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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1045 - DFO/Scandlines)

1. Kommisjonen mottok 16. desember 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Deutsche Bahn AG (“DB”) og
det danske transportministeriet (“DTM”) oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Scandlines AG (“SAG”), et nyopprettet selskap som utgjør et
fellesforetak. DB og DTM vil overføre til fellesforetaket sine respektive eierandeler i Deutsche
Fährgesellschaft Ostsee mbH (“DFO”) og Scandlines A/S (“SAS”).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- DB: person- og godstransport med jernbane i Tyskland samt fergesamband og tilknyttet
virksomhet i Østersjøområdet,

- DTM: person- og godstransport med jernbane i Danmark, fergesamband og tilknyttet
virksomhet i Østersjøområdet og drift av faste fergesamband over Storebelt og Øresund,

- DFO: fergesamband og tilknyttet virksomhet i Østersjøområdet,

- SAS: fergesamband og tilknyttet virksomhet i Østersjøområdet.

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 395
av 31.12.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.1045 - DFO/Scandlines, til følgende adresse:

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

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1064 - Bombardier/Deutsche Waggonbau)

1. Kommisjonen mottok 17. desember 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Bombardier Inc., Montréal, overtar
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Deutsche Waggonbau
AG, Berlin, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Bombardier Inc.: hovedsakelig konstruksjon, utvikling, produksjon og markedsføring av
transportutstyr samt virksomhet innen luftfarts-, forsvars- og motorvognindustrien,

- Deutsche Waggonbau AG: hovedsakelig produksjon og distribusjon av jernbanevogner (gods-
og passasjervogner) samt deler og utstyr.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 394
av 30.12.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.1064 - Bombardier/Deutsche Waggonbau, 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

Ny melding om en tidligere meldt foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1072 - Bertelsmann/Burda/Futurekids)

1. Kommisjonen mottok 21. november 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Reinhard Mohn GmbH, som
kontrolleres av Bertelsmann AG, Gütersloh (“Bertelsmann”), og Burda New Media GmbH, som
kontrolleres av Burda Holding GmbH & Co. KG, Offenburg (“Burda”), overtar felles kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Futurekids Franchising System GmbH
& Co. Dienstleistungen KG, München (“Futurekids Deutschland”), som til nå har vært et heleid
datterselskap av Burda.

2. Bertelsmann og Burda har sin virksomhet innen mediebransjen. Det planlagte fellesforetaket
Futurekids Deutschland er den tyske hovedfranchisegiveren for selskapet Futurekids Inc., USA,
hvis virksomhet er knyttet til edb-opplæringssentre for barn, ungdom og voksne, særlig gjennom
franchisetakere.

3. Meldingen ble 26.11.1997 erklært ufullstendig. De berørte foretakene har nå framlagt de nødvendige
tilleggsopplysninger, og meldingen ble 17.12.1997 fullstendig i betydningen av artikkel 10 nr. 1 i
rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Meldingen fikk dermed virkning 17.12.1997.

(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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4. 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.

5. 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 394
av 30.12.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.1072 - Bertelsmann/Burda/Futurekids, 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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1073 - Metallgesellschaft/Klöckner Chemiehandel)

1. Kommisjonen mottok 16. desember 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Metallgesellschaft AG overtar
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Klöckner Chemiehandel
GmbH, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Metallgesellschaft AG: hovedsakelig handel med og produksjon av kjemikalier samt
anleggsvirksomhet og byggeteknikk,

- Klöckner Chemiehandel GmbH: hovedsakelig handel med og produksjon av organiske og
uorganiske kjemiprodukter.

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 394
av 30.12.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.1073 - Metallgesellschaft/Klöckner Chemiehandel, til følgende adresse:

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

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1088 - Thomson/Fritidsresor)

1. Kommisjonen mottok 22. desember 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Thomson International S.A., som
kontrolleres av The Thomson Corporation, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over hele Fritidsresor AB, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- The Thomson Corporation: informasjonstjenester og forlagsvirksomhet, avisutgivelse og
reisearrangør-, reisebyrå- og charterflytjenester,

- Fritidsresor AB: reisearrangør-, charterfly- og hotelltjenester.

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 394
av 30.12.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.1088 - Thomson/Fritidsresor, 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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1089 - Paribas Belgique/Paribas Nederland)

1. Kommisjonen mottok 12. desember 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der det belgiske foretaket Banque Paribas
Belgique, som tilhører Arco-gruppen, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over det nederlandske foretaket Banque Paribas Nederland, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Banque Paribas Belgique: bankvirksomhet og finansielle tjenester,

- Banque Paribas Nederland: bankvirksomhet og finansielle tjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1093 - ECIA/Bertrand Faure)

1. Kommisjonen mottok 18. desember 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket ECIA, som tilhører Peugeot-
gruppen, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Bertrand
Faure, ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 11. desember 1997.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- ECIA: bildeler og produksjon av motorsykler,

- Bertrand Faure: bilseter, bagasjeutstyr og deler til luftfartsindustrien.

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 394
av 30.12.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.1093 - Ecia/Bertrand Faure, til følgende adresse:

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

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1094 - Caterpillar/Perkins Engines)

1. Kommisjonen mottok 18. desember 1997 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Caterpillar Inc. (Caterpillar)
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele den
dieselmotorvirksomhet som nå eies av Lucas Varity plc og utøves under varenavnet Perkins.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Caterpillar: landbruksmaskiner, dieselmotorer og finansielle produkter,

- Perkins: dieselmotorer.

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 394
av 30.12.1997. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.1094 -Caterpillar/Perkins Engines, 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.

Statsstøtte
Sak nr. C 43/97

Tyskland

ommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
privatisering av foretaket Gröditzer Stahlwerke GmbH og dets datterselskap Walswerk Burg GmbH (se
EFT nr. C 395 av 31.12.997 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter, slik at de kan
sende sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen 30 dager 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 Tyskland.

98/EØS/1/08
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Statsstøtte
Sak nr. C 47/97

Tyskland

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn
til støtte gitt av den tyske forbundsregjering til raffineriet Leuna 2000 (Sachsen-Anhalt) (se EFT nr. C 394
av 30.12.997 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter, slik at de kan
sende sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen 30 dager 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 Tyskland.

Statsstøtte
Sak nr. C 50/97

Frankrike

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn
til støtte gitt til foretaket Lainière de Roubaix for omstruktureringsformål (se EFT nr. C 392 av 24.12.997
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter, slik at de kan
sende sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen 30 dager 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 62/97

Østerrike

Kommisjonen har besluttet å innlede formell behandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn
til støtte gitt til foretaket Actual Maschinenbau AG (se EFT nr. C 390 av 23.12.1997 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og andre interesserte parter, slik at de kan
sende sine merknader til de aktuelle tiltakene, innen 30 dager 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 Østerrike.

98/EØS/1/10
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Melding fra Italia i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv
94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av
tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner

Foretaket Italmin Petroli S.r.l., med hovedkontor 44 Lungotevere dei Mellini, Roma, innga 4. juli 1997
søknad i henhold til regionallov for Sicilia nr. 30 av 20. mars 1950 om konsesjon til leting etter flytende og
gassholdige hydrokarboner i et område på 46 750 ha som går under betegnelsen “Enna”, og som omfatter
deler av kommunene Enna, Valguarnera, Caropepe, Piazza Armerina, Assoro, Aidone, Regalbuto, Agira og
Villarosa i provinsen Enna, og kommunene Raddusa, Ramacca og Castel di Judicia i provinsen Catania (se
EFT nr. C 3 av 7.1.1998 for nærmere opplysninger).

Søknadsdokumentene er deponert ved Hydrocarbons Section, Regional Minerals Office, via Cimabue 2,
90145 Palermo, og er tilgjengelige for allment innsyn.

Denne kunngjøring vil bli offentliggjort i kunngjøringsbladet for regionen Sicilia, i De Europeiske Fellesskaps
Tidende samt i fjorten dager i kommuneregistrene til de berørte kommunene.

Eventuelle innsigelser kan reises overfor borgermestrene i de berørte kommunene nevnt ovenfor i tidsrommet
for kunngjøring i kommuneregistrene, og senere overfor Regional Minerals Office.

98/EØS/1/13
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2.3.1998

Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 81 av
26.3.1988, s. 75).

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

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

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

Forskrift om planlegging og kontroll av charterflyginger

Forskrift om definisjon av sennep

Forskrift nr. … om endring av forskrift nr. 92-377 av
1. april 1992 om gjennomføring, med hensyn til
emballasjeavfall, av endret lov nr. 75-633 av 15. juli
1975 om disponering av avfall og gjenvinning av
materiale

Utkast til rundskriv om legemidler uten resept -
definisjon, klassifisering og følgeseddel

Utkast til kongelig anordning om godkjenning av
generell forskrift om kjøretøyer

Teknisk forskrift om dampkjeler (TRD 201 tillegg 1) -
sveising av ståldeler, retningslinjer for metodeprøving

Tekniske regler til forskrift om trykkbeholdere - rør
(TRR 100) - byggeforskrifter - metallrør

Lovforslag til endring av en rekke skattelover med
vedlegg 1998 (skattemessig miljøstøtte), artikkel VI del
G i lov om miljøavgifter (artikkel 36j)

Kunngjøring til havfiskerinæringen om endring av
kunngjøring til havfiskerinæringen nr. 11/1989
(ankerutstyr)

Kongelig anordning om produkter av papir og/eller papp
som bringes i omsetning og er underlagt miljøavgift

Utkast til lov om endring av del III i generell lov av
16. juli 1993 om endelig utforming av den føderale
statsstruktur

Utkast til lov om endring i generell lov av 16. juli 1993
om endelig utforming av den føderale statsstruktur

Forskrift om tillatt støynivå for sivile luftfartøyer
(ZlZV)

Forskrift om måleutstyr (flytende brensel og
smøremidler) (Nord-Irland) 1998

Telekommunikasjonsforskrift om trådløse lokale
høyytelsesnett (HIPERLAN) (FTV 509)

Utkast til forskrift om konstruksjon og installasjon av
baugporter i roroskip

Fôrvareforskrift - godkjenning av fôrvareleverandører
etter MINAS-ordningen 1997

Utkast til forskrift om utarbeidelse av en liste over
krypteringsmetoder mv. som er fritatt for
forhåndsformaliteter

(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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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.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom av 23. oktober 1997 i sak C-157/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet
av Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, mot Kongeriket Nederland, støttet av Republikken
Frankrike og Irland (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - enerett til import av
elektrisitet til offentlig distribusjon).

Domstolens dom av 23. oktober 1997 i sak C-158/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet
av Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, mot Republikken Italia, støttet av Republikken
Frankrike og Irland (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - enerett til import og
eksport av elektrisitet).

Domstolens dom av 23. oktober 1997 i sak C-159/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet
av Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland, mot Republikken Frankrike, støttet av Irland (en
medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - enerett til import og eksport av gass og
elektrisitet).

Domstolens dom (sjette kammer) av 23. oktober 1997 i sak C-150/95: Republikken Portugal mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet av Rådet for Den europeiske union (felles
landbrukspolitikk - forordning (EF) nr. 307/95 - oljeholdige frø - endelige regionale referansebeløp -
portugisiske produsenter utelukket fra fordelene ved utjevningsjusteringer for ikke utnyttede mengder i
Fellesskapet som helhet - søksmål om oppheving).

Domstolens dom (femte kammer) av 23. oktober 1997 i sak C-375/95: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Hellas (manglende oppfyllelse av forpliktelser - beskatning av motorvogner
- forskjellsbehandling).

Domstolens dom av 4. november 1997 i sak C-337/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hoge
Raad der Nederlanden): Parfums Christian Dior SA og Parfums Christian Dior BV mot Evora BV
(varemerkerettigheter og opphavsrett - søksmål anlagt av rettighetshaveren for å hindre en videreforhandler
i å reklamere for videreomsetning av varene - parfyme).

Domstolens dom av 4. november 1997 i sak C-20/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Social
Security Commissioner): Kelvin Albert Snares mot The Adjudication Officer (trygd - særlige ikke-
avgiftsbaserte ytelser - artikkel 4 nr. 2a og artikkel 10a i forordning (EØF) nr. 1408/71 - ytelse ved uførhet
- rettighet som ikke kan overføres til andre stater).

Domstolens dom (femte kammer) av 6. november 1997 i sak C-116/96 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Bundesfinanzhof): Reisebüro Binder GmbH mot Finanzamt Stuttgart-Körperschaften (sjette
direktiv om merverdiavgift - persontransport over landegrensene - stedet der transporttjenestene leveres
og skattepliktig beløp).

Domstolens dom (fjerde kammer) av 6. november 1997 i sak C-164/96 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Consiglio di Stato): Regionen Piemonte mot Saiagricola SpA (forordning (EØF) nr. 797/85 -
ulik behandling av individuelle gårdbrukere og juridiske personer).

Domstolens dom (første kammer) av 6. november 1997 i sak C-261/96 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Corte d’Appello di Venezia): Conserchimica Srl mot Amministrazione delle Finanze dello
Stato (toll - innkreving av importavgift etter tollklarering - foreldelsesfrist).

DOMSTOLEN

(1) EFT nr. C 387 av 20.12.1997.
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Sak C-358/97: Søksmål anlagt 21. oktober 1997 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Irland.

Sak C-359/97: Søksmål anlagt 21. oktober 1997 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Det
forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland.

Sak C-365/97: Søksmål anlagt 22. oktober 1997 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Italia.

Sak C-370/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberster Gerichtshof, Østerrike, ved nevnte
domstols beslutning av 7. oktober 1997 i saken 1) The Polo/Lauren Company LP og 2) Poloco SA mot
Jürgen Denz, som driver handelsvirksomhet under navnet Jeans & More.

Sak C-372/97: Søksmål anlagt 22. oktober 1997 av Republikken Italia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-374/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, ved nevnte
domstols beslutning av 20. oktober 1997 i saken Anton Feyrer mot Landkreis Rottal-Inn (tilsluttet part:
Landesanwaltschaft Bayern som representant for den offentlige interesse).

Sak C-375/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Commerce (annet kammer), ved
nevnte domstols beslutning av 30. oktober 1997 i saken General Motors Corporation mot Yplon SA.

Sak C-378/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arrondissementsrechtbank Rotterdam, ved
nevnte domstols beslutning av 30. oktober 1997 i straffesak mot Florus Ariël Wijsenbeek.

Sak C-379/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Sø- og Handelsretten, ved nevnte domstols
beslutning av 31. oktober 1997 i saken Upjohn SA, Danmark mot Paranova A/S.

Sak C-380/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arrondissementsrechtbank, den Haag, ved
beslutning truffet av nevnte domstols president 4. november 1997 i saken Emesa Sugar (Free Zone) NV
mot 1. Kongeriket Nederland 2. den nederlandske stat, 3. De nederlandske antillene og 4. Aruba.

Sak C-381/97: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Première Instance, Nivelles (niende
kammer), ved nevnte domstols beslutning av 3. november 1997 i saken Belgocodex SA mot den belgiske
stat.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende8.1.1998 Nr.1/13

Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 21. oktober 1997 i sak T-229/94: Deutsche Bahn AG mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (konkurranse - jernbanetransport av containere til sjøtransport - forordning
(EØF) nr. 1017/68 - avtaler, beslutninger og samordnet opptreden - dominerende stilling - utilbørlig
utnyttelse - bot - vurderingskriterier - prinsippet om forholdsmessighet - forsvarets rettigheter - innsyn
i saksdokumentene - prinsippet rettsikkerhet).

Førsteinstansdomstolens dom av 24. oktober 1997 i sak T-239/94: Association des Aciéries Européennes
Indépendantes (EISA) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (EKSF - søksmål om oppheving
- statsstøtte - enkeltvedtak om godkjenning av statsstøtte til stålforetak - uforenlighet med traktatens
bestemmelser - tilbakevirkende kraft - traktatens artikkel 4 bokstav b) og c) og artikkel 95 første og annet
ledd).

Førsteinstansdomstolens dom av 24. oktober 1997 i sak T-243/94: British Steel plc mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (EKSF - søksmål om oppheving - statsstøtte - enkeltvedtak om godkjenning
av statsstøtte til stålforetak - ingen myndighet - vern av berettigede forventninger - uforenlighet med
traktatens bestemmelser - forskjellsbehandling - utilstrekkelig begrunnelse - brudd på forsvarets rettigheter
- traktatens artikkel 4 bokstav b) og c), artikkel 15 og artikkel 95 første og annet ledd).

Førsteinstansdomstolens dom av 24. oktober 1997 i sak T-244/94: Wirtschaftsvereinigung Stahl mfl mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (EKSF - søksmål om oppheving - statsstøtte - enkeltvedtak
om godkjenning av statsstøtte til stålforetak - maktmisbruk - vern av berettigede forventninger - uforenlighet
med traktatens bestemmelser - forskjellsbehandling - utilstrekkelig begrunnelse - brudd på forsvarets
rettigheter - traktatens artikkel 4 bokstav b) og c), artikkel 15 og artikkel 95 første og annet ledd).

Førsteinstansdomstolens dom av 5. november 1997 i sak T-331/94: IPK-München GmbH mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (finansiell støtte til et økologisk reiselivsprosjekt - reduksjon
- søksmål om oppheving - vilkår for realitetsprøving - bekreftelse - rettssikkerhet - berettigede forventninger
- formell begrunnelse).

Førsteinstansdomstolens dom av 5. november 1997 i sak T-149/95: Etablissements J. Richard Ducros
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte - støtte til omstrukturering - kommisjonsvedtak
- oppheving - vilkår for realitetsprøving).

Førsteinstansdomstolens dom av 22. oktober 1997 i forente saker T-213/95 og T-18/96: Stichting Certificatie
Kraanverhuurbedrijf (SCK) og Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK) mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse - mobile kraner - artikkel 6 i den europeiske
menneskerettighetskonvensjon - handling innen en rimelig frist - sertifiseringssystem - leieforbud -
veiledende satser - interne satser - bøter).

Førsteinstansdomstolens dom av 7. november 1997 i sak T-218/95: Azienda Agricola ‘Le Canne’ Srl mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (landbruk - fiskerier - oppdrettsanlegg og opprettelse av
marine verneområder - finansiell støtte fra Fellesskapet - erklæring om at visse utgifter ikke er
støtteberettigede - søksmål om oppheving - søksmål om erstatning).

Førsteinstansdomstolens dom av 7. november 1997 i sak T-84/96: Cipeke - Comércio e Indústria de
Papel Lda mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (det europeiske sosialfond - vedtak om å
redusere finansiell støtte - plikt til å gi formell begrunnelse).

Sak T-263/97: Søksmål anlagt 2. oktober 1997 av Associazione G.A.L. Penisola Sorrentina mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-265/97: Søksmål anlagt 12. mai 1997 av Regionen Toscana mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

(1) EFT nr. C 387 av 20.12.1997.
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Sak T-269/97: Søksmål anlagt 13. oktober 1997 av Azienda Agricola Tre e Mezzo mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-274/97: Søksmål anlagt 16. oktober 1997 av Società Ca’Pasta s.r.l. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-279/97: Søksmål anlagt 24. oktober 1997 av DFDS Transport B.V. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-280/97: Søksmål anlagt 24. oktober 1997 av Wilson Holland B.V. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-281/97: Søksmål anlagt 27. oktober 1997 av Milk Products Holdings (Europe) Limited mfl mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-396/94: Centrale Bewerkingseenheid (CBE) mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Førsteinstansdomstolens beslutning av 30. september 1997 i sak T-151/95: Instituto Europeu de Formação
Profissional Lda (INEF) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (det europeiske sosialfond -
reduksjon av finansiell støtte - søksmål om oppheving av tiltak - frister - avvisning).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 30. september 1997 i sak T-122/96: Federazione Nazionale del
Commercio Oleario (Federolio) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (landbruk - felles
markedsordning - olivenolje - forbruksstøtte - forordning (EF) nr. 887/96 - søksmål om oppheving -
sammenslutning av forhandlere - avvisning).

Avskriving i registeret av sak T-23/97: AEVP - Associação das Empresas de Vinho do Porto mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-134/97: Kesko Oy mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.
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