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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Norge i samsvar med artikkel 4 nr. 1
bokstav d) i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 64a

(rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfarts-
selskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet) med hensyn til

ruteflyging på strekningen Lakselv - Tromsø

Ref. De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 136 av 1.5.1997 og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 18 av 1.5.1997.

1. INNLEDNING

Norge har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om
EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse til offentlig
tjenesteytelse på ruten Lakselv - Tromsø fra 1. november 1997, som kunngjort i De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. C 136 av 1.5.1997 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 18 av 1.5.1997.

Forutsatt at ikke noe luftfartsselskap innen 1. september 1997 har dokumentert overfor
Samferdselsdepartementet at det fra 1. november 1997 vil tilby ruteflyginger i samsvar med de innførte
forpliktelser til offentlig tjenesteytelse uten å anmode om økonomisk kompensasjon eller
markedsbeskyttelse, har Norge i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning besluttet at
adgangen til ruten skal begrenses til ett luftfartsselskap, som etter gjennomført anbudsprosedyre skal gis
rett til å betjene ruten fra 1. november 1997.

2. HVA ANBUDSINNBYDELSEN OMFATTER

Innbydelsen omfatter anbud på betjening av flyruten Lakselv - Tromsø fra 1. november 1997 i samsvar
med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 136 av
1.5.1997 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 18 av 1.5.1997.

3. ADGANG TIL Å GI ANBUD

Alle luftfartsselskaper som har gyldig lisens utstedt i en medlemsstat i samsvar med rådsforordning
(EØF) nr. 2407/92 av 23. juli 1992 om lisenser til luftfartsselskaper, kan gi anbud.

4. ANBUDSPROSEDYRE

Anbudsinnbydelsen skjer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d), e), f), g), h) og i) i rådsforordning
(EØF) nr. 2408/92.

Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å avvise alle anbud. For sent innkomne anbud og
anbud som ikke er i samsvar med anbudsinnbydelsen, vil bli avvist.

97/EØS/19/01
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Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å benytte etterfølgende forhandlinger dersom samtlige
anbud er ukorrekte, eller dersom det etter anbudsfristens utløp viser seg at det kun er én anbyder eller at
det på annen måte ikke foreligger tilstrekkelig konkurranse. Slike forhandlinger skal være i samsvar med
forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse, og skal gjennomføres uten at det foretas vesentlige endringer i de
opprinnelige anbudsvilkårene.

Anbyderen er forpliktet til å opprettholde sitt anbud til valg av anbyder er foretatt.

Tildeling skal skje til det anbud som har lavest kompensasjonsbehov, eller, i tilfelle ett eller flere anbud
krever mindre enn 2 % høyere kompensasjon enn det laveste, til det økonomisk mest fordelaktige av disse
anbudene når en tar i betraktning også tilbudte takster og setekapasitet.

5. ANBUDSDOKUMENTER

Samtlige anbudsdokumenter om tildeling av anbudskontrakt, forskrift om gjennomføring av anbud i
forbindelse med offentlig tjenesteytelse, standardkontrakt og kalkyleskjema kan fås fritt tilsendt fra
oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

tlf. 22 24 90 90, telefaks 22 24 95 72

6. ØKONOMISK KOMPENSASJON

De innsendte anbud skal være i samsvar med kalkyleskjemaet som inngår i anbudsdokumentasjonen, og
uttrykkelig angi den kompensasjon i norske kroner som er nødvendig for betjening av den aktuelle ruten
fra oppstart til kontraktperiodens opphør, jf. nr. 8 i denne kunngjøring. Anbudene skal basere seg på
prisnivået for første driftsår, som regnes til perioden 1. november 1997 - 31. mars 1999, og skal brytes
ned på/spesifiseres for det enkelte driftsår.

Den nøyaktige kompensasjon for året fra 1. april 1999 skal baseres på en inntekts- og driftskostnads-
justering av anbudsbudsjettet. Justeringene skal være innenfor rammen av konsumprisindeksen for
12-månedersperioden som løper til 15. februar 1999, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå.

Operatøren beholder alle inntekter som følge av virksomheten og er fullt ansvarlig for kostnadene.
Dersom det i kontraktsperioden inntrer vesentlige og uforutsette endringer i de forutsetninger som ligger
til grunn for anbudskontrakten, kan det i samsvar med standardkontrakten kreves forhandlinger om
revisjon av kontrakten.

7. TAKSTER

Anbudene skal oppgi takstene og vilkårene knyttet til disse. Takstene skal være i samsvar med
forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse, som kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 136
av 1.5.1997 og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 18 av 1.5.1997.

8. KONTRAKTENS VARIGHET SAMT ENDRING OG OPPHEVING

Kontrakten skal gjelde fra 1. november 1997 og opphøre senest 31. mars 2000.

Prisomregninger angitt i nr. 6 i denne kunngjøring og det arbeid som er utført i henhold til kontrakten, skal
gjennomgås hvert år sammen med luftfartsselskapet i løpet av de to siste månedene før årsdagen for
tjenestenes/kontraktens begynnelse.

Kontrakten må ikke endres, med mindre endringene er i samsvar med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse
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kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 136 av 1.5.1997 og EØS-tillegget til EF-tidende nr.
18 av 1.5.1997. Alle endringer av kontrakten skal inngå i en tilleggskontrakt.

Kontrakten kan sies opp av luftfartsselskapet med et varsel på seks måneder.

9. MANGLENDE OVERHOLDELSE AV KONTRAKTEN

Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan den heves med øyeblikkelig virkning av den annen part.

Med de begrensninger som følger av preseptorisk insolvenslovgivning, kan Samferdselsdepartementet si
opp kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom operatøren blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger
eller går konkurs.
Samferdselsdepartementet kan likeledes si opp kontrakten i de andre tilfellene omhandlet i § 12 i Forskrift
om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse, som inngår i
anbudsdokumentene.

Dersom operatøren på grunn av force majeure eller andre forhold utenfor hans kontroll har vært ute av
stand til å oppfylle sine forpliktelser etter kontrakten i mer enn fire av de siste seks måneder, kan
kontrakten sies opp med én måneds skriftlig varsel.

Samferdselsdepartementet kan si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom operatøren mister
eller ikke får fornyet sin lisens.

Uavhengig av et eventuelt erstatningskrav vil enhver driftsstans av flygingene medføre at
kompensasjonsbeløpet reduseres på grunnlag av det antall flyginger som ikke utføres.

10. INNSENDELSE AV ANBUD

Budene skal sendes med rekommandert post mot mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder som
bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, til:

Samferdselsdepartementet
Akersgt. 59 (besøksadresse)
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO,

senest seks uker etter datoen for denne kunngjøring, dvs. 14.6.1997, kl 1500 (lokal tid).

Alle anbud må innsendes i 3 - tre - eksemplarer.

11. ANBUDSINNBYDELSENS GYLDIGHET

Anbudsinnbydelsen er gyldig bare dersom ikke noe EØS-luftfartsselskap(1) som kan få tillatelse til å
utøve trafikkrettigheter, innen 1. september 1997 har søkt om tillatelse til ruteflyginger fra 1. november
1997 i samsvar med forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse, uten å kreve økonomisk kompensasjon eller
markedsbeskyttelse.

(1) Med “EØS-luftfartsselskap” menes et EF-luftfartsselskap eller et luftfartsselskap med gyldig lisens utstedt av en EFTA-
stat som er part i EØS-avtalen, i samsvar med rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66b (rådsforordning
(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper).
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.920 - Samsung/AST)

1. Kommisjonen mottok 22. april 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Samsung Electronics Co., Ltd
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele AST Re-
search, Inc., ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 14.4.1997.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Samsung: elektroniske varer, halvledere og telekommunikasjonsutstyr,

- AST Research: datamaskiner.

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 135
av 30.4.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.920 - Samsung/AST, 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.

97/EØS/19/02
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.922 - Viag/Goldschmidt)

1. Kommisjonen mottok 23. april 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Viag AG overtar kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Th. Goldschmidt AG, ved kjøp av
aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Viag: energi, kjemikalier, emballasje og telekommunikasjon,

- Goldschmidt: kjemikalier, metallurgi, sveising og miljøteknologi.

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 135
av 30.4.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.922 - Viag/Goldschmidt, 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

Innledning av formell behandling
(Sak nr. IV/M.877 - Boeing/McDonnell Douglas)

Kommisjonen besluttet 19. mars 1997 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha kommet
til at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er forenlig med
det felles marked. Dette innebærer at andre trinn i undersøkelsen av den meldte foretakssammenslutningen
innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1).

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammen-
slutningen for Kommisjonen.

For at merknadene skal bli tatt fullt hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være Kommisjonen
i hende senest 15 dager etter at denne kunngjøring ble offentliggjort, i EFT nr. C 136 av 1.5.1997.
Merknadene kan sendes Kommisjonen per faks (faksnr. 32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med
referanse IV/M.877 - Boeing/McDonnell Douglas, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Statsstøtte
Sak nr. C 13/97

Frankrike

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn
til støtte som Frankrike har tildelt foretaket Société Française de Production (se EFT nr. C 126 av
23.4.1997 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende sine
merknader til de aktuelle tiltakene, innen en måned etter at denne kunngjøring 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.

Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak og kommisjonsdirektiver

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak og direktiver:

Kommisjonsvedtak av 5. juni 1996 om garantier stilt av delstaten Brandenburg for investeringsprosjekter
i Polen (se EFT nr. L 102 av 19.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 5. juni 1996 om støtte som Republikken Østerrike har til hensikt å tildele innenfor
rammen av et ERP-internasjonaliseringsprogram (se EFT nr. L 96 av 11.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 5. juni 1996 om støtte som Republikken Østerrike har til hensikt å tildele innenfor
et ERP-gjenoppbyggingsprogram for Øst-Europa (se EFT nr. L 96 av 11.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 18. september 1996 om endring av vedtak 92/317/EØF om statsstøtte til foretaket
Hilaturas y Tejidos Andaluces S.A., nå kalt Mediterráneo Técnica Textil S.A., og dette foretakets oppkjøper
(se EFT nr. L 96 av 11.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 22. oktober 1996 om en skattekredittordning innført av Italia for veitransportører
(se EFT nr. L 96 av 11.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 20. november 1996 om erklæring om at en foretakssammenslutning er uforenlig
med det felles marked (Sak nr. IV/M.784 - Kesko/Tuko) (se EFT nr. L 110 av 26.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 18. desember 1996 om nedleggingsstøtte som Italia har til hensikt å tildele som en
del av omstruktureringen av landets private stålindustri (se EFT nr. L 102 av 19.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 18. desember 1996 - EKSF-stål - Forges de Clabecq (se EFT nr. L 106 av 24.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 25. mars 1997 om prinsipiell godkjenning av at saksmappen framlagt for grundig
gjennomgåelse med sikte på eventuell oppføring av Pseudomonas Chlororaphis i vedlegg I til rådsdirektiv
91/414/EØF om markedsføring av plantevernprodukter, er fullstendig (se EFT nr. L 98 av 15.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 25. mars 1997 om endring av kommisjonsvedtak 92/452/EØF opprettelse av lister
over grupper for embryooppsamling som er godkjent i tredjestater for eksport til Fellesskapet av embryoer
fra storfe (se EFT nr. L 98 av 15.4.1997)

97/EØS/19/05
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Kommisjonsvedtak av 25. mars 1997 om utarbeidelse av foreløpige lister over virksomheter i tredjestater
som medlemsstatene kan tillate import fra av melk og melkeprodukter til konsum (se EFT nr. L 101 av
18.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 25. mars 1997 om godkjenning av programmet for utrydding av infeksiøs bovin
rhinotrakeitt i Østerrike (se EFT nr. L 98 av 15.4.1997)

Kommisjonsdirektiv 97/15/EF av 25. mars 1997 om vedtakelse av Eurocontrol-standarder og om endring
av rådsdirektiv 93/65/EØF om definisjon og bruk av teknisk kompatible spesifikasjoner for innkjøp av
utstyr og systemer til regulering av lufttrafikk (se EFT nr. L 95 av 10.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 26. mars 1997 om beskyttelsestiltak med hensyn til klassisk svinepest i Nederland
og om oppheving av vedtak 97/122/EF (se EFT nr. L 87 av 2.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 3. april 1997 om oppheving av vedtak 96/662/EF om visse beskyttelsestiltak med
hensyn til hermetisert tunfisk med opprinnelse i Elfenbenskysten (se EFT nr. L 104 av 22.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 4. april 1997 om suspendering av Irlands status med hensyn til Newcastle disease
(se EFT nr. L 104 av 22.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 4. april 1997 om suspendering av statusen til en region i Det forente kongerike med
hensyn til Newcastle disease (se EFT nr. L 104 av 22.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 4. april 1997 om beskyttelsestiltak med hensyn til fiskerivarer med opprinnelse i
Kenya (se EFT nr. L 108 av 25.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 4. april 1997 om beskyttelsestiltak med hensyn til fiskerivarer med opprinnelse i
Uganda (se EFT nr. L 108 av 25.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 4. april 1997 om beskyttelsestiltak med hensyn til fiskerivarer med opprinnelse i
Tanzania (se EFT nr. L 108 av 25.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 9. april 1997 om endring av vedtak 93/25/EØF om godkjenning av visse
behandlingsmetoder for å hemme utvikling av sykdomsframkallende mikroorganismer i toskallede bløtdyr
og sjøboende snegler (se EFT nr. L 108 av 25.4.1997)

Kommisjonsvedtak av 10. april om utpeking av medlemmer av Den rådgivende komité for adgang til
deltaking ved offentlige innkjøp (se EFT nr. L 119 av 17.4.1997)
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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 Stil lstandsperioden
på tre måneder utløper(2)

97-0088-A

97-0089-A

97-0090-A

97-0091-A

97-0092-A

97-0093-A

97-0094-A

97-0095-A

97-0096-A

97-0097-A

97-0098-A

97-0099-A

97-0100-A

97-0101-A

97-0102-A

97-0105-UK

97-0106-A

FTV 505: Telekommunikasjonsforskrift om
radioanlegg med laveffekt (LPD) til bruk i
harmoniserte frekvensområder

FTV 475: Telekommunikasjonsforskrift om radio-
reléanlegg for frekvensområdet 21,2 GHz -23,6 GHz

FTV 464: Telekommunikasjonsforskrift om digitalt
radioreléanlegg for frekvensområdet 1,5 GHz

FTV 502: Telekommunikasjonsforskrift om trådløse
lokale radionett (RLAN) for frekvensområdet 2,4000
GHz - 2,4835 GHz

FTV 523: Telekommunikasjonsforskrift om terminal-
utstyr med V.35-grensesnitt

FTV 506: Telekommunikasjonsforskrift om VHF-
radiosendere

FTV 563: Telekommunikasjonsforskrift om radio-
fjernstyrings- og radiofjernmålingsanlegg som ikke
brukes på industrifrekvenser

FTV 592: Telekommunikasjonsforskrift om CB-radio-
anlegg for frekvensområdet 26,960 - 27,410 MHz

FTV 523: Telekommunikasjonsforskrift om radio-
fjernstyringsanlegg som brukes på industrifrekvenser og
i frekvensområdet 35 MHz

FTV 252: Telekommunikasjonsforskrift om terminal-
utstyr for tilslutning til X.21-grensesnitt

FTV 558: Telekommunikasjonsforskrift om enveis-
radioanlegg

FTV 524: Telekommunikasjonsforskrift om analoge
radiotelefonianlegg med antennekontakt for den faste
og mobile landradiotjeneste

FTV 254: Telekommunikasjonsforskrift om terminal-
utstyr for tilslutning til V.36-grensesnitt B

FTV 251: Telekommunikasjonsforskrift om terminal-
utstyr for tilslutning til V.24-grensesnitt

FTV 535: Telekommunikasjonsforskrift om radioutstyr
for personsøking, mottaksmelding og tilbakeoppkalling

Regler for leverandører av plantevernmidler til
jordbruk, hagebruk og skogbruk

FTV 574: Telekommunikasjonsforskrift om
dataradioanlegg med innebygd antenne for den mobile
landradiotjeneste

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

28.5.1997

27.5.1997

28.5.1997

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.
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Referanse(1) Tittel Stil lstandsperioden
på tre måneder utløper(2)

FTV 564: Telekommunikasjonsforskrift om analoge
radiotelefonianlegg med innebygd antenne for den
mobile landradiotjeneste

FTV 554: Telekommunikasjonsforskrift om
dataradioanlegg med antennekontakt for den faste
og mobile landradiotjeneste

Lov om endring av byggetilsynsloven, Salzburgs lov
om heiser, Salzburgs lov om bevaring av gamle
bydeler av 1980 og Salzburgs lov om bevaring av
særlige lokalmiljøer (byggerevisjonsloven - BauRefG
1996)

Utkast til departementsforskrift om endring av
forskrift om nett og forbindelsesledninger for
gassformig brensel

Kgl. resolusjon om endring av det teknisk-sanitære
regelverk for produksjon, lagring, transport og
omsetning av kaffe, godkjent ved kgl. resolusjon
1231/1988 av 14. oktober

Delegeringsbeslutning om unntak fra forskriften om
flaskepant

Departementsforskrift om forholdsregler ved
markedsføring og kliniske undersøkelser av
legemidler av bovin opprinnelse

Forskrifter om produkter av storfe (produksjon og
forsendelse) (Nord-Irland) 1997

Utkast til kgl. resolusjon om forbud mot omsetning
av næringsmidler iblandet gjenstander

Forskrift om spesifisert bovint materiale 1997

97-0107-A

97-0108-A

97-0109-A

97-0110-E

97-0111-E

97-0117-NL

97-0118-I

97-0119-UK

97-0124-B

97-0125-UK

(3)(4)(5)

28.5.1997

28.5.1997

23.6.1997

2.6.1997

2.6.1997

(5)

(3)

(3)

(3)

(3)

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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Nr. 19/10

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom av 27. februar 1997 i sak C-59/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Sozialgericht
Nürnberg): Fransisco Bastos Moriana mfl mot Bundesanstalt für Arbeit (trygd for vandrearbeidere -
ytelser til forsørgede barn av pensjonister og til foreldreløse).

Domstolens dom av 11. mars 1997 i sak C-13/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arbeitsgericht,
Bonn): Ayse Süzen mot Zehnacker Gebäudereinigung GmbH Krankenhausservice; tilsluttet part: Lefarth
GmbH (ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av bedrifter).

Domstolens dom av 11. mars 1997 i sak C -264/95 P: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) (anke - konkurranse - jernbanetransport - juridisk
grunnlag for vedtak - forordning nr. 1017/68 - virkeområde).

Domstolens dom av 11. mars 1997 i sak C-357/95 P: Empresa Nacional de Urânio SA (ENU) mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke - Det europeiske atomenergifellesskap - forsyning -
opsjonsrett og enerett for Euratoms forsyningsbyrå til å inngå avtaler om forsyning av malm, kildematerialer
og spaltbare stoffer - overtredelse av traktatens bestemmelser - fellesskapspreferanse - prinsippene god
tro og berettigede forventninger - erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold).

Domstolens dom (andre kammer) av 13. mars 1997 i sak C-109/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Polimeles Protodikio, Aten): Astir AE mot den greske stat (tilbakebetaling ved eksport av
landbruksvarer - tap av varer i transitt grunnet force majeure - varierende refusjonssatser).

Domstolens beslutning (andre kammer) av 5. februar 1997 i sak C-51/95 P: Unifruit Hellas EPE mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke - erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold - særlige
kontrolltiltak ved import av epler - utjevningsavgift - pålagt samtidig - varer i transitt til Fellesskapet -
prinsippet berettigede forventninger).

Sak C-65/97: Søksmål anlagt 14. februar 1997 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Cascina
Laura SAS di Arch. Aldo Delbò e C. og Gariboldi Engineering Company SRL.

Sak C-69/97: Søksmål anlagt 18. februar 1997 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot SNUA
Srl (Servizi Netezza Urbana ed Affini).

Sak C-70/97 P: Anke inngitt 18. februar 1997 av Kruidvat BVBA mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol 12. desember 1996 i sak T-87/92 mellom Kruidvat BVBA og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet av Parfums Givenchy SA, Comité de Liaison des
Syndicats Européens de l’Industrie de la Parfumerie et des Cosmétiques og Fédération Européenne des
Parfumeurs Détaillants.

Sak C-73/97 P: Anke inngitt 20. februar 1997 av Republikken Frankrike mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (fjerde kammer) 11. desember 1996 i sak T-70/94 mellom Comafrica
SpA og Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. og Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet av Det
forente kongerike.

Sak C-74/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Juzgado de lo Social No 1, Pontevedra, ved nevnte
domstols beslutning av 28. januar 1997 i saken Mercedes Gómez Montaña mot Claro Sol S.A. og Red
Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).

Sak C-75/97: Søksmål anlagt 19. februar 1997 av Kongeriket Belgia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

DOMSTOLEN

(1) EFT nr. C 131 av 26.4.1997.
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Sak C-79/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Finanzgericht München, ved nevnte domstols
beslutning av 5. desember 1996 i saken Happy Sports Michl OHG mot Finanzamt Landshut.

Sak C-81/97: Søksmål anlagt 25. februar 1997 av MD Foods Amba og Danske Mejeriers Fællesorganisation
på vegne av Kløvermælk Amba, Løgismose Produktion A/S, Mejeriselskabet Vesthimmerland, Nordex
Food A/S, Sinai Landmejeri, c/o Gunnar Larsen, og Sædager Andelsmejeri mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-84/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Corte d’Appello di Torino - Sezione I Civile, ved
nevnte domstols beslutning av 31. januar 1997 i saken Amministrazione delle Finanze dello Stato mot
Grafoplast Italiana Spa i eget navn og som rettsetterfølger etter Grafoplast Italiana Srl og Trasp. Srl.

Sak C-85/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Première Instance, Liège, femte
kammer, ved nevnte domstols beslutning av 24. februar 1997 i saken Société Financière d’Investissements
SPRL (SFI) mot den belgiske stat.

Sak C-86/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof, ved nevnte domstols beslutning
av 26. november 1996 i saken Reiner Woltmann, som driver handelsvirksomhet under navnet Firma
Trans-Ex-Import, mot Hauptzollamt Potsdam.

Sak C-87/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Handelsgericht Wien, ved nevnte domstols
beslutning av 18. juli 1996 i saken Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola mot 1) Käserei
Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG og 2) Eduard Bracharz Gesellschaft m.b.H.

Sak C-90/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Social Security Commissioner, ved nevnte domstols
beslutning av 25. februar 1997 i saken Robin Swaddling mot Adjudication Officer.

Sak C-91/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundessozialgericht, ved nevnte domstols beslutning
av 12. desember 1996 i saken Arif Altiney mot Bundesanstalt für Arbeit.

Sak C-93/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour d’Arbritage, Belgia, ved nevnte domstols
beslutning av 19. februar 1997 i sak innbrakt av Fédération Belge des Chambres Syndicales de Médecins
vedrørende oppheving av artikkel 4 nr. 2 i det flamske fellesskaps dekret av 5. april 1995.

Sak C-94/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra VAT and Duties Tribunal, ved nevnte domstols
beslutning av 26. februar 1997 i saken T.P. Madgett og R.M. Baldwin, som driver forretningsvirksomhet
under navnet Howden Court Hotel, mot Commissioners of Customs and Excise.

Sak C-96/97: Søksmål anlagt 6. mars 1997 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Frankrike.

Sak C-97/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Retten i Århus ved brev av 5. mars 1997 i saken
Elly Bach mot Århus Amtskommune.

Sak C-99/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberlandesgericht Wien, ved nevnte domstols
beslutning av 28. februar 1997 i saken Verein zur Förderung des freien Wettbewerbs im Medienwesen
mot TV Spielfilm Verlag Gesellschaft mbH.

Sak C-100/97: Søksmål anlagt 7. mars 1997 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxemburg.

Avskriving i registeret av sak C-29/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice in
Northern Ireland, Queen’s Bench Division): Norbrook Laboratories Ltd mot Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 19. mars 1997 i sak T-73/95: Estabelecimentos Isidoro M. Oliveira, SA
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (sosialpolitikk - Det europeiske sosialfond - støtte til
finansiering av yrkesopplæringstiltak - nytt vedtak som følge av dom avsagt av Domstolen - rettssikkerhet
- berettigede forventninger - forbud mot reformatio in pejus - rimelig frist).

Førsteinstansdomstolens dom av 5. mars 1997 i sak T-105/95: WWF UK (World Wide Fund for Nature)
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (innsyn - tilgang til opplysninger - kommisjonsvedtak
94/90/EF om offentlig innsyn i fellesskapsdokumenter - vedtak om å nekte innsyn med den begrunnelse
at dokumentene omhandler Kommisjonens granskning av en medlemsstats mulige overtredelse av
fellesskapsretten - unntak av hensyn til den offentlige interesse og til institusjonens interesse av fortrolighet
under saksbehandlingen - rekkevidden av begrunnelsesplikten).

Førsteinstansdomstolens dom av 27. februar 1997 i sak T-106/95: Fédération Française des Sociétés
d’Assurances (FFSA) mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte - offentlig foretak
- parallell anvendelse av EF-traktatens artikkel 92 og artikkel 90 nr. 2 - tilleggsutgifter som følge av særlige
oppgaver pålagt det offentlige foretaket - konkurransevirksomhet).

Førsteinstansdomstolens dom av 30. januar 1997 i sak T-117/95: Corman mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (søksmål om oppheving - forordning (EØF) nr. 570/88 og forordning (EF) nr. 455/
95 - støtte til smør brukt til framstilling av visse typer varer - definisjon av smør - definisjon av
halvfabrikater - rettslig interesse i å reise sak - avvisning).

Sak T-22/97: Søksmål anlagt 31. januar 1997 av Kesko Oy mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-23/97: Søksmål anlagt 3. februar 1997 av AEVP - Associação das Empresas de Vinho do Porto mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-24/97: Søksmål anlagt 4. februar 1997 av Coopérative d’Elevage de la Vendée, de l’Anjou et du
Poitou (CEVAP) og Coopérative Agricole d’Eleveurs de Veaux du Bocage (CEVB) mot Rådet for Den
europeiske union.

Sak T-37/97: Søksmål anlagt 25. februar 1997 av aksjeselskapet Forges de Clabecq mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-39/97: Søksmål anlagt 27. februar 1997 av T. Port GmbH & Co. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-40/97: Søksmål anlagt 27. februar 1997 av Pearle B.V., Hans Prijsoptiek Franchise B.V., Van der
Wiel B.V., Prins Brillen B.V., Brilservice B.V. og Optical Retail Group B.V. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Førsteinstansdomstolens beslutning av 6. februar 1997 i sak T-64/96: Filippo de Jorio mot Rådet for Den
europeiske union (godtgjøring til medlemmer av Den økonomiske og sosiale komité - søksmål om oppheving
- begjæring om erklæring om handlingsunnlatelse - klar avvisning).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 20. februar 1997 i sak T-139/96: MD Foods Amba mfl mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (avståelse av domsmyndighet).

Beslutning truffet av Førsteinstansdomstolens president 17. desember 1996 i sak T-164/96 R: Moccia
Irme SpA mot Kommisjonen for Det europeiske fellesskap (EKSF - statsstøtte - enkeltvedtak om å avslå
godkjenning av statsstøtte til et stålforetak - midlertidig stans i anvendelsen av et tiltak - nødvendige
overgangstiltak - interesse i godkjenning av de aktuelle overgangstiltakene - anmodningen avslått).

(1) EFT nr. C 131 av 26.4.1997.
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Avskriving i registeret av sak T-137/96: Valio Oy mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-77/93 mfl: Werner Hülsberg mfl mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Delvis avskriving i registeret av forente saker T-366/94 mfl: Hilde Diekmeier mfl mot Rådet for Den
europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap - avskriving av sak T-20/95.

Avskriving i registeret av sak T-199/95: Nouveau Garage SA mfl mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.
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