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KOMMISJONEN
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96/EØS/42/01Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.821 - Baxter/Immuno)

1. Kommisjonen mottok 9.9.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Baxter International Inc., USA,
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Immuno
International AG, et foretak med hovedkontor i Sveits, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Baxter: produksjon og markedsføring av produkter og tjenester til bruk ved sykehus og andre
helseinstitusjoner, i hovedsak nyrebehandlingsprodukter, plasmaderivater, produkter mot
hjerte- og karsykdommer, intravenøssystemer og kostnadsstyringssystemer for
helseinstitusjoner,

- Immuno: markedsføring av plasmaderivater, vaksiner og andre legemidler.

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 ble offentliggjort i
EFT nr. C 273 av 19.9.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.821 - Baxter/Immuno, til følgende
adresse:

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

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.823 - John Deere Capital Corp./Lombard North

Central plc)

1. Kommisjonen mottok 5.9.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene John Deere Capital
Corporation, som kontrolleres av Deere & Company (USA), og Lombard North Central plc
(Storbritannia), som kontrolleres av National Westminster Bank plc (Storbritannia), overtar felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over John Deere Credit Ltd
(Storbritannia).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- John Deere Capital Corp.: produksjon og distribusjon av bl.a. landbruksmaskiner,

- Lombard North Central plc: banktjenester og finansielle tjenester.

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 ble offentliggjort i EFT nr.
C 271 av 17.9.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.823 - John Deere Captial Corp./Lombard North
Central plc, til følgende adresse:

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

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

96/EØS/42/02
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.829 - Thyssen/Böhler Uddeholm)

1. Kommisjonen mottok 11.9.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Thyssen Stahl AG, som
tilhører Thyssen-gruppen, og Böhler Uddeholm AG oppnår felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Böhler Thyssen Schweißtechnik GmbH, et
nyopprettet fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Thyssen Stahl AG: produksjon og distribusjon av stålprodukter,

- Böhler Uddehold AG: produksjon og distribusjon av stålprodukter,

- Böhler Thyssen Schweißtechnik GmbH: produksjon og distribusjon av sveisetråder.

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 ble offentliggjort
i EFT nr. C 272 av 18.9.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.829 - Thyssen/Böhler Uddeholm,
til følgende adresse:

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

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

96/EØS/42/03
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en
meldt foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.705 - Deutsche Telekom/SAP-S)

Kommisjonen vedtok 29.3.1996 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 tysk, 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 “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0705.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende 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 ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.730 - IP/Reuters)

Kommisjonen vedtok 5.7.1996 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 fransk, 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 “CLX”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0730.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende 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

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

96/EØS/42/04

96/EØS/42/05
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.751 - Bayer/Hüls)

Kommisjonen vedtok 3.7.1996 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 tysk, 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 “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0751.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende 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

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

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

96/EØS/42/06

Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17/62(2) om en anmodning om negativattest eller unntak etter

EF-traktatens artikkel 85 nr. 3 (Sak nr. IV/35.518 - Iridium)

Generaldirektorat IV innledet 2. mai 1995 saksbehandling av eget tiltak med hensyn til to satellittbaserte
personkommunikasjonssystemer (S-PCS) som er konkurrenter til Inmarsat P: Iridium og Globalstar.
Deretter ble det 11. august 1995 gitt formell melding om avtalene som førte til opprettelse av Iridium-
systemet.

Iridium-systemet ble unnfanget i 1987 av Motorola Inc., USA. Formålet med systemet er å levere globale,
digitale trådløse kommunikasjonstjenester basert på en konstellasjon av lavbanesatellitter (LEO). Iridium
regner med å bli den første leverandøren som kan tilby operasjonelle S-PCS-tjenester. Systemet ventes å
være i kommersiell drift 1. oktober 1998.

Kommisjonen har til hensikt å stille seg positiv til Iridium-systemet i samsvar med EF-traktatens artikkel
85 og EØS-avtalens artikkel 53. Før Kommisjonen gjør vedtak om dette, innbys tredjemann til å sende
sine merknader, innen en måned etter at denne kunngjøring ble offentliggjort i EFT nr. C 255 av 3.9.1996,
med referanse “IV/35.518 - Iridium”, til følgende adresse:

Commission of the European Union
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C
200 Rue de la Loi
B-1049 Brussel

96/EØS/42/07
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Kommisjonsmelding til medlemsstatene og andre
interesserte parter med hensyn til en anmodning fra Hellas

om forlengede gjennomføringsfrister

I henhold til artikkel 2 nr. 2 i kommisjonsdirektiv 90/388/EØF, endret ved direktiv 96/19/EF, har den
greske regjering ved brev av 25. juni 1996 anmodet om følgende overgangsperioder:

- til 1. januar 2003 med hensyn til oppheving av teleselskapet OTEs enerett til levering
av telefontjenester og tilknyttet nettinfrastruktur, som i henhold til artikkel 2 nr. 2 i direktiv
90/388/EØF, endret ved direktiv 96/19/EF, skulle gjennomføres innen 1. januar 1998,

- til 1. juli 2001 med hensyn til oppheving av restriksjoner i forbindelse med levering av allerede
liberaliserte telekommunikasjonstjenester, knyttet til:

a) nett opprettet av teletjenesteleverandøren,
b) infrastrukturer levert av tredjemann, og
c) deling av nett, anlegg og annet utstyr,

som i henhold til artikkel 2 nr. 2 i direktiv 90/388/EØF, endret ved direktiv 96/19/EF, skulle gjennomføres
innen 1 juli 1996.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige medlemsstater og andre interesserte parter, slik at de kan
sende sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at denne kunngjøring ble offentliggjort
i EFT nr. C 257 av 4.9.1996. Kommisjonen vil, når den treffer beslutning med hensyn til anmodningen fra
den greske regjering, ta hensyn til opplysninger framlagt innen denne fristen.

Merknadene vil bli oversendt til Hellas.

Kunngjøring fra Kommisjonen til medlemsstatene og andre
interesserte parter om en anmodning fra Luxembourg

om forlengede gjennomføringsfrister

I henhold til artikkel 2 nr. 2 i kommisjonsdirektiv 90/388/EØF, endret ved direktiv 96/19/EF, har regjeringen
i Luxembourg ved brev av 28. juni 1996 anmodet om følgende overgangsperioder:

- til 1. januar 2000 med hensyn til oppheving av eneretten til post- og teleselskapet Entreprise des
Postes et Télécommunications (EPT) til levering av telefontjenester og tilknyttet nettinfrastruktur,
som i henhold til artikkel 2 nr. 2 i direktiv 90/388/EØF, endret ved direktiv 96/19/EF, skulle
gjennomføres innen 1. januar 1998,

- til 1. juli 1998 med hensyn til oppheving av restriksjoner i forbindelse med levering av allerede
liberaliserte telekommunikasjonstjenester, knyttet til:

a) nett opprettet av teletjenesteleverandøren,
b) infrastrukturer levert av tredjemann, og
c) deling av nett, anlegg og annet utstyr,

som i henhold til artikkel 2 nr. 2 i direktiv 90/388/EØF, endret ved direktiv 96/19/EF, skulle oppheves
innen 1 juli 1996.

96/EØS/42/08

96/EØS/42/09
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Kommisjonen underretter med dette de øvrige medlemsstater og andre interesserte parter, slik at de kan
sende sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort
i ovennevnte EF-Tidende. Kommisjonen vil, når den treffer beslutning med hensyn til anmodningen fra
regjeringen i Luxembourg, ta hensyn til opplysninger framlagt innen denne fristen.

Merknadene vil bli oversendt til Luxembourg.

Kommisjonsmelding til medlemsstatene og andre
interesserte parter med hensyn til en anmodning fra Portugal

om forlengede gjennomføringsfrister

I henhold til artikkel 2 nr. 2 i kommisjonsdirektiv 90/388/EØF, endret ved direktiv 96/19/EF, har den
portugisiske regjering ved brev av 25. juni 1996 anmodet om følgende overgangsperioder:

- til 1. januar 2000 med hensyn til oppheving av teleselskapet Portugal Telecoms enerett til levering
av telefontjenester og tilknyttet nettinfrastruktur, som i henhold til artikkel 2 nr. 2 i direktiv
90/388/EØF, endret ved direktiv 96/19/EF, skulle gjennomføres innen 1. januar 1998,

- til 1. juli 1999 med hensyn til oppheving av restriksjoner i forbindelse med levering av allerede
liberaliserte telekommunikasjonstjenester, knyttet til:

a) nett opprettet av teletjenesteleverandøren,
b) infrastrukturer levert av tredjemann, og
c) deling av nett, anlegg og annet utstyr,

som i henhold til artikkel 2 nr. 2 i direktiv 90/388/EØF, endret ved direktiv 96/19/EF, skulle gjennomføres
innen 1 juli 1996.

Kommisjonen underretter med dette de øvrige medlemsstater og andre interesserte parter, slik at de kan
sende sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at denne kunngjøring ble offentliggjort
i EFT nr. C 260 av 7.9.1996. Kommisjonen vil, når den treffer beslutning med hensyn til anmodningen fra
den portugisiske regjering, ta hensyn til opplysninger framlagt innen denne fristen.

Merknadene vil bli oversendt til Portugal.

Rådsforordning (EØF) nr. 4064/89

Kommisjonen har etter en foreløpig undersøkelse av en planlagt foretakssammenslutning mellom Blokker
BV og Toys R Us BV(1) kommet til at en vurdering etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 ikke kan
gjennomføres fordi den meldte transaksjonen ikke er tilstrekkelig konkret.

96/EØS/42/10

96/EØS/42/11

(1) Se EFT nr. C 216 av 26.7.1996 og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 33 av 1.8.1996.
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Melding 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)

I samsvar med artikkel 5 nr. 1 nest siste punktum i ovennevnte direktiv kunngjør den nederlandske
næringsminister at kriteriene nevnt i direktivets artikkel 5 nr. 1 for Nederlands vedkommende er offentliggjort
i Staatscourant [Nederlands lovtidende] 1996, nr. 93 (kapittel 3 i forskrift om olje- og gasskonsesjoner på
kontinentalsokkelen i 1996 og kapittel 3 i forskrift om mineralkonsesjoner på nederlandsk territorium i
1996).

Melding fra Kommisjonen i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a)
i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 Endring av forpliktelse til offentlig

tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging i Frankrike

Frankrike har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 om
EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å endre forpliktelsene til offentlig
tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging på strekningen mellom Paris (Orly) og Brive, offentliggjort i
EFT nr. C 248 av 28.10.1995 og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 41 av 2.11.1995 (se EFT nr. C 260 av
7.9.1996 for nærmere opplysninger).

Referansenummer for melding om eksport av visse
farlige kjemikalier

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 av 23. juli 1992 om eksport
og import av visse farlige kjemikalier(2) offentliggjort referansenumrene for melding om eksport av visse
farlige kjemikalier (se EFT nr. C 253 av 31.8.1996 for nærmere opplysninger).

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

(2) EFT nr. L 251 av 29.8.1992, s. 13.

96/EØS/42/12

96/EØS/42/13

96/EØS/42/14
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 22.7. - 2.8.1996

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

96/EØS/42/15

COM(96) 344 CB-CO-96-343-EN-C(1)

COM(96) 356 CB-CO-96-361-EN-C

COM(96) 375 CB-CO-96-376-EN-C

COM(96) 244 CB-CO-96-253-EN-C

COM(96) 379 CB-CO-96-379-EN-C

COM(96) 385 CB-CO-96-383-EN-C

COM(96) 386 CB-CO-96-384-EN-C

COM(96) 414 CB-CO-96-398-EN-C

COM(96) 372 CB-CO-96-375-EN-C

COM(96) 390 CB-CO-96-387-EN-C

Kommisjonsmelding - Fremme av samarbeid
på området forskning og teknologisk
utvikling med land i rask økonomisk vekst

Forslag til en rådsforordning om inngåelse
av en avtale om fiskeriforbindelser mellom
Det europeiske fellesskap og Republikken
Litauen

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om tredje endring av direktiv
88/344 om tilnærming av medlemsstatenes
lover og forskrifter om bruk av ekstraksjons-
midler ved fremstilling av næringsmidler og
næringsmiddelingredienser

Kommisjonsrapport om gjennomføringen av
direktiv 91/671/EØF av 16. desember 1991
om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning om obligatorisk bruk av
bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn

Forslag til en rådsforordning om åpning og
forvaltning av ubundne fellesskapstoll-
kvoter for visse fiskerivarer (andre serie
1996)

Forslag til et rådsvedtak om fastsettelse av
størrelsen på Fellesskapets finansielle
bidrag i 1996 til svenske myndigheters
utgifter i forbindelse med utsetting av smolt

Forslag til en rådsforordning om endring av
forordning (EØF) nr. 2874/93 med hensyn
til fristen for et rådsvedtak om et satelittbasert
system for kontinuerlig posisjons-
overvåkning av Fellesskapets fiskefartøyer

Uttalelse fra Kommisjonen om Europa-
parlamentets foreslåtte endringer til Rådets
felles innstilling med hensyn til forslag til
et rådsdirektiv om vern av arbeidstakere mot
farer ved å være utsatt for kreftfremkallende
stoffer på arbeidsplassen

Forslag til en rådsforordning om endring av
rådsforordning (EF) nr. 40/94 av 20.
desember 1993 om Fellesskapets varemerke
som følge av Det europeiske fellesskaps
tiltredelse til protokollen om Madrid-avtalen
om internasjonal registrering av varemerker,
vedtatt i Madrid 27. juni 1989

Forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om endring av europa-
parlaments- og rådsvedtak nr. 1254/96/EF
om fastsettelse av retningslinjer for
transeuropeiske energinett

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommisjonen Rådet sider

19.7.1996 22.7.1996 29

18.7.1996 22.7.1996 22

22.7.1996 23.7.1996 6

23.7.1996 24.7.1996 26

23.7.1996 24.7.1996 7

23.7.1996 24.7.1996 8

23.7.1996 24.7.1996 5

24.7.1996 24.7.1996 15

24.7.1996 25.7.1996 37

24.7.1996 25.7.1996 12

(1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.
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Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommisjonen Rådet sider

COM(96) 393 CB-CO-96-388-EN-C

COM(96) 404 CB-CO-96-396-EN-C

COM(96) 401 CB-CO-96-392-EN-C

COM(96) 346 CB-CO-96-345-EN-C

COM(96) 342 CB-CO-96-341-EN-C

COM(96) 412 CB-CO-96-404-EN-C

COM(96) 418 CB-CO-96-400-EN-C

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
rådsdirektiv 92/118/EØF av 17. desember
1992 om fastsettelse av krav til dyrehelse og
folkehelse ved handel innenfor Fellesskapet
med og innførsel til Fellesskapet av produkter
som ikke omfattes av nevnte krav fastsatt i
særlige fellesskapsregler nevnt i vedlegg A
avsnitt I i direktiv 89/662/EØF og, med
hensyn til sykdomsfremkallende smittestoffer,
i direktiv 90/425/EØF

Forslag til en rådsforordning om endring av
rådsforordning (EF) nr. 3075/95 om
fastsettelse av visse tiltak for 1996 til bevaring
og forvaltning av fiskeriressursene for fartøyer
som fører norsk flagg

Uttalelse fra Kommisjonen om Europa-
parlamentets foreslåtte endringer til Rådets
felles innstilling med hensyn til forslag til
et rådsdirektiv om endring av direktiv
91/439/EØF om førerkort

Rapport fra Kommisjonen til Rådet,
Europaparlamentet og Den økonomiske og
sosiale komité - Andre årlige forløpsrapport
om gjennomføringen av handlingsplanen for
innføring av avanserte fjernsynstjenester i
Europa

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om felles rammebestemmelser for
generelle tillatelser og enkeltlisenser på
området teletjenester

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om felles regler med sikte på
utvikling av et indre marked for Fellesskapets
posttjenester og bedring av tjenestenes
kvalitet

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv
90/387/EØF og 92/44/EØF med sikte på
tilpasning til en konkurransesituasjon innen
telekommunikasjoner

24.7.1996 25.7.1996 23

26.7.1996 26.7.1996 6

18.7.1996 18.7.1996 5

26.7.1996 29.7.1996 45

31.7.1996 31.7.1996 21

31.7.1996 31.7.1996 14

31.7.1996 1.8.1996 10
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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

Referanse(1) Tittel Stillstandsperioden på

tre måneder utløper(2)

96-0231-I

96-0232-I

96-0233-D

96-0234-F

96-0235-NL

96-0236-UK

96-0237-UK

96-0238-B

96-0239-A

96-0240-B

96-0241-UK

96-0242-DK

96-0243-UK

96-0244-S

96-0245-NL

96-0246-F

96-0247-D

96-0248-F

96-0249-UK

96-0250-UK

96-0251-F

23.9.1996

16.9.1996

(5)

18.9.1996

25.9.1996

26.9.1996

26.9.1996

25.9.1996

23.9.1996

14.10.1996

(4)

2.10.1996

4.10.1996

2.10.1996

2.10.1996

3.10.1996

3.10.1996

4.10.1996

(4)

(4)

4.10.1996

Gjennomføringsforskrift for lov nr. 128 av 10. april 1991 om standarder for
forbrukerinformasjon

Uktast til forskrift om godkjenning av analysemetoder til enzymatisk
bestemmelse av melkesyre i melk

Utkast til lov om større vektlegging av utslipp av forurensende stoffer ved
beskatning av personbiler

B22 21A: prøvingsprinsipper for godkjenning av terminaladaptere for
tilknytning til ISDN og ISDN-kommunikasjonskort ved stimulering av
interngrensesnittet

Forskrifter om måleinstrumenter: utkast til regler for instrumenter til måling
av opasitet

Forskrifter om trafikkskilt (endring nr. 4) (Nord-Irland) 1996

Forskrifter om fartsdempende forhøyninger i veibanen (endring) (Nord-
Irland) 1996

Utkast til kongelig anordning om endring av kongelig anordning av
3. mars 1992 om innføring på markedet av næringsstoffer og næringsmidler
tilsatt næringsstoffer

Forbundslov om sikre containere

Samarbeidsavtale mellom regionene Flandern, Wallonie og Brussel om
forebygging og håndtering av emballasjeavfall

Forskrift om pass for storfe, 1996

Forskrift om endring av forskrift nr. 1004 av 14. desember 1995 om
begrensning av salg og bruk av visse farlige kjemiske stoffer og produkter
til spesielt angitte formål

Forskrift om trafikkskilt (endring) og generelle retningslinjer, 1997

Forskrift om tekniske krav til teleterminalutstyr i de nordiske offentlige
analoge landbaserte mobiltelefonsystemene NMT—450 og NMT—900

Utkast til et flerårig program for farlig avfall II (MJP-GA II)

Forskrift om klassifisering av og regler for jordskelvsikker konstruksjon
av bygninger i kategorien “normal risiko”, som definert i forskrift nr. 91-
461 av 14. mai 1991 om forebygging av jordskjelvrisiko

Andre endringsforskrift til gjennomføringsforskrift om plantevern

Forskrift om materialer og gjenstander brukt i anlegg til produksjon,
behandling og distribusjon av vann beregnet på konsum

Forskrift om storfekjøtt (ekstraordinær kontroll) (oppheving) 1996

Forskrift om ferskt kjøtt (kontroll av storfekjøtt) 1996

SP/DGPT/ATAS/34: Teknisk forskrift for DCS-teleterminalutstyr, fase 2,
for personkommunikasjonsnett etter standard DCS 1800

96/EØS/42/16

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.
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Referanse(1) Tittel Stillstandsperioden på

tre måneder utløper(2)

96-0252-B

96-0253-B

96-0254-S

96-0255-S

96-0256-S

96-0257-S

96-0258-S

96-0259-F

96-0260-I

96-0261-E

96-0262-E

96-0263-E

96-0264-P

96-0265-FIN

96-0266-F

96-0267-F

96-0268-NL

96-0269-NL

96-0270-UK

96-0271-UK

96-0272-I

96-0273-P

96-0274-NL

96-0275-NL

96-0276-FIN

96-0277-I

96-0278-S

96-0279-S

96-0280-S

Privat lovforslag om forbud mot reklame for tobakksvarer

Lov om produktstandarder til vern av miljø og folkehelse og til fremme av
varige produksjons- og forbruksmønstre

Forskrift om produsentansvar for emballasje

Forskrift om import og transport av eksplosive varer

Forskrift om de høyest tillatte konsentrasjoner av visse tungmetaller i
emballasje

Forskrift om endring av forskrift (1985:839) om kadmium

a) Forskrift fra kjemirådet om endring av forskrift (KIFS 1995:6) om unntak
fra forbudet i forskrift (1991:1289) om visse klorholdige løsemidler

b) Dispensasjonsavgifter - diklormetan, trikloretylen

Forskrift om endring av forskrift nr. 88-466 av 28. april 1988 om
asbestholdige produkter

Tekniske spesifikasjoner for kanalvelger/dekoder for mottak av ordinære
og kodede digitale fjernsynssignaler og lydsignaler overført via kabel
og/eller satellitt (såkalt “set top box”)

Utkast til kongelig anordning om godkjenning av forskrifter om
fornøyelses- og spilleautomater

Departementsforskrift om endring av henvisninger til UNE-standarder i
vedleggene til kongelig anordning 1313/1988 av 28. oktober

Utkast til forskrift om landbasert teknisk syketransport i Navarra

Utkast til forskrift om håndtering av emballasje og emballasjeavfall

Vedtak i Statsrådet om stoffer som bryter ned ozonlaget

Forskrift om metrologisk kontroll av faste lagertanker med eksterne
nivåindikatorer

Forkskrift om konstruksjon av faste lagertanker med eksterne
nivåindikatorer

Nærings- og legemiddelforskrift om trykkemballasje

Forslag til endring av forskrift om emballasje og forbruksgoder (vareloven)
(Lovtidende nr. 18/1980)

TR 2179 Spesifikasjon for fotgjengerdeteksjonssystemer over bakken til
bruk ved fotgjengeroverganger av Puffin-typen

TR 2182 Spesifikasjon for fotgjengerdeteksjonssystemer ved fortau til
bruk ved fotgjengeroverganger av Puffin-typen

Erstatning av sporstoffet acetofenon med et grønt fargestoff i blyfri bensin

Teleinfrastrukturer for abonnentnett (RITA) - ISDN-stikkkontakt

Nærings- og legemiddelforskrift om styrkekrav til flasker for alkoholfrie
drikkevarer

Forskrift om endring av byggeforskriftene med hensyn til atkomst til
eiendommer og boliger

Utkast til forskrift fra det nasjonale legemiddelråd om tillatelse til salg av
legemidler ved parallellimport

Forskrift om ajourføring av departementsforskrift av 21. mars 1973 om
hygienebestemmelser for emballasje, beholdere og redskaper beregnet på
å komme i kontakt med næringsmidler eller stoffer til personlig bruk.
Gjennomføring av direktiv 96/11/EF.

Forskrift fra det nasjonale bygningsrådet om endring av bygningsrådets
forskrift og generelle retningslinjer om typegodkjenning og
produksjonskontroll

Forskrift fra post- og televerket om merking av radioanlegg

Forskrift fra post- og televerket om tekniske krav til radioanlegg til
dataoverføring ved bruk av båndspredningsteknikk på frekvensbånd
2400,0 - 2483,5 MHz

14.10.1996

14.10.1996

10.10.1996

10.10.1996

10.10.1996

10.10.1996

9.10.1996

(4)

9.10.1996

17.10.1996

17.10.1996

17.10.1996

Utløpt

3.10.1996

10.10.1996

10.10.1996

10.10.1996

10.10.1996

10.10.1996

10.10.1996

(5)

31.10.1996

16.10.1996

21.10.1996

17.10.1996

21.10.1996

4.11.1996

13.11.1996

13.11.1996

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.
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Referanse(1) Tittel Stillstandsperioden på

tre måneder utløper(2)

96-0281-S

96-0282-S

96-0283-S

96-0284-S

96-0285-UK

96-0288-F

96-0287-E

96-0288-DK

96-0289-A

96-0290-A

96-0291-A

96-0292-A

96-0293-D

96-0294-NL

96-0295-D

96-0296-D

(3)(4)(5)

Forskrift fra post- og televerket om tekniske krav til private radioanlegg
på frekvensbånd 26,969 - 27,410 MHz

Forskrift fra post- og televerket om tekniske krav til radioanlegg til
kortdistansesending på frekvensbånd 25 - 25 GHz

Forskrift fra post- og televerket om tekniske krav til radioanlegg for
landmobil trafikk på frekvensbånd 30 - 1000 MHz

Forskrift fra post- og televerket om tekniske krav til radioanlegg for
landmobil trafikk på frekvensbånd 29,7 - 31,7 Mhz med 10 kHz
kanalinndeling

Forskrift om spesifisert materiale fra storfe (nr. 3), 1996

Utkast til monografi til den franske farmakopé

Forskrift om fornøyelses- og spilleautomater i kommunen Andalucia

Tekniske bestemmelser. Sendeutstyr til lokal FM-kringkasting

Telekommunikasjonsteknisk forskrift for radiorelésystemer i
frekvensområdet 37 - 39,5 Ghz (FTV 473)

Forskrift fra forbundsministeren for helse og forbrukervern om merking av
oljelamper (oljelampeforskriften)

RVS 5.021 Stasjonering og grunnlag for stasjonering

Forskrift fra delstatsregjeringen i Wien om grenseverdier for utslipp fra
anleggsmaskiner (BMEV)

Forskrift om krematorier

Forskrift om bestemmelser for måleutstyr: Utkast til bestemmelser for utstyr
til måling av bremseeffekt

Forskrift om rømningsveier for funksjonshemmede (BeRettVO), juni 1996

Modell for retningslinjer om brannsikring ved lagring av kunststoffer

(MKLR), juni 1996

13.11.1996

13.11.1996

13.11.1996

13.11.1996

Utløpt

21.10.1996

30.10.1996

28.10.1996

28.10.1996

28.10.1996

28.10.1996

28.10.1996

31.10.1996

30.10.1996

30.10.1996

30.10.1996

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 beslutning av 14. mai 1996 i sak C-301/94: Air Inter mot Kommisjonen for de europeiske
fellesskap (søksmål reist for Domstolen og Førsteinstansdomstolen med begjæring om oppheving av det
samme tiltaket - saken avvist av Førsteinstansdomstolen grunnet manglende domsmyndighet - søksmålet
reist for Domstolen trukket tilbake - Domstolens myndighet til å avgjøre et søksmål reist av en enkeltperson
- saken henvist til Førsteinstansdomstolen).

Sak C-149/96: Søksmål anlagt 3. mai 1996 av Republikken Portugal mot Rådet for Den europeiske union.

Sak C-152/96: Søksmål anlagt 6. mai 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.

Sak C-159/96: Søksmål anlagt 10. mai 1996 av Republikken Portugal mot Kommisjonen for Det europeiske
fellesskap.

Sak C-177/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Rechtbank van Eerste Aalnleg, Antwerpen, ved
nevnte domstols beslutning av 13. mai 1996 i saken a) den belgiske stat mot 1. Banque Indosuez, 2.
Stahlhandel Schmitz GmbH og 3. NV Rijn- en Kanaalvaart Expeditie og b) den belgiske stat mot Det
europeiske fellesskap.

Sak C-192/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Nederlandse Raad van State, ved nevnte domstols
beslutning av 31. mai 1996 i saken 1. Beside BV og 2. I. M. Besselen mot ministeren for boliger,
byplanlegging og bevaring.

Sak C-194/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundessozialgericht, ved nevnte domstols
beslutning av 30. april 1996 i saken Hilmar Kulzer mot Freistaat Bayern.

Sak C-197/96: Søksmål anlagt 10. juni 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Frankrike.

Sak C-200/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landgericht Köln, ved nevnte domstols beslutning
av 18. april 1996 i saken Metronome Musik GmbH mot Music Point Hokamp GmbH.

Sak C-201/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal Administratif, Paris, ved nevnte
domstols beslutning av 3. april 1996 i saken Laboratoires de Thérapeutique Moderne (L.T.M.) mot
Fonds d’Intervention et de Régularisation du Marché du Sucre (F.I.R.S.).

Sak C-202/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal Administratif, Paris, ved nevnte
domstols beslutning av 3. april 1996 i saken Laboratoires Valda mot Fonds d’Intervention et de
Régularisation du Marché du Sucre (F.I.R.S.).

(1) EFT nr. C 233 av 10.8.1996.

96/EØS/42/17
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom (femte kammer) av 21. juli 1996 i sak T-226/94: Paul Dischamp SA mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (midlertidig stans i intervensjonsorganenes oppkjøp av smør
- erstatningssøksmål).

Sak T-64/96: Søksmål anlagt 10. mai 1996 av Filippo de Jorio mot Rådet for Den europeiske union.

Sak T-79/96: Søksmål anlagt 24. mai 1996 av Camar SRL mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-82/96: Søksmål anlagt 29. mai 1996 av Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses (ARAP),
Alcantara Refinarias - Açúcares S.A. og RAR Refinarias de Açúcar Reunidas S.A. mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-83/96: Søksmål anlagt 29. mai 1996 av G. van der Wal mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-84/96: Søksmål anlagt 29. mai 1996 av CIPEKE, Comércio e Indústria de Papel, Ld.a mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-86/96: Søksmål anlagt 31. mai 1996 av Arbeitsgemeinschaft deutscher Luftfahrt-Unternehmen og
Hapag-Lloyd Fluggesellschaft mbH mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-89/96: Søksmål anlagt 11. juni 1996 av British Steel PLC mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-90/96: Søksmål anlagt 13. juni 1996 av Automobiles Peugeot S.A. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-96/96: Søksmål anlagt 17. juni 1996 av Telecom Italia SpA mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-228/95: S. Lehrfreund Ltd mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 233 av 10.8.1996.
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