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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

01

96/EØS/46/01Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.828 - Schweizer Re/M&G)

1. Kommisjonen mottok 27.9.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Schweizer Rückversicherungs-
gesellschaft overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele
Mercantile and General Reinsurance Company Ltd, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Schweizer Rückversicherungsgesellschaft: gjenforsikring,

- Mercantile and General Reinsurance Company Ltd: gjenforsikring.

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 290 av 3.10.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.828 - Schweizer Re/M&G, 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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96/EØS/46/02Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.832 - Norsk Hydro/Terni Industrie Chimiche

(Enichem Agricoltura)

1. Kommisjonen mottok 24.9.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Hydro Agri Nederland BVA
(Nederland), som tilhører foretaksgruppen Norsk Hydro A.S.A. (Norge), overtar kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele virksomheten til Terni Industrie
Chimiche Srl (TIC), et heleid datterselskap av Enichem Agricoltura SpA (Italia), ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Norsk Hydro: produksjon og salg av mineralgjødsel og kunstgjødsel, produksjon av ammoniakk,
olje og gass, petrokjemikalier og lettmetaller,

- TIC: produksjon og salg av gjødsel, kjemiske mellomprodukter og andre kjemiske produkter.

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 290 av 3.10.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.832 - Norsk Hydro/Terni Industrie
Chimiche (Enichem Agricoltura), 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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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.785 - Thomas Cook/Sunworld)

Kommisjonen vedtok 7.8.1996 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 396M0785.
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

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav
a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Innføring av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til
ruteflyging i Frankrike

Frankrike 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 med hensyn til ruteflyging på strekningene mellom Le Havre (Octeville), Rouen
(Vallée de Seine) og Strasbourg (Entzheim) (se EFT nr. C 221 av 30.7.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsrekommandasjon av 30. juli 1996 om bruk av det
felles innkjøpsvokabular (CPV) ved beskrivelse av kontraktsgjenstanden

for offentlige kontrakter

Kommisjonen har i EFT nr. L 222 av 3.9.1996 offentliggjort rekommandasjon av 30. juli 1996 om bruk av
det felles innkjøpsvokabular (CPV) ved beskrivelse av kontraktsgjenstanden for offentlige kontrakter (se
ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).

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

96/EØS/46/03

96/EØS/46/04

96/EØS/46/05
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Kommisjonskunngjøring om fritak for eller reduksjon av bøter i
kartellsaker

Kommisjonen har i EFT nr. C 207 av 18.7.1996 offentliggjort en kunngjøring om fritak for eller reduksjon
av bøter i kartellsaker. Kommisjonen anser kampen mot karteller å være en viktig del av dens bestrebelser
på å nå målene fastsatt i hvitboken av 1993 om vekst, konkurranseevne og sysselsetting. Dette er grunnen
til at Kommisjonen i de senere år har trappet opp innsatsen for å avdekke karteller (se ovennevnte EF-
tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav
a) i rådsforordning (EF) nr. 2408/92 om endring av forpliktelse til offentlig

tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging i Frankrike

Frankrike har besluttet å endre forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging
mellom Brest (Guipavas) og Ouessant, offentliggjort i EØS-tillegget til EF-tidende nr. 29 av 4.7.1996 og
i EFT nr. C 188 av 28.6.1996 i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EF) nr. 2408/92 av
23.7.1992 (se EFT nr. C 229 av 8.8.1996 for nærmere opplysninger).

Informasjon fra Europakommisjonen om samarbeid mellom
nasjonale konkurransemyndigheter og Kommisjonen

Kommisjonen har til hensikt å utarbeide en kunngjøring om samarbeid mellom nasjonale
konkurransemyndigheter og Kommisjonen ved behandling av saker som kommer inn under virkeområdet
for EF-traktatens artikkel 85 og 86. Før Kommisjonen vedtar en slik kunngjøring, innbys alle interesserte
parter til å sende skriftlige merknader til et utkast til kommisjonskunngjøring, offentliggjort i sin helhet i
EFT nr. C 262 av 10.9.1996. Merknadene sendes innen 25. oktober 1996, til:

European Commission
Directorate General for Competition
Unit IV/A/2 - Legal Questions and Legislation
Cort. 150 3/62
Rue de la Loi 200,
B-1049 Brussel
Internet: Vincent Joris@DG4.cec.be

96/EØS/46/06

96/EØS/46/07

96/EØS/46/08
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Statsstøtte
Sak nr. C 20/96

Spania

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtte gitt av Spania til kjøp av nyttekjøretøyer innenfor rammen av en industrirenovasjonsplan (se EFT
nr. C 266 av 13.9.1996 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 Spania.

Statsstøtte
Sak nr. C 22/96

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i vedtak nr. 3855/91/EKSF av
27. november 1991 med hensyn til støtte som Italia har til hensikt å tildele foretaket Servola SpA
(se EFT nr. C 273 av 19.9.1996 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 Italia.

96/EØS/46/10

96/EØS/46/09
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Statsstøtte
Sak nr. C 30/96

Frankrike

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støttetiltak truffet av franske myndigheter til fordel for finansinstitusjonen Crédit Foncier de France,
særlig med hensyn til en overtrekkskreditt i Caisse des Dépôts et Consignations som beløper seg til
FF 20 milliarder og kan utvides til FF 25 milliarder, en ubegrenset garanti stilt av den franske regjering for
selskapets gjeld og regjeringens forsikring om at den vil treffe ethvert nødvendig tiltak for å sikre at Crédit
Foncier de France kan fortsette sin virksomhet utover 31. juli 1996 i samsvar med gjeldende tilsynsregler
(se EFT nr. C 275 av 20.9.1996 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.

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

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til et investeringsprosjekt, statsstøttenr. N 244/96
(se EFT nr. C 235 av 13.8.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning som har til formål å styrke konkurranseevnen til
foretak som utfører forsknings- og utviklingsprosjekter i Steiermark, og å styrke samarbeidet mellom
foretak og forskningsinstitutter, statsstøttenr. N 985/95 (se EFT nr. C 272 av 18.9.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til små og mellomstore bedrifter i forbindelse med bruk av
rådgivningstjenester for å få tilgang til internasjonale markeder, statsstøttenr. N 626/95 (se EFT nr. C 272
av 18.9.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en portugisisk støtteordning til utvikling av fiskeribedrifter, bygging og
modernisering av kystfiskefartøyer, distribusjon av og salgsfremmende tiltak for fiskerivarer, utvikling av
akvakulturnæringen og modernisering av hermetikkindustrien, statsstøttenr. NN 158/94
(se EFT nr. C 272 av 18.9.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for fiskere og fiskebåteiere som driver fiske i
mauritanske farvann, statsstøttenr. NN 005/96 (se EFT nr. C 272 av 18.9.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte som Spania har til hensikt å tildele foretaket Mercedes Benz España,
S.A. i forbindelse med et investeringsprosjekt, statsstøttenr. N 851/95 (se EFT nr. C 276 av 21.9.1996 for
nærmere opplysninger).

96/EØS/46/11

96/EØS/46/12
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Prognoser for stålsektoren for andre halvår av
1996 og for 1996 som helhet

Kommisjonen har i EFT nr. C 271 av 17.9.1996 offentliggjort prognoser for stålsektoren for andre halvår
av 1996 og for 1996 som helhet.

Den europeiske union hadde i andre halvår av 1995 redusert økonomisk vekst, og denne nedgangen
fortsatte de første månedene av 1996, noe som bremset den generelle økonomiske aktivitet betydelig.

Denne forholdsvis lange perioden med svak industriell aktivitet har vært en av de viktigste årsakene til at
etterspørselen på Fellesskapets stålmarked gradvis har gått tilbake, noe som har ført til en enda sterkere
nedgang i forbruket, ettersom det har vært en generell tendens til å redusere varelagrene.

Selv om utsiktene for andre halvår av 1996 er langt bedre på grunn av oppgangen innen stålforbrukende
næringer og en gradvis økning i dollarkursen, gir brukere, forhandlere og stålprodusenter uttrykk for at de
ikke forventer mer enn en svak bedring i forhold til første halvår.

Tallene for faktisk etterspørsel, produksjon og fortjenestemarginer for hele 1996 vil derfor bli noe lavere
en tallene for 1995, til tross for at vilkårene på Fellesskapets stålmarked gradvis er blitt bedre, i hovedsak
fordi importpresset har avtatt og eksporten har tatt seg opp igjen.

Det er godt mulig at den økonomiske oppgang som nå avtegner seg for andre halvår av 1996, vil holde seg
til over årsskiftet. De viktigste markedsdeltakerne, særlig produsenter og forhandlere, vil likevel måtte
opptre ansvarlig for å sikre en lengre periode med stabilitet på Fellesskapets stålmarked og dermed unngå
de skadevirkninger som stadige konjunkturnedganger gir for driften av foretak og dermed for sysselsettingen
innenfor denne næringen (se ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).

96/EØS/46/13
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 16.8. - 6.9.1996

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommisjonen Rådet sider

COM(96) 435 CB-CO-96-437-EN-C(1)

COM(96) 520 CB-CO-96-639-EN-C

COM(96) 303 CB-CO-96-313-EN-C

COM(96) 369 CB-CO-96-370-EN-C

COM(96) 407 CB-CO-96-406-EN-C

COM(96) 409 CB-CO-96-407-EN-C

COM(96) 413 CB-CO-96-401-EN-C

COM(96) 440 CB-CO-96-444-EN-C

COM(96) 426 CB-CO-96-420-EN-C

Endret forslag til et rådsdirektiv om
markedet for bakketjenester ved
Fellesskapets lufthavner

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om salg av forbrukervarer og
garantier i tilknytning til dette

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om endring av europa-
parlaments- og rådsdirektiv 95/2/EF om
tilsetningsstoffer i næringsmidler, unntatt
fargestoffer og søtstoffer

Forslag til et rådsvedtak om endring av
vedtak 93/389/EØF om en overvåknings-
mekanisme for utslipp i Fellesskapet av
CO

2
 og andre gasser med drivhuseffekt

Annen rapport fra Kommisjonen til Rådet,
Europaparlamentet, Den økonomiske og
sosiale komité og Regionkomiteen om
integrering av krav til helsevern i
Fellesskapets politikk på ulike områder

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EF) nr. 3079/95
om fordeling av Fellesskapets fangstkvoter
i grønlandske farvann for 1996

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
direktiv 92/14/EØF om begrensning i
bruk av fly omfattet av del II kapittel 2 i
bind I av vedlegg 16 til konvensjonen om
internasjonal sivil luftfart, 2. utgave
(1988)

Endret forslag til et rådsdirektiv om
kontroll med betydelige ulykkesrisikoer
forbundet med farlige stoffer

Kommisjonsmelding om utfallet av
vurderingen omhandlet i rådsdirektiv om
vern av arbeidstakere mot risikoer ved å
være utsatt for asbest på arbeidsplassen

16.8.1996 16.8.1996 12

18.6.1996 23.8.1996 33

4.9.1996 4.9.1996 14

4.9.1996 4.9.1996 10

4.9.1996 4.9.1996 62

4.9.1996 4.9.1996 4

4.9.1996 4.9.1996 14

3.9.1996 4.9.1996 12

5.9.1996 5.9.1996 18

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

96/EØS/46/14
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Referanse(1) Tittel Stil lstandsperioden

på tre måneder

utløper(2)

09

96-0297-UK

96-0298-UK

96-0299-UK

96-0300-UK

96-0301-D

96-0302-UK

96-0303-F

96-0304-UK

96-0305-UK

96-0306-D

96-0307-NL

96-0308-D

96-0309-A

96-0310-A

96-0311-D

96-0312-DK

96-0313-NL

96-0314-NL

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

Kunngjøring om bovin spongiform encephalopati (BSE) 1996

Endring av kunngjøring om bovin spongiform encephalopati (BSE) (Nord-Irland)
1996

Forskrift om spesifisert materiale fra storfe (behandling og disponering)
(nr. 2)(Nord-Irland) 1996

Kunngjøring om spesifisert materiale fra storfe (nr. 2) (Nord-Irland) 1996

Endring av modell til byggeforskrifter, versjon av juni 1996

Forskrifter om skipssikkerhet (roro-passasjerskips flyteevne) 1996

Kunngjøring om planer for disponering av husholdsavfall og lignende

Forskrifter om ferskt kjøtt (kontroll av storfekjøtt) (nr. 2) 1996

Utkast til forskrift om plikter knyttet til produsentansvar (emballasjeavfall)

Typegodkjenningsforskrift BAPT 222 ZV 20 for mottakere i den regionale
personsøkertjeneste

Forskrift om tilleggsregler for spesialutstyr til bruk i fornøyelsesparker o.l.

Andre forskrift om endring av forskrift om godkjenningspliktige anlegg

Forskrift fra forbundsministeren for helse og forbrukervern om merking av nærings-
og nytelsesmidler samt tilsetningsstoffer framstilt ved bruk av genteknikk

Vinloven - forskrift om betegnelser

Retningslinjer fra DAfStb (det tyske utvalg for armert betong ved det tyske
standardiseringsinstitutt) om høyfast betong; tillegg til DIN 1045/07.88 om
styrkeklasse B 65 til B 115, utgave av august 1995

Kunngjøring om betalingstelefoner

Endring (nr. 37) av forskrift om meieriprodukter av 1958 med hensyn til
konsummelk

Første endring av forskrift av 1996 fra Handelskommisjonen for prydplanter (PVS)
om kvalitetskrav for blomsterløk (ulike produkter), og andre endring av forskrift
av 1996 fra Handelskommisjonen for prydplanter (PVS) om kvalitetskrav for
blomsterløk (gladioler, liljer, narsisser)

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

4.11.1996

6.11.1996

21.10.1996

Utløpt

4.12.1996

Utløpt

6.11.1996

14.11.1996

13.11.1996

14.11.1996

13.11.1996

13.11.1996

13.11.1996

13.11.1996
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Referanse(1) Tittel Stil lstandsperioden

på tre måneder

utløper(2)

96-0315-D

96-0316-A

96-0317-UK

96-0318-UK

(3)(4)(5)

Forskrift om endring av forskrift om de høyest tillatte konsentrasjoner av
skadelige stoffer (SHmV)

Endring av lov for Niederösterreich om avfallshåndtering 1992

MPT 1382: Ytelsesspesifikasjon for vinkelmodulert 27 MHz radioustyr til
bruk i privatradiotjenesten

Forskrift om veigående kjøretøyer (konstruksjon og bruk) (endring) 1996

13.11.1996

13.11.1996

20.11.1996

20.11.1996

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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Informasjon fra De europeiske fellesskaps Domstol(1)

Domstolens dom av 18. juni 1996 i sak C-303/94: Europaparlamentet mot Rådet for Den europeiske
union (direktiv om markedsføring av plantevernmidler - Parlamentets prerogativer).

Domstolens beslutning av 25. juni 1996 i sak C-101/96: straffesak mot Italia Testa (tolking av traktatens
bestemmelser om fritt varebytte og adgang til å yte tjenester sammenholdt med nasjonal lovgivning om
opphavsrett forvaltet av et offentligrettslig foretak).

Sak C-1/96 SA: Anmodning framsatt 15. juli 1996 av SA Must Interim om tillatelse til å bægjære arrest
i utestående fordringer overfor Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-199/96: Søksmål anlagt 13. juni 1996 av Kongeriket Spania mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-206/96: Søksmål anlagt 18. juni 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.

Sak C-209/96: Søksmål anlagt 19. juni 1996 av Det forente kongerike mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-211/96: Søksmål anlagt 21. juni 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

Sak C-212/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal Administratif, Saint-Denis de la
Réunion, ved nevnte domstols beslutning av 5. juni 1996 i saken Paul Chevassus-Marche mot Conseil
Régional de la Réunion.

Sak C-217/96: Søksmål anlagt 26. juni 1996 av Kongeriket Belgia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-218/96: Søksmål anlagt 26. juni 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-219/96: Søksmål anlagt 26. juni 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-220/96: Søksmål anlagt 26. juni 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-221/96: Søksmål anlagt 26. juni 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-222/96: Søksmål anlagt 26. juni 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-223/96: Søksmål anlagt 26. juni 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Frankrike.

Sak C-224/96: Søksmål anlagt 27. juni 1996 av S.A. Promotion Leopold mot Europaparlamentet.

Sak C-226/96: Søksmål anlagt 1. juli 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

DOMSTOLEN

(1) EFT nr. C 269 av 14.9.1996.
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Sak C-227/96: Søksmål anlagt 1. juli 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

Sak C-228/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Ufficio del Giudice Conciliatore di Milano, ved
nevnte domstols beslutning av 25. juni 1996 i saken Aprile Srl mot Amministrazione delle Finanze.

Sak C-229/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arbeitsgericht Frankfurt am Main, ved nevnte
domstols beslutning av 11. juni 1996 i saken Friedrich Santner mot Hoechst Aktiengesellschaft.

Sak C-230/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour d’Appel, Douai, ved nevnte domstols
beslutning av 20. juni 1996 i saken SA Cabour og SA Nord Distribution Automobile mot SARL Arnor
“Soco” (intervenienter: SA Automobile Peugeot og SA Automobiles Citroën).

Sak C-232/96: Søksmål anlagt 8. juli 1996 av Republikken Frankrike mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-233/96: Søksmål anlagt 9. juli 1996 av regjeringen i Kongeriket Danmark mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-234/96 og C-235/96: Anmodninger om en foreløpig kjennelse fra Landesarbeitsgericht Hamburg,
ved nevnte domstols beslutning av 6. februar 1996 i sakene Agnes Vick mot Deutsche Telekom AG og
Ute Conze mot Deutsche Telekom AG.

Sak C-236/96: Søksmål anlagt 9. juli 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-237/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour d’Appel, Mons, ved nevnte domstols
beslutning av 28. juni 1996 i saken Minstre des Finances du Royaume de Belgique mot E. Amelynck mfl.

Sak C-238/96: Søksmål anlagt 10. juli 1996 av Irland mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-239/96: Søksmål anlagt 10. juli 1996 av Det forente kongerike mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-240/96: Søksmål anlagt 10. juli 1996 av Det forente kongerike mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-241/96: Søksmål anlagt 11. juli 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

Sak C-243/96: Søksmål anlagt 12. juli 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-244/96: Søksmål anlagt 12. juli 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-245/96: Søksmål anlagt 12. juli 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Italia.

Sak C-246/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Office of the Industrial Tribunals and the Fair
Employment Tribunal, ved nevnte domstols beslutning av 9. juli 1996 i saken Mary Teresa Maggorian og
Irene Patricia Cunningham mot Eastern Health and Social Services Board og Department of Health and
Social Services.

Sak C-248/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arrondissementsrechtbank, Amsterdam, ved
nevnte domstols beslutning av 16. juli 1996 i saken 1) R.O.J. Grahame og 2) L.M. Hollanders mot
Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.
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Sak C-249/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Industrial Tribunals, Southampton, ved nevnte
domstols beslutning av 19. juli 1996 i saken Lisa Jacqueline Grant mot South-West Trains Ltd.

Sak C-252/96 P: Anke inngitt 22. juli 1996 av Europaparlamentet mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps Førsteinstansdomstol (annet kammer) 22. mai 1996 i sak T-140/94 mellom Enrique Gutiérrez
de Quijano y Llorens og Europaparlamentet.

Sak C-259/96 P: Anke inngitt 23. juli 1996 av Rådet for Den europeiske union mot dom avsagt av De
europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol (annet kammer) 26. juni 1996 i sak T-91/95 mellom L. de
Nil og C. Impens mot Rådet for Den europeiske union.

Sak C-261/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Corte d’Appello (Sezione Prima Civile), ved
nevnte domstols beslutning av 9. mai 1996 i saken Conserchimica SRL mot Amministrazione delle
Finanze dello Stato.

Sak C-262/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Sozialgericht Aachen, 13. kammer, ved nevnte
domstols beslutning av 24. juli 1996 i saken Sema Sürül mot Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg.

Sak C-263/96: Søksmål anlagt 26. juli 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-264/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra House of Lords, ved nevnte domstols beslutning
av 24. juli 1996 i saken Imperial Chemical Industries plc mot Colmer (Her Majesty’s Inspector of Taxes).

Sak C-265/96: Søksmål anlagt 31. juli 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-267/96: Søksmål anlagt 5. august 1996 av Republikken Frankrike mot Europaparlamentet.

Avskriving i registeret av sak C-413/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura circondariale de
Trapani): straffesak mot Matteo Peralta.

Avskriving i registeret av sak C-121/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundessozialgericht):
Domingo González-Rodríguez mot Bundesanstalt für Arbeit.

Avskriving i registeret av sak C-327/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Italia.

Avskriving i registeret av sak C-385/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Portugal.

Avskriving i registeret av sak C-387/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Avskriving i registeret av sak C-393/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Avskriving i registeret av sak C-394/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Avskriving i registeret av sak C-5/96: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket Spania.

Avskriving i registeret av sak C-40/96: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps
Førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens beslutning av 12. juli 1996 i sak T-52/96: Sogecable SA mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Førsteinstansdomstolens beslutning av 13. juli 1996 i sak T-76/96 R: The National Farmers’ Union mfl
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-105/96: Søksmål anlagt 8. juli 1996 av Pharos S.A. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-106/96: Søksmål anlagt 10. juli 1996 av Wirtschaftsvereinigung Stahl mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-107/96: Søksmål anlagt 12. juli 1996 av Pantochim SA mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-111/96: Søksmål anlagt 22. juli 1996 av ITT Promedia NV mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-114/96: Søksmål anlagt 26. juli 1996 av Biscuterie-Confiserie LOR og Confiserie du TECH mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 269 av 14.9.1996.

96/EØS/46/17


	TILBAKE: 


