentïe van de directeur Olie en Gas’,
Bezuidenhoutseweg 6,
NL-2594 AV ’s-Gravenhage

Tildelingen av konsesjoner vil skje innen ni måneder etter denne kunngjøring (se ovennevnte EF-Tidende
for nærmere opplysninger).

Utlysing av konsesjonsrunde for leting etter hydrokarboner i undersektor L 1f

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i 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,
innbyr den nederlandske næringsminister til innsending av søknad om konsesjon til å drive leting etter
hydrokarboner i undersektor L 1f.

Søknadene må sendes innen 13 uker etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 50 av
21.2.1996, til følgende adresse:

Minister van Economische Zaken,
‘ter attentïe van de directeur Olie en Gas’,
Bezuidenhoutseweg 6,
NL-2594 AV ’s-Gravenhage

Tildelingen av konsesjoner vil skje innen ni måneder etter denne kunngjøring (se ovennevnte EF-Tidende
for nærmere opplysninger).

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

96/EØS/13/09
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Utlysing av konsesjonsrunde for leting etter hydrokarboner i undersektor M 5b

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i 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,
innbyr den nederlandske næringsminister til innsending av søknad om konsesjon til å drive leting etter
hydrokarboner i undersektor M 5b.

Søknadene må sendes innen 13 uker etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 50 av
21.2.1996, til følgende adresse:

Minister van Economische Zaken,
‘ter attentïe van de directeur Olie en Gas’,
Bezuidenhoutseweg 6,
NL-2594 AV ’s-Gravenhage

Tildelingen av konsesjoner vil skje innen ni måneder etter denne kunngjøring (se ovennevnte EF-Tidende
for nærmere opplysninger).

Utlysing av konsesjonsrunde for leting etter hydrokarboner i undersektor M 10b

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i 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,
innbyr den nederlandske næringsminister til innsending av søknad om konsesjon til å drive leting etter
hydrokarboner i undersektor M 10b.

Søknadene må sendes innen 13 uker etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 50 av
21.2.1996, til følgende adresse:

Minister van Economische Zaken,
‘ter attentïe van de directeur Olie en Gas’,
Bezuidenhoutseweg 6,
NL-2594 AV ’s-Gravenhage

Tildelingen av konsesjoner vil skje innen ni måneder etter denne kunngjøring (se ovennevnte EF-Tidende
for nærmere opplysninger).

Utlysing av konsesjonsrunde for leting etter hydrokarboner i sektor M 11

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i 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,
innbyr den nederlandske næringsminister til innsending av søknad om konsesjon til å drive leting etter
hydrokarboner i sektor M 11.

Søknadene må sendes innen 13 uker etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 50 av
21.2.1996, til følgende adresse:

Minister van Economische Zaken,
‘ter attentïe van de directeur Olie en Gas’,
Bezuidenhoutseweg 6,
NL-2594 AV ’s-Gravenhage

Tildelingen av konsesjoner vil skje innen ni måneder etter denne kunngjøring (se ovennevnte EF-Tidende
for nærmere opplysninger).
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 5.2. - 16.2.1996

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(96) 22 CB-CO-96-022-EN-C(1)

COM(96) 47 CB-CO-96-058-EN-C

COM(95) 724 CB-CO-95-777-EN-C

COM(96) 42 CB-CO-96-055-EN-C

COM(96) 712 CB-CO-96-027-EN-C

8.2.1996 9.2.1996 41

13.2.1996 13.2.1996 6

20.12.1995 15.2.1996 27

15.2.1996 15.2.1996 60

24.1.1996 16.2.1996 24

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

96/EØS/13/10
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Kode Katalognr.     Tittel Vedtatt av OversendtAntall
Kommi- Rådet sider
sjonen

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om innføring av en ordning
for godkjenning av kvalifikasjoner med
hensyn til yrkesvirksomhet som omfattes
av direktivene om liberalisering og
overgangstiltak, og om utfylling av de
generelle ordninger for godkjenning av
kvalifikasjoner

Endret forslag til et rådsdirektiv om
sjøgående materiell

Forslag til en rådsforordning om
luftfartsselskapers erstatningsansvar ved
ulykker

Foreløpig rapport i henhold til artikkel 8 i
rådsvedtak 94/78/EF, Euratom om
fastsettelse av et flerårig program for
utvikling av fellesskapsstatistikk over
forskning, utvikling og innovasjon

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om påbud for å ivareta
forbrukernes interesser



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 21.3.1996

 00

Nr.13/

Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

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

96-0025-A

96-0026-D

96-0027-D

96-0028-DK

96-0029-GR

96-0030-P

96-0031-P

96-0032-P

96-0033-NL

(3)(4)

Avtale i henhold til artikkel 15a i forskrift om
sikringstiltak i forbindelse med små forbrenningsanlegg

Instruks om endring av BSE-forskriften (BSE = bovin
spongiform encephalopati)

Sikkerhetsforskrifter om installering av brannslokkings-
apparater på arbeidsplasser (ZH 1/201)

Teknisk forskrift om endring av teknisk forskrift om
oppblåsbare livbåter

Teknisk forskrift om reduksjon av svovelinnholdet i
råolje

Forskrift om beholdere for omsetning av drikkevarer

Forskrift om maksimumsverdier for rester av plante-
farmasøytiske produkter (insektmidler og soppdrepende
midler) i korn

Forskrift om maksimumsverdier for rester av plante-
farmasøytiske produkter (insektmidler og soppdrepende
midler) i varer av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt
og grønnsaker

Instruks om endring av instruks om skip i fart på innlands
vannveier (tekniske krav til statseide skip og ferger)

6.5.1996

22.4.1996

23.4.1996

29.4.1996

25.4.1996

2.5.1996

2.5.1996

2.5.1996

2.5.1996

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.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende21.3.1996 Nr.13/

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Domstol(1)

Domstolens dom av 14. desember 1995 i sak C-312/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour
d’Appel, Brussel): Peterbroeck, Van Campenhout & Cie SCS mot den belgiske stat (en nasjonal domstols
myndighet til å av eget tiltak å vurdere om nasjonal lovgivning er forenlig med fellesskapsretten).

Domstolens dom av 14. desember 1995 i sak C-317/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Sozialgericht Hannover): Inge Nolte mot Landesversicherungsanstalt Hannover (lik behandling av kvinner
og menn i trygdespørsmål - artikkel 4 nr. 1 i direktiv 79/7/EØF - utelukking av deltidsarbeid med
mindre enn 15 arbeidstimer per uke fra lovpliktige ordninger for uføre- og alderstrygd).

Domstolens dom av 14. desember 1995 i sak C-387/93: (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Pretura Circondariale di Genova): straffesak mot Giorgio Domingo Banchero (EF-traktatens artikkel 5,
30, 37, 85, 86, 90, 92 og 95).

Domstolens dom av 15. desember 1995 i sak C-415/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour
d’Appel, Liège): Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL mfl mot Jean-Marc
Bosman mfl (fri bevegelighet for arbeidstakere - konkurranseregler for foretak - profesjonelle
fotballspillere - regler i idretten om overføring av spillere, der den nye klubben pålegges å betale en
avgift til den gamle klubben - begrensning av antall spillere fra andre medlemsstater som kan delta i en
kamp).

Domstolens dom av 14. desember 1995 i sak C-444/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Sozialgericht Speyer): Ursula Megner og Hildegard Scheffel mot Innungskrankenkasse Vorderpfalz, nå
Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz (lik behandling av kvinner og menn i trygdespørsmål - artikkel
4 nr. 1 i direktiv 79/7/EØF - deltidsarbeid med mindre enn 15 arbeidstimer per uke og korttidsarbeid -
utelukking fra lovpliktige ordninger for alders- og syketrygd og fra plikten til å avgifter for arbeids-
ledighetstrygd).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. desember 1995 i sak C-132/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Irland (manglende oppfyllelse av forpliktelser - direktiv 90/675/EØF - veterinærkontroll
- manglende gjennomføring).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. desember 1995 i sak C-138/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Irland (manglende oppfyllelse av forpliktelser - direktiv 91/496/EØF - veterinærkontroll
- manglende gjennomføring).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. desember 1995 i sak C-161/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Irland (manglende oppfyllelse av forpliktelser - direktiv 90/425/EØF - veterinærkontroll
- manglende gjennomføring).

Domstolens dom av 14. desember 1995 i forente saker C-163/94, C-165/94 og C-250/94 (anmodninger
om en foreløpig kjennelse fra Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional): straffesak mot
Lucas Emilio Sanz de Lera mfl (kapitalbevegelser - tredjestater - nasjonal tillatelse ved pengeoverføringer).

Domstolens dom av 14. desember 1995 i sak C-267/94: Republikken Frankrike mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap (rester fra framstilling av stivelse - fôr av korngluten - tollklassifisering).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. desember 1995 i sak C-16/95: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Spania (manglende gjennomføring av forpliktelser ikke bestridt - forsinket
tilbakebetaling av merverdiavgift til avgiftspliktige som ikke er etablert på medlemsstatens territorium).

DOMSTOLEN

(1) EFT nr. C 64 av 2.3.1995.
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Domstolens dom (femte kammer) av 14. desember 1995 i sak C-17/95: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Frankrike (en medlemsstats manglende gjennomføring av sine forpliktelser
- direktiv 91/67/EØF, 91/628/EØF og 92/35/EØF - manglende gjennomføring).

Domstolens beslutning (første kammer) av 14. desember 1995 i sak C-173/95 P: Anke mot dom avsagt
av De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol (fjerde kammer) 29. mars 1995 i sak T-497/93:
Anne Hogan mot Domstolen (anken avvises som klart ubegrunnet).

Domstolens uttalelse nr. 3/94 av 13. desember 1995 etter anmodning fra Forbundsrepublikken Tyskland
av 25. juli 1994 i henhold til EF-traktatens artikkel 228 nr. 6 (GATT - Verdens handelsorganisasjon -
rammeavtale om bananer).

Sak C-396/95: Søksmål anlagt 18. desember 1995 av Forbundsrepublikken Tyskland mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Sak C-403/95 P: Anke inngitt 27. desember 1995 av Dieter Obst mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps Førsteinstansdomstol (andre kammer) 19. oktober 1995 i sak T-562/93 mellom Dieter Obst
og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-4/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s
Bench Division, ved nevnte domstols beslutning av 13. oktober 1995 i saken Northern Ireland Fish
Producers’ Organisation Ltd mfl mot Department of Agriculture for Northern Ireland.

Sak C-6/96 og 7/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Roma - Sezione
Distaccata di Tivoli, ved nevnte domstols beslutning av 22. november 1995 i straffesakene mot Sandro
Gallotti og Francesco Palermo.

Sak C-8/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Grande Instance (første kammer),
Tours, ved nevnte domstols beslutning av 4. januar 1996 i saken Locamion SA mot Directeur des
Services Fiscaux d’Indre et Loire.

Sak C-10/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Conseil d’Etat du Royaume de Belgique,
administrativ avdeling, ved nevnte domstols beslutning av 10. november 1995 i saken Ligue Royale
Belge pour la Protection des Oiseaux og Société d’Etudes Ornithologiques AVES mot regionen Wallonia;
intervenient: Fédération Royale Ornithologique Belge.

Sak C-13/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Conseil d’Etat du Royaume de Belgique, ved
nevnte domstols beslutning av 4. desember 1995 i saken Bic Benelux SA mot den belgiske stat ved
finansministeren.

Sak C-14/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Première Instance de Bruxelles,
ved nevnte domstols beslutning av 16. januar 1996 i straffesaken Procurateur du Roi; sivil part: den
belgiske stat ved visestatsministeren, ministeren for samferdsel og offentlige foretak og ministeren for
vitenskap, mot Paul Denuit.

Sak C-15/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arbeitsgericht Hamburg, ved nevnte domstols
beslutning av 1. desember 1995 i saken Dr Kalliope Schöning-Kougebetopoulou mot Freie und Hansestadt
Hamburg.

Sak C-16/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundessozialgericht, ved nevnte domstols
beslutning av 29. november 1995 i saken Karin Mille-Wilsmann mot Land Nordrhein-Westfalen.
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende21.3.1996 Nr.13/

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 16. januar 1996 i sak T-108/94: Elena Candiotte mot Rådet for Den
europeiske union (kunstnerkonkurranse - reglene for konkurransen - utvelgingsprosedyrens lovlighet -
utvelgingskomiteens myndighet).

Sak T-212/95: Søksmål anlagt 23. november 1995 av Asociación de Fabricantes de Cemento de España
(OFICEMEN) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-221/95: Søksmål anlagt 4. desember 1995 av Endemol Entertainment Holding B.V., Veronica
Omroep Organisatie, Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion S.A., N.V. Verenigd Bezit VNU
og RTL4 S.A. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-224/95: Søksmål anlagt 13. desember 1995 av Roger Tremblay, Harry Kestenberg og Syndicat
de Exploitants de Lieux de Loisirs (SELL) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-227/95: Søksmål anlagt 15. desember 1995 av AssiDomän Kraft Products AB og seks andre
tremasseforetak mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-228/95: Søksmål anlagt 15. desember 1995 av S. Lehrfreund Limited mot Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-232/95: Søksmål anlagt 19. desember 1995 av Committee of European Coper Manufacturers
(CECOM) mot Rådet for Den europeiske union.

Sak T-234/95: Søksmål anlagt 21. desember 1995 av Hamburger Stahlwerke GmbH mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Sak T-235/95: Søksmål anlagt 24. desember 1995 av Dr Anthony Goldstein mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-236/95: Søksmål anlagt 27. desember 1995 av TAT European Airlines mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-1/96: Søksmål anlagt 2. januar 1996 av Bernhard Böcker-Lensing und Ludger Schulze-Beiering
Gesellschaft bürgerlichen Rechts mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-2/96: Søksmål anlagt 3. januar 1996 av Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-84/95: René Bébin mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-138/95: Friedrich Engelking mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-213/95 R: Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Beslutning truffet av Førsteinstansdomstolens president 22. desember 1995 i sak T-219/95 R: Marie-
Thérèse Danielsson mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 64 av 2.3.1995.
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