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EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

TILKYNNING FRÁ EFTIRLITSSTOFNUN EFTA FRÁ
4. JÚNÍ 1997 UM AÐ LEGGJA EKKI Á EÐA LÆKKA

SEKTIR Í MÁLUM ER VARÐA EINOKUNARHRINGI

A. Þessi tilkynning er birt samkvæmt reglum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES-
samningurinn) og samningsins milli EFTA-ríkjanna(1) um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (samningur
um eftirlitsstofnun og dómstól).

B. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur gefið út tilkynningu um að leggja ekki á eða lækka
sektir í málum er varða einokunarhringi (Stjtíð. EB nr. C 207, 18. 7. 1996, bls. 4). Í þessari gerð sem er ekki
bindandi er að finna meginreglur og ákvæði sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins beitir við
framkvæmd stefnu sinnar í sektum á sviði samkeppni.

C. Eftirlitsstofnun EFTA telur að fyrrnefnd gerð varði EES. Til þess að viðhalda jöfnum
samkeppnisskilyrðum og tryggja að samkeppnisreglum EES sé beitt eins alls staðar á Evrópska
efnahagssvæðinu tekur Eftirlitsstofnun EFTA upp þessa tilkynningu samkvæmt umboði sem henni er
veitt í b-lið 2. mgr. 5. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól. Ætlun hennar er að fylgja þeim
meginreglum og ákvæðum sem mælt er fyrir um í þessari tilkynningu við beitingu viðeigandi EES-
samkeppnisreglna(2) í tilteknu máli.

A. Inngangur

1. Leynilegir einokunarhringir fyrirtækja sem miða að verðsamráði, samráði um framleiðslu- eða
sölukvóta og skiptingu markaða, eða banna inn-eða útflutning eru með alvarlegustu samkeppnishindrunum
sem Eftirlitsstofnun EFTA þarf að takast á við.

2. Slíkar aðgerðir leiða að lokum til hærra vöruverðs og takmarkaðra vöruúrvals fyrir neytandann.
Fyrir utan að stríða gegn hagsmunum neytenda á Evrópska efnahagssvæðinu (EES) skaða þessar aðgerðir
ennfremur iðnað á þessu svæði. Með því að takmarka á óeðlilegan hátt annars eðlilega samkeppni milli
fyrirtækja á EES komast þau hjá því að mæta þrýstingi sem hvetur þau til nýsköpunar, hvort sem um er
að ræða vöruþróun eða skilvirkari framleiðslu. Slíkar aðgerðir leiða einnig til þess að hráefni og íhlutar
verða dýrari fyrir fyrirtæki sem kaupa af þessum framleiðendum. Til lengri tíma litið leiða þær til skertrar
samkeppnishæfni og, sé miðað við stækkandi heimsmarkað, til færri atvinnutækifæra.

3. Vegna alls þessa telur Eftirlitsstofnun EFTA að barátta gegn einokunarhringjum skipti verulegu máli
við að koma á einsleitu evrópsku efnahagssvæði sem byggist á sameiginlegum reglum og jöfnum
samkeppnisskilyrðum.

4. Eftirlitsstofnun EFTA er ljóst að tiltekin fyrirtæki sem taka þátt í einokunarhringjum kynnu að óska
eftir að hætta því og tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA um tilvist einokunarhringjanna, en hliðra sér hjá því
vegna hárra sekta sem þau eiga yfir höfði sér.

(1) Í þessari tilkynningu ber að skilja hvers konar tilvísun til EFTA-ríkja sem tilvísun til EFTA-ríkja sem nú eiga aðild að
EES-samningnum (Ísland, Liechtenstein og Noregur).

(2) Helstu samkeppnireglur EES um fyrirtæki er að finna í 53., 54., 57. og 59. gr. EES-samningsins og XIV. viðauka við EES-
samninginn.

97/EES/39/01
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5. Til þess að taka tillit til þessarar staðreyndar hefur Eftirlitsstofnun EFTA ákveðið að taka upp
þessa tilkynningu þar sem kveðið er á um hvernig fyrirtæki, sem eiga samstarf við Eftirlitsstofnun EFTA
á meðan rannsókn stendur yfir á einokunarhringjum, geta fengið eftirgjöf á sektum eða lækkun á sekt sem
annars yrði lögð á þau. Eftirlitsstofnun EFTA mun athuga hvort nauðsynlegt sé að breyta þessari
tilkynningu eftir að reynsla hefur fengist af beitingu hennar.

6. Eftirlitsstofnun EFTA telur að það stuðli að skilvirkni Evrópska efnahagssvæðisins ef fyrirtæki
sem eiga í samstarfi við hana, við þær aðstæður sem um getur hér að neðan, fá hagstæða meðferð.
Hagsmunir neytenda og borgara af að upplýsa og banna slíkar aðgerðir vega upp á móti þeim ávinningi að
sekta þau fyrirtæki sem starfa með Eftirlitsstofnun EFTA og gera henni þannig kleift eða aðstoða hana við
að koma upp um og banna einokunarhringi.

7. Samstarf við fyrirtæki er aðeins einn af mörgum þáttum sem Eftirlitsstofnun EFTA tekur mið af
þegar hún ákveður upphæð sektar. Þessi tilkynning hefur ekki áhrif á rétt Eftirlitsstofnunar EFTA til að
lækka sekt af öðrum ástæðum.

B. Engin sekt eða veruleg lækkun

8. Fyrirtæki sem:

a) tilkynnir Eftirlitsstofnun EFTA um leynilegan einokunarhring áður en Eftirlitsstofnun EFTA
hefur hafið rannsókn, fyrirskipaða með ákvörðun, á hlutaðeigandi fyrirtækjum, að því tilskildu
að hún hafi ekki þegar undir höndum fullnægjandi upplýsingar til að færa sönnur á tilvist
meints einokunarhrings,

b) er fyrst til að færa sönnur á tilvist einokunarhringsins,

c) hættir þátttöku í ólögmætri starfsemi eigi síðar en þegar það kemur upp um einokunarhringinn,

d) lætur Eftirlitsstofnun EFTA í té allar upplýsingar, gögn og tiltækar sannanir um
einokunarhringinn og heldur áfram samstarfi meðan á rannsókninni stendur,

e) hefur ekki hvatt önnur fyrirtæki til að taka þátt í einokunarhringnum og hefur ekki verið
upphafsmaður eða gegnt meginhlutverki í hinu ólögmæta athæfi,

mun fá að minnsta kosti 75% lækkun á sektinni eða jafnvel fulla eftirgjöf á sekt sem lögð hefði verið
á það hefði það ekki átt í þessu samstarfi.

C. Veruleg lækkun á sekt

9. Fyrirtæki sem bæði uppfylla skilyrði b- til e-liðar í B-þætti og koma upp um leynilegan
einokunarhring eftir að Eftirlitsstofnun EFTA hefur hafið rannsókn, fyrirskipaða samkvæmt ákvörðun, á
athafnasvæðum aðila einokunarhrings, sem hefur ekki leitt í ljós nægar sannanir til að hefja málsmeðferð
mun fá 50 til 75% lækkun.

D. Umtalsverð lækkun á sekt

10. Ef fyrirtæki tekur þátt í samstarfi án þess að uppfylla öll skilyrðin sem kveðið er á um í B- eða C-
þætti mun það fá 10 til 50% lækkun á sektinni sem það hefði fengið ef það hefði ekki tekið þátt í
samstarfi.

11. Slíkt kann að fela í sér eftirfarandi:
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- áður en formleg mótmæli eru send lætur fyrirtæki Eftirlitsstofnun EFTA í té upplýsingar,
gögn eða annan vitnisburð sem stuðlar að því að færa sönnur á að um brot sé að ræða,

- eftir að hafa móttekið formleg mótmæli lætur fyrirtæki Eftirlitsstofnun EFTA vita að það
dragi í meginatriðum ekki í efa staðreyndir sem Eftirlitsstofnun EFTA byggir ásakanir sínar á.

E. Málsmeðferð

12. Ef fyrirtæki óskar eftir að fá hagstæða meðferð, eins og kveðið er á um í þessari tilkynningu, skal
það hafa samband við þá deild Eftirlitsstofnunar EFTA sem fylgist með samkeppni og ríkisaðstoð.
Eingöngu aðilar sem hafa umboð til að koma fram fyrir hönd fyrirtækisins í þessu skyni er heimilt að hafa
samband við Eftirlitsstofnun EFTA. Þessi tilkynning tekur því ekki til beiðna frá einstökum starfsmönnum
fyrirtækis.

13. Eftirlitsstofnunar EFTA ákveður með formlegum hætti hvort skilyrðin sem sett eru í B-, C- og D-
þáttum eru uppfyllt og þá hvort eigi að lækka sektina, eða gefa hana eftir að öllu leyti. Ekki væri við hæfi
að samþykkja slíka lækkun eða eftirgjöf fyrr en að lokinni málsmeðferð, þar sem þessi skilyrði gilda á
meðan málsmeðferð stendur.

14. Sé öllum skilyrðum fullnægt verður þó engin sekt lögð á, eða hún lækkuð. Eftirlitsstofnun EFTA er
ljóst að þessi tilkynning muni veita lögmætan rétt sem fyrirtæki geta reitt sig á þegar þau upplýsa
Eftirlitsstofnun EFTA um tilvist einokunarhrings. Verði vanefnd á að uppfylla skilyrðin í B- eða C-þætti,
á hvaða stigi málsmeðferðar sem er, mun það aftur á móti leiða til þess að hætt verður við þá hagstæðu
meðferð sem þar er kveðið á um. Við slíkar aðstæður getur fyrirtækið þó enn fengið lækkun á sekt eins og
kveðið er á um D-þætti hér að framan.

15. Sú staðreynd að sektir séu mildaðar getur þó ekki veitt fyrirtækjum einkaréttarlega vernd vegna
aðildar að ólögmætum samningi. Í þessu tilliti, ef upplýsingar sem fyrirtækið lætur í té leiða til þess að
Eftirlitsstofnun EFTA tekur ákvörðun samkvæmt 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins, verður fyrirtækið sem
nýtur lækkunar á sekt einnig tilgreint í þeirri ákvörðun og þess getið að það hafi brotið gegn EES-
samningnum og hlutverki þess lýst nákvæmlega. Sú staðreynd að fyrirtækið starfaði með Eftirlitsstofnun
EFTA verður einnig nefnd í ákvörðuninni til að útskýra hvers vegna sekt var ekki lögð á eða hún lækkuð.

16. Ef fyrirtæki sem hefur hagnast á lækkaðri sekt vegna þess að það mótmælti ekki staðreyndum í
meginatriðum ber fram mótmæli í ógildingarmáli fyrir EFTA-dómstólnum, mun Eftirlitsstofnun EFTA
alla jafna biðja dómstólinn að hækka sektina sem lögð var á það.
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Heimild til að veita ríkisaðstoð samkvæmt 61. gr. EES-samningsins

og 3. mgr. 1. gr. bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun
og dómstól

Ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA um að hreyfa ekki andmælum

Ákvörðunin var
samþykkt þann: 9. 7. 1997

EFTA-ríki: Noregur

Aðstoð nr.: 97-004

Titill: Svæðasamvinna IIA og áætlun um
tilraunaverkefni

Markmið: Samvinna milli svæða og yfir landamæri
sem miðar að því að bæta skilyrði fyrir
uppbyggingu í iðnaði, auknum hagvexti
og atvinnu

Lagastoð: - Ákvörðun norsku ríkisstjórnarinnar
frá 11. maí 1996

- Ríkisfjárlög fyrir 1995-96 og 1996-97,
57. liður 551. kafla

- Stjtíð. EB nr. C 18060 Auglýsing til
aðildarríkjanna 94/C 180/13

- Reglugerð EBE nr. 2083/93 um
Byggðaþróunarsjóð Evrópu, Stjtíð.
EB nr. L 193, 31. 7. 93

Svæðisumfang: Sex svæði á landamærum Noregs,
Svíþjóðar, Finnlands og Rússlands

Styrkleiki aðstoðar: Í samræmi við gildandi áætlanir um
ríkisaðstoð í þágu rannsókna og þróunar,
lítilla og meðalstórra fyrirtækja og
svæðauppbyggingar

Fjárveiting: 1996: 62,5 milljónir NOK

Gildistími: 1996-99

97/EES/39/02
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EFTA-dómstóllinn

með hliðsjón af samkomulaginu um breytingar á tilteknum
samningum milli EFTA-ríkjanna, undirrituðu í Brussel
29. desember 1994, einkum 20. gr. þess samkomulags,

með hliðsjón af ákvörðun fulltrúanefndar samningsaðila frá
10. ágúst 1996, um að breyta bókun 5 með samningnum milli
EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, um
Stofnsamþykkt EFTA-dómstólsins,

hefur tekið eftirfarandi ákvörðun:

1. KAFLI

BREYTINGAR

1. gr.

Við 5. gr. bætist eftirfarandi töluliður sem 4. tl.:

,,4. Dómurum sem valdir eru af lista þeim er greinir í 4. mgr.
30. gr. samningsins skal skipað á eftir reglulegum dómurum.
Ef fleiri en einn slíkra dómara taka þátt í meðferð máls skal
röðun þeirra ráðast af aldri.”

2. gr.

1. tl. 6. gr. orðist svo:

,,1. Dómarar kjósa forseta úr sínum hópi til þriggja ára í senn í
samræmi við ákvæði 30. gr. samningsins.”

3. gr.

1. 1. tl. 10. gr. orðist svo:

,,1. Dómstóllinn ræður dómritara.”

2. 4. tl. 10. gr. orðist svo:

,,4. Dómritari er ráðinn til þriggja ára í senn. Hann má
endurráða.”

3. 7. tl. 10. gr. orðist svo:

,,7. Ef starf dómritara losnar áður en ráðningartíma lýkur, ræður
dómstóllinn nýjan dómritara til þriggja ára.”

4. gr.

11. gr. orðist svo:

,,Dómstóllinn getur, samkvæmt þeim reglum sem settar eru um
dómritara, ráðið einn eða fleiri aðstoðardómritara.”

5. gr.

12. gr. orðist svo:

,,Þegar dómritari er fjarverandi, forfallaður eða starf hans er laust,
skal forseti fela embættismanni eða öðrum starfsmanni
dómstólsins að gegna störfum dómritara tímabundið.”

6. gr.

1. mgr. 5. tl. 14. gr. orðist svo:

,,5. Hverjum manni sem hagsmuni hefur er heimilt að skoða
málaskrána á skrifstofu dómstólsins og fá afhent afrit eða
útdrætti gegn greiðslu gjalds, sem dómstóllinn hefur
ákveðið.”

7. gr.

2. tl. 15. gr. orðist svo:

,,2. Dómritari skal, þegar hann er til þess kvaddur, aðstoða
dómstólinn, forseta og einstaka dómara í opinberum störfum
þeirra.”

8. gr.
17. gr. orðist svo:

,,Dómstóllinn getur kvatt dómritara til að vera viðstaddan
þegar dómstóllinn kemur saman, samanber þó 4. og 23. gr.”

Breytingar á Starfsreglum EFTA-dómstólsins

- samþykktar af dómstólnum 22. ágúst 1996 og staðfestar af ríkisstjórnum
EFTA-ríkjanna

97/EES/39/03

EFTA-DÓMSTÓLLINN
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9. gr.

19. gr. orðist svo:

,,Dómstóllinn kveður á um skipulag sitt og getur breytt því.”

10. gr.

20. gr. orðist svo:

,,Eftir því sem dómstóllinn kveður nánar á um er dómritari, í
umboði dómsforseta, ábyrgur fyrir stjórnsýslu dómstólsins,
fjárreiðum hans og reikningum.”

11. gr.

22. gr. orðist svo:

,,1. Niðurstöður dómstólsins eru því aðeins bindandi að allir
dómarar hafi tekið þátt í umfjöllun um niðurstöðu máls.
Ákvarðanir er varða stjórnsýslu dómstólsins verða þó
teknar ef tveir dómarar eru viðstaddir og ræður þá atkvæði
forseta.

2. Allir þrír dómarar skulu viðstaddir á dómþingi. Ef sá fjöldi
næst ekki þegar dómstóllinn kemur saman ber forseta að
fresta þinghaldinu þar til tilskilinn fjöldi næst.”

12. gr.

2. mgr. 1. tl. 24. gr. orðist svo:

,,Á meðan réttarhlé stendur skal störfum forseta gegnt á þeim
stað þar sem dómstóllinn hefur aðsetur, annað hvort af forsetanum
sjálfum eða af þeim dómara, sem forseti hefur falið að taka sæti
sitt.”

13. gr.

4. tl. 25. gr. orðist svo:

,,4. Sé þess talin þörf getur dómstóllinn heimilað aðila, að beiðni
hans, að ávarpa dómstólinn við munnlegan málflutning á
opinberu tungumáli í EFTA-ríki eða ríki í Evrópu-
bandalaginu. Hið sama er um ávörp, sem beint er að þessum
aðila. Beiðni getur einnig komið frá meðalgönguaðila, þó
ekki EFTA-ríki, Eftirlitsstofnun EFTA, bandalaginu eða
framkvæmdastjórn Evrópubandalagsins. Dómstóllinn sér
til þess, að túlkað verði á og úr ensku. Beiðni sem hér um
ræðir skal koma fram að minnsta kosti tveimur vikum áður
en munnleg málsmeðferð hefst.”

14. gr.

26. gr. orðist svo:

,,Ef vitni eða sérfræðingur lýsir því yfir, að hann sé ófær um að
tjá sig á fullnægjandi hátt á ensku, getur dómstóllinn heimilað

honum að gefa skýrslu sína á öðru tungumáli. Dómstóllinn sér til
þess að túlkað verði á og úr ensku. Beiðni sem hér um ræðir skal
að jafnaði koma fram að minnsta kosti tveimur vikum áður en
munnleg málsmeðferð hefst.”

15. gr.

27. gr. orðist svo:

,,1. Dómstól, eða annarri stofnun með dómsvald, sem lagt hefur
fram beiðni um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins
samkvæmt 34. gr. samningsins, er heimilt að setja fram
beiðni sína á því tungumáli sem notað er við málsmeðferðina
fyrir viðkomandi dómstól eða stofnun. EFTA-dómstóllinn
sér til þess að beiðnin verði þýdd á ensku.

2. Dómstóll, eða önnur stofnun með dómsvald, og aðilar að
máli, sem rekið er fyrir henni, geta lagt fyrir EFTA-
dómstólinn skjöl á því tungumáli, sem notað er við
málsmeðferðina fyrir þeirri stofnun, sem í hlut á. Slík skjöl
skulu þýdd á ensku að því marki, sem EFTA-dómstóllinn
telur nauðsynlegt. EFTA-dómstóllinn sér til þess, að þýðing
verði gerð.

3. EFTA-dómstóllinn sér um að skýrsla framsögumanns verði
þýdd þannig að hún verði til reiðu á ensku og á því tungumáli,
sem notað er við málsmeðferðina fyrir þeim dómstóli eða
stofnun, sem beðið hefur um álit.

4. Aðilum máls fyrir dómstóli þeim, eða annarri stofnun með
dómsvald, sem óskar álits, er heimilt að ávarpa EFTA-
dómstólinn á því tungumáli, sem notað er við málsmeðferðina
fyrir þeim dómstól eða stofnun, sem í hlut á. Hið sama er
um ávörp, sem beint er að þessum aðilum. EFTA-
dómstóllinn sér til þess að túlkað verði á og úr ensku. Aðili
sem óskar eftir því að nota slíkt tungumál skal tilkynna það
dómritara að minnsta kosti tveimur vikum áður en munnleg
málsmeðferð hefst.

5. Álit EFTA-dómstólsins skal vera á því tungumáli, sem
beiðnin var á og á ensku. Álitið er jafngilt frumgagn á báðum
tungumálunum.”

16. gr.

1. tl. 28. gr. orðist svo:

,,1. Umboðsmenn, ráðgjafar og lögfræðingar, sem koma fyrir
dóminn eða fyrir önnur dómsyfirvöld, sem dómstóllinn
hefur sent réttarbeiðni, skulu njóta friðhelgi vegna orða sinna,
ritaðra eða talaðra, sem varða málið eða aðila þess.”

17. gr.

a-liður 29. gr. orðist svo:

,,(a) Umboðsmenn skulu leggja fram opinbert skjal, sem gefið er
út af þeim aðila sem þeir eru umboðsmenn fyrir. Þeir skulu
án tafar senda afrit af skjalinu til dómritara.”
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18. gr.

1. b-liður 1. tl. 33. gr. orðist svo:

,,(b) Deili á málsaðila eða málsaðilum, sem stefnan beinist að.”

2. 3. tl. 33. gr. orðist svo:

,,3.  Lögfræðingur, sem rekur mál fyrir aðila, skal leggja fram
skilríki á skrifstofu dómritara um að hann hafi heimild til að
reka mál fyrir dómstól í aðildarríki samningsins um Evrópska
efnahagssvæðið.”

19. gr.

1. 1. tl. 48. gr. orðist svo:

,,1. Dómritari, eða dómari sem til þess er kvaddur af forseta,
skráir í gerðabók það sem fram fer á dómþingi.”

2. 3. tl. 48. gr. orðist svo:

,,3. Bókunin skal undirrituð af forseta og dómritara, eða forseta
og þeim dómara sem kvaddur var til þess að færa gerðabók.
Bókunin gildir sem opinbert gagn um það sem fram fer.”

20. gr.

7. tl. 52. gr. orðist svo:

,,7. Dómritari, eða dómari sem til þess er kvaddur af forseta,
skal færa til bókar frásögn af öllum vitnayfirheyrslum. Í
bókun skal, auk þess sem talið er í 2. tl. 48. gr., koma fram
fullt nafn, staða og fast heimili hvers vitnis. Í frásögninni
skulu vera allar vitnaskýrslur.

Bókanir skal undirrita af forseta dómstólsins eða framsögu-
manni, sem hefur skýrslutökuna á hendi, af vitninu sem og
af dómritara eða þeim dómara sem kvaddur var til þess að
rita bókunina. Áður en bókanir eru undirritaðar með þessum
hætti skal gefa vitnum kost á að sannreyna efni þeirra og
undirrita þær.

Bókun hefur fullt sönnunargildi.”

21. gr.

1. 1. tl. 59. gr. orðist svo:

,,1. Dómritari, eða dómari sem til þess er kvaddur af forseta,
skal skrá það sem fram fer á hverju dómþingi í gerðabók.”

2. 3. tl. 59. gr. orðist svo:

,,3. Bókunin skal undirrituð af forseta og dómritara, eða forseta
og þeim dómara sem kvaddur var til þess að rita bókunina,
og hefur hún fullt sönnunargildi.”

22. gr.
1. tl. 75. gr. orðist svo:

,,1. Þegar birta á skjal fyrir EFTA-ríki, Eftirlitsstofnun EFTA,
bandalaginu, eða framkvæmdastjórn Evrópubandalagsins
telst birting hafa farið fram á þeim degi á aðsetursstað
dómstólsins, þegar fastanefnd viðkomandi ríkis, eða
fastanefnd framkvæmdastjórnar Evrópubandalagins eða
ráðs Evrópusambandsins, eða Eftirlitsstofnun EFTA hefur
verið tilkynnt með bréfi eða um myndsendi, að skjalið sé til
reiðu hjá dómstólnum.”

23. gr.

79. gr orðist svo:

,,1. Forseti getur ákveðið að fresta málsmeðferð eftir að hafa
kynnt sér sjónarmið framsögumanns og aðila. Ekki þarf að
kalla eftir sjónarmiðum aðila, ef leitað er ráðgefandi álits,
sbr. 96. gr.

Málsmeðferð má hefja að nýju með ákvörðun forseta, sem
tekin er með sama hætti.

Ákvarðanir eftir þessari grein skal birta aðilum.

2. Frestun málsmeðferðar skal taka gildi á þeim degi, sem
fram kemur í ákvörðun um frestun, en annars frá dagsetningu
ákvörðunarinnar.

Ef málsmeðferð er frestað lengjast frestir sem aðilar hafa
sem því nemur.

3. Þar sem ákvörðun um frestun máls mælir ekki fyrir um
lengd frests, skal honum ljúka á þeim degi sem tilgreindur er
í ákvörðun um, að málsmeðferð hefjist á ný, en annars á
þeim degi sem ákvörðunin er tekin, ef slíka tilgreiningu
skortir.

Tímafrestir byrja að líða að nýju frá þeim degi sem frestun
á málsmeðferð lýkur.”

24. gr.

f-liður 2. mgr. 1. tl. 89. gr. orðist svo:

,,(f) skýringar á því hvaða aðstæður eru taldar heimila
meðalgöngu, þegar krafa um meðalgöngu byggist á 2. mgr.
36. gr. stofnsamþykktarinnar.”

25. gr.

2. tl. 98. gr. orðist svo:

,,Starfsreglurnar skulu opinberlega þýddar af dómstólnum
á þýsku, íslensku og norsku.”
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26. gr.

Viðaukar 1, 2 og 3 orðist svo:

,,VIÐAUKI  1

Yfirvöld sem vísað er til í 1. mgr. 55. gr.

ÍSLAND
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið

LIECHTENSTEIN
Dómsmálaráðuneytið

NOREGUR
Hið konunglega dóms- og lögreglumálaráðuneyti

VIÐAUKI  2

Yfirvöld sem vísað er til 1. mgr. 3. tl. 58. gr.

ÍSLAND
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið

LIECHTENSTEIN
Dómsmálaráðuneytið

NOREGUR
Hið konunglega dóms- og lögreglumálaráðuneyti

VIÐAUKI  3

Yfirvöld sem vísað er til í 5. tl. 72. gr.

ÍSLAND
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið

LIECHTENSTEIN
Dómsmálaráðuneytið

NOREGUR
Hið konunglega dóms- og lögreglumálaráðuneyti”

2. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

27. gr.

1. Ákvörðun þessi tekur gildi 1. september 1996.

2. Enskur texti ákvörðunarinnar er frumgagn. Ákvörðunin skal
birt í EES-hluta og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalaganna.

3. Ákvörðunin skal opinberlega þýdd af dómstólnum á þýsku,
íslensku og norsku.
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EFTA-dómstóllinn

með hliðsjón af ákvörðun dómstólsins frá 22. ágúst 1996 um
að breyta Starfsreglum EFTA-dómstólsins,

HEFUR TEKIÐ EFTIRFARANDI ÁKVÖRÐUN:

1. gr.

1. tl. 1. gr. orðist svo:

,,1. Opinber opnunartími á skrifstofu dómstólsins er frá
kl. 9.00 til 12.00 og frá 14.00 til 16.00, mánudaga til
föstudaga, nema á opinberum frídögum samkvæmt nánari
ákvörðun dómstólsins.”

2. gr.

2. gr. orðist svo:

,,Dómritari skal vera ábyrgur fyrir varðveislu skjala, sem varða
þau mál sem rekin eru fyrir dómstólnum og að halda þeim ávallt
í réttu horfi. Dómritari skal hafa umsjón með þýðingu skjala eftir
því sem mælt er fyrir um í starfsreglum dómstólsins.”

3. gr.

1. 1. tl. 3. gr. orðist svo:

,,1. Dómritari skal, í samræmi við ákvæði starfsreglnanna, vera
ábyrgur fyrir því að færa ákvarðanir til bókar. Hann skal
leggja bókun til undirritunar fyrir þá dómara sem að henni
stóðu.”

2. 2. tl. 3. gr. orðist svo:

,,2. Þar sem samningurinn um stofnun eftirlitsstofnunar og
dómstóls, starfsreglur dómstólsins eða önnur ákvæði sem
fela dómstólnum vald, gera ráð fyrir að skjal sé birt, eða
tilkynningum og boðum komið á framfæri, skal dómritari
sjá til þess að farið sé að starfsreglunum í því efni. Ef annað
leiðir ekki af ákvæði 1. tl. 75. gr., eða ákvörðun dómstólsins,
skulu öll skjöl, tilkynningar eða boð, send í ábyrgðarpósti,
og með fylgja tilkynning undirrituð af dómritara, þar sem
fram kemur númer máls og skráningarnúmer skjalsins, ásamt
stuttri lýsingu á innihaldi þess. Afrit af tilkynningunni skal
fylgja frumriti skjalsins.”

Breytingar á Erindisbréfi fyrir dómritara

- samþykktar af EFTA-dómstólnum 22. ágúst 1996

4. gr.

3. mgr. 5. gr. orðist svo:

,,Ef viðkomandi maður fer ekki að tilmælum dómritara vísar
hann málinu til forseta.”

5. gr.

Í 2. tl. 7. gr. bætist eftirfarandi málsgrein við sem 4. mgr.:

,,Ákvæði þessarar greinar eiga við, að breyttu breytanda, í tilvikum
þar sem forseti, samkvæmt ákvæðum starfsreglna dómstólsins,
kveður tiltekinn dómara til þess að færa gerðabók.”

6. gr.

23. gr. orðist svo:

,,Gefa skal út Reports of Cases before the EFTA Court sem skal,
nema annað sé ákveðið, innihalda dóma dómstólsins og ráðgefandi
álit, ásamt fyrirmælum um bráðabirgðaráðstafanir, sem teknar
eru ákvarðanir um á almanaksárinu.”

7. gr.

25. gr. orðist svo:

,,Enskur texti erindisbréfs þessa er frumgagn. Erindisbréfið skal
opinberlega þýtt af EFTA dómstólnum á þýsku, íslensku og
norsku. Erindisbréfið skal birta í EES-hluta og EES-viðbæti  við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.”

8. gr.

1. Ákvörðun þessi tekur gildi 1. september 1996.

2. Enskur texti ákvörðunarinnar er frumgagn. Birta skal
ákvörðunina í EES-hluta og EES- viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalaganna.

3. Ákvörðunin skal opinberlega þýdd af dómstólnum á þýsku,
íslensku og norsku.

97/EES/39/04
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FYRIRMÆLI DÓMSTÓLSINS

frá 27. júní 1997

í máli E-7/96: Paul Inge Hansen gegn Eftirlitsstofnun EFTA

(Málshöfðun vegna athafnaleysis - heimild til málshöfðunar)

Í máli E-7/96: Paul Inge Hansen gegn Eftirlitsstofnun EFTA - beiðni um fyrirmæli sem skuldbinda
Eftirlitsstofnun EFTA til að taka ákvörðun um skaðabætur og ,,bráðabirgðaleyfi” vegna meints brots
norsku ríkisstjórnarinnar á EES-samningnum - hefur dómstóllinn skipaður: dómurunum Bjørn Haug,
forseta, Thór Vilhjálmssyni (framsögumanni) og Carl Baudenbacher; dómritari Per Christiansen, komist
að eftirfarandi niðurstöðu, dags. 27. júní 1997, og fer gildandi hluti hennar hér á eftir:

1. Beiðninni er vísað frá sem órökstuddri.

2. Hvor málsaðili skal bera eigin málskostnað.

RÁÐGEFANDI ÁLIT DÓMSTÓLSINS

frá 14. maí 1997

í máli E-5/96 (beiðni um ráðgefandi álit frá Borgarting Lagmannsrett):
Ullensaker kommune o.fl. gegn Nille AS(1)

(Mál dómtækt - frjálsir vöruflutningar - leyfisfyrirkomulag)

(Jafngilt á ensku og norsku samkvæmt 5. mgr. 27. gr. starfsreglna EFTA-dómstólsins)

Í máli E-5/96: Beiðni um ráðgefandi álit dómstólsins, samkvæmt 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna
um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, frá Borgarting Lagmannsrett (héraðsrétturinn í Borgarting),
Noregi, í máli fyrir þeim dómstól milli Ullensaker kommune o.fl. og Nille AS um túlkun á 11. og 13. gr.
EES-samningsins hefur dómstóllinn skipaður: dómurunum Bjørn Haug, forseta,  Thór Vilhjálmssyni
(framsögumanni) og Carl Baudenbacher; dómritari Per Christiansen, kveðið upp ráðgefandi álit, dags.
14. maí 1997, og fer gildandi hluti þess hér á eftir:

Ákvæði 11. gr. EES-samningsins ber að túlka á þann hátt að það banni bæjarfélagi ekki að synja um leyfi
fyrir smásölu á áteknum myndbandsspólum á þeim forsendum að slíka heimild beri eingöngu að veita
verslunum sem unnt er að flokka sem sérverslanir fyrir áteknar myndbandsspólur og/eða að fagþekkingu
beri að byggja upp hjá viðurkenndum dreifiaðilum, svo fremi viðkomandi innlend regla greini hvorki að
lögum eða í reynd á milli innlendra vara og vara sem eru fluttar inn frá öðrum EES-ríkjum og mismuni því
ekki erlendum vörum. Komist innlendur dómstóll að niðurstöðu um að leyfisfyrirkomulagið feli í sér
mismunun, að lögum eða í reynd, þá verður að telja að ekki sé hægt að beita undanþágunni í 13. gr.

(1) Stjtíð. EB nr. C 350, 21. 11. 1996, bls. 7 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 55, 21. 11. 1996, bls. 5.

97/EES/39/05
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RÁÐGEFANDI ÁLIT DÓMSTÓLSINS

frá 27. júní 1997

í máli E-6/96 (beiðni um ráðgefandi álit frá Oslo byrett): Tore Wilhelmsen
AS gegn Oslo kommune(1)

(Sala á áfengi - ríkiseinkasölur í viðskiptum - frjálsir vöruflutningar)

(Jafngilt á ensku og norsku samkvæmt 5. mgr. 27. gr. starfsreglna EFTA-dómstólsins)

Í máli E-6/96: Beiðni um ráðgefandi álit dómstólsins, samkvæmt 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna
um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, frá Oslo byrett (borgardómnum í Ósló) í Noregi, í máli sem er
fyrir dómstólnum milli Tore Wilhelmsen AS og Oslo kommune (Óslóborgar), um túlkun á 11., 13. og
16. gr. EES-samningsins, hefur dómstóllinn skipaður: dómurunum Bjørn Haug, forseta, Thór Vilhjálmssyni
og Carl Baudenbacher (framsögumanni); dómritari Per Christiansen, kveðið upp ráðgefandi álit, dags.
27. júní 1997, og fer gildandi hluti þess hér á eftir:

1. Ríkiseinkasala á bjór sem inniheldur meira en 4,75% vínanda miðað við rúmmál samrýmist 16. gr.
EES-samningsins svo fremi slíkur einkaréttur leiði hvorki að lögum né í raun til mismununar á milli
innlendra vara og vara sem eru fluttar inn frá öðrum EES-löndum.

2. Synjun um leyfi til að selja bjór sem inniheldur meira en 4,75% vínanda miðað við rúmmál, með
vísan til einkaréttar ríkisins á sölu áfengis getur leitt til mismununar að lögum eða í raun á milli
innlendrar framleiðslu og framleiðslu sem er flutt inn frá öðrum EES-löndum og samrýmist, að svo
miklu leyti sem um slíkt er að ræða, ekki meginreglunum um frjálsa vöruflutninga sem kveðið er á um
í 11. gr. EES-samningsins?

Afmörkun á umfangi einkaréttar ríkisins á sölu áfengis með þeim hætti að einkarétturinn taki til bjórs sem
inniheldur meira en 4,75% vínanda miðað við rúmmál felur í sér mismunun og brýtur í bága við 11. og
16. gr. EES-sáttmálans. Þó er unnt að réttlæta þá ráðstöfun samkvæmt 13. gr. EES-samningsins á grundvelli
almannaheilbrigðis ef mörkin sem miðast við 4,75% vínanda miðað við rúmmál voru ekki sett í því skyni
að vernda innlenda framleiðslu gegn innfluttri.

Ákvæði í innlendum lögum sem tryggja sjálfkrafa heildsöluleyfi - skilyrði fyrir því að mega afgreiða bjór
sem inniheldur meira en 4,75% vínanda miðað við rúmmál til ríkiseinkasölu í því landi - til handa
bjórframleiðanda með staðfestu í landinu en ekki erlendum bjórframleiðanda felur í sér mismunun og
brýtur gegn 11. og 16. gr. EES-samningsins og verður ekki réttlætt samkvæmt 13. gr. EES-samningsins þar
sem ráðstöfunin er ekki í réttu hlutfalli við markmiðið að draga úr framboði á sterkum bjór.

(1) Stjtíð. EB nr. C 37 frá 6. 2. 1997, bls. 15, og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 6 frá 6. 2. 1997, bls. 4.
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Beiðni um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins lagt fram af Oslo

byrett samkvæmt úrskurði þess dómstóls frá 22. apríl 1997 í máli
Fridtjof Frank Gundersen gegn Oslo kommune

(Mál E-1/97)

Beiðni hefur verið send EFTA-dómstólnum samkvæmt úrskurði bæjarþingsins í Ósló (Oslo byrett),
Noregi, frá 22. apríl 1997, sem barst skrifstofu dómstólsins 19. apríl 1997, um ráðgefandi álit í máli
Fridtjof Frank Gundersen gegn Óslóborg (Oslo kommune) um eftirfarandi spurningar:

1. Er um að ræða að ,,greinarmunur sé gerður milli ríkisborgara aðildarríkja EB og EFTA-ríkja” andstætt
16. gr. EES-samningsins ef ríkisborgara er synjað um rétt til að selja rauðvín, hvítvín og rósavín (vín)
í smásölu á þeim forsendum að eingöngu sé heimilt að selja það í smásölu í gegnum ríkiseinkasölu,
undir kringumstæðum þar sem aðilum, sem hafa leyfi sveitarfélaga, er heimilt að selja bjór sem
inniheldur minna en 4,75% vínanda miðað við rúmmál (miðlungssterkur bjór) utan einkasölunnar?

2. Ef fyrstu spurningu er svarað játandi getur þá stefna í áfengismálum og/eða heilbrigðissjónarmið -
fyrst og fremst sú ósk að draga úr framboði og neyslu á áfengi - legið til grundvallar mismununarkjörum
við sölu á víni og miðlungsterkum bjór sem um getur í fyrstu spurningu og falli þar með utan
gildissviðs 16. gr. EES-samningsins?

3. a) gildir 4. gr. og/eða 11. gr. EES-samningsins um smásölu á víni?

    b) Ef a-lið þriðju spurningar er svarað að öllu leyti eða að hluta til játandi brjóta þá mismununarkjör í
sölu sem um getur í fyrstu spurningu gegn 4. og/eða 11. gr.?

    c) Ef b-lið þriðju spurningar er svarað að öllu leyti eða að hluta til játandi getur þá stefna í áfengismálum
og/eða heilbrigðissjónarmið sem um getur í annarri spurningu legið til grundvallar fyrir undanþágu
eins og kveðið er á um í 13. gr. EES-samningsins?
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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Samfylking fyrirtækja sem tilkynnt hefur verið fyrirfram
(Mál nr. IV/M.986 - Agfa-Gevaert/DuPont)

1. Framkvæmdastjórninni barst 8. 9. 1997 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækin Agfa-Gevaert AG og Agfa-Gevaert N.V.
(Agfa) sem bæði eru undir yfirráðum Bayer AG, öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar
ráðsins yfirráð yfir grafík- og offsetprentstarfsemi sem er í höndum fyrirtækja í eignartengslum við
fyrirtækið E.I. DuPont de Nemours & Company (DuPont) með kaupum á eignum og/eða hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Agfa: ljósmyndavörur, tæknileg myndkerfi, grafísk kerfi og framleiðsla á grafískum filmum og
offsetprentuðum plötum,

- DuPont: kemísk efni, verkfræðistarfsemi, grafísk kerfi og framleiðsla á grafískum filmum og
offsetprentuðum plötum.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 278, 13. 9. 1997. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til IV/M.986 - Agfa-Gevaert/DuPont, á
eftirfarandi heimilisfang:

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

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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Samfylking fyrirtækja sem tilkynnt hefur verið fyrirfram

(Mál nr. IV/M.990 - Hagemeyer/ABB Asea Skandia)

1. Framkvæmdastjórninni barst 5. 9. 1997 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Hagemeyer N.V. (Hagemeyer), undir
yfirráðum First Pacific Company Limitd (First Pacific), öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
reglugerðar ráðsins yfirráð í ASK Holding, sem annast heildsölu með rafmagnsvörur í Finnlandi,
Svíþjóð, Noregi, Rússlandi og Eystrasaltsríkjunum, sem nú er stjórnað af fyrirtækjum í eignatengslum
við fyrirtækið ABB Asea Brown Boveri AB (ABB) með kaupum á hlutum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Hagemeyer: alþjóðleg markaðssetning, sala og dreifing á almennum og sérhæfðum vörum,
dreifing á rafmagnsvörum, vélknúnum og tæknilegum vörum sem og sérréttum,

- ASK Holdings: heildsala með rafmagnsvörur.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar
í Stjtíð. EB nr. C 278, 13. 9. 1997. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til IV/M.990 - Hagemeyer/ABB Asea Skandia,
á eftirfarandi heimilisfang:

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

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.

Ríkisaðstoð
Þýskaland

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð, samkvæmt 88. gr. sáttmála KSE og ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar nr. 3626/93/KSE frá 28. desember 1993 um reglur bandalagsins um ríkisaðstoð
til kola- og stáliðnaðarins, sem varðar þýsku námufyrirtækin Sophia Jacoba GmbH og Preussag Anthrazit
GmbH (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 258 frá 23. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með hinum aðildarríkjum EES og hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
auglýsingar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Directorate General for Competition (DG XVII/B.1)
TERV 02/19
200, rue de la Loi
B-1049 Brussels

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Þýskaland.
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Ríkisaðstoð
Mál nr. C 27/97

Ítalía

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans vegna
skattalækkana sem kveðið er á um í ítölskum lögum nr. 549/95 - beiting gagnvart vélknúnum ökutækjum,
skipasmíðum og gerviefnaiðnaðinum og fyrirtækjum sem falla undir sáttmála KSE (sjá nánari útlistun í
Stjtíð. EB nr. C 268 frá 4. 9. 1997).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með hinum aðildarríkjum EES og hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
auglýsingar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
200, rue de la Loi
B-1049 Brussels

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Ítalíu.

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 61/96

Ítalía

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að ljúka málsmeðferð, sbr. 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans vegna aðstoðar
ítalskra stjórnvalda til fiskiðnaðarins (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 269 frá 5. 9. 1997).

Heimild fyrir ríkisaðstoð samkvæmt 92. og 93. gr. EB-sáttmálans
Mál sem framkvæmdastjórnin andmælir ekki

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt frönsku aðstoðaráætlunina ,,Eureka EU 797 - Elegie” til að hanna
rafknúið tilraunaökutæki sem einkum er ætlað til innanbæjaraksturs og til að hagnýta tæknilega hugmynd
með því að velja tækni sem hægt er að nýta á árangursríkan hátt til skamms tíma, ríkisaðstoð nr.
N 138/96 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá 30. 7. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska aðstoðaráætlun til að auka fjárfestingar, ríkisaðstoð nr.
NN 35/E/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá 30. 7. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt framlengingum á svæðisbundinni aðstoðaráætlun sem Spánn lagði
fram til að stuðla að auknum fjárfestingum í grunnvirkjum fyrir gasveitu í Andalúsíu, ríkisaðstoð nr.
N 150/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá 30. 7. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoðaráætlun til að bjarga og endurskipuleggja lítil og
meðalstór fyrirtæki í Kantabríu, ríkisaðstoð nr. N 409/96 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá
30. 7. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt framlengingu og breytingu á þýskri áætlun um svæðisbundna
aðstoð til að styrkja atvinnulíf í fylkinu Nordrhein-Westfalen, ríkisaðstoð nr. N 734/96 (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá 30. 7. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt framlengingu á þýskri áætlun til stuðnings verkefnum sem tengjast
meðhöndlun á sorpi og fjárfestingu í umhverfisvænni framleiðslu lítilla og meðalstórra fyrirtækja, ríkisaðstoð
nr. N 134/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá 30. 7. 1997).
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Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoðaráætlun vegna svæðauppbyggingar í Andalúsíu,
þar með talið rafmagnsveitu á landbyggðinni, þróun endurnýjanlegra orkulinda og orkusparnað, ríkisaðstoð
nr. N 151/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá 30. 7. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalskar aðstoðarráðstafanir vegna uppbyggingar svæða í Toscana
sem falla undir markmið 2, ríkisaðstoð nr. N 649/96 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá
30. 7. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð sem hefur að markmiði að bæta upp tekjutap
vegna tímabundinnar stöðvunar fiskveiða í landhelgi Marokkós, ríkisaðstoð nr. N 244/97 (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá 30. 7. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt sænska rekstraraðstoð til útgerðarfélaga í formi fullrar endurgreiðslu
eða endurgreiðslu að hluta til á greiddum sköttum og almannatryggingum fyrir sjómenn, ríkisaðstoð nr.
NN 63/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá 30. 7. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt danska aðstoðaráætlun til að stuðla að auknum fjárfestingum í
nýlega iðnvæddum löndum, ríkisaðstoð nr. N 1051/95 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá
30. 7. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska aðstoðaráætlun til uppbyggingar á svæðum í Umbríu sem
falla undir markmið 2, ríkisaðstoð nr. N 51/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá 30. 7. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska áætlun um aðstoð til fiskveiðisamvinnufélagsins Maasholm,
ríkisaðstoð nr. N 291/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 231 frá 30. 7. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt aðstoðaráætlun sem Breska konungsríkið lagði til vegna myndunar
hlutafjársjóðsins Highlands Equity Fund fyrir lítil fyrirtæki, ríkisaðstoð nr. N 835/96 (sjá nánari útlistun
í Stjtíð. EB nr. C 239 frá 6. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt belgísku aðstoðaráætlunina AIDE fyrir svæðauppbyggingu í Valloníu
(Hainaut), ríkisaðstoð nr. N 139/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 239 frá 6. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt frönsku aðstoðaráætlunina FRED (Fonds pour les Restructurations
de la Défense) sem tekur til aðstoðar til atvinnumála á svæðum sem verið er að endurskipuleggja, ríkisaðstoð
nr. N 175/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 239 frá 6. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska aðstoðaráætlun til að endurskipuleggja málmiðnaðarfyrirtækið
Growa Stahlbau Berlin GmbH, ríkisaðstoð nr. NN 14/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 239 frá
6. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt portúgalska aðstoðaráætlun fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki (sem
er hluti af frumkvæðisáætlun bandalagsins fyrir LMF), ríkisaðstoð nr. N 194/97 (sjá nánari útlistun í
Stjtíð. EB nr. C 239 frá 6. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoðaráætlun til að stuðla að fjárfestingum lítilla og
meðalstórra fyrirtækja í ferðaþjónustu í Baskahéraði, ríkisaðstoð nr. N 152/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð.
EB nr. C 239 frá 6. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska aðstoð til fyrirtækisins Addinol Mineralölwerke GmbH í
Saxlandi-Anhalt, ríkisaðstoð nr. N 225/97 og NN 70/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 239 frá
6. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska aðstoðaráætlun til uppbyggingar á svæðum í Lombardí sem
falla undir markmið 2, ríkisaðstoð nr. N 925/96 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 239 frá 6. 8. 1997).
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Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt belgíska aðstoð til styrktar söluátaki með fisk, ríkisaðstoð nr. NN
60/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 239 frá 6. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska aðstoðaráætlun til uppbyggingar á svæðum í Veneto sem
falla undir markmið 2, ríkisaðstoð nr. N 650/96 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 239 frá 6. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska aðstoð til uppbyggingar á litlum og meðalstórum fyrirtækjum
í héraðinu Basilíkata, ríkisaðstoð nr. N 477/96 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 242 frá 8. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska aðstoð til styrktar atvinnumálum í héraðinu Molise,
ríkisaðstoð nr. N 735/96 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 242 frá 8. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt breytingar á þýskri aðstoðaráætlun fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki
í kjölfar nýrrar skilgreiningar bandalagsins á LMF, ríkisaðstoð nr. N 155/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB
nr. C 242 frá 8. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt framlengingu á ýmsum ítölskum áætlunum um aðstoð tengdri
svæðaþróun, ríkisaðstoð nr. N 27/A/97 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 242 frá 8. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska aðstoðaráætlun til að auka sölu á austurþýskum vörum
erlendis, ríkisaðstoð nr. N 223/97 (ex N 960/95) (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 242 frá 8. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska áætlun um aðstoð tengdri svæðaþróun og uppbyggingu á
litlum og meðalstórum fyrirtækjum í héraðinu Friuli-Venezia Giulia, ríkisaðstoð nr. N 811/96 (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB nr. C 242 frá 8. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska aðstoðaráætlun sem hefur að markmiði að hjálpa litlum og
meðalstórum fyrirtækjum til að aðlagast hinum innra markaði, ríkisaðstoð nr. N 225/A/96 (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB nr. C 242 frá 8. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítölsku aðstoðaráætlunina PCI-Resider 1994-1999 til að
endurskipuleggja atvinnulíf á stáliðnaðarsvæðum, ríkisaðstoð nr. N 225/B/96 (sjá nánari útlistun í Stjtíð.
EB nr. C 242 frá 8. 8. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt portúgalska aðstoðaráætlun fyrir unga athafnamenn (SAJE) til að
stuðla að stofnsetningu, stækkun og endurskipulagningu lítilla og meðalstórra fyrirtækja, ríkisaðstoð nr.
NN 76/97 (ex N 180/97)(sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 242 frá 8. 8. 1997).

97/EES/39/15Skrá yfir ákvarðanir og tilskipanir sem
framkvæmdastjórnin hefur birt

Framkvæmdastjórnin hefur birt eftirfarandi ákvarðanir og tilskipanir:

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. desember 1996 um ríkisaðstoð til fyrirtækisins Bestwood
E.F. Kynder GmbH i. GV (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 194, 23. 7. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. desember 1996 um undanþágu frá skatti fyrir lífrænt eldsneyti
í Frakklandi (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L , 12. 8. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. júlí 1996 í málsmeðferð samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4064/89 (mál nr. IV/M.737 - Ciba-Geigy/Sandoz)(sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 201, 29. 7. 1997)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/38/EB frá 20. júní 1997 um breytingu á C-viðauka við tilskipun
ráðsins 92/51/EBE um annað almennt kerfi til viðurkenningar á starfsmenntun og starfsþjálfun til viðbótar
tilskipun 89/48/EBE (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 184, 12. 7. 1997)
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Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júní 1997 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á tvískelja
lindýrum, skrápdýrum, möttuldýrum og sæsniglum sem eru upprunnir í Ástralíu (sjá nánari útlistun í
Stjtíð. EB nr. L 183, 11. 7. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júní 1997 um úthlutun á innflutningskvótum fyrir fullhalógenuð
klórflúorkolefni 11, 12, 113, 114 og 115, önnur fullhalógenuð klórflúorkolefni, halón, koltetraklóríð,
1,1,1-tríklóretan, hýdróbrómflúorkolefni og metýlbrómíð fyrir tímabilið 1. janúar til 31. desember 1997
og um úthlutun á sölukvótum fyrir hýdróklórflúorkolefni fyrir tímabilið 1. janúar til 31. desember 1997
(sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 198, 25. 7. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júní 1997 um reglur um staðfestingu á samræmi byggingarvara
samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE hvað varðar þilklæðningar úr tré (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB nr. L 198, 25. 7. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júní 1997 um reglur um staðfestingu á samræmi byggingarvara
samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE hvað varðar plastfestingar til notkunar í steypu
og múrverk (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 198, 25. 7. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júní 1997 um um reglur um staðfestingu á samræmi
byggingarvara samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE hvað varðar skolptækni (sjá
nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 198, 25. 7. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. júlí 1997 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
97/252/EB um gerð bráðabirgðalista yfir starfsstöðvar í þriðju löndum sem aðildarríkin heimila innflutning
frá á mjólk og mjólkurvörum til neyslu (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 207, 1. 8. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. júlí 1997 um breytingu á ákvörðun 97/272/EB um
verndarráðstafanir vegna fiskafurða sem eru upprunnar í Kenýa (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 196,
24. 7. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. júlí 1997 um breytingu á ákvörðun 97/273/EB um
verndarráðstafanir vegna fiskafurða sem eru upprunnar í Úganda (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 196,
24. 7. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. júlí 1997 um breytingu á ákvörðun 97/274/EB um
verndarráðstafanir vegna fiskafurða sem eru upprunnar í Tansaníu (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB
nr. L 196, 24. 7. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júlí 1997 um gerð bráðabirgðalista yfir starfsstöðvar í þriðju
löndum sem aðildarríkin heimila innflutning frá á kanínukjöti og kjöti af ræktuðum villtum dýrum (sjá
nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 198, 25. 7. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum sem
eru gerðar til skilflata endabúnaðar fyrir tveggja þráða leigulínur í frjálsa netaðgangskerfinu (ONP) (sjá
nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 208, 2. 8. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 9. júlí 1997 um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum sem
eru gerðar til skilflata endabúnaðar fyrir fjögurra þráða leigulínur í frjálsa netaðgangskerfinu (ONP) (sjá
nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 208, 2. 8. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. júlí 1997 um undanþágu frá framlengingunni sem kveðið er á
um í reglugerð ráðsins (EB) nr. 71/97 á undirboðsgjöldum sem komið var á með reglugerð (EB)
nr. 2474/93 vegna innflutnings á tilteknum reiðhjólahlutum upprunnum í Kínverska alþýðulýðveldinu
(sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 193, 22. 7. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. júlí 1997 um breytingu á ákvörðun 97/285/EB um tilteknar
verndarráðstafanir vegna svínapestar á Spáni (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 190, 19. 7. 1997)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/47/EB frá 28. júlí 1997 um breytingu á viðaukunum í tilskipunum
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Birting ákvarðana aðildarríkjanna um að veita eða afturkalla
rekstrarleyfi samkvæmt 4. mgr. 13. gr. reglugerðar (EBE) nr. 2407/92 um

veitingu flugrekstrarleyfa til handa flugfélögum

Ákvarðanir aðildarríkjanna um að veita eða afturkalla flugrekstrarleyfi samkvæmt 4. mgr. 13. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 2407/92 um veitingu flugrekstrarleyfa til handa flugfélögum(1), í A-flokki (án þeirra takmarkana
sem um getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. í reglugerð nr. 2407/92) og/eða B-flokki (með þeim takmörkunum sem um
getur í a-lið 7. mgr. 5. gr. í reglugerð nr. 2407/92) voru birtar í Stjtíð. EB nr. C 256, 21. 8. 1997.

Austurríki  hefur veitt tveimur flugfélögum í B-flokki flugrekstrarleyfi og afturkallað flugrekstrarleyfi
tveggja flugfélaga í B-flokki.

Danmörk hefur veitt einu flugfélagi í B-flokki flugrekstrarleyfi og afturkallað flugrekstrarleyfi tveggja
flugfélaga í B-flokki.

Þýskaland hefur veitt tveimur flugfélögum í A-flokki flugrekstrarleyfi og þremur í B-flokki.

Grikkland hefur afturkallað flugrekstrarleyfi eins flugfélags í B-flokki.

Spánn hefur veitt einu flugfélagi í A-flokki flugrekstrarleyfi og sex í B-flokki og afturkallað flugrekstrarleyfi
eins flugfélags.

Svíþjóð hefur veitt einu flugfélagi í B-flokki flugrekstrarleyfi og afturkallað flugrekstrarleyfi tveggja
flugfélaga í B-flokki.

Breska konungsríkið hefur veitt þremur flugfélögum í A-flokki flugrekstrarleyfi og átta í B-flokki og
afturkallað flugrekstrarleyfi fjögurra flugfélaga í A-flokki og 10 í B-flokki.

(1) Stjtíð. EB nr. L 240, 24. 8. 1992, bls. 1.

97/EES/39/16

ráðsins 77/101/EBE og 91/357/EBE (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 211, 5. 8. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. júlí 1997 bann við notkun efna sem fela í sér hættu á smitandi
heilahrörnun (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 216, 8. 8. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. júlí 1997 um ákveðnar verndarráðstafanir vegna fiskafurða
sem eru upprunnar í Bangladesh (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 214, 6. 8. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. júlí 1997 um merkingu og notkun á svínakjöti við beitingu 9.
gr. tilskipunar ráðsins 80/217/EBE hvað varðar Belgíu (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 214, 6. 8. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. ágúst 1997 um ákveðnar verndarráðstafanir vegna fiskafurða
sem eru upprunnar í Indlandi (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 214, 6. 8. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. ágúst 1997 um ákveðnar verndarráðstafanir vegna fiskafurða
sem eru upprunnar á Madagaskar (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 214, 6. 8. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. ágúst 1997 um ákveðnar verndarráðstafanir vegna dýraafurða,
að undanskildum fiskafurðum sem eru upprunnar á Madagaskar (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 214,
6. 8. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. ágúst 1997 um ákveðnar verndarráðstafanir vegna fiskafurða
sem eru upprunnar í Malasíu (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 214, 6. 8. 1997)
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Ákvörðun nr. 164 frá 27. nóvember 1996 um fyrirmyndir að

eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 101 og E 102)

Framkvæmdaráð Evrópubandalaganna um félagslegt öryggi farandlaunþega birti ákvörðun nr. 164 frá
27. nóvember 1996 um fyrirmyndir að eyðublöðum sem eru nauðsynleg vegna beitingar reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 1408/71 og (EBE) nr. 574/72 (E 101 og E 102) í Stjtíð. EB nr. L 216, 8. 8. 1997.
Ákvörðunin kemur í stað ákvörðunar nr. 130 frá 17. október 1985 (sjá nánari útlistun í fyrrnefndum
Stjtíð. EB).

Auglýsing franskra stjórnvalda er varðar tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði fyrir veitingu og

notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni

Framkvæmdastjórnin birti auglýsingu franskra stjórnvalda er varðar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna
kolvatnsefni(1) í Stjtíð. EB nr. C 255, 20. 8. 1997.

Fyrirtækjum sem þess óska er heimilt að senda inn umsóknir innan 90 daga frá birtingu þessarar auglýsingar
í Stjtíð. EB.

Frekari upplýsingar fást hjá:

Ministry for Industry
Directorate General for Energy and Raw Materials
Directorate for Hydrocarbons,
Department for Exploration and Production,
99 rue de Grenelle,
F-75353 Paris 07 SP
Bréfasími: (33) 1 43 19 48 67
Sími: (33) 1 43 19 38 28

Fjarskipti: skrá yfir staðla í tengslum við frjálsan aðgang
að netum (ONP) (fimmta útgáfa)

Framkvæmdastjórnin birti skrá yfir staðla í tengslum við frjálsan aðgang að netum (ONP) í Stjtíð. EB nr.
C 180, 14. 6. 1997. Þessi birting kemur í kjölfar fyrri birtingar þann 13. október 1995. Í þessum lista eru
allar fyrri útgáfur endurskoðaðar (sjá nánari útlistun og skrána í fyrrnefndum Stjtíð. EB).

Framtíðaráætlun fyrir stáliðnaðinn fyrir seinni hluta árs 1997
og allt árið 1997

Framkvæmdastjórnin birti framtíðaráætlun fyrir stáliðnaðinn fyrir seinni hluta árs 1997 og allt árið 1997
í Stjtíð. EB nr. C 225, 24. 7. 1997.

Hagvöxtur í Evrópusambandinu hefur verið miklu meiri árið 1997 en 1996 sem helgast af hagstæðum
alþjóðlegum skilyrðum fyrir útflutningi, áframhaldandi aukningu í einkaneyslu og uppgangi í fjárfestingum
fyrr en ætlað var.

97/EES/39/17

97/EES/39/18

97/EES/39/19

97/EES/39/20

(1) Stjtíð. EB nr. L 164 frá 30. 6. 1994, bls. 3 og EES-viðbætir vid Stjtíð. EB nr. 25, 8.7.1995, bls. 2.
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Vegna þessara bættu efnahagsaðstæðna, sem hafa haft í för með sér aukna bjartsýni í viðskiptalífinu, má
ætla að áframhaldandi vöxtur verði í iðnaðarstarfsemi, einnig starfsemi helstu stálnotenda, að
byggingariðnaðinum undanskildum. Því ætti eftirspurn eftir stáli að aukast, einkum síðari hluta ársins
1997 (sjá nánari útlistun í fyrrnefndum Stjtíð. EB).

Ályktun ráðgjafarnefndar KSE um framtíð rannsóknarsamvinnu í
kola- og stáliðnaðinum

Framkvæmdastjórnin birti ályktun ráðgjafarnefndar KSE um framtíð rannsóknarsamvinnu í kola- og
stáliðnaðinum í Stjtíð. EB nr. C 220, 19. 7. 1997 (sjá nánari útlistun í fyrrnefndum Stjtíð. EB).

Álit ráðgjafarnefndarinnar um samfylkingu fyrirtækja
frá 38. fundi hennar sem haldinn var 2. júlí 1996 um fyrstu drög að

ákvörðun í máli IV/M.737 - Ciba-Geigy/Sandoz

Ráðgjafarnefndin er sammála framkvæmdastjórninni um að fyrirhuguð aðgerð myndi samfylkingu fyrirtækja
í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og varði hagsmuni bandalagsins í skilningi 1. gr.
hennar (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 230, 29. 7. 1997).

Önnur auglýsing eftir umsóknum vegna framkvæmdar á
tilraunaáætluninni ,,Þriðja atvinnumálakerfið”

Framkvæmdastjórnin birti aðra auglýsingu eftir umsóknum vegna framkvæmdar á tilraunaáætluninni
,,Þriðja atvinnumálakerfið” í Stjtíð. EB nr. C 232, 31. 7. 1997 (sjá nánari útlistun í fyrrnefndum Stjtíð.
EB).

Mappa með umsóknareyðublöðum fyrir styrki og viðeigandi gögn fást hjá: Commission, Directorate-
General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Unit VA1 - Employment and Labour
Market, Building III 27, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussel. Umsóknir má einnig senda um bréfasíma
(+32 2 299 45 71) eða með tölvupósti (Loredana.Primozich@bxl.dg5.cec.be).

Frestur til að fá send umsóknareyðublöð og önnur gögn rennur út 15. október 1997. Umsóknum skal skila
á fyrrnefnt heimilisfang fyrir 31. október 1997.

Fjarskipti: frjáls aðgangur að netum (ONP) fyrir leigulínur og
símafjarskipti - sáttameðferð, uppfærsla

Framkvæmdastjórnin birti skjalið ,,Fjarskipti: frjáls aðgangur að netum (ONP) fyrir leigulínur og
símafjarskipti - sáttameðferð, uppfærsla í Stjtíð. EB nr. C 238, 5. 8.1997. Tilgangurinn með þessari
birtingu er að veita nauðsynlegar upplýsingar til að stuðla að árangursríkri sáttameðferð, sem kveðið er á
um í 12. gr. tilskipunar 92/44/EBE um skilyrði fyrir frjálsum aðgangi að netum fyrir leigulínur(1) (sjá
nánari upplýsingar í fyrrnefndum Stjtíð. EB).

1() Stjtíð. EB nr. L 165 frá 19. 6. 1992, bls. 27.

97/EES/39/21

97/EES/39/22

97/EES/39/23

97/EES/39/24
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Skrá yfir skjöl varðandi EES sem framkvæmdastjórnin

sendi ráðinu á tímabilinu 7. 7. til 18. 7. 1997

Þessi skjöl er unnt að fá hjá söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna

COM(97) 349 CB-CO-97-342-EN-C(1)

COM(97) 246 CB-CO-97-237-EN-C

COM(97) 354 CB-CO-97-341-EN-C

COM(97) 364 CB-CO-97-351-EN-C

COM(97) 355 CB-CO-97-347-EN-C

COM(97) 352 CB-CO-97-346-EN-C

COM(97) 362 CB-CO-97-353-EN-C

COM(97) 351 CB-CO-97-344-EN-C

COM(97) 363 CB-CO-97-350-EN-C

COM(97) 366 CB-CO-97-354-EN-C

Tillaga að ákvörðun ráðsins um samþykki banda-
lagsins á breytingunum við I. og II. viðbæti við Bonn-
sáttmálann um verndun fartegunda villtra dýra, sem
samþykktar voru á fimmta umræðufundi
samningsaðilanna

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um breytingu á
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2299/89 um starfsreglur
fyrir notkun tölvufarskráningarkerfa

Álit framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt d-lið
2. mgr. 189. gr. b í EB-sáttmálanum um breytingar
Evrópuþingsins á sameiginlegri afstöðu ráðsins
varðandi tillögu að tilskipun  Evrópuþingsins og
ráðsins um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um
aðgerðir gegn mengandi lofttegundum og ögnum í
útblæstri frá brunahreyflum sem komið er fyrir í
færanlegum vélum sem notaðar eru utan vega

Tillaga að ákvörðun ráðsins um sameiginlega aðgerð
samþykkta af ráðinu í því skyni að innleiða áætlun
um þjálfun, skipti og samstarf í málefnum sem varða
griðland, innflytjendur og ferðir milli ytri landamæra
bandalagsins (Ódysseifs-áætlunin)

Álit framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt d-lið
2. mgr. 189. gr. b í EB-sáttmálanum um breytingar
Evrópuþingsins á sameiginlegri afstöðu ráðsins
varðandi tillögu að tilskipun  Evrópuþingsins og
ráðsins um breytingu á tilskipun ráðsins 93/6/EBE um
eiginfjárkröfur fjárfestingarfyrirtækja og
lánastofnana og tilskipun ráðsins 93/22/EBE um
fjárfestingarþjónustu á sviði verðbréfaviðskipta

Ársskýrsla til ráðsins og Evrópuþingsins um
árangurinn af þróunaráætluninni til margra ára fyrir
fiskveiðiflotann í árslok 1996

Hómópatalyf - Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar og
ráðsins um beitingu á tilskipun  92/73/EBE og
92/74/EBE

Upplýsingaþjóðfélagið og þróun þess: Hlutverk
Evrópusambandsins - Orðsending frá framkvæmda-
stjórninni til ráðsins, Evrópuþingsins, efnahags- og
félagsmálanefndarinnar og svæðanefndarinnar

Breytt tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
um að koma á kerfi til að viðurkenna menntun og
hæfi í starfsgreinum sem falla undir tilskipanir um
afnám hafta og bráðabirgðaráðstafanir og um að
útfæra almennu kerfin fyrir viðurkenningu á menntun
og hæfi

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um viðurkenningu í
umferð innan bandalagsins á einkennisstöfum aðildar-
ríkjanna þar sem vélknúin ökutæki og eftirvagnar
þeirra eru skráð

7.7.1997 7.7.1997 5

9.7.1997 9.7.1997 42

9.7.1997 9.7.1997 5

9.7.1997 9.7.1997 25

10.7.1997 10.7.1997 6

11.7.1997 11.7.1997 58

14.7.1997 14.7.1997 11

15.7.1997 15.7.1997 37

15.7.1997 15.7.1997 40

15.7.1997 15.7.1997 13

Kóði Skráningarnúmer Titill Samþykkt Sent til Blað-
af fram- ráðsins síðu
kvæmda- þann fjöldi
stjórninni
þann

(1) ,,EN“ vísar til enska COM-skjalsins.

97/EES/39/25
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COM(97) 368 CB-CO-97-356-EN-C

COM(97) 367 CB-CO-97-355-EN-C

COM(97) 419 CB-CO-97-409-EN-C

COM(97) 372 CB-CO-97-365-EN-C

COM(97) 373 CB-CO-97-414-EN-C

COM(97) 378 CB-CO-97-368-EN-C

COM(97) 379 CB-CO-97-369-EN-C

COM(97) 381 CB-CO-97-410-EN-C

COM(97) 381 CB-CO-97-411-EN-C

Kóði Skráningarnúmer Titill Samþykkt Sent til Blað-
af fram- ráðsins síðu
kvæmda- þann fjöldi
stjórninni
þann

Tillaga að ákvörðun ráðsins um viðurkenningu af
hálfu Evrópubandalagsins, hvað varðar málefni sem
falla undir valdsvið þess, á niðurstöðum samninga-
viðræðna sem leiddar voru af Heimsviðskipta-
stofnuninni um grunnþjónustu í fjarskiptum

Tillaga að tilskipun ráðsins um samræmingu á lögum
aðildarríkjanna hvað varðar flutning á hættulegum
vörum á skipgengum vatnaleiðum

Tillaga að ákvörðun ráðsins um bann við notkun efna
sem fela í sér hættu á smitandi heilahrörnun

Skýrsla frá framkvæmdastjórninni til ráðsins um
beitingu árin 1993-1995 á tilskipun ráðsins
92/106/EBE frá 7. desember 1992 um setningu
sameiginlegra reglna fyrir tilteknar tegundir samsettra
vöruflutninga milli aðildarríkja

Starfsemi Evrópusambandsins á sviði rannsókna og
tækniþróunar - Ársskýrsla 1997

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um breytingu á
reglugerð (EBE) nr. 1408/71 um beitingu almanna-
tryggingareglna gagnvart launþegum,  sjálfstætt
starfandi einstaklingum og aðstandendum þeirra sem
flytjast á milli aðildarríkja, reglugerð (EBE) nr.
574/72 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar
(EBE) nr. 1408/71

Skýrsla til Evrópuþingsins, ráðsins og efnahags- og
félagsmálanefndarinnar um starfsmenntunarstofnun
Evrópu (17. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 1360/90
frá 7. maí 1990)

Evrópska starfsmenntunarstofnunin - Ársskýrsla
1995

Evrópska starfsmenntunarstofnunin - Ársskýrsla
1996

15.7.1997 15.7.1997 23

16.7.1997 16.7.1997 32

17.7.1997 17.7.1997 14

18.7.1997 18.7.1997 27

18.7.1997 18.7.1997 109

18.7.1997 18.7.1997 28

18.7.1997 18.7.1997 29

18.7.1997 18.7.1997 26

18.7.1997 18.7.1997 47
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Reglur um upplýsingaskipti – tæknilegar reglugerðir

- Tilskipun 83/189/EBE frá 28. mars 1983 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna
tæknilegra staðla og reglugerða (Stjtíð. EB nr. L 109, 26. 4. 1983, bls. 8).

- Tilskipun 88/182/EBE frá 22. mars 1988 um breytingu á tilskipun 83/189/EBE (Stjtíð. EB nr. L 81,
26. 3. 1988, bls. 75).

- Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/10/EB frá 23. mars 1994 um aðra efnisbreytingu á tilskipun
83/189/EBE (Stjtíð. EB nr. L 100, 19. 4. 1994, bls. 30).

Tilkynningar um drög að tæknilegum reglugerðum sem borist hafa framkvæmdastjórninni

Tilvísun (1) Titill Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils (2)

97-0315-NL

97-0316-NL

97-0317-NL

97-0318-NL

96-0321-NL

97-0322-NL

97-0334-NL

97-0353-DK

97-0354-DK

97-0355-DK

97-0356-DK

97-0357-S

97-0358-I

97-0359-I

Reglugerð um kvörðun mælitækja fyrir ríkislögregluna
(KLPD), 1997

Reglugerð um forgreiningu á útöndunarlofti, 1997

Reglugerð um gerðarviðurkenningu á tækjum til að
greina útöndunarloft, 1997

Reglugerð um blóð- og þvagpróf, 1997

Reglugerð um vopn og skotfæri, 1997

Lög um vopn og skotfæri, 1997

Drög að tilskipun um breytingu á byggingartilskipun um
fasa 2

Drög að handbók um svínahjarðir samkvæmt valfrjálsa
fyrirkomulaginu um gæðamerkingu -  dýraverndar-
kröfur, o.s.frv. og tilhögun eftirlits

Drög að handbók um nautgripahjarðir samkvæmt
valfrjálsa fyrirkomulaginu um gæðamerkingu -
dýraverndarkröfur, o.s.frv. og tilhögun eftirlits

Drög að leiðbeiningum um gerð og viðurkenningu á
áætlunum um innra eftirlit og eftirlit með áætluninni
um innra eftirlit sláturhúsa sem stykkja, úrbeina, vinna
og selja í heildsölu kjöt sem fellur undir reglurnar um
gæðamerkingu

Drög að leiðbeiningum um skráningu, innra eftirlit og
opinbert eftirlit með áætluninni um innra eftirlit
fyrirtækja sem selja í heildsölu kjöt sem fellur undir
reglurnar um gæðamerkingu

AFS 1997:XX Vinnuvistfræðilegt álag

Drög að forsetatilskipun: ,,Reglugerð um gerðarviður-
kenningu á búnaði og kerfum sem notuð eru í almenna
fjarskiptanetinu”

Reglugerð sem kemur í stað tilskipunar nr. 208 frá
27. febrúar 1996 og 1. og 2. viðauka við reglugerð um
framkvæmd laga nr. 109 frá 28. mars 1991, sem
samþykkt voru með tilskipun  Póst- og fjarskipta-
málaráðherra, nr. 314 frá 23. maí 1992

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(5)

9.10.1997

9.10.1997

9.10.1997

9.10.1997

6.10.1997

6.10.1997

6.10.1997

97/EES/39/26
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96-0360-D

97-0361-NL

97-0362-F

97-0364-NL

97-0365-NL

97-0366-NL

97-0367-NL

97-0368-NL

97-0369-NL

97-0370-NL

97-0371-NL

97-0372-NL

97-0373-NL

97-0374-NL

(3)(4)(5)

Tæknilegar kröfur um íhluti í ökutæki sem eru notaðir
við gerðarprófun samkvæmt 22. gr. a í lögum um
ökutæki. Tæknileg krafa nr. 31: ,,Búnaður til að tengja
ökutæki”

Drög að tilskipun um byggingarreglur um  fyrirliggjandi
byggingar

Drög að tilskipun um aðlögun á frönskum reglugerðum
um þrýstihylki að samningnum um flutninga á
hættulegum vörum milli landa á vegum eða járnbrautum
(RID/ADR)

Drög að tilskipun um matsölu-, íþrótta- og
tómstundastaði - Umhverfi

Reglugerð um framkvæmd tilskipunar um byggingarefni

Frumvarp til laga um reglur um rafmagnsframleiðslu, -
dreifingu og -veitu (rafmagnslögin)

Drög að tilskipun um láta forsendur fyrir  innheimt
gjalda á jarðefni einnig taka til   húsdýraáburðar
(tilskipun um birgðir við meðferð laga um áburð)

Drög að tilskipun um stjórnsýslureglur innan ramma
áburðarlaga (tilskipun um stjórnsýsluskyldur við
meðferð laga um áburð)

Tilskipun um geymslu á vökva í neðanjarðartönkum,
1988

Frumvarp til laga um breytingu á áburðarlögum.
Frumvarpið varðar breytingu á áburðarlögunum eins og
þau munu hljóða eftir  gildistöku E- og R-liðar 1. gr. í
lögum frá 2. maí 1997 (hafa enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindum Hollands) þar sem m.a. er komið á
kerfi fyrir gjöld á jarðefni

Drög að reglugerð um breytingu á byggingarreglugerð -
skilyrði fyrir tengingum

Drög að breytingu á byggingarreglugerðum (betri
orkunýting í húsum og fjölbýlishúsum,  1998)

Drög að tilskipun um afturköllun á tilskipun  um gæði
kartaflna til matar

Reglugerð um geymslufé - áfengislausir drykkir og
ölkelduvatn, 1997. Framkvæmdartilskipun um
geymslufé fyrir  áfengislausa drykki og ölkelduvatn,
1997

(5)

13.10.1997

10.10.1997

13.10.1997

13.10.1997

13.10.1997

13.10.1997

13.10.1997

13.10.1997

13.10.1997

13.10.1997

13.10.1997

13.10.1997

23.10.1997

Tilvísun (1) Titill Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils (2)

Framkvæmdastjórnin vekur athygli á að samkvæmt skilmálum orðsendingar hennar frá 1. október 1986
(Stjtíð. EB nr. C 245, 1. 10. 1986, bls. 4) gerir hún ráð fyrir að ef aðildarríki samþykkir tæknilega reglugerð
sem fellur undir ákvæði tilskipunar 83/189/EBE án þess að senda drögin til framkvæmdastjórnarinnar eða
virða skyldubundna stöðvun, sé ekki unnt að framfylgja reglugerðinni gagnvart þriðja aðila samkvæmt
skilmálum réttarkerfis hlutaðeigandi aðildarríkis. Framkvæmdastjórnin telur þar af leiðandi að málsaðilar
hafi rétt til að vænta þess að dómstólar landsins neiti að koma innlendum tæknilegum reglugerðum, sem
ekki hefur verið tilkynnt um eins og krafist er í lögum bandalagsins, til framkvæmda.

Upplýsingar um tilkynningarnar eru fáanlegar hjá stjórnsýsludeildum ríkjanna og hefur skrá yfir þær
verið birt í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins nr. C 67 frá 17. 3. 1989 bls. 3 og í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins nr. 6 frá 4. 5. 1994, bls. 8.

(1) Ár – skráningarnúmer – upprunaaðildarríki.

(2) Eindagi fyrir athugasemdir frá framkvæmdastjórninni og aðildarríkjum.

(3) Hefðbundnar reglur um upplýsingaskipti gilda ekki um ,,lyfjaskrá“.

(4) Ekkert stöðvunartímabil þar sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ástæður fyrir aðkallandi samþykki.

(5) Ekkert stöðvunartímabil vegna skatta- eða fjármálaráðstafana; sbr. 3. lið 9. mgr. 1. gr. í tilskipun 94/10/EB.
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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna(1)

Dómur dómstólsins (önnur deild) frá 5. júní 1997 í máli C-105/94 (beiðni um forúrskurð frá Tribunale
Civile e Penale di Ravenna): Ditta Angelo Celestini gegn Saar-Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG
(sameiginleg skipulagning á vínmarkaðinum - eftirlit með vínum frá öðru aðildarríki - greiningaraðferð).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 5. júní 1997 í máli C-2/95 (beiðni um forúrskurð frá Østre Landsret):
Sparekassernes Datacenter (SDC) gegn Skatteministeriet (sjötta tilskipun um virðisaukaskatt - 3. til
5. liður d-liðar 13. gr. B - undanþága fyrir tiltekin viðskipti).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 5. júní 1997 í máli C-398/95 (beiðni um forúrskurð frá Symvoulio
Epikrateias): Syndesmos ton en Elladi Touristikon kai Taxidiotikon Grafeion gegn Ypourgos Ergasias
(réttur til að veita þjónustu).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 5. júní 1997 í máli C-41/96 (beiðni um forúrskurð frá Landgericht
Hamburg): VAG-Händlerbeirat eV gegn SYD-Consult (3. mgr. 85. gr. EB-sáttmálans - reglugerð (EBE)
nr. 123/85 - sérhæft dreifikerfi - innlendar réttarvenjur sem gera ráð fyrir að kerfið gildi ekki gagnvart
þriðja manni nema það sé ,,helt”).

Dómur dómstólsins (þriðja deild) frá 5. júní 1997 í sameinuðum málum C-64/96 og C-65/96: (beiðni um
forúrskurð frá Landesarbeitsgericht Hamm): Land Nordrhein-Westfalen gegn Kari Uecker og Vera Jacquet
gegn Land Nordrhein-Westfalen (frjáls för launþega - réttur maka ríkisborgara í bandalaginu sem er
ríkisborgari í landi utan bandalagsins til atvinnu - aðstæður innan eins aðildarríkis).

Dómur dómstólsins frá 10. júní 1997 í máli C-392/95: Evrópuþingið gegn ráði Evrópusambandsins
(ríkisborgarar þriðju landa - krafa um vegabréfsáritun - setning laga - samráð við Evrópuþingið).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 12. júní 1997 í máli C-110/95 (beiðni um forúrskurð frá High Court
of Justice, Chancery Division, Patents Court): Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd gegn Comptroller-
General of Patents, Designs and Trade Marks (reglugerð ráðsins  (EBE) nr. 1768/92 - viðbótarvottorð um
vernd lyfja- gildissvið 19. gr.).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 12. júní 1997 í máli C-138/96: F gegn Sambandslýðveldinu Þýskalandi
(vanefnd skuldbindinga - tilskipun 92/116/EBE -  lög bandalagsins ekki tekin upp í landslög innan
tilskilins frests).

Dómur dómstólsins frá 17. júní 1997 í máli C-70/95 (beiðni um forúrskurð frá Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia): Sodemare SA, Anni Azzurri Holding SpA, Anni Azzuri Rezzato Srl, með
stuðningi Fédération des Maisons de Repos Privées de Belgique (Femarbel) ASBL gegn Regione Lombardia
(staðfesturéttur - réttur til að veita þjónustu - elliheimili sem ekki eru rekin í atvinnuskyni).

Dómur dómstólsins (fjórða deild) frá 17. júní 1997 í máli C-164/95 (beiðni um forúrskurð frá Supremo
Tribunal Administrativo): Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda  gegn Alfândega de Lisboa (Tribunal
Técnico Aduaneiro de 2 a Instância (sameiginleg tollskrá - tollflokkun - rifinn ostur).

Dómur dómstólsins (fyrsta deild) frá 17. júní 1997 í máli C-105/96 (beiðni um forúrskurð frá Supremo
Tribunal Administrativo): Codiesel - Sociedade de Apoio Técnico à Indústria  Lda  gegn Conselho Técnico
Aduaneiro; einnig forsvar fyrir: Ministério Público (sameiginleg tollskrá - tollskrárnúmer - rafmagnsvörur
með ,,stöðugum straumi” - flokkun í tollnafnaskrá sameiginlegu tollskrárinnar).

DÓMSTÓLLINN

97/EES/39/27

(1) Sjá Stjtíð. EB nr. C 252, 16. 8. 1997.
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Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 25. júní 1997 í máli C-285/94: Lýðveldið Ítalía gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1840/94 frá 27. júlí 1994 um ólífu- og
olíumagn sem var markaðssett árið 1993/94 - aðgerð til ógildingar).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 25. júní 1997 í sameinuðum málum C-304/94, C-330/94, C-342/94
og C-224/95 (beiðni um forúrskurð frá Pretura Circondariale di Terni og di Pescara): sakamál á hendur
Euro Tombesi og Adino Tombesi, Roberto Santella, Giovanni Muzi o.fl. og Anselmo Savini (úrgangur -
skilgreining - tilskipanir ráðsins  91/156/EBE og 91/689/EBE - reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 25. júní 1997 í máli C-45/95: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna
gegn lýðveldinu Ítalíu (virðisaukaskattur - undanþága innanlands -
vörubirgðir sem voru notaðar að öllu leyti í framleiðslu sem var undanþegin sköttum eða sem ekki var
frádráttarbær).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 25. júní 1997 í máli C-114/96 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal de
Police, Lúxemborg): sakamál á hendur René Kieffer og Romain Thill (frjálsir vöruflutningar -
magntakmarkanir - aðgerðir sem hafa sambærileg áhrif - reglugerð (EBE) nr. 3330/91 - hagskýrslur um
vöruviðskipti - nákvæm yfirlýsing um öll viðskipti innan bandalagsins - samrýmanleiki við 30. og 34. gr.
EB-sáttmálans).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 25. júní 1997 í máli C-131/96 (beiðni um forúrskurð frá
Bundessozialgericht): Carlos Mora Romero gegn Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (launþegar -
jöfn meðferð - bætur til munaðarlausra barna - herþjónusta).

Dómur dómstólsins frá 26. júní 1997 í máli C-368/95 (beiðni um forúrskurð frá Handelsgericht Wien):
Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH gegn Heinrich Bauer Verlag (ráðstafanir
sem hafa sambærileg áhrif - dreifing á tímaritum - leikir og samkeppni - bann í einu aðildarríkjanna).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 26. júní 1997 í sameinuðum málum C-370/95, C-371/95 og C-372/
95 (beiðni um forúrskurð frá Audiencia Nacional): Careda SA, Federación Nacional de Operadores de
Máquinas Recreativas y de Azar (Femara) og Asociación Española de Empresarios de Máquinas Recreativas
(Facomare) gegn Administración General del Estado (skattur á notkun spilakassa - söluskattur - skatti
velt yfir á neytendur).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 26. júní 1997 í máli C-329/96: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu Grikklandi (vanefnd skuldbindinga - vanræksla á að umsetja tilskipun
92/43/EBE).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 3. júlí 1997 í máli C-269/95 (beiðni um forúrskurð frá
Oberlandesgericht München): Francesco Benincasa gegn Dentalkit Srl (Brussel-samningurinn - hugtakið
neytandi - samningur um framsal á dómsvaldi).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 3. júlí 1997 í máli C-330/95 (beiðni um forúrskurð frá Value Added
Tax Tribunal, Manchester Tribunal Centre): Goldsmiths (Jewellers) Ltd gegn Commissioners of Cus-
toms and Excise (virðisaukaskattur - sjötta tilskipun - réttur til undanþágu samkvæmt 1. lið 11. gr. C  -
engin endurgreiðsla þegar um er að ræða  vöruskipti).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 3. júlí 1997 í máli C-60/96: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna
gegn lýðveldinu Frakklandi (vanefnd aðildarríkis á skuldbindingum sínum - virðisaukaskattur - sjötta
tilskipun - undanþága - leiga á tjöldum, tjaldvögnum eða húsvögnum).

Dómur dómstólsins frá 9. júlí 1997 í sameinuðum málum C-34/95, C-35/95 og C-36/95 (beiðni um
forúrskurð frá Marknadsdomstolen): Konsumentombudsmannen (KO) gegn De Agostini (Svenska) Förlag
AB og Konsumentombudsmannen (KO) gegn TV-Shop i Sverige AB (tilskipun um ,,sjónvarp án
landamæra” - auglýsingu sjónvarpað frá aðildarríki - bann við villandi auglýsingum -  auglýsingar bannaðar
sem beint er til barna).
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Dómur dómstólsins frá 9. júlí 1997 í máli C-222/95 (beiðni um forúrskurð frá Cour de Cassation,
Frakklandi): Société Civile Immobilière Parodi gegn Banque H. Albert de Bary et Cie (frjálsir
fjármagnsflutningar - réttur til að veita þjónustu - lánastofnanir - veiting veðláns - krafa um samþykki í
aðildarríkinu þar sem þjónustan er veitt).

Mál C-95/97: Mál höfðað þann 25. febrúar 1997 af Région Wallonne gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Fyrirmæli forseta dómstólsins frá 21. mars 1997 í máli C-110/97 R: Konungsríkið Holland gegn ráði
Evrópusambandsins, með stuðningi framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna og lýðveldisins Ítalíu (beiðni
um bráðabirgðaaðgerðir - sambandsfyrirkomulag landa og landsvæða handan hafsins - verndaraðgerðir -
mikið og óbætanlegt tjón).

Fyrirmæli dómstólsins frá 30. júní 1997 í máli C-66/97 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal Cível da
Comarca de Lisboa): Banco de Fomento e Exterior SA gegn Amândio Maurício Martins Pechim, Maria da
Luz Lima Barros Raposo Pechim og Confecções Têxteis de Vouzela Ld.a (CTV) (beiðni um forúrskurð -
frávísun).

Mál C-205/97: Beiðni um forúrskurð frá Supremo Tribunal Administrativo (önnur deild), samkvæmt
dómi þess dómstóls frá 9. apríl 1997 í máli Fazenda Pública gegn Antram - Associação Nacional de
Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias.

Mál C-217/97: Mál höfðað þann 9. júní 1997 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
Sambandslýðveldinu Þýskalandi.

Mál C-220/97: Mál höfðað þann 12. júní 1997 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
Sambandslýðveldinu Þýskalandi.

Mál C-221/97 P: Áfrýjað var þann 13. júní 1997 af Aloys Schröder, Jan Thamann og Karl-Julius
Thamann, sem kemur fram fyrir hönd meðeigenda í Zuchtschweine Epe GbR, dómi uppkveðnum þann
15. apríl 1997 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fimmta deild) í máli T-390/94 milli
Aloys Schröder o.fl. og framkvæmdastjórnar  Evrópubandalaganna.

Mál C-225/97: Mál höfðað þann 17. júní 1997 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Frakklandi.

Mál C-228/97 P: Áfrýjað var þann 20. júní 1997 af Hedwig Kuchlenz-Winter dómi uppkveðnum þann
15. apríl 1997 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fyrsta  deild) í máli T-66/95 milli
Hedwig Kuchlenz-Winter og framkvæmdastjórnar  Evrópubandalaganna.

Mál C-229/97: Mál höfðað þann 24. júní 1997 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Portúgal.

Mál C-230/97: Beiðni um forúrskurð frá Hof van Cassatie van België samkvæmt úrskurði þess dómstóls
frá 17. júní 1997 í máli  Awoyemi Ibiyinka gegn Openbaar Ministerie.

Mál C-231/97: Beiðni um forúrskurð frá Raad van Staat, Hollandi samkvæmt úrskurði þess dómstóls frá
17. júní 1997 í máli  A.M.L. Van Rooij gegn Dagelijks Bestuur van het Waterschap de Dommel.

Mál C-232/97: Beiðni um forúrskurð frá Raad van Staat, Hollandi, samkvæmt úrskurði þess dómstóls frá
17. júní 1997 í máli  L. Nederhoff & Zonen gegn Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap
Rijnland.

Mál C-233/97: Beiðni um forúrskurð frá Uudenmaan Lääninoikeus samkvæmt úrskurði þess dómstóls
frá 19. júní 1997 í máli  KappAhl Oy.
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Mál C-234/97: Beiðni um forúrskurð frá Juzgado de lo Social No 4, Madríd, samkvæmt úrskurði þess
dómstóls frá 30. maí 1997 í máli  Teresa Fernández de Bobadilla gegn 1) Museo Nacional del Prado,
2) Ministero Fiscal og 3) Comité de Empresa del Museo del Prado.

Mál C-235/97: Mál höfðað þann 27. júní 1997 af lýðveldinu Frakklandi gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál C-236/97: Beiðni um forúrskurð frá Østre Landsret samkvæmt úrskurði þess dómstóls frá 24. júní
1997 í máli  Skatteministeriet gegn Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan.

Mál C-237/97: Beiðni um forúrskurð frá Korkein Hallinto-oikeus samkvæmt úrskurði þess dómstóls frá
23. júní 1997 í máli  AFS Intercultural Programs Finland ry.

Mál C-238/97: Mál höfðað þann 27. júní 1997 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
konungsríkinu Spáni.

Mál C-241/97: Beiðni um forúrskurð frá Regeringsrätt samkvæmt úrskurði þess dómstóls frá 11. júní
1997 í máli höfðað af Skandia Insurance Company (publ), 103 50 Stokkhólmi.

Mál C-244/97: Beiðni um forúrskurð frá Hof van Cassatie van België samkvæmt úrskurði þess dómstóls
frá 30. júní 1997 í máli  Rijksdienst voor Pensioenen gegn Gerdina Lustig.

Mál C-247/97: Beiðni um forúrskurð frá Cour de Cassation de Belgique samkvæmt úrskurði þess dómstóls
frá 25. júní 1997 í máli  Marcel Schoonbroodt, Marc Schoonbroodt og Transports A.M. Schoonbroodt
gegn belgíka ríkinu.

Mál C-250/97: Beiðni um forúrskurð frá Civilret, Hillerød, samkvæmt úrskurði þess dómstóls frá 4. júlí
1997 í máli  Dansk Metalarbeiderforbund fyrir hönd John Lauge o.fl. gegn Lønmodtagernes Garantifond.

Mál C-254/97: Beiðni um forúrskurð frá Conseil d’État, Frakklandi, samkvæmt úrskurði þess dómstóls
frá 28. mars 1997 í máli  Société Baxter, Société B. Braun Medical SA, Société Fresenius France og Société
Anonyme des Laboratoires Bristol-Myers Squibb gegn franska ríkinu.

Mál C-16/96 tekið af málaskrá (beiðni um forúrskurð frá Bundessozialgericht): Karin Mille-Wilsmann
gegn Land Nordrhein-Westfalen.

Mál C-313/95 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu Ítalíu.

Mál C-245/96 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu Ítalíu.

(1) Sjá Stjtíð. EB nr. C 252, 16. 8. 1997.
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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi(1)

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 9. júlí 1997 í máli T-455/93: Hedley Lomas (Írlandi) Ltd o.fl.
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (landbúnaður - sameiginleg skipulagning á markaðinum
með kinda- og geitakjöt - mismuandi sláturbætur fyrir kindur - meginreglan um réttaröryggi - meginreglan
um lögmætar væntingar - hlutfallsreglan).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 12. júlí 1997 í máli T-504/93: Tiercé Ladbroke SA gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (beiðni um ógildingu - kvörtun vísað frá - 86. gr. - hlutaðeigandi
markaðir - sameiginleg yfirburðastaða -  beiðni um sendingarleyfi hafnað - 1. mgr. 85. gr. - ákvæði um bann
við endursendingu).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 19. júlí 1997 í máli T-260/94: Air Inter SA gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna (flutningar í lofti -framlenging á sérleyfi á innlendum leiðum - reglugerð (EBE) nr.
2408/92 - 5. og 8. gr. - varnarréttur - audi alteram partem - meginreglan um heiðarleika - hlutfallsreglan -
2. mgr. 90. gr. EB-sáttmálans).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 11. júlí 1997 í máli T-267/94: Oleifici Italiani SpA gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (breyting á fyrirkomulaginu með  olífuolíu - enginn aðlögunartími
- skaðabótamál).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 10. júlí 1997 í máli T-212/95: Asociación de Fabricantes de
Cemento de España (Oficemen) gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (undirboð - tillaga
framkvæmdastjórnarinnar um að ljúka málsmeðferð vegna undirboða án þess að kveða á um verndaraðgerðir
- frávísun í ráðinu - aðgerð til ógildingar - málshöfðun vegna aðgerðarleysis).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 10. júlí 1997 í máli T-227/95: AssiDomän Kraft Products AB
o.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samkeppni - afleiðingar af ógildingu dómstólsins að
hluta til á ákvörðun um málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-sáttmálans - áhrif dómsins á aðila sem
ákvörðuninni var beint til sem hófu ekki aðgerðir til ógildingar - 176. gr. EB-sáttmálans - beiðni um
endurgreiðslu að hluta til á greiddum sektum).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 25. júlí 1997 í máli T-7/96: Francesco Perillo gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (Lomé-sáttmálinn - Þróunarsjóður Evrópu -  samningsverð ekki
greitt - ósamningsbundin skaðabótaskylda framkvæmdastjórnarinnar).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 10. júlí 1997 í máli T-38/96: Guérin Automobiles gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samkeppni - málshöfðun vegna aðgerðarleysis - engin þörf á
úrskurði - skaðabótamál - máli vísað frá).

Úrskurður dómstólsins á fyrsta dómstigi frá (fimma deild með auknum fjölda dómara) frá 3. júní 1997 í
máli T-60/96: Merck & Co. Inc. o.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (frjálsir vöruflutningar
- bráðabirgðaaðgerðir - aðildarlög - verndarráðstafanir - lyf - aðgerðir til ógildingar - máli vísað frá).

Úrskurður dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 9. júní 1997 í máli T-9/97: Elf Atochem SA gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samkeppni - stjórnsýslumeðferð - rannsókn - skýrslur samdar
í kjölfar rannsóknar - beiðni um ógildingu á aðgerðum - málshöfðun vegna aðgerða - máli vísað frá).

Mál T-171/97: Mál höfðað þann 5. júní 1997 af Swedish Match Philippines, Inc. gegn ráði
Evrópusambandsins.

Mál T-184/97: Mál höfðað þann 20. júní 1997 af BP Chemicals Limited gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.
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Mál T-188/97: Mál höfðað þann 24. júní 1997 af Rothmans Group Holdings B.V. gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-193/97: Mál höfðað þann 27. júní 1997 af Heinrich Mehlhop gegn ráði Evrópusambandsins og
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-194/97: Mál höfðað þann 30. júní 1997 af Eugénio Branco Lda gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-195/97: Mál höfðað þann 30. júní 1997 af KIA Nederland BV og Broekman Motorships BV gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-197/97: Mál höfðað þann 1. júlí 1997 af Weyl Beef Products B.V. (áður  Exportslagerij Weyl B.V.
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.
Mál T-198/97: Mál höfðað þann 1. júlí 1997 af Exportslachterij Chris Hogeslag B.V. og Groninger
Vleeshandel B.V. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-17/97 R tekið af málaskrá: Viglienzone Adriatica Spa gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-39/97 R tekið af málaskrá: T. Port GmbH & Co. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-71/97 tekið af málaskrá: Monsanto Europe SA gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Fyrirmæli forseta dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 19. júní 1997 í máli T-159/97 R: Luis Manuel Chaves
Fonseca Ferrão gegn samræmingarskrifstofu hins innri markaðar (vörumerki og hönnun) - ákvörðun
forseta skrifstofunnar um skipulagningu áfrýjunarnefnda - hætta á vanefndum - engin).
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