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96/EØS/56/01

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Statsstøtte
Sak nr. C 18/96

Frankrike

Kommisjonen har innledet saksbehandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til støtte gitt
av Frankrike til industrien for produksjon av tekstiler, lærvarer, skotøy og klær (se EFT nr. C 357 av
26.11.1996 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 ble 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 27/96

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til støtte som
Italia har til hensikt å tildele foretak rammet av konkursen i Sirap SpA (se EFT nr. C 359 av 28.11.1996
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 ble 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/56/02
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96/EØS/56/03

96/EØS/56/04

Statsstøtte
Sak nr. C 33/96

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til støtte til
SGS-Thomson S.r.l. Italia til utvikling av nye generasjoner av integrerte kretser basert på bipolar teknologi,
CMOS-teknologi og kombinert teknologi (se EFT nr. C 358 av 27.11.1996 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 ble 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 39/96

Frankrike

Kommisjonen har innledet saksbehandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til støtte gitt
til CELF (Coopérative d´Exportation du Livre Français) til håndtering av små ordrer fra bokhandler i
utlandet (se EFT nr. C 366 av 5.12.1996 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 ble offentliggjort i EF-tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike.
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96/EØS/56/05Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent en britisk støtteordning for 1996 som har til formål å bidra til endelig
tilbaketrekking av fiskefartøyer fra all fiskerivirksomhet, statsstøttenr. NN 61/96 (se EFT nr. C 359 av
28.11.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte gitt av Spania til Opel España SA for å bidra til regionalutvikling ved
å fremme investeringer i avansert teknologi, statsstøttenr. NN 118/95 (se EFT nr. C 359 av 28.11.1996
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en nederlandsk støtteordning til fremme av fiskeomsetningen, finansiert ved
en parafiskal avgift, statsstøttenr. N 324/96 (se EFT nr. C 359 av 28.11.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning til utvikling av akvakulturnæringen i regionen
Campania, statsstøttenr. NN 63/96 (se EFT nr. C 349 av 20.11.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en nederlandsk ordning som innfører en avgift til finansiering av støtte til
endelig tilbaketrekking av fiskefartøyer, statsstøttenr. N 682/96 (se EFT nr. C 349 av 20.11.1996 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent portugisisk støtte til GM/Opel Portugal i forbindelse med et
investeringsprosjekt, statsstøttenr. N 126/96 (se EFT nr. C 343 av 15.11.1996 for nærmere opplysninger).

Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger,
avgitt på komiteens 36. møte 14. mars 1996, om et foreløpig utkast til

vedtak i sak IV/M.269 - Shell/Montecatini

Kommisjonen har i EFT nr. C 348 av 19.11.1996 offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for
foretakssammenslutninger, avgitt på komiteens 36. møte 14. mars 1996, om et foreløpig utkast til vedtak
i sak IV/M.269 - Shell/Montecatini.

Den rådgivende komité er, hva saksbehandlingen angår, enig med i Kommisjonen i at vilkårene og
forpliktelsene knyttet til det opprinnelige vedtaket av 8. juni 1994 bør oppheves, og at
foretakssammenslutningen mellom Shell Oil og Montedison bør erklæres forenlig med det felles marked
(se ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).

Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretakssammenslutninger,
avgitt på komiteens 38. møte 2. juli 1996, om et foreløpig utkast til

vedtak i sak IV/M. 553 - RTL/Veronica/Endemol

Kommisjonen har i EFT nr. C 348 av 19.11.1996 offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for
foretakssammenslutninger, avgitt på komiteens 38. møte 2. juli 1996, om et foreløpig utkast til vedtak i
sak IV/M.553 - RTL/Veronica/Endemol.

Flertallet i Den rådgivende komité er, fra et juridisk synspunkt, enig i at vedtaket i denne saken bør
baseres på artikkel 8 nr. 2. Et mindretall er av den mening at vedtaket bør baseres på artikkel 8 nr. 4, mens
et annet mindretall avstår fra å uttale seg (se ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).

96/EØS/56/06

96/EØS/56/07
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Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak og kommisjonsdirektiver

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak og direktiver:

Kommisjonsvedtak av 30. april 1996 om statsstøtte til foretaket La Seda de Barcelona SA i El Prat de
Llobregat, Cataluña og i Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid (se EFT nr. L 298 av 22.11.1996)

Kommisjonsvedtak av 17. juli 1996 om statsstøtte gitt av bykommunen Mainz i Forbundsrepublikken
Tyskland til Grundstücksverwaltungsgesellschaft Fort Malakoff Mainz mbH & Co. KG, et datterselskap
av Siemens AG/Siemens Nixdorf Informationssysteme AG (se EFT nr. L 283 av 5.11.1996)

Kommisjonsvedtak av 16. oktober 1996 om endring av vedtak 95/233/EF om utarbeidelse av lister over
tredjestater som medlemsstatene kan tillate import fra av levende fjørfe og rugeegg (se EFT nr. L 276 av
29.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 17. oktober 1996 om gjennomføring av artikkel 2 i rådsdirektiv 77/311/EØF av
29. mars 1977 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om lydnivået ved ørene til førere av jordbruks-
eller skogbrukstraktorer med hjul (se EFT nr. L 282 av 1.11.1996)

Kommisjonsvedtak av 18. oktober 1996 om endring av vedtak 96/483/EF om utarbeidelse av en liste over
tredjestater som har rett til å anvende standard helsesertifikater ved import til Fellesskapet av levende
fjørfe og rugeegg, unntatt strutsefugler og egg fra strutsefugler som fastsatt i kommisjonsvedtak
96/482/EF (se EFT nr. L 282 av 1.11.1996)

Kommisjonsdirektiv 96/68/EF av 21. oktober 1996 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF om
markedsføring av plantefarmasøytiske produkter (se EFT nr. L 277 av 30.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 23. oktober 1996 om en felles teknisk forskrift for krav til telefoniapplikasjoner i
felleseuropeisk digital offentlig landmobil kommunikasjon, fase II (se EFT nr. L 282 av 1.11.1996)

Kommisjonsvedtak av 23. oktober 1996 om en felles teknisk forskrift for generelle tilknytningskrav til
felleseuropeisk digital offentlig landmobil kommunikasjon, fase II (se EFT nr. L 282 av 1.11.1996)

Kommisjonsvedtak av 28. oktober 1996 on finansiell støtte fra Fellesskapet til drift av Fellesskapets
referanselaboratorium for klassisk svinepest i Hannover, Tyskland (se EFT nr. L 285 av 7.11.1996)

Kommisjonsvedtak av 30. oktober 1996 om krav til dyrehelse og veterinærattester ved import av tamsvin
fra Republikken Kypros (se EFT nr. L 294 av 19.11.1996)

Kommisjonsvedtak av 13. november 1996 om beskyttelsestiltak med hensyn til import av visse dyr og
produkter fra slike dyr fra Bulgaria som følge av utbrudd av munn- og klovsyke (se EFT nr. L 292 av
15.11.1996)

Kommisjonsvedtak av 13. november 1996 om fastsettelse av særlige krav til godkjenning av virksomheter
på engrosmarkedsplasser (se EFT nr. L 302 av 26.11.1996)

Kommisjonsvedtak av 14. november 1996 om tilpasning i samsvar med vedlegg II artikkel 42 nr. 3 i
rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåkning og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det
europeiske fellesskap (se EFT nr. L 304 av 27.11.1996)

96/EØS/56/08
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Kommisjonsvedtak av 22. november 1996 om beskyttelsestiltak med hensyn til Kongo-krimfeber i Sør-
Afrika (se EFT nr. L 302 av 26.11.1996)

Kommisjonsvedtak av 25. november 1996 om visse beskyttelsestiltak med hensyn til hermetisert tunfisk
med opprinnelse i Elfenbenskysten (se EFT nr. L 304 av 27.11.1996)
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96/EØS/56/09Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen til
Rådet i perioden 4.11. - 15.11.1996

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(96) 541 CB-CO-96-546-EN-C(1)

COM(96) 536 CB-CO-96-544-EN-C

COM(96) 556 CB-CO-96-560-EN-C

COM(96) 535 CB-CO-96-543-EN-C

COM(96) 581 CB-CO-96-580-EN-C

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et
europa-parlaments- og rådsdirektiv om
motorvogners frontkollisjonsmotstand og om
endring av direktiv 70/156/EØF

Endret forslag til et rådsdirektiv om
sikkerhetsregler og standarder for
passasjerskip

Endret forslag til et rådsdirektiv om endring
av direktiv 91/439/EØF om førerkort

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et
europa-parlaments- og rådsdirektiv om
nettsammenkopling innen
telekommunikasjoner for å sikre universelle
tjenester og samtrafikkevne gjennom
anvendelse av prinsippene om tilgang til åpne
linjenett

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et
europa-parlaments- og rådsvedtak om et
handlingsprogram i Fellesskapet for
helsekontroll i forbindelse med innsatsen for
folkehelse (1997-2001)

Rapport fra Kommisjonen til Rådet, Europa-
parlamentet, Den økonomiske og sosiale
komité og Regionkomiteen om reaksjonene
på resolusjonen vedtatt av Rådet og
medlemsstatenes helseministre i møte i Rådet
om røykeforbud på offentlige steder

4.11.1996 4.11.1996 14

5.11.1996 6.11.1996 10

5.11.1996 6.11.1996 8

11.11.1996 11.11.1996 23

11.11.1996 12.11.1996 27

14.11.1996 14.11.1996 14

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommi- Rådet sider
sjonen

( 1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.
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96/EØS/56/10

Referanse(1) Tittel Stil lstandsperioden

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

96-0402-B

96-0403-A

96-0404-D

96-0405-F

96-0406-A

96-0407-UK

96-0408-UK

96-0409-D

96-0410-D

(3)(4)(5)

Kongelig anordning om forbud mot visse former for virksomhet
nevnt i artikkel 6 i lov om legemidler av 25. mars 1964 med
hensyn til hjelpemidler til in vitro-diagnose for påvisning av
AIDS beregnet på å brukes av pasienten

Forskrift fra delstatsregjeringen i Oberösterreich om endring av
byggeforskrifter for Oberösterreich

Femte endringsforskrift til vareforskriften

Forskrift om tekniske krav til tilslutning av frittstående
strømproduserende anlegg med en kapasitet på under 1 MW til
det offentlige elektrisitetsnett

Endring av gjennomføringsforskriften til lov om motorvogner
av 1967

Forskrift om spesifisert bovint materiale (nr. 2) (endring) (Nord-
Irland) 1996

Vedtekter fra miljøvernbyrået om nasjonale fiskerier: nett og
sekker til fangst, oppbevaring og ilandføring av fisk

Godkjenningsforskrift BAPT 222 ZV 19 om godkjenning av
mobilstasjoner for bruk på E1-nettet (fase 2)

Godkjenningsforskrift BAPT 222 ZV 27 om mobile jord-
stasjoner til tale- og/eller dataoverføring i frekvensområdet
1,5/1,6 GHz

13.1.1997

16.1.1997

15.1.1997

16.1.1997

16.1.1997

(3)

20.1.1997

23.1.1997

23.1.1997

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 (femte kammer) av 11. juli 1996 i sak C-306/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Cour Administrative d’Appel de Lyon): Régie Dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL mot Ministre
du Budget (merverdiavgift - tolking av artikkel 19 nr. 2 i det sjette direktiv om merverdiavgift
(77/388/EØF) - fradrag av inngående avgift - diverse finansielle transaksjoner - beregning av fradragsberettiget
andel).

Domstolens dom av 10. september 1996 i sak C-61/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - den
internasjonale ordning for meieriprodukter).

Domstolens dom av 10. september 1996 i sak C-222/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap,
støttet av Republikken Frankrike, mot Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland (manglende
oppfyllelse av forpliktelser - direktiv 89/552/EØF - telekommunikasjon - fjernsynskringkasting -
jurisdiksjon over senderselskaper).

Domstolens dom av 10. september 1996 i sak C-277/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Arrondissementsrechtbank, Amsterdam): Z. Taflan-Met, S. Altun-Baser og E. Andal-Bugdayci mot
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank og O. Akol mot Bestuur van de Nieuwe Algemene
Bedrijfsvereniging (assosieringsavtale mellom Det europeiske økonomiske fellesskap og Tyrkia - vedtak
i Assosieringsrådet - trygd - ikrafttredelse - direkte virkning).

Domstolens dom av 10. september 1996 i sak C-11/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Belgia (direktiv 89/552/EØF - videresending av programmer via kabel).

Domstolens dom (femte kammer) av 12. september 1996 i sak C-251/94 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco): Eduardo Lafuente
Nieto mot Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Tesorería General de la Seguridad Social
(TGSS) (trygd - uførhet - artikkel 46 og 47 i forordning (EØF) nr. 1408/71 - beregning av ytelser).

Domstolens dom (femte kammer) av 12. september 1996 i sak C-278/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Belgia (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - indirekte
forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet - barn av vandrearbeidere - sosiale fordeler - ungdom som
søker arbeid for første gang - adgang til særlige sysselsettingsprogrammer).

Domstolens dom (første kammer) av 12. september 1996 i forente saker C-58/95, C-75/95, C-112/95,
C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 og C-157/95 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Pretura Circondariale di Roma, Sezione Distaccata di Tivoli og Sezione Distaccata di
Castelnuovo di Porto): straffesak mot Sandro Gallotti mfl (tilnærming av lovgivning - avfall - direktiv
91/156/EØF).

Domstolens dom (sjette kammer) av 17. september 1996 i forente saker C-246/94, C-247/94, C-248/94
og C-249/94 (anmodninger om en foreløpig kjennelse fra Corte Suprema de Cassazione): Cooperativa
Agricola Zootecnica S. Antonio mfl mot Amministrazione delle Finanze dello Stato (kommisjonsforordning
(EØF) nr. 612/77 og 1384/77 - særlige importordninger for visse unge hanndyr av storfe til slakt -
rådsdirektiv 79/623/EØF).

Domstolens dom (sjette kammer) av 26. september 1996 i sak C-302/93 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Gerechtshof, Haag): Étienne Debouche mot Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen
(merverdiavgift - tolking av artikkel 17 nr. 2 og nr. 3 bokstav a) i direktiv 77/388/EØF samt artikkel 3
bokstav b) og artikkel 5 første ledd i direktiv 79/1072/EØF - tilbakebetaling av merverdiavgift til
avgiftspliktige personer som ikke er etablert på territoriet til staten det gjelder).

( 1) EFT nr. C 354 av 23.11.1996.
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Domstolens dom (fjerde kammer) av 26. september 1996 i sak C-230/94 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Bundesfinanzhof): Renate Enkler mot Finanzamt Hamburg (sjette direktiv om merverdiavgift
- definisjon av økonomisk virksomhet - beregningsgrunnlag).

Domstolens dom av 26. september 1996 i sak C-241/94: Republikken Frankrike mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap (begrepet statsstøtte som definert i traktatens artikkel 91 nr. 1 - statlig intervensjon
av sosial karakter).

Domstolens dom (sjette kammer) av 26. september 1996 i sak C-287/94 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Østre Landsret): A/S Richard Frederiksen & Co. mot Skatteministeriet (anskaffelse av
kapital - kapitalavgift - rentefritt lån fra et morselskap et datterselskap - selskapsskatt).

Domstolens dom (sjette kammer) av 26. september 1996 i sak C-327/94 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Finanzgericht Köln): Jürgen Dudda mot Finanzamt Bergisch Gladbach (merverdiavgift -
tolking av artikkel 17 nr. 2 og nr. 3 bokstav a) i direktiv 77/388/EØF samt artikkel 3 bokstav b) og artikkel
5 første ledd i direktiv 79/1072/EØF - tilbakebetaling av merverdiavgift til avgiftspliktige personer som
ikke er etablert på territoriet til staten det gjelder).

Domstolens dom (sjette kammer) av 26. september 1996 i sak C-43/95 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Högsta Domstolen): Data Delecta Aktiebolag og Ronny Forsberg mot MSL Dynamics (lik
behandling - forskjellsbehandling på grunn av nasjonalitet - sikkerhet for saksomkostninger).

Domstolens dom (sjette kammer) av 26. september 1996 i sak C-79/95: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Spania (manglende oppfyllelse av forpliktelser - manglende gjennomføring av
et direktiv).

Domstolens dom (sjette kammer) av 26. september 1996 i sak C-117/95: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Italia (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - direktiv
92/35/EØF - direktiv 92/40/EØF - manglende gjennomføring innen den fastsatte frist).

Domstolens dom (fjerde kammer) av 26. september 1996 i sak C-168/95 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Pretura Circondariale di Vicenza): straffesak mot Luciano Arcaro (kadmiumutslipp i sjøen
- tolking av rådsdirektiv 76/464/EØF og 83/513/EØF - direkte virkning - mulighet for at et direktiv kan
anvendes mot en enkeltperson).

Domstolens dom (sjette kammer) av 3. oktober 1996 i sak C-41/94: Forbundsrepublikken Tyskland mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (regnskapsoppgjør - EUGFL (Det europeiske utviklings- og
garantifond for landbruket) - særtilskudd til storfekjøttprodusenter - utgifter ikke tatt i betraktning).

Domstolens dom (sjette kammer) av 3. oktober 1996 i sak C-126/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Centrale Raad van Beroep): A. Hallouzi-Choho mot Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
(samarbeidsavtale mellom Det europeiske økonomiske fellesskap og Marokko) - artikkel 41 nr. 1 -
prinsippet om lik behandling i trygdesaker - direkte virkning - ektefelle av marokkansk vandrearbeider -
særregler for anvendelse av nederlandsk lovgivning om alminnelig aldersforsikring).

Domstolens dom (sjette kammer) av 3. oktober 1996 i sak C-380/95: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Hellas (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - direktiv
91/414/EØF - manglende gjennomføring).

Domstolens dom av 8. oktober 1996 i forente saker C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 og
C-190/94 (anmodninger om en foreløpig kjennelse fra Landgericht Bonn): Erich Dillenkofer mfl mot
Forbundsrepublikken Tyskland (direktiv 90/314/EØF om pakketurer og pakkeferier - manglende
gjennomføring - medlemsstatens ansvar og forpliktelse til å yte erstatning).

Domstolens beslutning (tredje kammer) av 12. juni 1996 i sak C-95/96 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal de Commerce de Marseille): URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de
Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales) des Bouches-du-Rhône mot Clinique de la Pointe Rouge SA
(anmodning om foreløpig kjennelse - Domstolen har ingen domsmyndighet).

09



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.56/ 12.12.1996

 00Domstolens beslutning (tredje kammer) av 12. juni 1996 i sak C-96/96 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal de Commerce de Marseille): URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de
Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales) des Bouches-du-Rhône mot Clinique Florens SA (anmodning
om foreløpig kjennelse - Domstolen har ingen domsmyndighet).

Domstolens beslutning (fjerde kammer) av 11. juli 1996 i sak C-325/94 P: An Taisce - The National Trust
for Ireland og World Wide Fund for Nature UK (WWF) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap
(anke - beslutning som kan gjøres til gjenstand for søksmål - anken klart ubegrunnet).

Domstolens beslutning (første kammer) av 17. september 1996 i sak C-19/95 P: San Marco Impex
Italiana Srl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke - offentlig bygge- og anleggskontrakt -
traktatens artikkel 178 og artikkel 215 annet ledd).

Beslutning truffet av Domstolens president 24. september 1996 i forente saker C-239/96 R og C-240/96
R: Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, støttet av Forbundsrepublikken Tyskland, mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anmodninger om midlertidige forføyninger - sosialpolitikk -
fellesskapstiltak for de eldre - fellesskapstiltak mot fattigdom og sosial utestenging).

Sak C-288/96: Søksmål anlagt 26. august 1996 av Forbundsrepublikken Tyskland mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak C-307/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal du Travail de Bruxelles, ved nevnte
domstols beslutning av 5. september 1996 i saken Salvatore Baldone mot Institut National d’Assurance
Maladie-Invalidité.

Sak C-310/96: Søksmål anlagt 24. september 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Nederland.

Sak C-311/96: Søksmål anlagt 24. september 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Sak C-312/96: Søksmål anlagt 24. september 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Sak C-313/96: Søksmål anlagt 25. september 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Belgia.

Sak C-319/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Østre Landsret, ved nevnte domstols beslutning
av 4. september 1996 i saken Brinkmann Tabakfabriken GmbH mot Skatteministeriet.

Sak C-320/96 P: Anke inngitt 30. september 1996 av European Broadcasting Union mot dom avsagt av
De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol (første kammer med utvidet sammensetning) 11. juli
1996 i forente saker T-528/93, T-542/93, T-543/93 og T-546/93 mellom på den ene side Métropole
Télévision SA, Reti Televise Italiane Spa, Sociedade Independente de Comunicação SA (SIC), Gestevisión
Telecinco og Antena 3 de Televisión, og på den annen side Kommisjonen for De europeiske fellesskap,
European Broadcasting Union, Radiotelevisione Italiana SpA (RAI) og Radiotelevisión española (RTVE).

Sak C-321/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Schleswig-Holsteinisches
Oberverwaltungsgericht, ved nevnte domstols beslutning av 10. juli 1996 i saken Wilhelm Mecklenburg
mot Kreis Pinneberg (der Landrat); ytterligere part i saken er Vertreter des öffentlichen Interesses, Kiel.

Sak C-323/96: Søksmål anlagt 2. oktober 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Belgia.

Sak C-324/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Irinodikio, Exinos (Hellas), ved nevnte domstols
beslutning av 24. juli 1996 i saken Odetti Nikou Petridi Anonymos Kapnemboriki AE mot Athanasias
Simou mfl.

10



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende12.12.1996 Nr.56/00

Sak C-325/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Supremo Tribunal Administrativo (Pleno da
Secção do Contencioso Tributário), ved nevnte domstols beslutning av 10. juli 1996 i saken Fábrica de
Queijo ERU Portuguesa Limitada mot Subdirector-Geral das Alfândegas.

Sak C-326/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Employment Appeal Tribunal, London, ved
nevnte domstols beslutning av 14. august 1996 i saken Mrs. B.S. Levez mot T.H. Jennings (Harlow
Pools) Ltd.

Sak C-328/96: Søksmål anlagt 7. oktober 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Østerrike.

Sak C-332/96 og C-333/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura di Roma, ved nevnte
domstols beslutning av 2. oktober 1996 i saken 1) CO.NA.TA. - Consorzio Nazionale Tabacchi Soc.
Coop a r.l. og 2) Agrindustria Srl mot A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo.

Sak C-339/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des
Bouches-du-Rhône, ved nevnte domstols beslutning av 1. mars 1996 i saken J. Farias mot Caisse Régionale
d’Assurance Maladie du Sud-Est.

Sak C-343/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Bolzano, Sezione
Distaccata di Vipiteno, ved nevnte domstols beslutning av 17. august 1996 i saken Dilexport S.r.l. mot
Amministrazione delle Finanze dello Stato.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 22. oktober 1996 i sak T-266/94: Foreningen af Jernskibs- og
Maskinbyggerier i Danmark, Skibsværftforeningen mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap
(statsstøtte - skipsbygging - unntaksregler - skipsverft i det tidligere Øst-Tyskland).

Førsteinstansdomstolens dom av 22. oktober 1996 i sak T-330/94: Salt Union Ltd. mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap (statsstøtte - Kommisjonens avvisning av å foreslå formålstjenlige tiltak i
henhold til traktatens artikkel 93 nr. 1 - begjæring om oppheving - saken avvises).

Førsteinstansdomstolens dom av 16. oktober 1996 i sak T-336/94: Efisol SA mot Kommisjonen for det
europeiske fellesskap (forordning (EØF) nr. 594/91 om stoffer som bryter ned ozonlaget - tildeling av
kvoter - importlisenser - tildeling avslått - søksmål om erstatning - berettigede forventninger).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 4. oktober 1996 i sak T-197/95: Sveriges Betodlares Centralförening
og Sven Åke Henrikson mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (felles landbrukspolitikk -
sukkerbeter - forordning (EF) nr. 1734/95 - særlig omregningskurs for landbruksvarer - ingen omregningskurs
for Sverige - begjæring om oppheving - begjæringen avvises).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 4. oktober 1996 i sak T-5/96: Sveriges Betodlares Betodlares
Centralförening og Sven Åke Henrikson mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (felles
landbrukspolitikk - sukkerbeter - forordning (EF) nr. 1734/95 - særlig omregningskurs for landbruksvarer
- ingen omregningskurs for Sverige - begjæring om oppheving - begjæringen avvises).

Beslutning truffet av Førsteinstansdomstolens president 8. oktober 1996 i sak T-84/96 R: Cipeke -
Comércio e Indústria de Papel, Ld.a mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (sosialpolitikk - Det
europeiske sosialfond - vedtak som krever delvis tilbakebetaling av støtte til et yrkesopplæringsprogram
- midlertidige forføyninger - anmodning om midlertidig stans i gjennomføringen - hastesak - ingen hastesak).

Sak T-87/96: Søksmål anlagt 5. juni 1996 av Assicurazioni Generali SpA og Unicredito SpA mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

( 1) EFT nr. C 354 av 23.11.1996.
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 00Sak T-139/96: Søksmål anlagt 10. september 1996 av MD Foods Amba mfl mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-152/96: Søksmål anlagt 2. september 1996 av Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH og Boehringer
Sohn Limited Partnership mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-153/96: Søksmål anlagt 2. oktober 1996 av Union Carbide Corporation mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-155/96: Søksmål anlagt 9. oktober 1996 av Stadt Mainz mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av forente saker T-454/93, 456/93 og T-457/93: Elders Trading Limited og Paterson
Elders (Produce) Limited, Barretts & Baird (Wholesale) Limited, FMC plc, FMC (Meat) Limited, D.T.
Duggins Limited, Marshall (Lamberhurst) Limited, Montelupo Ltd og North Devon Meat Ltd mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Delvis avskriving i registeret av sak T-221/95: Endemol Entertainment Holding B.V. mfl mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (følgende parter avskrives i registeret: Compagnie Luxembourgeoise de
Télédiffusion S.A., N.V. Verenigd Bezit VNU, RTL4 S.A. og Veronica Omroep Organisatie).

Avskriving i registeret av sak T-37/96: Luftfartsfunktionærerne mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-52/96: Sogecable S.A. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.
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