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EFTA-ORGANER
 EFTA-DOMSTOLEN

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen
framsatt av Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechten-
stein (Fyrstedømmet Liechtensteins forvaltningsdomstol), ved nevnte

domstols beslutning av 12. mai 1998 i saken Tradeparts AG

(Sak E-3/98)

Verwaltungsbeschwerdeinstanz des Fürstentums Liechtenstein (Fyrstedømmet Liechtensteins
forvaltningsdomstol) har ved beslutning av 12. mai 1998 rettet en anmodning til EFTA-domstolen,
mottatt ved Domstolens kontor 18. mai 1998, om en rådgivende uttalelse i saken Tradeparts AG, med
hensyn til følgende spørsmål:

1. Er bestemmelsen vedrørende næringsvirksomhet i Liechtensteins nasjonale lovgivning som krever
at administrerende direktør i en juridisk person i Liechtenstein skal ha sitt bosted i landet
(Fyrstedømmet Liechtenstein), forenlig med EØS-retten, særlig artikkel 31 ff. i avtalen om Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992 (EØS-avtalen)?

2. Dersom svaret på første spørsmål er at bestemmelsen i Liechtensteins lov om næringsvirksomhet
om boplikt for administrerende direktør i et liechtensteinsk selskap, ikke er forenlig med EØS-
avtalen, idet det tas særlig hensyn til Liechtensteins spesielle situasjon – jf. protokoll 15,
beskyttelsestiltak som nevnt i EØS-avtalens artikkel 112 og EØS-rådets erklæring om fri bevegelighet
– kan boplikten likevel være berettiget og bestemmelsene i lov om næringsvirksomhet (artikkel 17,
jf. artikkel 6 nr. 1a) følgelig være forenlige med EØS-avtalen?

3. Kan bestemmelsene om boplikt i lov om næringsvirksomhet være berettiget av hensyn til offentlig
orden, offentlig sikkerhet eller folkehelsen, enten i stedet for eller i tillegg til Liechtensteins spesielle
situasjon, eller på grunnlag av unntaksbestemmelsen i EØS-avtalens artikkel 33?

98/EØS/45/01
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Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen
framsatt av Oslo byrett, ved nevnte domstols beslutning av
14. mai 1998 i saken Blyth Software Ltd. mot AlphaBit AS

(Sak E-4/98)

Oslo byrett, Norge, har ved beslutning av 14. mai 1998 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt
ved Domstolens kontor 2. juni 1998, om en rådgivende uttalelse i saken Blyth Software Ltd. mot
AlphaBit AS, med hensyn til følgende spørsmål:

1. Er det uforenlig med EØS-avtalen artikkel 4 at en nasjonal prosessregel, etter saksøktes forlangede,
gir norsk domstol anledning til å fastsette at selskap med forretningssted (domisil) i et annet EØS-
land enn Norge, ved saksanlegg mot et selskap med forretningssted (domisil) i Norge, plikter å stille
sikkerhet for sakens omkostninger, når det ikke kan kreves slik sikkerhetsstillelse fra juridiske
personer med forretningssted (domisil) i Norge?

2. Skal EØS-avtalen artikkel 4, dersom en slik forpliktelse som utgangspunkt ikke er forenlig med
EØS-avtalen, likevel tolkes slik at et krav om sikkerhetsstillelse for saksomkostninger kan være
rettferdiggjort (proporsjonalt) på bakgrunn av lovens tilsiktede formål og saklige grunnlag?

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen
framsatt av Hæstiréttur Íslands (Islands Høyesterett), ved nevnte

domstols beslutning av 26. juni 1998 i saken Fagtún ehf. mot
Byggingarnefnd Borgarholtsskóla mfl

(Sak E-5/98)

Hæstiréttur Íslands (Islands Høyesterett), Island, har ved beslutning av 26. juni 1998 rettet en anmodning
til EFTA-domstolen, mottatt ved Domstolens kontor 29. juni 1998, om en rådgivende uttalelse i saken
Fagtún ehf. mot Byggingarnefnd Borgarholtsskóla mfl, med hensyn til følgende spørsmål:

1. Forbyr EØS-avtalens artikkel 4 en bestemmelse i en offentlig bygge- og anleggskontrakt som
fastsetter at takelementer skal produseres i Island?

2. Forbyr EØS-avtalens 11 en slik bestemmelse?

98/EØS/45/02

98/EØS/45/03
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Søksmål anlagt 2. september 1998 av Den norske regjering mot
EFTAs overvåkningsorgan

(Sak E-6/98)

Et søksmål mot EFTAs overvåkningsorgan ble anlagt for EFTA-domstolen 2. september 1998 av Den
norske regjering, representert av Ingvald Falch, advokat, Regjeringsadvokatens kontor (sivile saker), og
Jan-Bugge Mahrt, underdirektør, Det kongelige utenriksdepartement, postboks 8012 Dep., 0030 Oslo,
Norge, som partsrepresentanter.

Saksøkeren nedlegger påstand om at:

“1. Vedtaket i EFTAs overvåkningsorgan av 2. juli 1998 om arbeidsgiveravgiften i Norge skal
oppheves,

2. EFTAs overvåkningsorgan skal dekke saksøkerens kostnader i forbindelse med søksmålet for
EFTA-domstolen”.

Faktisk bakgrunn:

- I henhold til folketrygdloven av 28. februar 1997 nr. 19 er enhver som arbeider i Norge pliktig
medlem i folketrygden. Arbeidstakere og arbeidsgivere er bidragspliktige under folketrygden, og
trygdeavgiftene beregnes på grunnlag av bruttolønn. Folketrygden dekker ytelser som pensjoner,
attføringstrygd, stønad ved helsetjenester, lønnskompensasjon og stønad under arbeidsløshet. Bidrag
til folketrygden innkreves i form av skatt på inntekt.

- I 1975 ble det innført et system med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, der landet for denne
ordningens formål ble inndelt i fem avgiftssoner:

Sone 1: Sentrale områder i Sør-Norge 14,1 prosent
Sone 2: Landdistrikter i Sør-Norge 10,6 prosent
Sone 3: Kystområder i Midt-Norge 6,4 prosent
Sone 4: Nord-Norge (unntatt sone 5) 5,1 prosent
Sone 5: Spitsbergen/Finnmark/Nord-Troms 0 prosent

- Avgiftssatsen er knyttet til kommunen der arbeidstakeren er bosatt, og ikke arbeidsgiverens
beliggenhet. En arbeidsgiver kan derfor være omfattet av en lavere avgiftssats selv om virksomheten
befinner seg i et område med høyere avgiftssats.

- Ordningen får automatisk anvendelse på grunnlag av objektive kriterier, og er ikke tidsbegrenset. I
tillegg får den anvendelse på like vilkår for alle næringsgrener uavhengig av bedriftsstørrelse, og på
både offentlig og privat sektor, med unntak av statsforvaltningen, som betaler høyeste sats uavhengig
av arbeidstakerens bosted. Ordningen gjelder også for utenlandske arbeidstakere bosatt i Norge,
forutsatt at de er medlemmer av folketrygden. Utenlandske arbeidsgivere er også bidragspliktige
dersom de sysselsetter personer som omfattes av folketrygden.

- I brev av 16. juni og 30. august 1995 ba EFTAs overvåkningsorgan Den norske regjering om å
framlegge fullstendige opplysninger om eksisterende trygdeavgiftssystemer i Norge, og særlig om
systemet med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, for å kunne undersøke om ordningen utgjorde
statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 og, dersom dette var tilfellet, om den
kunne godkjennes i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3.

- Den norske regjering svarte ved brev av 19. september 1995.

- I tidsrommet mellom våren 1996 og våren 1997 avholdt EFTAs overvåkningsorgan og norske
myndigheter en rekke informelle møter med sikte på å avklare det norske trygdeavgiftssystemets
art.

98/EØS/45/04
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- I et brev av 14. mai 1997 trakk EFTAs overvåkningsorgan den slutning at ordningen med regionalt
differensiert arbeidsgiveravgift i Norge utgjorde statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel
61 nr. 1, og at den ikke kunne godkjennes etter artikkel 61 nr. 3. I samme brev foreslo EFTAs
overvåkningsorgan en rekke formålstjenlige tiltak med sikte på å gjøre ordningen forenlig med EØS-
avtalen i henhold til artikkel 61 nr. 3. Den norske regjering ble bedt om å tilkjennegi om den
samtykket til eller var uenig i de foreslåtte tiltakene innen en frist på to måneder.

- I et brev av 11. juli 1997 erklærte Den norske regjering at den ikke kunne slutte seg til EFTAs
overvåkningsorgans syn, blant annet fordi den differensierte arbeidsgiveravgiften etter Regjeringens
mening inngår i det generelle skattesystemet og derfor faller utenfor virkeområdet for EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 1.

- Etter å ha mottatt svaret fra Den norske regjering, besluttet EFTAs overvåkningsorgan                        19.
november 1997 å ta saken opp til formell behandling. Den norske regjering ble underrettet om
vedtaket og oppfordret til å framlegge sine merknader. Kommisjonen for De europeiske fellesskap
ble også underrettet.

- Den norske regjering framla sine merknader i et brev av 23. januar 1998.

- Kommisjonen for De europeiske fellesskap framsatte sine synspunkter i et brev av 5. mars 1998.

- Den norske regjering framla merknader til EF-kommisjonens synspunkter i et brev av 25. mars
1998.

- EFTAs overvåkningsorgan gjorde 2. juli 1998 vedtak nr. 165/98/COL, der det konkluderer med at
ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift er uforenlig med EØS-avtalen.

Søksmålsgrunner og hovedargumenter til støtte for søksmålet:

- Saksøkeren framholder at EØS-avtalen, til forskjell fra EF-traktaten, ikke inneholder bestemmelser
om harmonisering av avtalepartenes skatte- og avgiftssystemer. I mangel av felles regler kan hver
stat utarbeide og gjennomføre en skatte- eller avgiftsordning ut fra egne valg av politiske virkemidler.
En trygdeordning kan komme inn under virkeområdet for EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1, men dette
skjer ikke automatisk, og gjelder under ingen omstendighet for den aktuelle norske ordningen.

- EFTAs overvåkningsorgan har anvendt kriteriet “generelt tiltak” etter EØS-avtalens artikkel 61 nr.
1 uriktig med hensyn til det norske trygdeavgiftssystemet. Rettspraksis ved De europeiske
fellesskaps domstol på statsstøtteområdet har konsekvent vist at et grunnleggende og avgjørende
element i begrepet støtte er at noen omfattes av en eller annen materiell og umotivert fordel eller
begunstigelse. Beskatning anses normalt ikke å gi fordeler til privatpersoner, men anses tvert om av
de fleste å utgjøre en byrde.

- Videre omfatter skatteordninger ofte skiller og differensiert behandling som kan variere alt etter
næring, region eller andre faktorer. Slike selektive elementer, som forekommer i alle moderne stater,
er ikke bare normale, men også nødvendige integrerte deler av ethvert skattesystem, som gir staten
mulighet til å forfølge de politiske mål den har satt seg. En stats valg av politiske virkemidler faller
ikke inn under virkeområdet for EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

- EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 forbyr ikke selektiv beskatning, men fastsetter visse grenser med
hensyn til hvilke kriterier en gitt form for selektiv beskatning kan baseres på. Gjennom EF-domstolens
rettspraksis er det fastlagt et kriterium for berettigelse som innebærer at beskatningens formål og
generelle oppbygning skal undersøkes for å avgjøre om den aktuelle ordningen er objektivt berettiget.

- EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 forbyr statsstøtte som vrir konkurransen “ved å begunstige enkelte
foretak eller produksjonen av enkelte varer”, noe som kan tolkes som begunstigelse av enkelte
foretak eller enkelte varer i bestemte områder. EF-domstolen har imidlertid aldri uttalt at et skatte-
eller avgiftstiltak uten videre er forbudt etter EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 fordi det bare gjelder i
et bestemt geografisk område. EFTAs overvåkningsorgan tar derfor feil når det hevder at
selektivitetskriteriet er oppfylt.
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- Kommisjonen for De europeiske fellesskap har også tolket statsstøttereglene slik at et tiltak ikke
uten videre faller inn under virkeområdet for statsstøttereglene utelukkende fordi det begunstiger
enkelte foretak eller næringer mer enn andre. Vurderingen av dette må foretas i hvert enkelt tilfelle ut
fra systemets art og generelle oppbygging.

- Det faktum at den norske ordningen gir ulike virkninger for ulike foretak, innebærer derfor ikke uten
videre at den er i strid med statsstøttereglene. Et av hovedformålene med det norske
trygdeavgiftssystemet er å utjevne levestandarden uavhengig av bosted, blant annet ved å fremme
sysselsettingen og bosettingen i avsidesliggende områder. Lavere arbeidsgiveravgift bidrar til å
oppfylle dette mål. Målsetninger som går ut på å opprettholde bosettingsmønstre og bidra til
inntektsutjevning og en jevnere fordeling av sysselsettingen i hele landet, må anses som legitime mål
som kan være berettigede selv om virkningene av ordningen kan være forskjellige fra et foretak til et
annet.

- Det er viktig å understreke at partene i EØS-avtalen har beholdt sin myndighet til å skrive ut skatter
og avgifter og til å utøve sysselsettingspolitikk. Det kan ikke være tvil om at ordningen er et egnet
virkemiddel med sikte på å nå disse politiske mål. For øvrig foreligger det ingen alternativer som med
en tilsvarende virkning ville virke mindre begrensende på samhandelen.

- Med hensyn til kriteriet om at støtte er forbudt ”i den utstrekning støtten påvirker samhandelen
mellom avtalepartene”, har EFTAs overvåkningsorgans mistolket det slik at dette kriteriet er oppfylt.
I mange tilfeller blir samhandelen mellom avtalepartene ikke berørt, og selv om så skjer i andre
tilfeller, er påvirkningen av handelen innenfor EØS så begrenset at den ikke overskrider
minimumstersklene. Det faktum at visse foretak kan være begunstiget i en utstrekning som overskrider
disse tersklene, mens andre faller under tersklene, medfører ikke uten videre at hele ordningen er
ugyldig.

- Med hensyn til kriteriet “vrir konkurransen”, har EFTAs overvåkningsorgan feilaktig gått ut fra at
alle foretak som omfattes av redusert avgiftsbyrde i visse regioner i Norge, faktisk er
konkurranseutsatte. Store deler av offentlig sektor og foretak med lovbeskyttede monopoler er
aktuelle eksempler på dette.

- EFTAs overvåkningsorgan har gått ut over sine fullmakter, idet det på grunnlag av EØS-avtalens
artikkel 62 og protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og domstolsavtalen erklærte at Den norske
regjering var forpliktet til å melde støtte som faktisk faller utenfor virkeområdet for EØS-avtalens
artikkel 61 nr. 1. Konsekvensene av vedtaket er relativt betydelige, blant annet fordi det pålegger
Norge plikt til å melde regionalstøtte, herunder transportstøtte, som utvilsomt er forenlig med EØS-
avtalen.

- EFTAs overvåkningsorgan har heller ikke tilstrekkelig begrunnet sitt vedtak slik det kreves etter
artikkel 16 i overvåknings- og domstolsavtalen. Overvåkningsorganet har ikke forklart hvorfor
systemet ikke er av tilstrekkelig generell art, og har ikke gjort rede for hvorfor støtte til foretak som
er skjermet for internasjonal konkurranse, er uforenlig med EØS-avtalen. Dette utgjør en vesentlig
formfeil i henhold til overvåknings- og domstolsavtalens artikkel 36.
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EFTA-domstolens sammensetning

1. Oppnevnelse av EFTA-domstolens justissekretær

Gunnar Selvik er i henhold til protokoll 5 artikkel 9 i overvåknings- og domstolsavtalen oppnevnt
til justissekretær for EFTA-domstolen etter Per Christiansen for perioden fra 1. september 1998 til
31. august 2001. Gunnar Selvik avla ed i samsvar med protokoll 5 artikkel 10 i overvåknings- og
domstolsavtalen på et offentlig møte i EFTA-domstolen 17. september 1998.

98/EØS/45/05
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1287 - Elenac/Hoechst)

1. Kommisjonen mottok 22. oktober 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Elenac SA og Elenac GmbH
(Elenac), som kontrolleres av Royal Dutch/Shell og BASF AG i fellesskap, overtar kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over virksomheten til Hoechst AG (Hoechst)
innen polyetylen i Europa og innen lisensiering av polyetylenteknologi over hele verden, ved kjøp
av aktiva.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Elenac: polyetylen, lisensiering av polyetylenteknologi,

- Hoechsts polyetylenvirksomhet: polyetylen og lisensiering av polyetylenteknologi.

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 331 av 29.10.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43
01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1287 -Elenac/Hoechst, til følgende adresse:

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

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.

98/EØS/45/06
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1337 - Koch/Saba/Hoechst)

1. Kommisjonen mottok 21. oktober 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Koch Industries, Inc. og Imasab
B.V., som kontrolleres av Isaac Saba Raffoul, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over visse deler av Hoechsts verdensomspennende polyestervirksomhet,
ved kjøp av aksjer i det nyopprettede selskapet Arteva B.V., som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Koch: raffinerte produkter, kjemikalier,

- Saba: tekstiler, fast eiendom, næringsmidler, turistindustri,

- Hoechst: kjemikalier, legemidler, bioteknikk, genteknikk.

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 331 av 29.10.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43
01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1337 - Koch/Saba/Hoechst, til følgende adresse:

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

Innledning av formell behandling
(Sak nr. IV/M.1246 - LHZ/Carl Zeiss)

Kommisjonen besluttet 23. oktober 1998 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.

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 dette ble offentliggjort, i EFT nr. C 331 av 29.10.1998. Merknadene kan
sendes Kommisjonen per faks (faksnr. 32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse
IV/M.1246 - LHZ/Carl Zeiss, 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, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1114 - SAP/Heidelberger)

1. Kommisjonen mottok 19. oktober 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene SAP Aktiengesellschaft Systeme,
Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung (SAP) og Heidelberger Druckmaschinen AG
(Heidelberger), som tilhører RWE-gruppen, oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak, ved kjøp av
aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- SAP: standard applikasjonsprogramvare til bruk innen bedriftsledelse samt rådgivnings- og
opplæringstjenester i tilknytning til dette,

- Heidelberger: trykkpresser og utstyr til fortrykk og ferdigtrykk,

- fellesforetaket: programvareløsninger for mediesektoren.

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 329 av 27.10.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1114 -SAP/Heidelberger, til følgende adresse:

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

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF) nr.
1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.

98/EØS/45/09
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1331 - ING/BHF)

1. Kommisjonen mottok 16. oktober 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket ING Groep N.V. (ING) overtar
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over BHF-Bank AG (BHF),
ved kjøp av aksjer

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- ING: bank og forsikring,

- BHF: banktjenester overfor bedrifter og andre finansielle tjenester.

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

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort, i EFT nr.
C 325 av 23.10.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43
01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.1331 - ING/BHF, til følgende adresse:

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

Anmodning om negativattest og melding med sikte på unntak
(Sak nr. IV/37.161 - Financial Times/Goldman Sachs mfl)

1. Kommisjonen mottok 21. juli 1998 en anmodning om negativattest og en melding om avtaler i
henhold til artikkel 2 og 4 i rådsforordning nr. 17/62(2) fra foretakene Goldman Sachs & Co., The
Financial Times Limited, The McGraw Hill Companies, Inc. (gjennom divisjonen Standard &
Poor’s) og FTSE International Limited. Avtalene, som er datert 19. mai 1995, gjelder utarbeidelse og
kommersiell utnyttelse av en rekke verdipapirmarkedsindekser, tidligere kalt FT-Actuaries World
Indices og nå kalt Financial Times/Standard & Poor’s Actuaries World Indices.

2. Anmodningen/meldingen omfatter bl.a. a) en avtale om utarbeidelse og kommersiell utnyttelse av
indeksene, b) en avtale om rettighetene og pliktene til Goldman Sachs & Co., The Financial Times
Limited og Standard & Poor’s på den ene siden, og aktuarene på den andre siden, blant annet når det
gjelder intellektuell eiendomsrett til indeksene, c) en avtale om rettighetene til The Financial Times
Limited og Standard & Poor’s med hensyn til deres felles eie, bruk og lisensiering av sine varemerker
i tilknytning til indeksene og d) avtaler om heving av kontraktene knyttet til de tidligere indeksene
FT-Actuaries World Indices og følgene av dette.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at de meldte avtalene kan komme inn under
virkeområdet for rådsforordning nr. 17/62.

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.

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

98/EØS/45/10
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4. Kommisjonen innbyr tredje parter til å framlegge eventuelle merknader til de meldte avtalene for
Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 30 dager etter at dette ble offentliggjort, i
EFT nr. C 329 av 27.10.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks
(faksnr. (+32 2) 296 98 07) eller med post, med referanse IV/37.161/D1, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate D
Office 5/52
150, avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i
rådsforordning nr. 17/62(1) – Sak nr. IV/30.373/D-1 – P&I Clubs,

International Group Agreement

International Group of P&I Clubs (IG), en internasjonal sammenslutning av ikke-kommersielle gjensidige
forsikringsselskaper (Protection and Indemnity Clubs) som yter forsikring overfor rederier, ga
24. september 1998 formelt til kjenne overfor Kommisjonen at den har til hensikt å gi melding om en rekke
endringer i avtalen International Group Agreement (IGA), med virkning fra 20. februar 1999. I meldingen
vil det bli anmodet om en negativattest eller subsidiært om unntak i henhold til EF-traktatens artikkel 85
nr. 3 (se EFT nr. C 322 av 21.10.1998 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har til hensikt å gjøre positivt vedtak med hensyn til den meldte avtalen. Før dette gjøres,
innbys tredje parter til å sende inn sine merknader, innen en måned etter at kunngjøringen ble offentliggjort
i ovennevnte EF-tidende, med referanse IV/30.373/D-1 – P&I Clubs, International Group Agreement, til
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition Policy (DG IV)
Directorate D
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

eller via elektronisk post til Carles.Esteva-mosso@dg4.cec.be

98/EØS/45/12

(1) EFT nr. 13 av 12.2.1962, s. 204/62.
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Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17/62(1) om en anmodning om negativattest eller enkeltunntak i
henhold til EF-traktatens artikkel 85 nr. 3 (Sak nr. IV/36.539 BiB)

Kommisjonen mottok 13. juni 1997 melding om opprettelse av et fellesforetak, British Interactive
Broadcasting Limited (BiB).

Morselskapene til BiB er BT Holdings Limited, BSkyB Limited, Midland Bank plc og Matsushita
Electric Europe (Headquarters) Ltd. (se EFT nr. C 322 av 21.10.1998 for nærmere opplysninger).

Formålet med fellesforetaket er å bygge opp den nødvendige infrastruktur til levering av digitale interaktive
fjernsynstjenester til forbrukere i Storbritannia og Nord-Irland, og å yte slike tjenester overfor forbrukerne.

Kommisjonen har til hensikt å innta en positiv holdning og å innrømme BiB et enkeltunntak i henhold til
EF-traktatens artikkel 85 nr. 3 med virkning fra den dato visse vilkår fastsatt i vedlegget til kunngjøringen
først blir oppfylt. Disse vilkårene skal sikre at den aktuelle transaksjonen ikke påvirker de berørte
markedsstrukturer på en måte som hindrer konkurranse i å oppstå eller utvikle seg.

Partene har anmodet om et unntak av ti års varighet. Etter Kommisjonens mening vil et unntak av kortere
varighet være hensiktsmessig.

Før Kommisjonen gjør endelig vedtak, innbys interesserte parter til å sende inn sine merknader, innen
30 dager etter at kunngjøringen ble offentliggjort i ovennevnte EF-tidende, med referanse “IV/36.539 –
BiB”, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate C
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel
Faks: (+32 2) 296 98 04

Kommisjonskunngjøring om allianseavtalene IV/36.414:
Air France – Continental Airlines og IV/36.315: Air France –

Delta Airlines

Air France har inngått to allianseavtaler med henholdsvis Continental Airlines og Delta Air Lines, med
sikte på å etablere transatlantiske allianser.

Air France og Continental Airlines inngikk 8. november 1996 en samarbeidsavtale som bl.a. omfatter
delavtaler om utviklingssamarbeid (Development Agreement), billettsamarbeid (Code Share Agreement),
felles bonusordninger for faste kunder (Frequence Plus Agreement) og om oppgjør av inntekter (Revenue
Settlement Agreement) (se EFT nr. C 325 av 23.10.1998 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen besluttet 7. januar 1998 å ta saken opp til formell behandling i henhold til EF-traktatens
artikkel 89 med hensyn til rutetrafikk mellom Europa og USA.

Kommisjonen har ennå ikke tatt stilling til om EF-traktatens artikkel 85 kommer til anvendelse.

Kommisjonen innbyr medlemsstatene og interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader, innen
30 dager etter at kunngjøringen ble offentliggjort i ovennevnte EF-tidende, til følgende adresse:

European Commission
DG IV/D/2
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel
faks: (+32 2) 296 98 12
elektronisk post: enricomaria.armani@dg4.cec.be

98/EØS/45/13

98/EØS/45/14

(1) EFT nr. 13 av 12.2.1962, s. 204/62.
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen til
Rådet i perioden 21.9. - 2.10.1998

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner(*)

COM(98) 534 CB-CO-98-539-EN-C(1)

COM(98) 536 CB-CO-98-547-EN-C

COM(98) 526 CB-CO-98-533-EN-C

COM(98) 541 CB-CO-98-548-EN-C

COM(98) 480 CB-CO-98-494-EN-C

COM(98) 542 CB-CO-98-553-EN-C

COM(98) 547 CB-CO-98-555-EN-C

COM(98) 549 CB-CO-98-556-EN-C

COM(98) 548 CB-CO-98-550-EN-C

21.9.1998 21.9.1998 30

23.9.1998 23.9.1998 6

28.9.1998 28.9.1998 32

28.9.1998 28.9.1998 25

22.7.1997 29.9.1998 107

30.9.1998 30.9.1998 11

30.9.1998 30.9.1998 10

30.9.1998 1.10.1998 10

2.10.1998 2.10.1998 7

(*) Den norske oversettelsen av dokumentens titler er foreløpig.

(1) “EN” viser til den engelske utgaven av COM-dokumentet.

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommi- R ådet sider
sjonen

Melding fra Kommisjonen til Rådet - forretnings-
tjenesters bidrag til industriell ytelse - et ramme-
verk for en felles politikk

Forslag til en rådsforordning (EF) om tredje
endring av forordning (EF) nr. 45/98 om fast-
settelse av den største tillatte fangstmengde for
1998 for visse fiskebestander og grupper av fiske-
bestander og visse vilkår for å drive fangst på disse

Forslag til en et europaparlaments- og rådsdirektiv
om endring av rådsdirektiv 78/548/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
varmeanlegg for kupeen i motorvogner

Forslag til en rådsforordning (EF) om Fellesskapets
politikk med hensyn til flåtekapasitet for å
fremme transport på innlands vannveier

Forslag til et rådsdirektiv om endring av direktiv
91/440/EØF om utvikling av Fellesskapets
jernbaner

Forslag til et rådsdirektiv om endring av direktiv
95/18/EF om lisenser til jernbaneforetak

Forslag til et rådsdirektiv om fordeling av
kapasitet på jernbaneinfrastruktur, innkreving av
avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur og
sikkerhetssertifikater

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

Forslag til en rådsforordning (EF) om endring av
forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av
trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig
næringsdrivende og deres familiemedlemmer som
flytter innenfor Fellesskapet og forordning (EØF)
nr. 574/72 om fastsettelse av regler for
gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71

Endret forslag til en rådsforordning (EF) om
registrering og bruk innenfor Fellesskapet av visse
typer sivile subsoniske jetfly som er endret og
sertifisert på nytt i samsvar med standardene i bind
I del II kapittel 3 i vedlegg 16 til konvensjonen
om internasjonal sivil luftfart, tredje utgave (juli
1993)

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
europaparlaments- og rådsdirektiv om medisinsk
utstyr til diagnostisering in vitro

98/EØS/45/15
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98-0411-A

98-0412-A

98-0413-D

98-0414-D

98-0415-GR

98-0416-B

98-0417-B

98-0418-B

98-0419-B

98-0391-NL

98-0421-B

98-0422-D

(3)(4)(5)

23.12.1998

23.12.1998

18.12.1998

17.12.1998

18.12.1998

(3)

(5)

(3)

(3)

7.12.1998

22.12.1998

23.12.1998

Forskrift fra forbundsministeren for kvinnesaker og
forbrukervern om registrering av svært giftige og
giftige stoffer i giftlisten (giftliste - registrerings-
forskrift).

Forskrift fra forbundsministeren for kvinnesaker og
forbrukervern om registrering av svært giftige,
giftige og etsende preparater og om melding av
forgiftningstilfeller (giftinformasjonsforskriften
1998).

16. tillegg til forskriftene om forebygging av
ulykker i skipsfarten (VBG 108) med
gjennomføringsinstruks

Tekniske forskrifter til dekret om trykkbeholdere -
TRG 401- påfyllingsanlegg - oppføring av
påfyllingsanlegg

Utkast til vedtak om maling og lakk - lakkmaling -
spesifikasjoner og prøvemetoder

Ministeriell dekret om tilbaketrekking fra markedet
av produkter som inneholder farlige stoffer og som
kan virke tiltrekkende på barn

Ministeriell dekret om tilbaketrekking fra handelen
og suspensjon av markedsføringen av laserpenner av
klasse 3 eller høyere og gjenstander som omfatter
slike laserpenner

Kongelig forordning om sikring av pseudo-leketøyer

Ministeriell dekret om tilbaketrekking fra markedet
av mobiltelefon-lightere

Forskrift om hygieneregler for smittsomme
dyresykdommer

Utkast til forskrift om utarbeidelse av en liste over
materialer til produktframstilling

Forskrift om første endring av lovbestemmelsene
om melk og margarin

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)

98/EØS/45/16

(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 (sjette kammer) av 9. juli 1998 i sak C-323/97: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Belgia (stemmerett og rett til å stille som kandidat i kommunale valg).

Domstolens dom av 14. juni 1998 i sak C-284/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Giudice di
Pace di Genova (Italia)): Safety Hi-Tech Srl mot S. & T. Srl (forordning (EF) nr. 3093/94 - tiltak for å
beskytte ozonlaget - restriksjoner på bruk av hydroklorfluorkarboner og haloner - gyldighet).

Domstolens dom av 14. juli 1998 i sak C-341/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura
Circondariale de Avezzano (Italia): Gianni Bettati mot Safety Hi-Tech Srl (forordning (EF) nr. 3093/94 -
tiltak for å beskytte ozonlaget - restriksjoner på bruk av hydroklorfluorkarboner og haloner - gyldighet).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. juli 1998 i sak C-172/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division): The Commissioners of
Customs and Excise mot First National Bank of Chicago (sjette direktiv om merverdiavgift - virkeområde
- valutatransaksjoner).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. juli 1998 i sak C-385/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Amtsgericht Aachen): straffesak mot Hermann Josef Goerres (tilnærming av lovgivning - merking og
presentasjon av næringsmidler - direktiv 79/112/EØF - forbrukervern - språk).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. juli 1998 i sak C-389/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Bundesverwaltungsgericht): Aher-Waggon GmbH mot Forbundsrepublikken Tyskland (tiltak med
tilsvarende virkning - direktiver om flystøy - strengere nasjonale grenser - hindring mot import av
flyfartøy - miljøvern).

Domstolens dom (femte kammer) av 14. juli 1998 i sak C-125/97 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Arrondissementsrechtbank te Alkmaar): A.G.R. Regeling mot Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor
de Metaalnijverheid (sosialpolitikk - direktiv 80/987/EØF - garantiinstitusjoners utbetalingsplikt -
utestående krav).

Domstolens dom (sjette kammer) av 16. juli 1998 i sak C-235/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Cour d’Appel, Douai): AGS Assedic Pas-de-Calais mot François Dumon og Maître Froment, repre-
sentant for avviklingsstyret og for Établissements Pierre Gilson (sosialpolitikk - vern av arbeidstakerne
ved arbeidsgiverens insolvens - direktiv 80/987/EØF - artikkel 4 - direkte virkning - hvorvidt nasjonale
bestemmelser som fastsetter en øvre grense for garantiutbetalinger kan anvendes når Kommisjonen ikke
er underrettet).

Domstolens dom (femte kammer) av 16. juli 1998 i sak C-136/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Tribunal de Grande Instance, Paris): The Scotch Whisky Association mot Compagnie Financière
Européenne de Prises de Participation (Cofepp), Prisunic SA og Centrale d’Achats et de Services
Alimentaires SARL (Casal) (definisjon, beskrivelse og presentasjon av alkoholsterke drikker - forordning
(EØF) nr. 1576/89 - vilkår for bruk av det generiske navnet ”whisky” - drikkevarer som utelukkende
består av whisky og vann).

Domstolens dom av 16. juli 1998 i sak C-171/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Royal Court
of Jersey): Rui Alberto Pererira Roque mot His Excellency the Lieutenant Governor of Jersey
(fri bevegelighet for personer - tiltredelsesakten av 1972 - protokoll 3 om Kanaløyene og Isle of Man -
Jersey).

Domstolens dom (femte kammer) av 16. juli 1998 i sak C-210/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Bundesverwaltungsgericht): Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky mot Oberkreisdirektor des
Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung, tilsluttet part: Oberbundesanwalt beim
Bundesverwaltungsgericht (markedsføringsstandarder for egg - salgsfremmende beskrivelser eller erklæringer
som kan villede kjøperen - referanseforbruker).

(1) EFT nr. C 299 av 26.9.1998.
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Domstolens dom av 16. juli 1998 i sak C-264/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra House of
Lords): Imperial Chemical Industries plc (ICI) mot Kenneth Hall Colmer (Her Majesty’s Inspector of
Taxes) (etableringsrett - selskapsskatt - et selskaps overgivelse av skattefradrag for driftsunderskudd til
et annet selskap i samme konsern - krav til etableringssted for konsernets selskaper - forskjellsbehandling
ut fra stedet der konsernet har sitt hovedkontor - den nasjonale domstols forpliktelser).

Domstolens dom (femte kammer) av 16. juli 1998 i sak C-287/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Bundesfinanzhof): Kyritzer Stärke GmbH mot Hauptzollamt Potsdam (landbruk - felles markedsordning
- mellomlegg til produksjonsledd - sikkerhetsordning - frister - primært krav - underordnet krav).

Domstolens dom (femte kammer) av 16. juli 1998 i sak C-298/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Oelmühle Hamburg AG, Jb. Schmidt Söhne GmbH & Co.
KG mot Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (uberettiget utbetaling av fellesskapsstøtte -
tilbakebetaling - anvendelse av nasjonal lovgivning - vilkår og grenser).

Domstolens dom av 16. juli 1998 i sak C-355/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberster
Gerichtshof): Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG mot Hartlauer Handelsgesellschaft
mbH (direktiv 89/104/EØF - konsumpsjon av varemerke - varer markedsført i Fellesskapet eller i et
tredjeland).

Domstolens dom (sjette kammer) av 16. juli 1998 i sak C-285/97: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Portugal (en medlemsstat manglende oppfyllelse av sine forpliktelser -
manglende gjennomføring av direktiv 94/51/EF innen den fastsatte frist).

Sak C-247/98: Søksmål anlagt 9. juli 1998 av Republikken Hellas mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-248/98 P: Anke inngitt 9. juli 1998 av NV Koninklijke KNP BT mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol 14. mai 1998 i sak T-309/94 mellom NV Koninklijke KNP BT og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-258/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Firenze, ved nevnte
domstols beslutning av 20. juni 1998 i straffesak mot Giovanni Carra, Alessandra Colombo og Barbara
Gianassi.

Sak C-260/98: Søksmål anlagt 16. juli 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

Sak C-278/98: Søksmål anlagt 21. juli 1998 av Kongeriket Nederland mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-279/98 P: Anke inngitt 23. juli 1998 av Cascades SA mot dom avsagt av De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol (tredje kammer med utvidet sammensetning) 14. mai 1998 i sak T-308/94 mellom
Cascades SA og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-280/98 P: Anke inngitt 23. juli 1998 av Moritz J. Weig GmbH & Co KG mot dom avsagt av De
europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer med utvidet sammensetning) 14. mai 1998
i sak T-317/94 mellom Moritz J. Weig GmbH & Co KG og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-282/98 P: Anke inngitt 23. juli 1998 av Enso Española, S.A. mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer med utvidet sammensetning) 14. mai 1998 i sak
T-348/94 mellom Enso Española S.A. og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-283/98 P: Anke inngitt 24. juli 1998 av Mo och Domsjö Aktiebolag mot dom avsagt av De
europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer med utvidet sammensetning) 14. mai 1998
i sak T-352/94 mellom Mo och Domsjö Aktiebolag og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.
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Sak C-286/98 P: Anke inngitt 27. juli 1998 av Stora Kopparbergs Bergslags AB mot dom avsagt av De
europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer med utvidet sammensetning) 14. mai 1998
i sak T-354/94 mellom Stora Kopparbergs Bergslags AB og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-287/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal d’Arrondissement, Luxembourg, ved
nevnte domstols beslutning av 15. juli 1998 i saken staten Storhertugdømmet Luxembourg mot Linster
mfl.

Sak C-290/98: Søksmål anlagt 28. juli 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Østerrike.

Sak C-291/98 P: Anke inngitt 28. juli 1998 av Sarrió SA mot dom avsagt av De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol (tredje kammer med utvidet sammensetning) 14. mai 1998 i sak T-334/94 mellom
Sarrió SA og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-292/98: Søksmål anlagt 28. juli 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Italia.

Sak C-293/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No
5, Oviedo, ved nevnte domstols beslutning av 1. juni 1998 i saken Entidad de Gestión de Derechos de los
Productores Audiovisuales (EGEDA) mot Hostelería Asturiana, S.A. (HOASA).

Sak C-294/98 P: Anke inngitt 29. juli 1998 av Metsä-Serla OYJ, UPM Kymmene OYJ (tidligere United
Paper Mills Ltd), Tamrock OY (tidligere Tampella Corporation) og Kyro OYJ ABP (tidligere OY Kyro
AB) mot dom avsagt av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer med utvidet
sammensetning) 14. mai 1998 i forente saker T-339/94, T-340/94, T-341/94 og T-342/94 mellom Metsä-
Serla OYJ mfl og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-296/98: Søksmål anlagt 29. juli 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Frankrike.

Sak C-297/98 P: Anke inngitt 29. juli 1998 av SCA Holding Ltd mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer med utvidet sammensetning) 14. mai 1998 i sak
T-327/94 mellom SCA Holding Ltd og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-298/98 P: Anke inngitt 29. juli 1998 av Metsä-Serla Sales OY (tidligere Finnish Board Mills
Association - Finnboard) mot dom avsagt av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje
kammer med utvidet sammensetning) 14. mai 1998 i sak T-338/94 mellom Finnish Board Mills Associa-
tion - Finnboard og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-299/98 P: Anke inngitt 31. juli 1998 av CPL Imperial 2 SpA og Unifrigo Gadus Srl mot dom avsagt
av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (tredje kammer) 9. juni 1998 i forente saker T-10/97
og T-11/97 mellom Unifrigo Gadus Srl og CPL Imperial 2 SpA og Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-300/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arrondissementsrechtbank, Den Haag, ved
nevnte domstols beslutning av 25. juni 1998 i saken Parfums Christian Dior SA mot Tuk Consultancy
BV.

Sak C-302/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundessozialgericht, ved nevnte domstols
beslutning av 13. mai 1998 i saken Manfred Sehrer mot Bundesknappschaft, intervenient:
Landesversicherungsanstalt für das Saarland.

Sak C-303/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, ved nevnte domstols beslutning av 10. juli 1998 i saken SIMAP (Sindicato
de Médicos de Sanidad de Asistencia Pública) mot Conselleria de Sanidad y Consumo i Generalitat
Valenciana.
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Sak C-304/98 P: Anke inngitt 3. august 1998 av W. mot dom avsagt av De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol (femte kammer) 28. mai 1998 i forente saker T-78/96 og T-170/96 mellom W. og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-306/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Divisional Court, Queen’s Bench Division, ved
nevnte domstols beslutning av 14. juli 1998 i saken The Queen mot 1) Minister of Agriculture, Fisheries
and Food og 2) Secretary of State for the Environment, ex parte: Monsanto plc og I Pi Ci SpA, interveni-
ent.

Sak C-307/98: Søksmål anlagt 5. august 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-308/98: Søksmål anlagt 5. august 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Sak C-311/98: Søksmål anlagt 11. august 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Spania.

Sak C-319/98, C-320/98 og C-321/98: Søksmål anlagt 18. august 1998 av Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Belgia, Storhertugdømmet Luxembourg og Republikken Frankrike.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 14. juli 1998 i sak T-119/95: Alfred Hauer mot Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap (søksmål om oppheving - forordning (EØF)
nr. 816/92 - frist for å reise sak - vilkår for realitetsprøving - erstatningssøksmål - felles markedsordning
for melk og melkeprodukter - referansemengder - tilleggsavgift - reduksjon av referansemengdene uten
kompensasjon).

Førsteinstansdomstolens dom av 17. juli 1998 i sak T-111/96: ITT Promedia NV mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap (konkurranse - søksmål om oppheving - avvisning av klage - EF-traktatens
artikkel 86 - utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling - søksmål reist for nasjonale domstoler -
adgangsrett til domstolene - krav til en avtales virkning - klar vurderingsfeil - undersøkelsesplikt -
karakteriseringsfeil - utilstrekkelig begrunnelse).

Førsteinstansdomstolens dom (tredje kammer) av 16. juli 1998 i sak T-199/96: Laboratoires
Pharmaceutiques Bergaderm SA og Jean-Jacques Goupil mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap
(kosmetiske produkter - direktiv 76/768/EØF - direktiv 95/34/EF - solkremer og bruningsmidler -
folkehelsen - Fellesskapets erstatningsplikt utenfor kontraktsforhold).

Førsteinstansdomstolens dom av 16. juli 1998 i sak T-81/97: Regionen Toscana mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (integrerte programmer for middelhavsområdet - finansiell støtte fra Fellesskapet
- forordning (EØF) nr. 4256/88 - forordning (EØF) nr. 2085/93).

Førsteinstansdomstolens dom av 16. juli 1998 i sak T-195/97: Kia Motors Nederland BV og Broeckman
Motorships BV mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (kommisjonsvedtak som erklærer
tilbakebetaling av importavgift ikke berettiget - søksmål om oppheving - artikkel 239 i Fellesskapets
tollkodeks - plikt til å gi begrunnelse).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 8. juli 1998 i sak T-85/94 (92) og T-85/94 (122) (92): Eugénio
Branco Lda mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (fastsettelse av saksomkostninger).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 15. juli 1998 i sak T-155/95: LPN og GEOTA mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (avvisning).

Sak T-110/98: Søksmål anlagt 20. juli 1998 av RJB Mining plc mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

(1) EFT nr. C 299 av 26.9.1998.
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Sak T-111/98: Søksmål anlagt 20. juli 1998 av RJB Mining plc mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Delvis avskriving i registeret av sak T-185/96, idet saksøker Max Labat Automobiles 17 avskrives i listen
over saksøkere i saken Max Labat Automobiles 17 og Riviera Auto Service Ets Dalmasso mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-49/98: ALZ N.V. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-56/98 og T-56/98 R: VTech Electronics (UK) plc mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-60/98: Ecord Consortium for Russian Co-operation, med følgende
medlemmer: Danagro Adviser A/S, Plunkett Foundation og Irish Agri-Food Development Ltd, mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.
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