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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Melding fra EFTAs overvåkningsorgan i henhold til
artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rettsakten omhandlet i

EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 64a

INNFØRING AV FORPLIKTELSE TIL OFFENTLIG
TJENESTEYTELSE MED HENSYN TIL RUTEFLYGING I NORGE (1)

1. Norge 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 innføre
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse fra 1. april 1997 for ruteflyging på et nett som omfatter
rutene mellom Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Hasvik,
og mellom disse lufthavnene og Kirkenes, Alta og Tromsø.

2. DEFINISJONER

Med forbindelse forstås i denne kunngjøring at operatøren skal befordre passasjeren hele den
angitte strekningen innenfor rutenettet omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse. Ved
eventuelt flybytte underveis på en forbindelse forutsettes kortest mulig bakkeopphold. Der ikke
annet er angitt, skal hver påkrevet forbindelse gjennomføres med høyst tre mellomlandinger, høyst
ett flybytte og høyst fire timers reisetid fra avgang utgangspunkt til ankomst destinasjon.

Med reisemulighet forstås i denne kunngjøring at operatøren skal gjøre det mulig å reise hele den
angitte strekningen. Dette kan skje ved å befordre passasjeren enten i samsvar med kravene til en
forbindelse, eller til en angitt flyplass underveis for omstigning til egne eller andres ruter ikke
omfattet av forpliktelsene. Der ikke annet er angitt, gjelder kravene til en forbindelse for den delen
av flygingen som skjer innenfor rutenettet omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse.

3. FORPLIKTELSENE TIL OFFENTLIG TJENESTEYTELSE OMFATTER FØLGENDE:

3.1 Regionalt rutenett

Det skal etableres et regionalt rutenettverk med en årlig produksjon på minst 80 mill. setekm.

Følgende antall seter skal hver uke tilbys både til og fra lufthavnene Kirkenes (KKN), Alta
(ALF) og Tromsø (TOS):

- totalt minst 3 330, hvorav Kirkenes minst 900, Alta minst 540 og Tromsø minst 1 260,
mens de resterende er valgfrie.

Ved eventuell kombinert betjening av lufthavnene i Finnmark og Sørkjosen, kommer
setekravet for ruten Sørkjosen-Tromsø i tillegg til disse kravene.

Der mer enn én forbindelse/reisemulighet er påkrevet per dag, forutsettes disse spredt jevnt
over driftsdøgnet, tatt i betraktning publikums etterspørsel etter flyreiser.

96/EØS/26/01
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3.2 Mandag - fredag

Mandag - fredag skal tilbys minst 66,67 mill. setekm, og minst 1/6 av setetallene angitt i pkt
3.1 skal tilbys hver dag mandag - fredag.

Tidene angitt nedenfor er lokale. Der befordringen ivaretas av en reisemulighet, skal anløps-
og avgangstidene så langt som mulig tilsvare de angitte ankomsttidene.

Følgende krav gjelder for anløp, ruteføring og tidtabeller:

Vadsø (VDS)

Minst ti daglige anløp, der følgende skal sikres:

- Minst to forbindelser tur/retur Kirkenes, som sikrer ankomst Kirkenes innen kl 1100,
ankomst Vadsø innen kl 1200, avgang Vadsø etter kl 1730 og avgang Kirkenes etter
kl 1830.

- Minst to forbindelser tur/retur Hammerfest og minst to forbindelser eller reisemuligheter
tur/retur Alta. Både for tur og retur gjelder ankomst innen kl 1100 og avgang etter
kl 1700.

- Minst fire forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Tromsø. Første ankomst Tromsø
skal være innen kl 0930 og siste avgang til Tromsø etter kl 1700. Fra Tromsø er første
avgang innen kl 1100 og siste avgang etter kl 2100.

- Minst fire av ovennevnte forbindelser/reisemuligheter forutsettes lagt opp til å
korrespondere med flyruter til/fra Oslo.

- Forbindelser mellom Vadsø og andre lufthavner som påkrevet i denne kunngjøring.

Vardø (VAW)

Minst fire daglige anløp, der følgende skal sikres:

- Forbindelse til Kirkenes med ankomst innen kl 1100 og retur etter kl 1830.
- Minst én forbindelse tur/retur Alta og Hammerfest.
- Minst to forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Tromsø. Avreise fra Vardø skal

være mulig etter kl 1600 og fra Tromsø etter kl 1700.
- Minst to av ovennevnte forbindelser/reisemuligheter forutsettes lagt opp til å

korrespondere med flyruter til/fra Oslo.

Båtsfjord (BJF)

Minst fire daglige anløp, der følgende skal sikres:

- Minst én forbindelse tur/retur Kirkenes. Avreise fra Kirkenes skal være mulig etter
kl 1830.

- Minst én forbindelse tur/retur Alta, Hammerfest og Vadsø.
- Minst to forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Tromsø. Avreise fra Båtsfjord skal

være mulig etter kl 1600 og fra Tromsø etter kl 1700.
- Minst to av ovennevnte forbindelser/reisemuligheter forutsettes lagt opp til å

korrespondere med flyruter til/fra Oslo.
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Berlevåg (BVG)

Minst tre daglige anløp, der følgende skal sikres:

- Forbindelse til Kirkenes med ankomst innen kl 1100 og retur etter kl 1830.
- Minst én forbindelse tur/retur Alta, Hammerfest og Vadsø.
- Minst to forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Tromsø. Avreise fra Berlevåg skal

være mulig etter kl 1600 og fra Tromsø etter kl 1700.
- Minst to av ovennevnte forbindelser/reisemuligheter forutsettes lagt opp til å

korrespondere med flyruter til/fra Oslo.

Mehamn (MEH)

Minst fire daglige anløp, der følgende skal sikres:

- Forbindelse til Hammerfest med ankomst innen kl 0900 og retur etter kl 1700.
- Minst én forbindelse tur/retur Alta, Vadsø og Kirkenes.
- Minst to forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Tromsø. Første ankomst Tromsø

skal være innen kl 1100 og siste avgang til Tromsø etter kl 1600. Fra Tromsø er første
avgang innen kl 1100 og siste avgang etter kl 1700.

- Minst to av ovennevnte forbindelser/reisemuligheter forutsettes lagt opp til å
korrespondere med flyruter til/fra Oslo.

Honningsvåg (HVG)

Minst fire daglige anløp, der følgende skal sikres:

- Minst to forbindelser tur/retur Hammerfest. Første ankomst Hammerfest skal være innen
kl 0900. I begge retninger skal avreise være mulig etter kl 1700.

- Minst én forbindelse tur/retur Alta og Vadsø og minst én forbindelse eller reisemulighet
tur/retur Kirkenes.

- Minst to forbindelser tur/retur Tromsø. Første ankomst Tromsø skal være innen
kl 1100 og siste avgang til Tromsø etter kl 1700. Fra Tromsø er første avgang innen
kl 1100 og siste avgang etter kl 1700.

- Minst tre av ovennevnte forbindelser/reisemuligheter forutsettes lagt opp til å
korrespondere med flyruter til/fra Oslo.

Hammerfest (HFT):

Minst elleve daglige anløp, der følgende skal sikres

- Minst to forbindelser tur/retur Vadsø. Både for tur og retur gjelder ankomst innen
kl 1100 og avgang etter kl 1700.

- Minst én forbindelse tur/retur Kirkenes.
- Minst fem forbindelser tur/retur Tromsø, med i gjennomsnitt høyst 0,2 mellomlandinger.

Første ankomst Tromsø skal være innen kl 0930 og siste avgang til Tromsø etter
kl 1800. Fra Tromsø er første avgang innen kl 0800 og siste avgang etter kl 2100.
Minst fire av forbindelsene forutsettes lagt opp til å korrespondere med flyruter til/fra
Oslo.

- Forbindelser mellom Hammerfest og andre lufthavner som påkrevet i denne kunngjøring.
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Hasvik (HAA)

Minst to daglige anløp, der følgende skal sikres:

- Forbindelse til Hammerfest med ankomst innen kl 0900 og retur etter kl 1500.
- Minst én forbindelse tur/retur Tromsø, som i begge retninger legges opp til å

korrespondere med flyruter til/fra Oslo.

3.3 Lørdag - søndag

Lørdag - søndag skal tilbys minst 13,33 mill. setekm og minst 1/6 av setetallene angitt i
pkt 3.1.

I tillegg skal følgende krav tilfredsstilles:

Minste antall anløp lørdager og søndager samlet

Vadsø 9, Vardø 4, Båtsfjord, 4, Berlevåg 3, Mehamn 3, Honningsvåg 4,
Hammerfest 14, Hasvik 1. Unntatt sistnevnte skal alle disse lufthavnene betjenes både lørdager
og søndager. Hasvik forutsettes betjent søndager.

Følgende krav gjelder lørdager:

- Vadsø skal gis minst to forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Tromsø.
- Hammerfest skal gis minst tre forbindelser tur/retur Tromsø, med i gjennomsnitt høyst

0,33 mellomlandinger.

Følgende krav gjelder søndager:
- Vadsø skal gis minst to forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Tromsø.
- Hammerfest skal gis minst fire forbindelser tur/retur Tromsø, med i gjennomsnitt

høyst 0,25 mellomlandinger.
- Hasvik skal gis minst én forbindelse tur/retur Tromsø.

Følgende krav gjelder rutebetjeningen både lørdag og søndag:
- Minst én forbindelse Hammerfest/Vadsø v.v.
- Minst én forbindelse Vadsø/Kirkenes v.v.
- Minst én forbindelse eller reisemulighet tur/retur Tromsø fra Honningsvåg, Mehamn,

Berlevåg, Båtsfjord og Vardø.

Følgende krav gjelder rutebetjeningen lørdager og søndager samlet:
- Minst to forbindelser tur/retur Honningsvåg/Hammerfest.
- Minst én forbindelse tur/retur Hammerfest fra Mehamn, Berlevåg, Båtsfjord og Vardø.
- Minst én forbindelse tur/retur Vadsø fra Honningsvåg, Mehamn, Berlevåg og Båtsfjord.
- Minst én forbindelse tur/retur Kirkenes fra Hammerfest, Honningsvåg, Mehamn,

Berlevåg, Båtsfjord og Vardø.
- Minst én forbindelse tur/retur Alta fra Vadsø.

3.4 Kategori luftfartøy

For de påkrevde anløp, jf. kunngjøringens pkt. 3.2 og 3.3, skal fly registrert for minst 30
passasjerer benyttes. Fly registrert for minst 15 passasjerer kan likevel benyttes innenfor
rammen av de påkrevde anløp på Båtsfjord og på ett av de påkrevde anløp av Vadsø. Fly
registrert for færre enn 30, men minst 15 passasjerer kan ellers benyttes bare dersom det
tilbys minst to anløp for hvert anløp av større fly som da erstattes.
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Samtlige lufthavner unntatt Båtsfjord skal like fullt sikres betjening av fly registrert for minst
30 passasjerer på alle dager med trafikkplikt. Videre må bruken av fly registrert for færre enn
30 passasjerer for oppfyllelse av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse begrenses til ett
luftfartøy.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på korte rullebaner og andre særskilte tekniske og
operative forhold ved lufthavnene, spesielt ved Båtsfjord lufthavn. For nærmere informasjon
om dette, kontakt Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00.

3.5 Takster

- Maksimale normaltakster (fullt fleksible) én vei i året fra 1. april 1997 skal ikke overstige
beløpene i takstoversikten nedenfor.

- For hvert påfølgende år skal disse takstene justeres 1. april innenfor rammen av
konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som løper til 15. februar samme år, som
offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå.

- Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangs-
prissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

- Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

Til ALF BJF BVG HAA HFT HVG KKN MEH TOS VAW VDS
Fra
ALF  -
BJF 1100 -
BVG 1100 395 -
HAA 505 1245 1195 -
HFT 505 985 985 505 -
HVG 940 795 685 825 655 -
KKN X 655 780 1185 1085 1085 -
MEH 1100 505 395 1055 865 480 940 -
TOS X 1505 1505 1055 1055 1290 X 1505 -
VAW 1100 485 555 1295 1085 990 490 820 1505 -
VDS 1100 655 620 1270 1085 990 395 820 1505 490 -

De kunngjorte maksimaltakstene gjelder når operatøren selv forestår befordringen på hele
den angitte strekningen innenfor rutenettet som omfattes av forpliktelsene. I tilfeller der
reisemuligheter ivaretas gjennom omstigning til ruter som ikke omfattes av forpliktelsene,
gjelder gjennomgangsprisordningene.

De kunngjorte takstene skal gjelde samtlige påkrevde forbindelser, jf. pkt. 3.2. og 3.3, uavhengig
av ruteføring. For ikke påkrevde forbindelser innenfor rutenettet som omfattes av forpliktelsene,
gjelder de kunngjorte takstene som maksimaltakster ved direkte, gjennomgående eller
geografisk naturlig ruteføring. I øvrige tilfeller skal takstene ikke overstige det nivå som
følger a beregningssystemet for gjennomgangsprisordningene.

“X”-merkede strekninger omfattes av ikke av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse, og
følgelig er ingen maksimaltakst definert.

3.6 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke
overstige 2 % av de planlagte flygingene.
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4. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

tlf. 22 24 90 90, telefaks 22 24 95 72, teleks 21439 sdep n.

INNFØRING AV FORPLIKTELSE TIL OFFENTLIG
TJENESTEYTELSE MED HENSYN TIL RUTEFLYGING I NORGE (2)

1. Norge 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 innføre
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse fra 1. april 1997 for ruteflyging på følgende strekning:

- Sørkjosen - Tromsø.

2. FORPLIKTELSENE TIL OFFENTLIG TJENESTEYTELSE OMFATTER FØLGENDE:

2.1 Minimum antall flyginger og setekapasitet

Antall flyginger:
- Minst to daglige flyginger tur/retur Sørkjosen-Tromsø, uten mellomlandinger.

Setekapasitet:
- Minst 45 seter daglig både til og fra Tromsø.

Kravene til antall flyginger og antall seter gjelder daglig mandag - fredag.
Lørdag - søndag samlet skal tilbys minst 100 % av påkrevet antall flyginger og seter for en
virkedag, med trafikkplikt både lørdager og søndager. Kravene gjelder året rundt.

Ved eventuell kombinert betjening av Sørkjosen og lufthavner i Finnmark, kommer dette
setekravet i tillegg til den kapasitet som er påkrevet mellom Finnmark og lufthavner på det
landsdekkende rutenettet.

2.2 Tidtabell

De påkrevde flygingene forutsettes lagt opp i samsvar med publikums etterspørsel etter
flyreiser.

Mandag - fredag gjelder følgende krav:
- Første ankomst Tromsø innen kl 0930 og siste avgang til Tromsø etter kl 1600.
- Fra Tromsø er første avgang innen kl 1100 og siste avgang etter kl 1700.

2.3 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 15 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på korte rullebaner og andre særskilte tekniske og
operative forhold ved lufthavnene. For nærmere informasjon om dette, kontakt Luftfartsverket,
Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00.
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2.4 Takster

- Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei i året fra 1. april 1997 skal ikke overstige
NOK 560,-.

- For hvert påfølgende år skal denne taksten justeres 1. april innenfor rammen av
konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som løper til 15. februar samme år, som
offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå.

- Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangs-
prissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

- Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.5 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke
overstige 2 % av de planlagte flygingene.

3. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

tlf. 22 24 90 90, telefaks 22 24 95 72, teleks 21439 sdep n.

INNFØRING AV FORPLIKTELSE TIL OFFENTLIG
TJENESTEYTELSE MED HENSYN TIL RUTEFLYGING I NORGE (3)

1. Norge 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 innføre
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse fra 1. april 1997 for ruteflyging på følgende strekninger:

- fra Andenes, til Bodø og Tromsø,

- fra Narvik (Framnes), Stokmarknes, Svolvær og Leknes, til Bodø.

2. FORPLIKTELSENE TIL OFFENTLIG TJENESTEYTELSE OMFATTER FØLGENDE:

2.1 Minimum antall flyginger og setekapasitet

Der ikke annet er spesifisert, gjelder følgende: Kravene til antall flyginger og antall seter
nevnt under dette punkt gjelder hver dag mandag - fredag. Lørdag - søndag samlet skal tilbys
minst 125 % av påkrevet antall flyginger og seter for en virkedag, med trafikkplikt på alle
nevnte forbindelser både lørdager og søndager. Disse kravene gjelder året rundt.

Kravene til antall mellomlandinger gjelder på ukebasis og er kun knyttet til det minste antall
pålagte flyginger.

Andenes:

- Minst tre daglige forbindelser tur/retur Bodø, med i gjennomsnitt høyst 0,67
mellomlandinger.

- Minst to daglige forbindelser tur/retur Tromsø, uten mellomlandinger.
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Narvik (Framnes):

- Minst tre daglige forbindelser tur/retur Bodø, uten mellomlandinger.

Stokmarknes:

- Minst fem daglige forbindelser tur/retur Bodø, uten mellomlandinger.

Svolvær:

- Minst fem daglige forbindelser tur/retur Bodø, med i gjennomsnitt høyst 0,2
mellomlandinger.

Leknes:

- Minst fem daglige forbindelser tur/retur Bodø, med i gjennomsnitt høyst 0,2
mellomlandinger.

Setekapasitet til og fra Bodø

Minste setekapasitet følger som produktet av minste antall avganger og minste flystørrelse, bortsett
fra i følgende tilfeller:

Betjening av Stokmarknes:
- Minst 210 seter både til og fra Bodø.

Kombinert betjening av Andenes og Narvik (Framnes):
- Minst 150 seter både til og fra Bodø.

Kombinert betjening av Andenes og Stokmarknes:
- Minst 270 seter både til og fra Bodø.

Kombinert betjening av Andenes, Stokmarknes og Narvik (Framnes):
- Minst 360 seter både til og fra Bodø.

Betjening av Leknes:
- Minst 180 seter både til og fra Bodø.

Kombinert betjening av Svolvær og Leknes:
- Minst 330 seter både til og fra Bodø.

Ved eventuelle andre kombinasjoner enn nevnt, summeres de aktuelle kapasitetskravene.

2.2 Tidtabell

De påkrevde flygingene forutsettes spredt jevnt over driftsdøgnet, tatt i betraktning publikums
etterspørsel etter flyreiser.

Følgende særskilte tidtabellkrav gjelder dessuten mandag - fredag (alle tider er lokale):

Andenes:
- Avgang til Tromsø innen kl 1000 og etter kl 1600.
- Avgang fra Tromsø innen kl 1100 og etter kl 1600.
- Første ankomst til Bodø innen kl 0800 og siste avgang til Bodø etter kl 1600.
- Fra Bodø er første avgang innen kl 1100 og siste avgang etter kl 2000.

08



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende20.6.1996 Nr.26/

Narvik (Framnes):
- Første ankomst til Bodø innen kl 0800 og siste avgang til Bodø etter kl 1700.
- Fra Bodø er første avgang innen kl 1100 og siste avgang etter kl 2000.

Stokmarknes:
- Første ankomst til Bodø innen kl 0800 og siste avgang til Bodø etter kl 1900.
- Fra Bodø er første avgang innen kl 0900 og siste avgang etter kl 2000.

Svolvær:
- Første ankomst til Bodø innen kl 0800 og siste avgang til Bodø etter kl 1800.
- Fra Bodø er første avgang innen kl 0900 og siste avgang etter kl 2000.

Leknes:
- Første ankomst til Bodø innen kl 0800 og siste avgang til Bodø etter kl 1800.
- Fra Bodø er første avgang innen kl 0900 og siste avgang etter kl 2000.

2.3 Kategori luftfartøy

For de påkrevde forbindelser skal fly registrert for minst 30 passasjerer benyttes.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på korte rullebaner og andre særskilte tekniske og
operative forhold ved lufthavnene Narvik (Framnes), Stokmarknes, Svolvær og Leknes. For
nærmere informasjon om dette, kontakt Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO,
tlf. 22 94 20 00.

2.4 Takster

- Maksimale normaltakster (fullt fleksible) i NOK én vei i året fra 1. april 1997 skal ikke
overstige beløpene i takstoversikten nedenfor.

- For hvert påfølgende år skal disse takstene justeres 1. april innenfor rammen av
konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som løper til 15. februar samme år, som
offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå.

- Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangs-
prissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

- Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

Fra Til Bodø Tromsø

Andenes 1175 560
Narvik 960 X
Stokmarknes 745 X
Svolvær 650 X
Leknes 650 X

“X”-merkede strekninger omfattes ikke av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse, og følgelig
er ingen maksimaltakst definert.

2.5 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke
overstige 2 % av de planlagte flygingene.

3. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

tlf. 22 24 90 90, telefaks 22 24 95 72, teleks 21439 sdep n.
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INNFØRING AV FORPLIKTELSE TIL OFFENTLIG
TJENESTEYTELSE MED HENSYN TIL RUTEFLYGING I NORGE (4)

1. Norge 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 innføre
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse fra 1. april 1997 for ruteflyging på følgende strekning:

- Røst - Bodø.

2. FORPLIKTELSENE TIL OFFENTLIG TJENESTEYTELSE OMFATTER FØLGENDE:

2.1 Minimum antall flyginger

Strekningen skal flys hele året i samsvar med følgende krav:

Mandag - fredag:

- Minst to daglige rundturer med i gjennomsnitt høyst 0,5 mellomlandinger.
- I perioden 1. november - 31. januar kan alternativt flys én daglig rundtur uten

mellomlandinger.

Lørdag - søndag:
- Minst én daglig rundtur med i gjennomsnitt høyst 0,5 mellomlandinger.

Flygingene kan kombineres med andre ruter uten krav om kapasitet utover det som er angitt
i de respektive kunngjøringer av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse.

2.2 Tidtabell

På dager der to rundturer er påkrevet, må tidtabellene gjøre det mulig for reisende fra Røst å
ankomme Bodø før kl 1200 lokal tid og returnere om ettermiddagen eller kvelden.

2.3 Kategori luftfartøy

Fly eller helikopter registrert for minst 15 passasjerer skal benyttes.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på korte rullebaner og andre særskilte tekniske og
operative forhold ved Røst lufthavn. For nærmere informasjon om dette, kontakt
Luftfartsverket, Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00.

2.4 Takster

- Maksimal normaltakst (fullt fleksibel) én vei i året fra 1. april 1997 skal ikke overstige
NOK 650,-.

- For hvert påfølgende år skal denne taksten justeres 1. april innenfor rammen av
konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som løper til 15. februar samme år, som
offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå.

- Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangs-
prissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

- Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.5 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke
overstige 2 % av de planlagte flygingene.
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3. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

tlf. 22 24 90 90, telefaks 22 24 95 72, teleks 21439 sdep n.

INNFØRING AV FORPLIKTELSE TIL OFFENTLIG
TJENESTEYTELSE MED HENSYN TIL RUTEFLYGING I NORGE (5)

1. Norge 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 innføre
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse fra 1. april 1997 for ruteflyging på følgende strekninger:

- fra Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund, til Bodø, Trondheim og Oslo
(Fornebu).

2. DEFINISJONER

Med forbindelse forstås i denne kunngjøring at operatøren skal befordre passasjeren hele den
angitte strekningen innenfor rutenettet omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse. Ved
eventuelt flybytte underveis på en forbindelse forutsettes kortest mulig bakkeopphold.

Med reisemulighet forstås i denne kunngjøring at operatøren skal gjøre det mulig å reise hele den
angitte strekningen. Dette kan skje ved å befordre passasjeren enten i samsvar med nevnte krav til
forbindelser, eller til en angitt flyplass underveis for omstigning til egne eller andres ruter ikke
omfattet av forpliktelsene.

3.  FORPLIKTELSENE TIL OFFENTLIG TJENESTEYTELSE OMFATTER FØLGENDE:

3.1 Minimum antall flyginger og setekapasitet

Kravene til antall flyginger og seter nevnt under dette punkt gjelder hver dag mandag -
fredag. Lørdag - søndag samlet skal tilbys minst 125 % av påkrevet antall flyginger og seter
for en virkedag, med trafikkplikt på alle nevnte forbindelser/reisemuligheter både lørdager
og søndager. Disse kravene gjelder året rundt.

Kravene til antall mellomlandinger gjelder på ukebasis og er kun knyttet til det minste antall
pålagte flyginger.

Mo i Rana:
- Minst fire daglige forbindelser tur/retur Bodø, uten mellomlandinger.
- Minst tre daglige forbindelser tur/retur Trondheim, med i gjennomsnitt høyst 1,33

mellomlandinger.
- Minst fire daglige forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Oslo. Ved forbindelser

tillates mellomlandinger bare i Helgeland-regionen (dvs. Mo i Rana, Mosjøen,
Sandnessjøen, Brønnøysund). Ved reisemuligheter skal det være korrespondanse med
andre ruter i Trondheim, og flygingene Mo i Rana - Trondheim v.v. skal skje med
samme krav til antall mellomlandinger som gjelder forpliktelsene til offentlig
tjenesteytelse for denne strekningen.
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Mosjøen:
- Minst fire daglige forbindelser tur/retur Bodø, med i gjennomsnitt høyst én

mellomlanding.
- Minst tre daglige forbindelser tur/retur Trondheim, med i gjennomsnitt høyst én

mellomlanding.
- Minst tre daglige forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Oslo. Ved forbindelser

tillates mellomlandinger bare i Helgeland-regionen (dvs. Mo i Rana, Mosjøen,
Sandnessjøen, Brønnøysund). Ved reisemuligheter skal det være korrespondanse med
andre ruter i Trondheim, og flygingene Mosjøen - Trondheim v.v. skal skje med samme
krav til antall mellomlandinger som gjelder forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse
for denne strekningen.

Sandnessjøen:
- Minst fire daglige forbindelser tur/retur Bodø, med i gjennomsnitt høyst 0,5

mellomlandinger.
- Minst tre daglige forbindelser tur/retur Trondheim, med i gjennomsnitt høyst 1,33

mellomlandinger.
- Minst tre daglige forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Oslo. Ved forbindelser

tillates mellomlandinger bare i Helgeland-regionen (dvs. Mo i Rana, Mosjøen,
Sandnessjøen, Brønnøysund). Ved reisemuligheter skal det være korrespondanse med
andre ruter i Trondheim, og flygingene Sandnessjøen - Trondheim v.v. skal skje med
samme krav til antall mellomlandinger som gjelder forpliktelsene til offentlig
tjenesteytelse for denne strekningen.

Brønnøysund:
- Minst fire daglige forbindelser tur/retur Bodø, med i gjennomsnitt høyst 1,5

mellomlandinger.
- Minst tre daglige forbindelser tur/retur Trondheim, med i gjennomsnitt høyst 0,33

mellomlandinger.
- Minst tre daglige forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Oslo. Ved forbindelser

tillates mellomlandinger bare i Helgeland-regionen (dvs. Mo i Rana, Mosjøen,
Sandnessjøen, Brønnøysund). Ved reisemuligheter skal det være korrespondanse med
andre ruter i Trondheim, og flygingene Brønnøysund - Trondheim v.v. skal skje med
samme krav til antall mellomlandinger som gjelder forpliktelsene til offentlig
tjenesteytelse for denne strekningen.

Setekapasitet til og fra lufthavner på det landsdekkende rutenettet

Ved kombinert betjening av Mo i Rana og Mosjøen:
- Minst 132 seter både til og fra Bodø.
- Minst 132 seter både til og fra Trondheim/Oslo, hvorav minst 90 til og fra Trondheim,

mens de resterende er valgfrie.

Ved kombinert betjening av Sandnessjøen og Brønnøysund:
- Minst 132 seter både til og fra Bodø.
- Minst 132 seter både til og fra Trondheim/Oslo, hvorav minst 90 til og fra Trondheim,

mens de resterende er valgfrie.

Ved eventuell kombinert betjening av Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund:
- Minst 264 seter både til og fra Bodø.
- Minst 264 seter både til og fra Trondheim/Oslo, hvorav minst 132 til og fra Trondheim,

mens de resterende er valgfrie.

Ved eventuell kombinert betjening av lufthavner i Helgeland-regionen og i Nord-Trøndelag
(dvs. Namsos og Rørvik), kommer disse kravene i tillegg til den kapasitet som er påkrevet
mellom Trondheim og Namsos/Rørvik.
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3.2 Tidtabell

De påkrevde flygingene forutsettes spredt jevnt over driftsdøgnet, tatt i betraktning publikums
etterspørsel etter flyreiser.

På Oslo lufthavn, Fornebu, reserveres i henhold til artikkel 9 i rådsforordning (EØF) nr.
95/93 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker på lufthavnene i Fellesskapet,
følgende tidsluker, som for tiden er i bruk på rutene mellom Oslo og Helgeland (tidene er
lokale):

- søndag - fredag: kl 1805 og kl 1925.

Følgende særskilte tidtabellkrav gjelder dessuten mandag - fredag for Mo i Rana, Mosjøen,
Sandnessjøen og Brønnøysund:

- Ankomst til Bodø innen kl 1100 og avgang fra Bodø etter kl 1800.
- Ankomst til Trondheim innen kl 0900 og avgang fra Trondheim etter kl 1930.
- Avgang til Bodø og til Trondheim etter kl 1600.
- Avgang fra Bodø innen kl 0900 og fra Trondheim innen kl 0930.
- Mulighet til å ankomme Oslo innen kl 1000 og returnere etter kl 1800.
- Mulighet til å reise fra Oslo innen kl 0900 og returnere etter kl 1500.

3.3 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på korte rullebaner og andre særskilte tekniske og
operative forhold ved lufthavnene. For nærmere informasjon om dette, kontakt Luftfartsverket,
Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00.

3.4 Takster

- Maksimale normaltakster (fullt fleksible) i NOK én vei i året fra 1. april 1997 skal ikke
overstige beløpene i takstoversikten nedenfor.

- For hvert påfølgende år skal disse takstene justeres 1. april innenfor rammen av
konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som løper til 15. februar samme år, som
offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå.

- Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangs-
prissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

- Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

Fra Til Bodø Trondheim Oslo

Mo i Rana 670 1270 2025
Mosjøen 915 1140 1910
Sandnessjøen 915 1140 1910
Brønnøysund 1065 1045 1830

De kunngjorte maksimaltakstene gjelder når operatøren selv forestår befordringen på hele
den angitte strekningen innenfor rutenettet som omfattes av forpliktelsene. I tilfeller der
reisemuligheter til/fra Oslo ivaretas gjennom omstigning til ruter som ikke omfattes av
forpliktelsene, gjelder gjennomgangsprisordningene.
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3.5 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke
overstige 2 % av de planlagte flygingene.

4. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

tlf. 22 24 90 90, telefaks 22 24 95 72, teleks 21439 sdep n.

INNFØRING AV FORPLIKTELSE TIL OFFENTLIG
TJENESTEYTELSE MED HENSYN TIL RUTEFLYGING I NORGE (6)

1. Norge 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 innføre
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse fra 1. april 1997 for ruteflyging på følgende strekninger:

- Namsos - Trondheim,
- Rørvik - Trondheim.

2. FORPLIKTELSENE TIL OFFENTLIG TJENESTEYTELSE OMFATTER FØLGENDE:

2.1 Minimum antall flyginger og setekapasitet

Kravene til antall flyginger og antall seter nevnt under dette punkt gjelder hver dag mandag
- fredag. Lørdag - søndag samlet skal tilbys minst 125 % av påkrevet antall flyginger og seter
for en virkedag, med trafikkplikt på alle nevnte forbindelser/reisemuligheter både lørdager
og søndager. Kravene gjelder året rundt.

Kravene til antall mellomlandinger gjelder på ukebasis og er kun knyttet til det minste antall
pålagte flyginger.

Namsos:
- Minst tre daglige flyginger tur/retur Trondheim, med i gjennomsnitt høyst 0,33

mellomlandinger.

Rørvik:
- Minst to daglige flyginger tur/retur Trondheim, med i gjennomsnitt høyst én

mellomlanding.

Setekapasitet til og fra Trondheim

Ved kombinert betjening av Namsos og Rørvik:
- Minst 90 seter både til og fra Trondheim.

Ved eventuell kombinert betjening av Namsos og Rørvik og lufthavner i Helgeland-regionen
(dvs. Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund), kommer dette kravet i tillegg til
den kapasitet som er påkrevet mellom Trondheim og Helgeland.
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2.2 Tidtabell

De påkrevde flygingene forutsettes lagt opp i samsvar med publikums etterspørsel etter
flyreiser.

Mandag - fredag gjelder følgende krav for både Namsos og Rørvik:
- Første ankomst til Trondheim innen kl 0900 og siste avgang til Trondheim etter

kl 1600.
- Fra Trondheim er første avgang innen kl 1000 og siste avgang etter kl 1830.

2.3 Kategori luftfartøy

Fly registrert for minst 30 passasjerer skal benyttes på de påkrevde flygingene.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på korte rullebaner og andre særskilte tekniske og
operative forhold ved lufthavnene. For nærmere informasjon om dette, kontakt Luftfartsverket,
Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00.

2.4 Takster

- Maksimale normaltakster (fullt fleksible) i NOK én vei i året fra 1. april 1997 skal ikke
overstige følgende beløp:
Rørvik - Trondheim 730,-
Namsos - Trondheim 925,-

- For hvert påfølgende år skal disse takstene justeres 1. april innenfor rammen av
konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som løper til 15. februar samme år, som
offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå.

- Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangs-
prissystemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

- Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

2.5 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke
overstige 2 % av de planlagte flygingene.

3. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

tlf. 22 24 90 90, telefaks 22 24 95 72, teleks 21439 sdep n.

INNFØRING AV FORPLIKTELSE TIL OFFENTLIG
TJENESTEYTELSE MED HENSYN TIL RUTEFLYGING I NORGE (7)

1. Norge 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 innføre
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse fra 1. april 1997 for ruteflyging på følgende strekninger:

- fra Florø, Førde, Sandane og Sogndal, til Oslo (Fornebu) og Bergen,

- fra Ørsta-Volda, til Oslo (Fornebu), Bergen og Ålesund.
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2. DEFINISJONER

Med forbindelse forstås i denne kunngjøring at operatøren skal befordre passasjeren hele den
angitte strekningen innenfor rutenettet omfattet av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse. Ved
eventuelt flybytte underveis på en forbindelse forutsettes kortest mulig bakkeopphold.

Med reisemulighet forstås i denne kunngjøring at operatøren skal gjøre det mulig å reise hele den
angitte strekningen. Dette kan skje ved å befordre passasjeren enten i samsvar med nevnte krav til
forbindelser, eller til en angitt flyplass underveis for omstigning til egne eller andres ruter ikke
omfattet av forpliktelsene.

3. FORPLIKTELSENE TIL OFFENTLIG TJENESTEYTELSE OMFATTER FØLGENDE:

3.1 Minimum antall flyginger og setekapasitet

Kravene til antall flyginger og antall seter nevnt under dette punkt gjelder hver dag mandag
- fredag. Lørdag - søndag samlet skal tilbys minst 100 % av påkrevet antall flyginger og seter
for en virkedag. Kravene gjelder hele året, unntatt i en inntil seks ukers midtsommerperiode
(ca 1. juli - 10. august), der antall flyginger og seter skal være minst 75 % av kravene for
resten av året, både for mandag - fredag og lørdag - søndag.

Det er trafikkplikt på alle nevnte forbindelser/reisemuligheter både lørdager og søndager
hele året.

Kravene til antall mellomlandinger gjelder på ukebasis og er kun knyttet til det minste antall
pålagte flyginger.

Florø:
- Minst fem daglige forbindelser tur/retur Oslo, med i gjennomsnitt høyst 0,4

mellomlandinger.
- Minst fire daglige forbindelser tur/retur Bergen, uten mellomlandinger.

Førde:
- Minst fire daglige forbindelser tur/retur Oslo, med i gjennomsnitt høyst 0,5

mellomlandinger.
- Minst tre daglige forbindelser tur/retur Bergen, med i gjennomsnitt høyst én

mellomlanding.

Sandane:
- Minst to daglige forbindelser tur/retur Oslo, med i gjennomsnitt høyst én mellomlanding.
- Minst to daglige forbindelser tur/retur Bergen, med i gjennomsnitt høyst én

mellomlanding.

Sogndal:
- Minst to daglige forbindelser tur/retur Oslo, uten mellomlandinger.
- Minst to daglige forbindelser tur/retur Bergen, uten mellomlandinger.

Ørsta/Volda:
- Minst to daglige forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Oslo. Ved forbindelser tillates

i gjennomsnitt høyst 1,33 mellomlandinger. Ved reisemuligheter skal det være
korrespondanse med andre ruter i Ålesund, og flygingene Ørsta-Volda - Ålesund v.v.
skal skje uten mellomlandinger.

- Minst to daglige forbindelser eller reisemuligheter tur/retur Bergen. Ved forbindelser
tillates i gjennomsnitt høyst 1,33 mellomlandinger. Ved reisemuligheter skal det være
korrespondanse med andre ruter i Ålesund, og flygingene Ørsta-Volda - Ålesund v.v.
skal skje uten mellomlandinger.
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Setekapasitet til og fra lufthavner på det landsdekkende rutenettet

Ved kombinert betjening av Florø, Førde, Sandane og Sogndal:
- Totalt skal både til og fra lufthavnene Oslo (Fornebu) og Bergen tilbys minst 480 seter,

hvorav minst 240 både til og fra Oslo (Fornebu) og minst 180 både til og fra Bergen,
mens de resterende er valgfrie.

Ved kombinert betjening av Ørsta-Volda utelukkende tur/retur Ålesund:
- Minst 60 seter både til og fra Ålesund.

Ved kombinert betjening av Florø, Førde, Sandane, Sogndal og Ørsta-Volda:
- Totalt skal både til og fra lufthavnene Oslo (Fornebu), Bergen og Ålesund tilbys minst

540 seter, hvorav minst 240 både til og fra Oslo (Fornebu) og minst 180 både til og fra
Bergen, mens de resterende er valgfrie.

3.2 Tidtabell

De påkrevde flygingene forutsettes spredt jevnt over driftsdøgnet, tatt i betraktning publikums
etterspørsel etter flyreiser.

På Oslo lufthavn, Fornebu, reserveres i henhold til artikkel 9 i rådsforordning (EØF)
nr. 95/93 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker på lufthavnene i Fellesskapet,
følgende tidsluker, som for tiden er i bruk på rutene mellom Oslo og Sogn og Fjordane
(tidene er lokale):

- mandag - fredag: 0715, 0735, 0755, 0810, 0915, 1240, 1315, 1515, 1545, 1735,
1750, 1840, 1910, 1935, 2040, 2300,

- lørdag: 0935, 1005, 1410, 1425,
- søndag: 1310, 1355, 1600, 1615, 1720, 1730, 1840, 2020, 2045, 2300.

Følgende særskilte tidtabellkrav gjelder dessuten mandag - fredag for Florø, Førde, Sandane
og Sogndal:

- Ankomst og avgang Oslo (Fornebu) innenfor tilgjengelige tidsluker 0715 - 0915.
- Ankomst og avgang Oslo (Fornebu) innenfor tilgjengelige tidsluker 1735 - 1935.
- Ankomst til Bergen før kl 1000 og avgang fra Bergen etter kl 1730.
- Avgang fra Bergen før kl 1030 og ankomst til Bergen etter kl 1700.

Disse kravene gjelder også Ørsta-Volda dersom denne lufthavnen betjenes med forbindelser
via Florø, Førde, Sandane og/eller Sogndal; eventuelt skal Ørsta-Volda gjennom
reisemuligheter via Ålesund så langt mulig sikres tilsvarende anløpstider i Oslo og Bergen.

3.3 Kategori luftfartøy

For de påkrevde forbindelser skal fly registrert for minst 30 passasjerer benyttes. For eventuelle
flyginger mellom Ørsta-Volda og Ålesund kan likevel fly registrert for minst 15 passasjerer
benyttes.

Selskapene gjøres spesielt oppmerksom på korte rullebaner og andre særskilte tekniske og
operative forhold ved lufthavnene. For nærmere informasjon om dette, kontakt Luftfartsverket,
Postboks 8124 Dep, 0032 OSLO, tlf. 22 94 20 00.

3.4 Takster

- Maksimale normaltakster (fullt fleksible) én vei i året fra 1. april 1997 skal ikke overstige
beløpene i takstoversikten nedenfor.
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- For hvert påfølgende år skal disse takstene justeres 1. april innenfor rammen av
konsumprisindeksen for 12 måneds-perioden som løper til 15. februar samme år, som
offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå.

- Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangspris-
systemer innenlands, herunder tilby samtlige rabatter som disse ordningene omfatter.

- Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

Fra Til Oslo Bergen Ålesund

Florø 1295 795 X
Førde 1295 795 X
Sandane 1295  955 X
Sogndal 1120 795 X
Ørsta-Volda 1295 1065 395

De kunngjorte maksimaltakstene gjelder når operatøren selv forestår befordringen på hele
den angitte strekningen innenfor rutenettet som omfattes av forpliktelsene. I tilfeller der
reisemuligheter til/fra Oslo og/eller Bergen ivaretas gjennom omstigning til ruter som ikke
omfattes av forpliktelsene, gjelder gjennomgangsprisordningene.

“X”-merkede strekninger omfattes ikke av forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse, og følgelig
er ingen maksimaltakst definert.

3.5 Kontinuitet

Andelen innstilte flyginger som direkte kan tilskrives luftfartsselskapet, skal på årsbasis ikke
overstige 2 % av de planlagte flygingene.

4. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

tlf. 22 24 90 90, telefaks 22 24 95 72, teleks 21439 sdep n.
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens
artikkel 61 og protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og

domstolsavtalen

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse

96/EØS/26/02

Dato for vedtaket: 8.5.1996

EFTA-stat: Norge

Støttens nr.: 96-004

Tittel: Støtte til Driftsselskapet Rena
Karton AS

Formål: Krisestøtte

Støttebeløp: NOK 2,7 milloner

Form for støtte: Ansvarlig lån (rentesats 9 % p.a.,
løpetid 6 måneder)

Juridisk grunnlag: Lov av 3. juli 1992 nr. 97 om Statens
nærings- og distriktsutviklingsfond
(SND)
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.730 - IP/Reuters)

1. Kommisjonen mottok 5.6.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene IP Group, som tilhører
Havas-gruppen, og Reuters SA oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over det nyopprettede fellesforetaket Adways, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- IP Group: reklameformidling,

- Reuters: finansielle tjenester og nyhetsformidling.

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 168 av 12.6.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72
44) eller med post, med referanse IV/M.730 - IP/Reuters, 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.751 - Bayer/Hüls - Newco)

1. Kommisjonen mottok 31.5.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Bayer Aktiengesellschaft,
Leverkusen/D (Bayer) og Hüls Aktiengesellschaft, Marl/D (Hüls), som kontrolleres av VEBA
Aktiengesellschaft, Düsseldorf/D (VEBA) oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet fellesforetak innen lateksvirksomhet, ved kjøp av
aksjer. Fellesforetaket skal drive med verdensomspennende forskning, utvikling, produksjon og
salg av lateks.

(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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2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:
- Bayer: organiske kjemikalier, industrikjemikalier, legemidler, plast og fiber, fotoutstyr,

grafiske systemer, teknisk-visuelle systemer,

- Hüls: polymerer, basiskjemikalier, spesialkjemikalier og funksjonskjemikalier, metakrylater,
elektronisk utstyr.

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 168 av 12.6.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.751 - Bayer/Hüls - Newco, 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.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.683 - GTS-Hermes Inc/HIT Rail BV)

Kommisjonen vedtok 5.3.1996 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk,
og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0683.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, vennligst henvend Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.732 - Nordic Capital/Euroc)

Kommisjonen vedtok 18.4.1996 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk,
og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0732.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, vennligst henvend Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

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

(Sak nr. IV/M.722 - Teneo/Merrill Lynch/Bankers Trust)

Kommisjonen vedtok 15.4.1996 at ovennevnte meldte transaksjon ikke kommer inn under virkeområdet
for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0722.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, vennligst henvend Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763
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Statsstøtte
Sak nr. C 8/96 (ex N 537/94)

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i kommisjonsvedtak
nr. 3855/91/EKSF av 27. november 1991 med hensyn til støtte som Italia har til hensikt å tildele
foretaksgruppen Ferdofin Siderurgica SpA (se EFT nr. C 151 av 25.5.1996 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 denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Italia.

Statsstøtte
Sak nr. C 7/96 (ex N 806/95 and NN 31/96)

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
ringvirkningene av støtten til omstrukturering av MTW-Schiffswerft og Volkswerft for andre foretak i
Bremer Vulkan Verbund AG (se EFT nr. C 150 av 24.5.1996 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 denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.

Statsstøtte
Sak nr. C 6/96 (ex N 853/95)

Østerrike

Kommisjonen har besluttet å innlede saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte som Østerrike har til hensikt å tildele foretaket Hoffman-La Roche (se EFT nr. C 168 av
12.6.1996 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
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Østerrike.
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Statsstøtte
Sak nr. C 53/94 (NN 126/94)

Frankrike

Kommisjonen har besluttet å utvide saksbehandlingen innledet i henhold til EF-traktatens artikkel 93
nr. 2 med hensyn til planlagt støtte til foretaket Société française de production (se EFT nr. C 171 av
15.6.1996 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
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike.

Statsstøtte
Sak nr. C 14/94

Hellas

Kommisjonen har besluttet å innlede på nytt saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2
med hensyn til støtte gitt til Olympic Airways (se EFT nr. C 176 av 19.6.1996 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
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Hellas.

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 Cherbourg (Maupertus) og Paris (Orly)

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 Cherbourg (Maupertus) og Paris (Orly). Vilkårene knyttet til
den aktuelle forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende
nr. C 151 av 25.5.1996 (se EFT nr. C 156 av 31.5.1996 for nærmere opplysninger).

Anbudene 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:

96/EØS/26/11

96/EØS/26/12

96/EØS/26/13
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Chambre de Commerce et d´Industrie de Cherbourg-Cotentin (CCICC)
Direction des Services Concédés
Hôtel Atlantique
Boulevard Félix Amlot
BP 839
50108 Cherbourg

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 Rennes og Toulouse

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 Rennes og Toulouse. Vilkårene knyttet til den
aktuelle forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr.
C 151 av 25.5.1996 (se EFT nr. C 156 av 31.5.1996 for nærmere opplysninger).

Anbudene 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 Rennes
2, avenue de la Préfecture
F-35042 Rennes

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 Biarritz/Pau og Lyon (Satolas) og mellom
Biarritz/Pau 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 mellom Biarritz/Pau og Lyon (Satolas) og mellom
Biarritz/Pau og Marseille. Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er
offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 151 av 25.5.1996 (se EFT nr. C 156 av 31.5.1996
for nærmere opplysninger).

Anbudene 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 International de Pau-Pyrénées
F-64230
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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 Rennes og Lille

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 Rennes og Lille. Vilkårene knyttet til den aktuelle
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 151
av 25.5.1996 (se EFT nr. C 156 av 31.5.1996 for nærmere opplysninger).

Anbudene 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 Rennes
2, avenue de la Préfecture
F-35042 Rennes

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 Rennes og Basel-Mulhouse

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 Rennes og Basel-Mulhouse. Vilkårene knyttet til den aktuelle
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 151
av 25.5.1996 (se EFT nr. C 156 av 31.5.1996 for nærmere opplysninger).

Anbudene 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 Rennes
2, avenue de la Préfecture
F-35042 Rennes
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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 Brest 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 Brest og Lyon (Satolas). Vilkårene knyttet til den aktuelle
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 151
av 25.5.1996 (se EFT nr. C 156 av 31.5.1996 for nærmere opplysninger).

Anbudene 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 Brest
Aéroport International de Brest-Guipavas
F-29490 Guipavas
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Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

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).

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF av 23. mars 1994 om annen materielle endring av
direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 30).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

96-0151-UK

96-0152-UK

96-0157-UK

96-0130-UK

96-0131-UK

96-0132-I

96-0133-B

96-0134-B

96-0135-B

96-0136-D

96-0138-NL

96-0139-NL

96-0140-NL

96-0141-NL

Forskrift om gjødsel (kjøttbeinmel fra pattedyr), 1996

Forskrift om gjødsel (kjøttbeinmel fra pattedyr) (Nord-
Irland), 1996

Endring av forskrift om storfekjøtt (nødkontrolltiltak) (Nord-
Irland), 1996

Endring av forskrift om motorvogner (typegodkjenning av
lastebiler) (Storbritannia), 1996

Endring av forskrift om lys på veigående kjøretøyer, 1996

Utkast til forskrift om tekniske krav til, installering av og
regelmessig kontroll av magnetkompasser utelukkende til
bruk om bord i lystbåter

Departementskunngjøring om unntak fra bestemmelsene i
§§ 2, 3, 4, 6 og 7 i kongelig anordning av 12. juni 1989 om
gjennomføring av Det europeiske fellesskaps rådsdirektiver
om gassflasker av sveisefritt stål, gassflasker av sveisefri
ren aluminium og aluminiumlegeringer samt gassflasker av
sveiset rent stål

Departementskunngjøring om generelt unntak fra
bestemmelsene i vedlegg I punkt 2.21 og punkt 4 i vedlegg
I, II og III i kongelig anordning av 12l juni 1989 om
gjennomføring av Det europeiske fellesskaps rådsdirektiver
om gassflasker av sveisefritt stål, gassflasker av sveisefri
ren aluminium og aluminiumlegeringer samt gassflasker av
sveiset rent stål

Departementskunngjøring om unntak fra bestemmelsene i
§§ 350 og 354 i generell forskrift om sikkerhet på
arbeidsplassen

Retningslinjer for automatiske skyvedører i rømningsveier
(AutSchR), februar 1996

Forskrift fra direktoratet for velferd, folkehelse og kultur
om antikoagulerende midler i flormelis - unntak (lov om
nærings- og legemidler)

Forskrift fra direktoratet for velferd, folkehelse og kultur
om flytende parafin og glutamatsyre i næringsmidler

Endring av forskrift om krav til holdbarheten til brusflasker
o.l. (lov om nærings- og legemidler)

Forskrift fra direktoratet for velferd, folkehelse og kultur
om margarin - unntak (lov om nærings- og legemidler)

(4)

(4)

(4)

12.7.1996

17.7.1996

10.7.1996

17.7.1996

17.7.1996

17.7.1996

16.7.1996

17.7.1996

17.7.1996

17.7.1996

17.7.1996
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Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

96-0142-NL

96-0143-NL

96-0144-FIN

96-0137-GR

96-0145-NL

96-0146-D

96-0147-D

96-0148-F

96-0149-F

96-0150-F

96-0153-D

96-0154-GR

96-0155-A

96-0156-UK

(3)(4)(5)

Forskrift fra direktoratet for velferd, folkehelse og kultur
om bestråling av emballasje og forbrukervarer - unntak (lov
om nærings- og legemidler)

Nærings- og legemiddelforskrift om hermetisert frukt

Beslutning fra finske sjøfartsmyndigheter om brann-
sikringsklassifisering av bygge- og innrednings-materialer
på skip (offentliggjort på finsk, svensk og engelsk)

Forskrift om hindring av havforurensning som følge av
utslipp fra skip

Forskrift om tilleggskrav til fyrverkeri

Retningslinjer for elektriske låsesystemer for dører i
rømningsveier (EltVTR) - februar 1996

Tillegg til byggeforskrifter, liste A, del 1

Utkast til forskrift om kjøkkensalt og om stoffer som kan
tilsettes i kjøkkensalt

Forskrift om endring av forskrift av 5. september 1989 om
bruk av enzympreparater ved framstilling av visse
næringsmidler og drikkevarer

Forskrift om vilkårene for distribusjon og bruk av
natriumtetratiokarbonat i landbruket

Undersøkelser foretatt av sakkyndige i samsvar med
røntgenforskriften (RoeV)

Endring av bestemmelsene i presidentforordning 101/1995
(Lovtidende 61A); forskrift om lugarer og fastsettelse av
antallet passasjer om bord på passasjerskip

Telekommunikasjonsforskrift om terminalutstyr for
tilslutning til det analoge telefonnettet (FTV 310)

Britisk farmakope av 1993, tilføyelse nr. 5

17.7.1996

17.7.1996

16.7.1996

16.8.1996

17.7.1996

16.7.1996

16.7.1996

16.7.1996

17.7.1996

17.7.1996

23.7.1996

22.7.1996

26.7.1996

29.7.1996

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 stillstandsperiode når Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.

(5) Ingen stillstandsperiode for skatte- og finanstiltak; jf. artikkel 1(9)(3) i direktiv 94/10/EF.
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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Domstol(1)

Domstolens dom av 5. mars 1996 i forente saker C-46/93 og C-48/93 : (anmodninger om en foreløpig
kjennelse fra Bundesgerichtshof og fra High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional
Court): Brasserie du Pêcheur SA mot Forbundsrepublikken Tyskland og The Queen mot Secretary of
State for Transport, ex parte: Factortame Ltd mfl (prinsippet om en medlemsstats erstatningsansvar for
skade som enkeltpersoner er påført på grunn av brudd på fellesskapsretten som kan tilskrives
medlemsstaten - brudd som kan tilskrives nasjonal lovgivning - vilkårene for statens erstatningsansvar
- erstatningens omfang).

Beslutning truffet av Domstolens president 26. februar 1996 i sak C-181/95: Biogen Inc. mot Smithkline
Beecham Biologicals SA (artikkel 20 og 37 i vedtektene for De europeiske fellesskaps Domstol - deltakelse
i rettergang i henhold til EF-traktatens artikkel 177).

Sak C-69/96 til C-79/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Consiglio di Stato, ved nevnte
domstols beslutning av 6. desember 1995 i sakene 1. Maria Antonella Garofalo, 2. Giovanni Pagano, 3.
Rosa Bruna Vitale, 4. Francesca Nuccio, 5. Giacomo Cangialosi, 6. Giacoma D’Amico, 7. Giulia
Lombardo, 8. Emanuela Giovenco, 9. Caterina Lo Gaglio, 10. Daniela Guerrera og 11. Cesare Di Marco
mot Ministero della Sanità og lokalhelsemyndighet nr. 58, Palermo.

Sak C-80/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hessisches Finanzgericht, ved nevnte domstols
beslutning av 7. mars 1996 i saken Quelle Schickedanz AG & Co. mot Oberfinanzdirektion Frankfurt/
M.

Sak C-82/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice, Queen’s Bench Divi-
sion, ved nevnte domstols beslutning av 28. februar 1996 i saken The Queen mot Secretary of State for
Trade and Industry, ex parte: 1) Consumers’ Association og 2) Which (?) Ltd.

Sak C-83/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione
Civile, ved nevnte domstols beslutning av 4. desember 1995 i saken Provincia Autonoma di Trento og
Ufficio del Medico Provinciale di Trento mot Dega di Depretto Gino Snc.

Sak C-85/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bayerisches Landessozialgericht, ved nevnte
domstols beslutning av 2. februar 1996 i saken Maria Martinez Sala mot Freistaat Bayern.

Sak C-89/96: Søksmål anlagt 21. mars 1996 av Republikken Portugal mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-91/96: Søksmål anlagt 23. mars 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-97/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf, ved nevnte
domstols beslutning av 22. november 1995 i en handelsregistersak som gjelder Daihatsu Deutschland
GmbH (saksøker: Verband Deutscher Daihatsu-Händler e.V.).

Sak C-98/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Verwaltungsgericht Darmstadt, ved nevnte
domstols beslutning av 29. februar 1996 i forvaltningssaken mellom Kasim Ertanir og Land Hessen.

Sak C-99/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesgerichtshof, ved nevnte domstols
beslutning av 29. februar 1996 i ankesak over lovanvendelsen reist av Hans-Hermann Mietz mot
aksjeselskapet Intership Yachting Sneek B.V.

(1) EFT nr. C 145 av 18.5.1996.
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Sak C-100/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice, Queen’s Bench Divi-
sion, ved nevnte domstols beslutning av 3. november 1995 i saken The Queen mot Ministry of Agricul-
ture, Fisheries and Food; ex parte: British Agrochemicals Association Ltd.

Sak C-104/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hoge Raad der Nederlanden, ved nevnte
domstols beslutning av 22. mars 1996 i saken Cooperatieve Rabobank “Vecht en Plassengebied” BA og
Erik Arnoud Minderhoud, bobestyrer for Mediasafe BV.

Sak C-106/96: Søksmål anlagt 1. april 1996 av Det forente kongerike mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol(1)

Sak T-25/96: Søksmål anlagt 28. februar 1996 av Arbeitsgemeinschaft deutscher Luftfahrt-Unternehmen
og Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-30/96: Søksmål anlagt 11. mars 1996 av José Gomes de Sá Pereira mot Rådet for Den europeiske
union.

Sak T-37/96: Søksmål anlagt 15. mars 1996 av Luftfartsfunktionærer mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-38/96: Søksmål anlagt 15. mars 1996 av Société Guérin Automobiles mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-39/96: Søksmål anlagt 15. mars 1996 av Service pour le Groupement d’Acquisitions “S.G.A.”
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-41/96: Søksmål anlagt 21. mars 1996 av Bayer A.G. mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-45/96: Søksmål anlagt 27. mars 1996 av Société de Distribution de Mécaniques et d’Automobiles
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 145 av 18.5.1996.
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