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EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

ÁKVÖRÐUN EFTIRLITSSTOFNUNAR EFTA

nr. 45/98/COL

frá 4. mars 1998

um þrettándu breytingu á ,,Málsmeðferð og efni reglna á sviði
ríkisaðstoðar”

EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

hefur breytt ,,Málsmeðferð og efni reglna á sviði ríkisaðstoðar”(1), sem voru samþykktar 19. janúar
1994(2) og síðast breytt 17. desember 1997(3), svo sem hér segir:

1. Eftirfarandi reglur um útflutningslánatryggingar til skamms tíma og skrá yfir lönd þar sem
markaðshæf áhætta er fyrir hendi (að því er lýtur að beitingu reglnanna í kafla 17A um
útflutningslánatryggingar til skamms tíma) bætast við leiðbeiningarnar um ríkisaðstoð sem nýr
kafli, kafli 17A og nýr viðauki, IX. viðauki:

(1) Hér á eftir vísað til sem leiðbeininganna um ríkisaðstoð.

(2) Stjtíð. EB nr. L 231, 3. 9. 1994, bls. 1 og EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins nr. 32, 3. 9. 1994, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. C 38, 5. 2. 1998, bls. 19 og EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins nr. 5, 5. 2. 1998, bls. 214.

98/EES/16/01
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,,17A. ÚTFLUTNINGSLÁNATRYGGINGAR TIL SKAMMS TÍMA( 4)

17A.1. Inngangur

1) Útflutningsstyrkir hafa bein áhrif á samkeppni milli hugsanlegra vörubirgja og þjónustuaðila.
Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna og Eftirlitsstofnun EFTA sem viðurkenna þessi skaðlegu
áhrif hafa ávallt fordæmt útflutningsaðstoð í viðskiptum innan EES(5). Þrátt fyrir að stuðningur
EES-ríkja við útflutning til ríkja utan EES kunni einnig að hafa áhrif á samkeppni innan EES(6)
hefur þó hvorki framkvæmdastjórn EB né Eftirlitsstofnun EFTA haft nein skipuleg afskipti á
þessu sviði samkvæmt viðkomandi reglum EB-sáttmálans um ríkisaðstoð (92., 93. og 94. gr.) eða
EES-samningsins (61. gr. og 1. gr. bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól).
Fyrir því liggja ýmsar ástæður. Í fyrsta lagi gilda ákvæði 112. og 113. gr. EB-sáttmálans um
utanríkisviðskipti að hluta til um þetta svið í Evrópusambandinu. Í annan stað hefur aðstoð
vegna útflutnings til þriðju landa ekki aðeins áhrif á samkeppni innan Evrópusambandsins eða
EES heldur einnig á samkeppnishæfni EES-útflytjenda gagnvart útflytjendum í þeim löndum
sem EES-ríkin eiga viðskipti við og sem veita sambærilega aðstoð. Að lokum hefur náðst árangur
í eftirliti með aðstoð innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar.

2) Enda þótt framkvæmdastjórn EB hafi látið vera að beita umboðinu sem hún hefur til að hafa
eftirlit með ríkisaðstoð á sviði útflutningslána og útflutningslánatrygginga, þar til orðsendingin
sem samsvarar þessum reglum var tekin upp, hefur starfsemi útflutningslánanefndar
Evrópusambandsráðsins(7) og mál fyrir dómstól Evrópubandalaganna(8), að áliti
framkvæmdastjórnarinnar, leitt í ljós að á minnsta kosti einu sviði, þ.e. á sviði
útflutningslánatrygginga til skamms tíma, kann raunveruleg eða hugsanleg röskun á samkeppni
innan Evrópusambandsins að réttlæta aðgerðir framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt reglunum
um ríkisaðstoð án þess að beðið sé úrbóta á öðrum vettvangi.

3) EES-samningurinn kveður ekki á um sameiginlega viðskiptastefnu gagnvart þriðju löndum og
felur því ekki í sér ákvæði sem samsvara ákvæðum 112. og 113. gr. EB-sáttmálans. Samningurinn
skerðir því ekki frelsi EFTA-ríkjanna til að efla viðskipti við þriðju lönd á sama hátt og EB-
sáttmálinn gerir gagnvart aðildarríkjum EB, að því tilskildu að aðgerðir í því skyni hafi ekki áhrif
á viðskipti milli aðila að EES-samningnum. Eins og greint er frá hér að framan geta þó aðgerðir af
þessu tagi haft áhrif á samkeppni og viðskipti innan EES. En það er ekki aðeins samkeppni milli
útflytjenda í mismunandi EES-ríkjum sem eiga í viðskiptum innan og utan EES sem getur
raskast, heldur einnig samkeppni milli vátryggingafélaga útflutningslána sem bjóða þjónustu sína
innan EES. Eftirlitsstofnunin telur því að gildissvið 61. gr. EES-samningsins og 1. gr. bókunar 3
við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól hvað varðar útflutningslánatryggingar til skamms
tíma sé sambærilegt gildissviði 92. og 93. gr. EB-sáttmálans. Með öðrum orðum kallar raunveruleg
eða hugsanleg röskun á samkeppni og viðskiptum innan EES á aðgerðir af hálfu stofnunarinnar
samkvæmt reglunum um ríkisaðstoð.

4) Markmið þessara reglna er að koma í veg fyrir röskun á samkeppni sem leiðir af ríkisaðstoð í
þeim viðskiptum með útflutningslánatryggingar þar sem samkeppni ríkir milli opinberra eða
ríkisstyrktra vátryggingafélaga útflutningslána og einkarekinna vátryggingafélaga útflutningslána.
Þessi hluti viðskipta með útflutningslánatryggingar varðar tryggingar gegn útflutningslánaáhættu
til skamms tíma í viðskiptum innan EES og við mörg lönd utan svæðisins. Slík áhætta er kölluð

(4) Þessi kafli samsvarar orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar til aðildarríkjanna samkvæmt 1. mgr. 93. gr. EB-
sáttmálans um beitingu 92. og 93. gr. sáttmálans gagnvart útflutningslánatryggingum til skamms tíma ( Stjtíð. EB nr.
C 281, 17. 9. 1997, bls. 4).

(5) Í 242. lið í sjöundu skýrslu sinni um stefnu í samkeppnismálum lýsti framkvæmdastjórn EB því yfir að útflutningsaðstoð
í viðskiptum innan bandalagsins ,,gæti ekki fengið undanþágu hvert svo sem umfang, form, ástæður eða markmið
hennar væru”.

(6) Sjá dóm EB-dómstólsins í máli C142/87 Belgía gegn framkvæmdastjórninni [1990] dómasafn, bls. I-959. Sjá einnig
mál C 44/93 Assurances du Crédit gegn OND og Belgíu [1994] dómasafn, bls. I-3829, 30. mgr.

(7) ,,Lánatryggingar og innri markaðurinn 1992 (skammtímalán)”, skýrsla kynnt samhæfingarhópnum, málflytjandi P.
Callut.

(8) Sjá mál C 63/89 Assurances du Crédit og Cobac gegn ráðinu og framkvæmdastjórninni [1991], dómasafn, bls. I-1799,
og mál C44/93 Assurances du Crédit gegn OND og Belgíu [1994] dómasafn, bls. I-3829.
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,,markaðshæf” og er skilgreind í þætti 17A.2. hér á eftir. Skilgreiningin tekur sem stendur aðeins
til svonefndrar ,,viðskiptalegrar” áhættu, sem er andstæð ,,stjórnmálalegri” áhættu, í viðskiptum
innan EES og við flest lönd sem eiga aðild að OECD, sem talin eru upp í IX. viðauka við þessar
leiðbeiningar. Þrátt fyrir að EFTA-ríkin hafi unnið talsvert að því að útrýma aðstoð í viðskiptum
með útflutningslánatryggingar er nauðsynlegt, svo framkvæmd EES-samningsins gangi vel, að
gera ráðstafanir til að tryggja jöfn samkeppnisskilyrði í öllum tilvikum.

5) Þessar reglur fjalla ekki um vátryggingar til meðallangs eða langs tíma vegna útflutningslánaáhættu
sem í dag er að stórum hluta ekki markaðshæf. Þættir þess valdandi að framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna og Eftirlitsstofnun EFTA hafa látið vera að beita í ríkum mæli heimildunum
til að hafa eftirlit með ríkisaðstoð mæla enn gegn aðgerðum á því sviði.

6) Í þætti 17A.2. í þessum reglum er uppbyggingu markaðarins fyrir útflutningslánatryggingar
lýst. Líkt og á viðskipta- eða markaðssviðinu þar sem einkarekin vátryggingafélög starfa og sem
þessar reglur gilda um, er annars vegar greint á milli einkarekinna vátryggingafélaga í
útflutningslánastarfsemi og hins vegar opinberra eða ríkisstyrktra vátryggingafélaga. Einnig er
útskýrt hvers vegna og í hve ríkum mæli ákvæði EES-samningsins um ríkisaðstoð eiga við. Að
lokum gerir eftirlitsstofnunin í þætti 17A.4. grein fyrir þeim aðgerðum sem hún telur nauðsynlegar
til að tryggja að sérhver fyrirliggjandi ríkisaðstoð, af því tagi sem um getur í þætti 17A.3., sé
upprætt af markaðinum og óskar eftir að EFTA-ríkin geri viðeigandi ráðstafanir, ef þörf krefur,
samkvæmt 1. mgr. 1. gr. í bókun 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól.

17A.2. MARKAÐSHÆFAR OG ÓMARKAÐSHÆFAR
ÚTFLUTNINGSLÁNATRYGGINGAR TIL SKAMMS TÍMA

1) Skýrsla útflutningslánanefndar Evrópusambandsráðsins, sem um getur í neðanmálsgrein í 2. mgr.
í þætti 17A.1. hér að framan (hér á eftir kölluð ,,skýrslan”), kvartanir frá einkareknum
vátryggingafélögum útflutningslána til framkvæmdastjórnar EB og mál fyrir dómstól
Evrópubandalaganna, leiða í ljós að í nokkrum aðildarríkjum EB eru það sömu ,,opinberu”
útflutningslánaskrifstofurnar, sem tryggja gegn áhættu útflytjenda til meðallangs og langs tíma á
vegum ríkisins eða með ríkisábyrgð(9), sem starfa einnig á vegum ríkisins eða með ríkisábyrgð á
markaðinum með útflutningslánatryggingar til skamms tíma og þá í samkeppni við einkarekin
vátryggingafélög útflutningslána sem hafa engin slík tengsl við ríkið. Forkönnun Eftirlitsstofnunar
EFTA bendir til að slíkt eigi sér einnig stað í tveimur af þremur EFTA-ríkjum sem eiga aðild að
EES-samningnum, þ.e. í Noregi og á Íslandi. ,,Opinberu” útflutningslánaskrifstofurnar sem hér
um ræðir geta verið stjórnsýsludeildir, fyrirtæki í eigu eða undir stjórn ríkisins, eða fyrirtæki sem
eru að öllu leyti í eigu og undir stjórn einkaaðila. Í þessum reglum verða slíkar stofnanir kallaðar
,,opinber eða ríkisstyrkt vátryggingafélög útflutningslána”. Líkt og ,,opinberar” stofnanir sem
annast bæði tryggingar til meðallangs eða langs tíma, sem og skammtímatryggingar, kunna einhver
vátryggingafélög útflutningslána í einkaeigu og undir stjórn einkaaðila sem eingöngu annast
skammtímatryggingar einnig að njóta stuðnings ríkisstjórna sinna í formi ábyrgða eða sambærilegra
endurtryggingaráðstafana fyrir suma þætti starfsemi sinnar. Þessi vátryggingafélög verður einnig
að flokka sem ,,opinber eða ríkisstyrkt”. Hins vegar verða vátryggingafélög útflutningslána sem
aðallega eða eingöngu annast skammtímatryggingar sem ekki eru rekin á vegum ríkisins eða með
ríkisábyrgð(10) kölluð ,,einkarekin vátryggingafélög útflutningslána”.

2) Skýrslan leiddi í ljós að þegar opinber eða ríkisstyrkt vátryggingafélög útflutningslána störfuðu
á vegum ríkisins eða með ríkisábyrgð á hluta skammtímamarkaðarins, þar sem þau áttu í samkeppni
við einkarekin vátryggingafélög, nutu þau ákveðinna fjárhagslegra forréttinda sem gátu raskað
samkeppni við einkarekin vátryggingafélög. Í engu landanna höfðu opinber eða ríkisstyrkt
vátryggingafélög útflutningslána einkarétt á skammtímaviðskiptum.

(9) Í sumum tilvikum eru viðskipti til meðallangs eða langs tíma rekin án ríkisábyrgðar en með alhliða
endurtryggingarsamningi við ríkisstjórnina.

(10) Eða  sambærilegum endurtryggingaráðstöfunum.
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3) Eitt flóknasta viðfangsefni skýrslunnar er bein eða óbein ríkisendurtrygging. Í skýrslunni er

greint frá endurtryggingafyrirkomulagi sem veitir 100% tryggingu og samsvarar ábyrgðum sem
teljast til styrkja. Nú er viðurkennt að endurtryggingafyrirgreiðsla þar sem ríkið á eingöngu aðild
að eða eykur við einkaendurtryggingasamning kunni einnig að veita vátryggingafélögum sem
þessa njóta forskot á einkarekin vátryggingafélög sem ekki hafa slíka tryggingu og raski þannig
samkeppni.

4) Þrátt fyrir nýlegar umbætur sem fela í sér að opinber eða ríkisstyrkt vátryggingafélög
útflutningslána flytja í æ ríkara mæli skammtímaviðskipti sín til aðskilinna fyrirtækja eða taka
upp aðskilið bókhald, hefur þess verið getið hér að framan, að enn er þörf á aðgerðum til að skapa
jöfn samkeppnisskilyrði svo sem æskilegt er. Fyrsta verkefnið er að afmarka það svið þar sem
samkeppnismarkaður er fyrir hendi. Í skýrslunni er ráðandi viðmið til að greina markaðssviðið
það hvort einkaendurtrygging væri almennt í boði en ekki aðeins í einstökum tilvikum. Í ljós kom
að svarið var almennt ,,já” hvað varðar viðskiptaáhættu vegna almennra kaupenda, en að getan til
að tryggja gegn stjórnmálalegri áhættu (þar með talin áhætta í viðskiptum við opinbera kaupendur,
áhætta við gjaldeyrisyfirfærslur og hamfaraáhætta sem ekki er viðskiptalegs eðlis) hefur hingað
til verið svo takmörkuð að ekki hefur verið hægt að líta á tryggingar gegn slíkri áhættu sem
markaðsstarfsemi. Útfrá greiningu á einkaendurtryggingamarkaðinum á grundvelli þriggja viðmiða
þ.e. tímabils, staðsetningar og eðlis áhættunnar sem tryggt er gegn er ,,markaðshæf” áhætta í
skýrslunni talin fela í sér viðskiptaáhættu með áhættutímabili sem nemur alla jafna mest þremur
árum fyrir útflutning um allan heim.

5) Athugasemdir frá aðildarríkjum EB, EFTA-ríkjunum, viðskiptasamtökum og vátryggingafélögum
sem fylgdu í kjölfarið bentu almennt til að þessi skilgreining væri of víðtæk. Flestar þessara
athugasemda voru samhljóða skýrslunni um það að stjórnmálaleg áhætta skyldi ekki talin með
vegna þess að einkaendurtryggingamarkaðurinn væri ekki nógu stór, og að æskilegra væri að
hámarksáhættutímabil næmi tveimur árum fyrir viðskiptalega áhættu. Einnig virtist mjög erfitt
að endurtryggja á viðkomandi markaði gegn viðskiptaáhættu í tengslum við langvarandi vanskil
á greiðslum frá löndum utan OECD.

6) Vegna náinna tengsla milli langvarandi vanskila og gjaldþrota - þar sem langvarandi vanskil eru
líkleg til að leiða til gjaldþrots - og þar af leiðandi þeirrar nauðsynjar að flokka báða þessa
áhættuþætti í sama flokk (markaðshæfa eða ómarkaðshæfa), er ráðlegt að útiloka um sinn hvers
kyns viðskiptaáhættu vegna landa utan OECD frá skilgreiningunni á markaðshæfri áhættu og frá
gildissviði þessara reglna. Loks virðist að enn sé erfiðleikum háð að fá einkaendurtryggingu vegna
viðskiptaáhættu í nokkrum OECD-löndum.

7) Í ljósi framansagðs er ,,markaðshæf” áhætta skilgreind í þessum reglum sem viðskiptaáhætta
vegna óopinberra lánþega(11) með staðfestu í löndum sem eru talin upp í IX. viðauka við þessar
leiðbeiningar. Vegna slíkrar áhættu er hámarksáhættutímabil (þ.e. framleiðslutímabil að viðbættu
lánstímabili með venjulegum upphafstíma Bern-sambandsins og venjulegum lánskjörum) undir
tveimur árum.

8) Öll önnur áhætta (þ.e. stjórnmálaleg áhætta, hamfaraáhætta(12) og viðskiptaáhætta vegna
opinberra kaupenda og landa sem ekki eru talin upp í IX. viðauka) er ekki ennþá talin markaðshæf.

9) ,,Viðskiptaáhætta” er í þessum reglum skilgreind sem:

- tilefnislaus höfnun á samningi af hálfu lánþega, þ.e. sérhver tilefnislaus ákvörðun óopinbers
lánþega að slíta eða binda enda á samning án lögmætra ástæðna,

(11) Eða óopinberra ábyrgðarmanna. Opinber lánþegi eða ábyrgðarmaður er lánþegi eða ábyrgðarmaður sem á einn eða
annan hátt er í fyrirsvari fyrir hið opinbera og getur því ekki verið lýstur gjaldþrota hvorki af dómstólum né stjórnvöldum.
Í þessum reglum eru fyrirtæki í eigu eða undir stjórn hins opinbera í löndum sem talin eru upp í IX. viðauka við þessar
leiðbeiningar sem lönd þar sem markaðshæf áhætta er fyrir hendi og bundin eru af almennum ákvæðum félagaréttar
talin vera óopinberir lánþegar eða ábyrgðarmenn.

(12) Þ.e. stríð, bylting, náttúruhamfarir, kjarnorkuslys o.s.frv., ekki svokölluð ,,viðskiptaleg   hamfaraáhætta”
(stóráfallauppsöfnun tjóna einstakra kaupenda eða landa), sem hægt er að tryggja sig gegn með
umframskaðaendurtryggingu og sem er viðskiptaáhætta.
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- tilefnislaus synjun óopinbers lánþega að samþykkja vörur sem falla undir samninginn án
lögmætra ástæðna,

- gjaldþrot óopinbers lánþega eða ábyrgðarmanns hans,

- vanefnd á greiðslu af hálfu óopinbers lánþega eða ábyrgðarmanns skuldar sem leiðir af
samningnum þ.e. langvarandi vanskil á greiðslu.

10) Framboð á einkaendurtryggingamarkaðinum er breytilegt. Þetta þýðir að skilgreining á
markaðshæfri áhættu er ekki endanleg og kann að breytast með tímanum. T.d. mætti láta hana ná
yfir stjórnmálalega áhættu. Eftirlitsstofnunin verður því að endurskoða skilgreininguna reglulega
(þ.e. að minnsta kosti einu sinni á ári). Hún mun hafa samráð við EFTA-ríkin, og ef við á, aðra
hagsmunaaðila um slíka endurskoðun. Að svo miklu leyti sem nauðsyn krefur verða breytingar
á skilgreiningunni að taka mið af umfangi EES-löggjafar um útflutningslánatryggingar til að koma
í veg fyrir hverskonar misræmi eða réttaróvissu.

17A.3. ÞÆTTIR SEM RASKA SAMKEPPNI MILLI EINKAREKINNA
OG OPINBERRA EÐA RÍKISSTYRKTRA

VÁTRYGGINGAFÉLAGA ÚTFLUTNINGSLÁNA

1) Þættir sem kunna að raska samkeppni í þágu opinberra eða ríkisstyrktra vátryggingafélaga
útflutningslána sem tryggja gegn markaðshæfri áhættu eru meðal annars(13):

- ríkisábyrgðir, að lögum eða í reynd, á lánum og til að mæta tapi. Slíkar ábyrgðir gera
vátryggjendum kleift að taka lán með lægri vöxtum en bjóðast á almennum markaði eða
taka lán yfirhöfuð. Ennfremur gera þær vátryggjendum kleift að komast hjá því að
endurtryggja sig á einkamarkaðinum,

- hvers kyns mismunur, samanborið við einkarekin vátryggingafélög, hvað varðar kröfur
um að mynda fullnægjandi varasjóði. Þess ber að geta að þegar tilskipun ráðsins
73/239/EBE(14) var breytt með tilskipun 87/343/EB(15) ríkti sá skilningur að útilokun á
starfsemi með útflutningslánatryggingar á vegum ríkisins eða með ríkisábyrgð (d-liður 2.
mgr. 2. gr. upphaflegu tilskipunarinnar) tæki ekki til starfsemi í tengslum við
skammtímaviðskiptaáhættu sem opinber eða ríkisstyrkt vátryggingafélög útflutningslána
rækju á eigin kostnað og án ríkisábyrgðar(16). Í þessu felst að til að tryggja gegn
skammtímaviðskiptaáhættu, verða opinber eða ríkisstyrkt vátryggingafélög
útflutningslána að eiga ákveðna upphæð eigin fjár (greiðsluhæfi, þar með talinn
ábyrgðarsjóð) og tryggingavarasjóð, (þ.e. útjöfnunarsjóð) og verða að hafa starfsleyfi
samkvæmt 6. gr. og áfram í tilskipun 73/239/EBE,

- eftirgjöf eða undanþága frá sköttum sem alla jafna ber að greiða (t.d. fyrirtækjaskattur og
gjöld sem tengjast vátryggingarskírteinum),

(13) Ef opinber eða ríkisstyrkt vátryggingafélög útflutningslána, sem veita tryggingu vegna  ómarkaðshæfrar áhættu, setja
sem skilyrði að tryggt sé hjá þeim gegn markaðshæfri áhættu kann það að brjóta í bága við 54. gr. EES-samningsins.
Eftirlitsstofnun EFTA og framkvæmdastjórn EB gætu hafið málsmeðferð vegna slíkrar kröfu og einnig kynnu dómstólar
og innlend samkeppnisyfirvöld að véfengja hana.

(14) Fyrsta tilskipun ráðsins 73/239/EBE frá 24. júlí 1973 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum til að hefja
og reka starfsemi á sviði frumtrygginga annarra en líftrygginga (Stjtíð. EB nr. L 228, 16. 8. 1973, bls. 3), sbr. 2. lið í IX.
viðauka við EES-samninginn.

(15) Tilskipun ráðsins 87/343/EBE frá 22. júní 1987 um breytingu á fyrstu tilskipun ráðsins 73/239/EBE um samræmingu
á lögum og stjórnsýslufyrirmælum til að hefja og reka starfsemi á sviði frumtrygginga annarra en líftrygginga (Stjtíð.
EB nr. L 185, 4. 7. 1987, bls. 72), sbr. þriðji undirliður 2. liðar í IX. viðauka við EES-samninginn.

(16) Sjá dóm EB-dómstólsins í máli C 63/89, Assurances du Credit og Cobac gegn ráðinu og framkvæmdastjórninni, sem
vitnað er til í neðanmálsgrein 5, bls. 1848 (22. mgr.).

(17) Sjá 19. og 20. kafla í þessum leiðbeiningum um ríkisaðstoð.
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- ríkisaðstoð eða fjárframlög ríkisins. Hvað varðar hið síðarnefnda, gildir sú meginregla, að

ef ríkið aðhefst ekki á markaðinum eins og einkafjárfestir myndi gera, fela eigin fjárframlög
þess í sér ríkisaðstoð(17); veiting þjónustu af hálfu ríkisins í fríðu, svo sem frjáls aðgangur
að og notkun ríkisgrunnvirkja og -aðstöðu eða sérstakur aðgangur að upplýsingum (t.d.
upplýsingum sem sendiráð safna um lánþega) á kjörum sem ekki endurspegla kostnað
þeirra; og ríkisendurtryggingar, annað hvort beint eða óbeint í gegnum opinbert eða
ríkisstyrkt vátryggingafélag útflutningslána, á hagstæðari kjörum en bjóðast á
einkaendurtryggingamarkaðinum, sem hefur annaðhvort í för með sér að endurtryggingar
fást á undirverði eða að sýndarframboð verður til sem einkamarkaðurinn myndi ekki sjá
fyrir.

2) Sú fyrirgreiðsla sem talin er upp í 1. mgr. í þætti 17.A.3. veitir eða kann að veita vátryggingafélögum
útflutningslána sem njóta hennar fjárhagsleg fríðindi umfram önnur vátryggingafélög
útflutningslána. Slík fjárhagsleg fríðindi sem tilteknum fyrirtækjum er veitt raska samkeppni og
eru ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins.

3) 1. mgr. 61. gr. gildir um allar ráðstafanir þar sem tilteknum fyrirtækjum eða vörum eru tryggð
fjárhagsleg eða rekstrarleg fríðindi og sem hafa eða kunna að hafa í för með sér kostnað eða tap
opinberra sjóða og þar sem lítils eða einskis er krafist af viðkomandi styrkþega, að svo miklu
leyti sem slíkar ráðstafanir hafa áhrif á viðskipti milli samningsaðila og raska eða eru til þess
fallnar að raska samkeppni með því að ívilna ákveðnum fyrirtækjum eða framleiðslu ákveðinna
vara(18).

4) Fjárhagsleg fríðindi sem talin eru upp í 1. mgr. í þætti 17.A.3., hvað varðar markaðshæfa áhættu
eins og hún er skilgreind í 7. - 9. mgr. í þætti 17.A.2. hafa áhrif á þjónustuviðskipti innan EES.
Ennfremur leiða þau til þess að ólíkar vátryggingar gegn markaðshæfri áhættu bjóðast í einstökum
EES-ríkjum og raska þar með samkeppni milli fyrirtækja í EES-ríkjum og hafa óbein áhrif á
viðskipti innan EES óháð því hvort um er að ræða útflutning innan EES eða utan yfirráðasvæðis
samningsaðilanna(19). Undanþáguákvæðin í 61. gr. EES-samningsins gilda ekki um aðstoð í
tengslum við vátryggingar vegna markaðshæfrar áhættu. Röskunaráhrif slíkrar aðstoðar innan
EES vega þyngra en hugsanlegir hagsmunir einstakra ríkja eða sameiginlegir hagsmunir EES-
ríkjanna af því að styrkja útflutning. Þessi skoðun var staðfest í dómi Evrópudómstólsins í máli
C-63/89, sem varðaði beint það efni sem fjallað er um í þessum reglum. Dómstóllinn taldi að
þrátt fyrir að tilskipunin um takmarkaða samræmingu á útjöfnunarsjóðum fyrir vátryggingafélög,
sem undanþiggur útflutningslánavátryggingastarfsemi á vegum ríkisins eða á ábyrgð ríkisins,
væri ekki ólögmæt, kynnu þættir sem röskuðu samkeppni milli einkarekinna og opinberra eða
ríkisstyrktra vátryggingafélaga ,,að réttlæta málaferli til að refsa fyrir brot á ákvæðunum”(20) (þ.
e. 92. gr. EB-sáttmálans). Í dómi sínum í máli C-44/93 taldi dómstóllinn að umrædd fríðindi væru
ríkisaðstoð og staðfesti að framkvæmdastjórnin gæti gripið til aðgerða til að tryggja afnám þeirra.

17A.4. RÁÐSTAFANIR SEM GERA ÞARF TIL AÐ KOMA Í VEG
FYRIR RÖSKUN Á SAMKEPPNI Í VIÐSKIPTUM

MEÐ SKAMMTÍMAÚTFLUTNINGSLÁNATRYGGINGAR
GEGN MARKAÐSHÆFRI ÁHÆTTU

1) Ríkisaðstoð af því tagi sem um getur í 1. mgr. í þætti 17.A.3., sem ríkisstyrkt vátryggingafélög
útflutningslána njóta er tryggja gegn markaðshæfri áhættu sem er skilgreind í 7. - 9. lið í þætti
17.A.2., kann að raska samkeppni og getur því ekki fengið undanþágu samkvæmt reglum EES-

(18) Sjá dóm EB-dómstólsins í máli 30/59 Steenkolenmijnen gegn High Authority [1961] dómasafn, bls. 1, 19. mgr.,
mál 173/73 Ítalía gegn framkvæmdastjórninni [1974] dómasafn, bls. 709 og mál 730/79 Philip Morris gegn
framkvæmdastjórninni [1980] dómasafn, bls. 2671.

(19) Í dómi sínum í máli C 142/87 Belgía gegn framkvæmdastjórninni, sem vísað er til í neðanmálsgrein í 1. mgr. í þætti
17.A.1. hér að framan, taldi dómstóll Evrópubandalaganna að það væri ekki aðeins aðstoð vegna útflutnings innan
bandalagsins, heldur einnig aðstoð vegna útflutnings utan bandalagsins sem gæti haft áhrif á samkeppni og viðskipti
innan bandalagsins. Hvort tveggja er tryggt af vátryggendum útflutningslána og aðstoð getur því í báðum tilvikum haft
áhrif á samkeppni og viðskipti innan bandalagsins.

(20) Sjá 24. mgr. dóms EB-dómstólsins í máli C-63/89 sem vísað er til í neðanmálsgrein 3. mgr. í þætti 17.A.1. hér að framan.
Aðallögmaður Tesauro taldi í áliti sínu í málinu að þegar um væri að ræða samkeppni milli opinberra eða ríkisstyrktra
vátryggingafélaga ,,leikur vafi á hvort ríkið geti á lögmætan hátt veitt opinberum fyrirtækjum baktryggingu. Slík
meðalganga kynni að vera ósamrýmanleg reglunum  um ríkisaðstoð …”(1991), dómasafn, bls. I-1835, 15. liður.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB23.4.1998 Nr.16/7700

samningsins um ríkisaðstoð.

2) Því eru EFTA-ríkin beðin, með vísan til 1. mgr. 1. gr. bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun
og dómstól, að breyta, ef þörf krefur, fyrirkomulagi sínu á útflutningslánavátryggingum gegn
markaðshæfri áhættu á þann veg að hætt verði að veita ríkisaðstoð til opinberra eða ríkisstyrktra
vátryggingafélaga vegna slíkrar áhættu fyrir 1. janúar 1999, enda sé um að ræða:

a) ríkisábyrgðir á lánum eða til að mæta tapi,

b) undanþágu frá kröfunni um að mynda fullnægjandi varasjóði og öðrum kröfum sem
taldar eru upp í öðrum undirlið 1. mgr. í þætti 17.A.3.,

c) eftirgjöf eða undanþágu frá sköttum eða öðrum gjöldum sem alla jafna ber að greiða,

d) veitta aðstoð eða úthlutun fjármagns eða annað form fjármögnunar við aðstæður sem eru
slíkar að einkafjárfestir, sem starfaði við eðlileg markaðsskilyrði, myndi ekki fjárfesta í
fyrirtækinu, eða með skilyrðum sem einkafjárfestir myndi ekki fallast á,

e) veitta þjónustu ríkisins í fríðu svo sem aðgangi að og notkun á ríkisgrunnvirkjum og -
aðstöðu eða sérstakur aðgangur að upplýsingum (t.d. upplýsingum sem sendiráð safna
um lánþega) á kjörum sem ekki endurspegla kostnað þeirra, og

f) ríkisendurtryggingar, annaðhvort beint eða óbeint í gegnum opinber eða ríkisstyrkt
vátryggingafélög útflutningslána á hagstæðari kjörum en bjóðast á einkaendurtrygginga-
markaðinum, sem hefur annaðhvort í för með sér undirverð á endurtryggingum eða
sýndarframboð verður til sem einkamarkaðurinn myndi ekki sjá fyrir.

3) Á meðan beðið er niðurstöðu endurskoðunarinnar sem um getur í 6. mgr. í þætti 17.A.4. eru
fyrirliggjandi ráðstafanir hvað varðar viðbótarríkisendurtryggingar samt sem áður leyfilegar á
aðlögunartímabili, að því tilskildu að:

- ríkisendurtryggingar séu óverulegur hluti af heildarendurtryggingapakka vátrygginga-
félagsins,

- þar sem endurtryggingasamningar vátryggingafélagsins sameina markaðshæfa og
ómarkaðshæfa áhættu, þannig að hvers kyns ríkisendurtrygging tekur óhjákvæmilega til
markaðshæfrar áhættu, sé umfang ríkisendurtryggingar vegna markaðshæfrar áhættu
ekki umfram það sem í boði hefði verið á einkavátryggingamarkaðinum, ef leitað hefði
verið sérstaklega eftir endurtryggingu gegn slíkri áhættu,

- ríkisendurtrygging geri það ekki að verkum að vátryggingafélag geti tryggt viðskipti
vegna einstakra kaupenda umfram þau takmörk sem endurvátryggingafélög sem eru á
einkamarkaðinum setja,

- iðgjaldið fyrir ríkisendurtryggingar endurspegli greinilega áhættuna, það sé reiknað út
með viðskiptalegum aðferðum og sé að minnsta kosti jafnt iðgjaldi samkvæmt
sambærilegum markaðsiðgjaldataxta sé hann tiltækur,

- ríkisendurtrygging vegna markaðshæfrar áhættu standi öllum lánavátryggingafélögum til
boða sem uppfylla almennu skilyrðin um þátttöku.

4) Til að fara að 2. - 3. mgr. í þætti 17.A.4. verða opinber eða ríkisstyrkt vátryggingafélög
útflutningslána að minnsta kosti að vera með aðskilda stjórnsýslu og halda aðskilda reikninga
vegna vátrygginga sinna gegn markaðshæfri og ómarkaðshæfri áhættu á vegum ríkisins eða með
ábyrgð ríkisins, þannig að sýnt sé fram á að að þau njóti ekki ríkisaðstoðar við að vátryggja gegn
markaðshæfri áhættu. Reikningar vegna viðskipta sem tryggð eru á reikning vátryggingafélagsins

(21) Tilskipun ráðsins 91/674/EBE frá 19. desember 1991 um ársreikninga og samstæðureikninga vátryggingafélaga (Stjtíð.
EB L 374, 31. 12. 1991, bls. 7), eins og hún var aðlöguð vegna EES-samningsins með ákvörðun sameiginlegu EES-
nefndainnar nr. 7/94 (Stjtíð. EB nr.  L 160, 28. 6. 1994 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 17, 28. 6. 1994).
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skulu vera í samræmi við gerðina sem um getur í lið 12b í IX. viðauka við EES-samninginn(21).

5) Ennfremur ber EFTA-ríki, sem veitir útflutningslánatryggingafélagi endurtryggingu með þátttöku
í eða í tengslum við endurtryggingasamninga í einkageiranum og sem tekur bæði til markaðshæfrar
og ómarkaðshæfrar áhættu, að sýna fram á að slíkar ráðstafanir hafi ekki í för með sér ríkisaðstoð
í skilningi f-liðar 2. mgr. í þætti 17A.4.

6) Frá birtingu þessara reglna mun Eftirlitsstofnun EFTA, í þessu skyni og í nánu sambandi við
EFTA-ríkin, að staðaldri hafa eftirlit með slíku fyrirkomulagi á grundvelli sex-mánaða skýrslna
sem viðkomandi EFTA-ríki leggja fram og láta fara fram heildarendurskoðun á því eigi síðar en í
febrúar 1999. Í endurskoðuninni verður tekið mið af allri þekkingu og reynslu sem áunnist hefur
í millitíðinni um markaðsstarfsemi með skammtímaútflutningslánatryggingar og viðkomandi
íhlutun EFTA-ríkjanna samkvæmt skýrslum um framkvæmdina sem leggja á fram í samræmi við
14. mgr. í þætti 17.A.4., samkvæmt fyrstu árlegu endurskoðuninni sem framkvæma skal
samkvæmt 15. mgr. í þætti 17.A.4. og samkvæmt tilkynningum un beitingu undanþáguákvæðisins
sem um getur í 8. - 13. mgr. í þætti 17.A.4. Ef í endurskoðuninni er komist að þeirri niðurstöðu
að EFTA-ríki hafi veitt ríkisaðstoð, verður EFTA-ríkið beðið um að hætta henni eigi síðar en
fyrir árslok 1999.

7) Við þær aðstæður sem kveðið er á um í 8. - 13. gr. hér á eftir (undanþáguákvæði) er heimilt að
víkja frá meginreglunni um að opinber eða ríkisstyrkt vátryggingafélög útflutningslána megi
eingöngu veita útflutningslánatryggingu vegna markaðshæfrar áhættu, ef komið er í veg fyrir
fjárhagsleg fríðindi sem um getur í 2. mgr. í þætti 17.A.4., með fyrirvara um 3. mgr. í þætti
17.A.4.

8) Vegna skorts á getu til að tryggja eða endurtryggja kann trygging vegna markaðshæfrar
útflutningslánaáhættu að vera tímabundið ófáanleg í tilteknum löndum í gegnum einkarekin
vátryggingafélög útflutningslána eða opinber eða ríkisstyrkt vátryggingafélög útflutningslána
sem starfa á eigin vegum. Því er slík áhætta tímabundið talin ómarkaðshæf.

9) Við slíkar aðstæður getur opinbert eða ríkisstyrkt vátryggingafélag útflutningslána, sem lætur í té
tryggingu vegna ómarkaðshæfrar áhættu á vegum ríkisins eða með ábyrgð ríkisins, veitt tryggingu
vegna slíkrar tímabundinnar ómarkaðshæfrar áhættu. Vátryggingafélagið skal svo sem kostur er,
aðlaga iðgjaldataxta sína vegna slíkrar áhættu að töxtum sem tíðkast hjá einkareknum
vátryggingavélögum útflutningslána vegna áhættunnar sem um ræðir.

10) EFTA-ríki sem hefur í hyggju að nota undanþáguákvæðið skal þegar í stað tilkynna Eftirlitsstofnun
EFTA um drög að ákvörðun sinni. Tilkynningunni skal fylgja markaðsúttekt er sýni að ekki sé
hægt að tryggja gegn áhættunni á einkavátryggingamarkaðinum og það vottað af tveimur þekktum
alþjóðlegum einkareknum vátryggingafélögum útflutningslána sem og frá innlendu
vátryggingafélagi útflutningslána, þannig að beiting undanþáguákvæðisins sé réttlætt. Að öðrum
kosti má hugsanlega sýna fram á að ekki sé unnt að fá tryggingu á einkavátryggingamarkaðinum
með því að leggja fram markaðsskýrslu frá óháðum ráðgjafa sem eftirlitsstofnunin telur áreiðanlegan
og óhlutdrægan. Tilkynningin skal einnig hafa að geyma lýsingu á skilyrðum sem opinber eða
ríkisstyrkt vátryggingafélög útflutningslána hyggjast setja vegna slíkrar áhættu.

11) Innan tveggja mánaða frá því að eftirlitsstofnuninni berst slík tilkynning mun hún rannsaka hvort
beiting undanþáguákvæðisins samrýmist fyrrnefndum skilyrðum og EES-samningnum.

12) Komist eftirlitsstofnunin að því að skilyrði fyrir beitingu undanþáguákvæðisins séu uppfyllt
takmarkast ákvörðun hennar (um samrýmanleika) við tvö ár frá samþykkt ákvörðunarinnar, að
því tilskyldu að markaðsaðstæður sem réttlæta notkun undanþáguákvæðisins breytist ekki á
þeim tíma.

13) Ennfremur er eftirlitsstofnuninni heimilt í samráði við EFTA-ríkin að endurskoða skilyrði fyrir
notkun undanþáguákvæðisins. Einnig er henni heimilt að ákveða að nema það úr gildi eða taka
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upp í staðinn annað kerfi sem hentar betur.

14) Þessar reglur gilda frá 1. júní 1998 þar til í árslok 2002. EFTA-ríkin eru beðin um að láta
Eftirlitsstofnun EFTA vita, innan tveggja mánaða frá því að þessar reglur eru tilkynntar, hvort
þau fallast á tilmæli hennar. Ennfremur ber EFTA-ríkjunum að tilkynna stofnuninni um ráðstafanir
sem þau hafa gert til að fara eftir þeim, eigi síðar en fyrir 1. janúar 1999. Ef í ljós kemur,
annaðhvort í þessum skýrslum eða á annan hátt, að fyrirkomulagið sem er við lýði í EFTA-
ríkjunum feli áfram í sér ríkisaðstoð, mun stofnunin meta slíka aðstoð á grundvelli 61. gr. EES-
samningsins og 1. gr. bókunar 3 við samninginn um eftirlitsstofnun og dómstól, í samræmi við
stefnuna sem lýst er hér að framan.

15) Eftirlitsstofnunin mun, í samvinnu við aðildarríkin og aðila sem eiga hagsmuna að gæta, endurskoða
skilgreininguna á markaðshæfri áhættu og beitingu þessara reglna í ljósi markaðsþróunar og
hugsanlegrar EES-löggjafar þar að lútandi. Allar upplýsingar sem stofnuninni berast frá EFTA-
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ríkjunum og aðilum sem eiga hagsmuna að gæta í tengslum við slíka endurskoðun munu, með
leyfi þess er veitir upplýsingarnar, látnar öllum öðrum aðilum að endurskoðuninni í té.

IX. VIÐAUKI

SKRÁ YFIR LÖND ÞAR SEM MARKAÐSHÆF ÁHÆTTA ER FYRIR
HENDI OG SEM HAFA SKAL HLIÐSJÓN AF VIÐ BEITINGU

REGLNANNA Í KAFLA 17A UM
ÚTFLUTNINGSLÁNATRYGGINGAR TIL SKAMMS TÍMA

Lönd sem eiga aðild að EES-samningnum

• Austurríki
• Belgía
• Breska konungsríkið
• Danmörk
• Finnland
• Frakkland
• Grikkland
• Holland
• Írland
• Ísland
• Ítalía
• Liechtenstein
• Lúxemborg
• Noregur
• Portúgal

• Spánn
• Svíþjóð
• Þýskaland

Önnur lönd sem eiga aðild að OECD
og teljast til landa þar sem markaðshæf áhætta er fyrir hendi

• Ástralía
• Bandaríkin
• Japan
• Kanada
• Nýja Sjáland
• Sviss”

Gjört í Brussel 4. mars 1998

Fyrir hönd Eftirlitsstofnunar EFTA

Knut ALMESTAD

forseti.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1080 - Thyssen/Krupp)

1. Framkvæmdastjórninni barst 14. 4. 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Thyssen AG (Thyssen) sameinast í
skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins fyrirtækinu Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp
(Krupp).

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Thyssen: ýmis konar starfsemi, m.a. framleiðsla og vinnsla á stáli, bílapörtum, lyftum,
plastvörum, sem og vélsmíði og smíði vélarhluta, smíði og viðhald skipa, verkfræðistarfsemi,
dreifing á stáli og öðrum vörum, ýmis konar þjónusta og fasteignarekstur,

- Krupp: ýmis konar starfsemi, m.a. framleiðsla og vinnsla á stáli, bílapörtum, plastvörum, sem
og vélsmíði og smíði vélarhluta, verkfræðistarfsemi, dreifing á stáli og öðrum vörum, ýmis
konar þjónusta og fasteignarekstur.

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 123, 22. 4. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1080 - Thyssen/Krupp, 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

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 40, 13. 2. 1998,
bls. 17.

98/EES/16/02
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(Mál nr. IV/M.1110 - VAW/Reynolds Metals)

1. Framkvæmdastjórninni barst 15. 4. 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið VAW Aluminium AG (VAW), sem er
undir stjórn VIAG AG, öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins full yfirráð yfir
fyrirtækjunum Aluminium Walzwek Hamburg GmbH, Reynolds Italy Slim S.p.A. og Industria
Navarra del Aluminio S.A. (sem saman kallast Reynolds), sem eru hluti af Reynolds Metals Group,
með hlutabréfakaupum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- VAW: framleiðsla og dreifing á hrááli, útflöttum vörum, sveigjanlegum umbúðum og skyldum
vörum,

- Reynolds: framleiðsla og dreifing á útflöttum álvörum, einkum í Evrópu.

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 125, 23. 4. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1110 - VAW/Reynolds
Metals, 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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.KSE.1278 - Thyssen/Krupp)

1. Framkvæmdastjórninni barst 14. 4. 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 66. gr.
sáttmálans um stofnun Kola- og stálbandalags Evrópu, þar sem fyrirtækið Thyssen AG (Thyssen)
sameinast að öllu leyti fyrirtækinu Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp (Krupp) í skilningi 66. gr.
KSE-sáttmálans.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Thyssen: ýmis konar starfsemi, m.a. framleiðsla og vinnsla á stáli og viðskipti með stálvörur,

- Krupp: ýmis konar starfsemi, m.a. framleiðsla og vinnsla á stáli og viðskipti með stálvörur.

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.

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 40, 13. 2. 1998,
bls. 17.

98/EES/16/03

98/EES/16/04
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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 125, 23. 4. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. I IV/M.KSE.1278 - Thyssen/
Krupp, 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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1164 - GEC Alsthom/Cegelec)

1. Framkvæmdastjórninni barst 8. 4. 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið GEC Alsthom, sem er fyrirtæki um
sameiginlegt verkefni milli General Electric Company plc og Alcatel Alsthom, öðlast í skilningi b-
liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins full yfirráð yfir fyrirtækinu Cegelec (dótturfyrirtæki að öllu
leyti í eigu Alcatel Alsthom) með hlutabréfakaupum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- GEC Alsthom: orkuframleiðsla, búnaður til að flytja og dreifa rafmagni, flutningastarfsemi og
skipasmíði,

- Cegelec: þjónusta í tengslum við raforku og eftirlit með iðnaðarframleiðslu.

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 122, 21. 4. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1164 - GEC Alsthom/
Cegelec, 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, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 40, 13. 2. 1998,
bls. 17.

98/EES/16/05
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. IV/M.1178 - Koch/Eurosplitter & J. Aron)

1. Framkvæmdastjórninni barst 7. 4. 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem Koch Industries Inc. öðlast í skilningi b-liðar 1.
mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins full yfirráð yfir Eurosplitter B.V. (sem er dótturfyrirtæki að öllu leyti
í eigu J. Aron & Company) í gegnum dótturfyrirtæki sín Koch HC Partnership BV og Koch Trading
International Inc., með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Koch: meðal annars hreinsuð efni, kemísk efni, fljótandi gas, þjónusta á sviði hráolíu,
námavinnslu og orku, sem og efnatækni,

- Eurosplitter: meðal annars, hreinsun á hráolíu í flugvélaeldsneyti, afgangseldsneyti, gasolíu og
nafta.

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 122, 21. 4. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1178 - Koch/Eurosplitter
& J. Aron, 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

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.1037 - Nomura/Blueslate)

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. 11. 1997 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN”-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 397M1037.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L 40, 13. 2. 1998,
bls. 17.
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.1113 - Nortel/Norweb)

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 3. 1998 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fram hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN”-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 398M1113.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar um samstarfssamning
milli Finnair og Maersk Air sem varðar flugleiðina milli

Kaupmannahafnar og Stokkhólms

Framkvæmdastjórnin birti tilkynningu um samstarfssamning milli Finnair og Maersk Air sem varðar
flugleiðina milli Kaupmannahafnar og Stokkhólms í Stjtíð. EB nr.
C 118 frá 17. 4. 1998. Samningurinn varðar sameiginlegan rekstur á áætlunarflugi á leiðinni og tekur bæði
til vöru- og farþegaflutninga (sjá frekari upplýsingar á fyrrnefndum Stjtíð. EB).

Framkvæmdastjórnin hefur ekki enn tekið afstöðu til þess hvort samstarfssamningurinn falli undir gildissvið
85. gr. EB-sáttmálans. Hún gefur aðildarríkjunum og öðrum aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að
senda hugsanlegar athugasemdir sínar innan 30 daga frá því að þessi auglýsing birtist í Stjtíð. EB nr. C 118
frá 17. 4. 1998, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
DG IV/D/2
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

98/EES/16/08
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Drög að tilkynningu samkvæmt 3. mgr. 19. gr. reglugerðar ráðsins

nr. 17/62 varðandi mál nr. IV/36.533/F-3 - Yves Saint Laurent Parfums

Framkvæmda stjórnin birti drög að tilkynningu samkvæmt 3. mgr. 19. gr. reglugerðar ráðsins nr. 17/62(1)
varðandi mál nr. IV/36.533/F-3 - Yves Saint Laurent Parfums í Stjtíð. EB nr. C 120 frá 18.4.1998

Fyrirtækið Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP), Frakklandi, tilkynnti framkvæmdastjórninni 5. júní
1997 um staðlaðan samning um valvísa dreifingu milli YSLP, eða einkaumboðsmanna fyrirtækisins, og
smásala með starfsleyfi í Evrópusambandinu, og jafnframt um almenna söluskilmála. Tilkynnti
samningurinn varðar smásölu í öllum aðildarríkjunum á ilmvatnsvörum, sem innihalda alkóhól, og
húðsnyrtivörum og öðrum snyrtivörur sem framleiddar eru af YSLP (sjá frekari upplýsingar í fyrrnefndum
Stjtíð. EB).

Framkvæmdastjórnin áformar að taka jákvæða afstöðu gagnvart tilkynnta samningnum. Áður en af því
verður gefur hún öllum þriðju aðilum sem hagsmuna eiga að gæta kost á að senda athugasemdir sínar, innan
eins mánaðar frá því að þessi tilkynning birtist í Stjtíð. EB nr. C 120, 18. 4. 1998, IV/36.533/F-3, á
eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General IV - Competition
Directorate F - Capital and consumer goods industries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussels

(1) Stjtíð. EB nr. 13 frá 21. 2. 1962, bls. 204/62.

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt a-lið 1. mgr. 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92

Breyting franskra stjórnvalda á skyldum um opinbera þjónustu í
áætlunarflugi í Frakklandi

Í samræmi við a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 hafa frönsk
stjórnvöld ákveðið að breyta skyldum um opinbera þjónustu í áætlunarflugi milli Le Havre (Octeville),
Rouen (Vallée de la Seine) og Strasborgar (Entzheim) sem birtust í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins
nr. C 279 frá 25. September 1996 og EES-viðbæti við Stjtíð. EB nr. 46 frá 10. október 1996, (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB nr. C 176, 16. 4. 1998).

98/EES/16/10
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Rekstur áætlunarflugs

Útboðsauglýsing frá Frakklandi í samræmi við d-lið 1. mgr. 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 um rekstur áætlunarflugs milli Le
Havre (Octeville), Rouen (Vallée de la Seine) og Strasborgar (Entzheim)

Í samræmi við a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um aðgang
bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins hefur Frakkland ákveðið að leggja á skyldur um
opinbera þjónustu í áætlunarflugi milli Le Havre (Octeville), Rouen (Vallée de la Seine) og Strasborgar
(Entzheim). Skilyrðin sem bundin eru þessum skyldum um opinbera þjónustu birtust í Stjórnartíðindum
Evrópubandalagsins nr. C 279, 25. 9. 1996, en síðan var þeim breytt og þau birt aftur í Stjtíð. EB nr. C 176
frá 6. 4. 1998 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 178, 18. 4. 1998).

Ef ekkert flugfélag hefur hafið eða er við það að hefja áætlunarflug milli Le Havre, Rouen og Strasborgar,
í samræmi við skyldur um opinbera þjónustu, fyrir 28. ágúst 1998, og án þess að fara fram á bótagreiðslur,
hefur Frakkland ákveðið að bjóða réttinn til að stunda rekstur á þeim, frá 28. september 1998, út í
almennu útboði.

Tilboðin skulu send í ábyrgðarbréfi með kvittun fyrir móttöku og gildir póststimpill sem sönnun fyrir
sendingu, eða afhent persónulega gegn kvittun, eigi síðar en fimm mánuðum eftir birtingu þessarar auglýsingar
í fyrrnefndum Stjtíð. EB, fyrir kl. 17 00 að staðartíma, á eftirfarandi heimilisfang:

Chambre de Commerce et d´Industrie du Havre
Bureaus des Marchés
BP 1410
76067 Le Havre Cedex
Sími: 35.55.26.00
Fax: 35.55.26.26

98/EES/16/12
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Skrá yfir skjöl varðandi EES sem framkvæmdastjórnin sendi

ráðinu á tímabilinu 23. 3. til 27. 3. 1998

Þessi skjöl er unnt að fá hjá söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna

COM(97) 627 CB-CO-97-702-EN-C(1)

COM(98) 173 CB-CO-98-170-EN-C

COM(98) 191 CB-CO-98-198-EN-C

COM(98) 195 CB-CO-98-205-EN-C

COM(98) 190 CB-CO-98-197-EN-C

COM(98) 176 CB-CO-98-176-EN-C

3.12.1997 23.3.1998 186

24.3.1998 25.3.1998 28

24.3.1998 25.3.1998 8

25.3.1998 25.3.1998 6

25.3.1997 26.3.1998 11

26.3.1998 27.3.1998 24

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

Tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins um
breytingu á tilskipun ráðsins  88/77/EBE um sam-
ræmingu laga aðildarríkjanna varðandi aðgerðir
gegn mengandi efnum í útblæstri dísilhreyfla til
nota í ökutækjum

Skýrsla frá framkvæmdastjórninni til ráðsins um
framkvæmd evrópska upplýsinga- og samskipta-
kerfisins á sviði skógræktar (EFICS), sem komið
var á með reglugerð ráðsins  (EBE) nr. 1615/89

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um breytingu á
reglugerð (EBE) nr. 1615/89 um að koma á
evrópsku upplýsinga- og samskiptakerfi á sviði
skógræktar (EFICS)

Breytt tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1210/90 frá
7. maí 1990 um stofnun Umhverfismálastofnunar
Evrópu og evrópsks upplýsinga-og eftirlitskerfis
um umhverfismál

Álit framkvæmdastjórnarinnar   um breytingar
sem  Evrópuþingið lagði til að gerðar yrðu á
sameiginlegri afstöðu ráðsins varðandi tillögu að
tilskipun  ráðsins um breytingu á tilskipun
94/58/EB frá 22. nóvember 1994 um lágmarks-
þjálfun sjómanna

Breytt tillaga að tilskipun ráðsins um að takmarka
losun rokgjarnra lífrænna efnasambanda sem fylgir
notkun lífrænna leysiefni í tilteknum iðnaði

Breytt tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um tengdan fjarskiptabúnað og
gagnkvæma viðurkenningu á samræmi búnaðar

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

98/EES/16/13
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98-0087-NL

98-0088-E

98-0089-E

98-0090-E

98-0091-E

98-0092-F

98-0093-UK

98-0094-UK

98-0095-F

98-0097-FIN

(3)(4)(5)

28.5.1998

28.5.1998

28.5.1998

28.5.1998

28.5.1998

25.5.1998

8.6.1998

8.6.1998

3.6.1998

3.6.1998

Reglugerð Innanríkisráðuneytisins frá …1998 um
notkun gerviefna við framleiðslu á líkkistum og
öðrum umbúnaði um lík, 2. viðauki

Viðurkenning á tæknilegri viðbótarforskrift 12.0.04 í
XII. kafla í almennu reglugerðunum um öryggisstaðla
fyrir námaiðnaðinn: ,,stálþvingur og -mót til
skorðunar”

Reglugerð um leikja- og spilakassa

Drög að konunglegum úrskurði um viðurkenningu á
reglugerð um útfærslu og framkvæmd á lögum um
umbúðir og umbúðaúrgang nr. 11/1997 frá 24. apríl

Tækniforskriftir fyrir þráðlausa síma

Drög að fyrirmælum um skilyrði sem uppfylla þarf
við dreifingu á raforku

Byggingareglugerð (breyting) (Norður-Írland) 1998

D-hluti - smíði

Byggingareglugerð (breyting) (Norður-Írland) 1998

F-hluti - varðveisla á eldneyti og orku

K-hluti - loftræsting

Úrskurður um rafrænar reiknivélar sem eru sérstaklega
ætlaðar til að umreikna innlendar myntir í Evró

Gerðarviðurkenning TPL 13 fyrir endabúnað með
fastri málmtengingu

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)

98/EES/16/14

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)

Eiðtaka nýs embættismanns við dómstól Evrópubandalaganna

Antonio Saggio, sem 18. febrúar 1998 var tilnefndur aðallögmaður við dómstól Evrópubandalaganna af
fulltrúum ríkisstjórna aðildarríkja Evrópusambandsins, sór eið fyrir dómstólnum 4. mars 1998.

Eiðtaka nýs embættismanns við dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi

Paolo Mengozzi, sem 18. febrúar 1998 var tilnefndur dómari við dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta
dómstigi af fulltrúum ríkisstjórna aðildarríkja Evrópusambandsins, sór eið fyrir dómstólnum 4. mars
1998.

Dómur dómstólsins frá 10. febrúar 1998 í máli C-245/95 P: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna
gegn NTN Corporation og Koyo Seiko Co. Ltd, með stuðningi NSK Ltd o.fl. (áfrýjun - undirboð -
kúlulegur sem upprunnar eru í Japan).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 12. febrúar 1998 í máli C-346/95 (beiðni um forúrskurð frá
Finanzgericht München): Elisabeth Blasi gegn Finanzamt München I (sjötta tilskipun um virðisaukaskatt
- undanþága - fasteignaleiga - tekur ekki til leigu á herbergjum í hóteliðnaðinum eða sambærilegum iðnaði).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 12. febrúar 1998 í máli C-163/96 (beiðni um forúrskurð frá Pretura
Circondariale, La Spezia): sakamál á hendur Silvano Raso o.fl. (réttur til að veita þjónustu - samkeppni -
sérstakur réttur eða einkaréttur - fyrirtæki sem eru með leyfi fyrir hafnarmiðstöð).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 12. febrúar 1998 í máli C-366/96 (beiðni um forúrskurð frá
Tribunal du Travail, Charleroi): Louisette Cordelle gegn Office National des Pensions (ONP)
(almannatryggingar - 2. mgr. 12. gr. og 46. gr. a í reglugerð (EBE) nr. 1408/71 - innlendar reglugerðir til að
koma í veg fyrir tvígreiðslur - samskonar bætur).

Dómur dómstólsins frá 17. febrúar 1998 í máli C-249/96 (beiðni um forúrskurð frá Industrial Tribunal,
Southampton): Lisa Jacqueline Grant gegn South-West Trains Ltd (jafnrétti kynjanna - kröfu um ferðastyrk
fyrir fólk af sama kyni í sambúð hafnað).

Dómur dómstólsins frá 19. febrúar 1998 í máli C-212/96 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal Administra-
tif, Saint-Denis de la Réunion): Paul Chevassus-Marche gegn Conseil Régional de la Réunion (hafnargjöld
(“octroi de mer”) - skattareglur sem gilda um frönsku umdæmin handan hafsins - ákvörðun 89/688/EBE
- gjöld sem hafa sambærileg áhrif og tollgjöld - skattlagning innanlands).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 19. febrúar 1998 í máli C-318/96 (beiðni um forúrskurð frá
Verwaltungsgerichtshof): SPAR Österreichische Warenhandels AG gegn Finanzlandesdirektion für Salz-
burg (33. gr. í sjöttu tilskipun um virðisaukaskatt - veltuskattur - gjöld til að starfrækja verslunarráð
(“Kammerumlage”)).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 19. febrúar 1998 í máli C-8/97: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu Grikklandi (vanræksla aðildarríkis á skyldum sínum - tilskipun 90/
434/EBE - vanræksla á að umsetja lög).

(1) Sjá Stjtíð. EB nr. C 113, 11. 4. 1998.

DÓMSTÓLLINN
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Fyrirmæli dómstólsins (fjórða deild) frá 15. janúar 1998 í máli C-403/95 P: Dieter Obst gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (áfrýjun - embættismaður - ráðningaraðferðir - 45. gr. í
starfsmannareglum - rökstuðningur - bætur vegna tjóns - áfrýjun vísað frá sem órökstuddri).

Mál C-387/97: Mál höfðað þann 17. nóvember 1997 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
lýðveldinu Grikklandi.

Mál C-2/98 P: Mál höfðað þann 7. janúar 1998 af Henri de Compte gegn dómi uppkveðnum þann
5. nóvember 1997 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (fyrsta deild) í máli T-26/89 (125)
milli Henri de Compte og Evrópuþingsins.

Mál C-11/98: Beiðni um forúrskurð frá Pretura di Roma samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
6. október 1997 í máli Kazemi Nava gegn Confcommercio.

Mál C-36/98: Mál höfðað þann 16. febrúar 1998 af konungsríkinu Spáni gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál C-37/98: Beiðni um forúrskurð frá Divisional Court, Queen’s Bench Division, samkvæmt ákvörðun
þess dómstóls frá 24. apríl 1997 í máli The Queen gegn Secretary of State for the Home Department, fyrir
hönd: Abdulnasir Savas.

Mál C-38/98: Beiðni um forúrskurð frá Corte d’Appello di Torino samkvæmt ákvörðun þess dómstóls
frá 19. nóvember 1997 í máli SA Régie Nationale des Usines Renault gegn SpA Maxicar og Orazio
Formento.

Mál C-45/98: Mál höfðað þann 24. febrúar 1998 af konungsríkinu Spáni gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál C-47/98: Mál höfðað þann 20. febrúar 1998 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
konungsríkinu Belgíu.

Mál C-56/98: Beiðni um forúrskurð frá Supremo Tribunal Administrativo samkvæmt dómi þess dómstóls
frá 21. janúar 1998 í máli Modelo SGPS gegn Director-Geral dos Registos e Notariado.

Mál C-61/98: Beiðni um forúrskurð frá Tarifcommissie samkvæmt ákvörðun þess dómstóls frá
24. febrúar 1998 í máli De Haan Beheer BV gegn Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Rotterdam.

Mál C-231/95 tekið af málaskrá (beiðni um forúrskurð frá Tribunal de Première Instance, Liège): sakamál
gegn Bent Carlsen, málsaðili: Georges Vanhalle.

Mál C-277/97 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn konungsríkinu Belgíu.
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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi(1)

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 19. febrúar 1998 í sameinuðum málum T-369/94 og T-85/95:
DIR International Film S.r.l. o.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (aðgerð til ógildingar -
ákvörðun Evrópsku mynddreifingarstofnunarinnar (EFDO) - leiðbeiningar bandalagsins - ákvarðanir sem
teljast ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar - aðgerðaráætlun til að efla evrópskan hljóð- og myndiðnað
(MEDIA) - fjármögnun á kvikmyndadreifingu - viðmiðanir við mat - rökstuðningur).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 19. febrúar 1998 í máli T-42/96: Eyckeler & Malt AG gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (aðgerð til ógildingar - innflutningur á nautakjöti í háum gæðaflokki
(“Hilton beef”) - reglugerð (EBE) nr. 1430/79 - 13. gr. - ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar um að hafna
endurgreiðslu á innflutningsgjöldum - varnarréttur - greinileg mistök við mat).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 17. febrúar 1998 í máli T-105/96: Pharos SA gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (reglugerð (EBE) nr. 2377/90 - somatosalm fært inn í skrána yfir
efni sem hámarksmagn varnarefnaleifa gildir ekki um - mál vegna vanrækslu á aðgerð - skaðabótamál).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 17. febrúar 1998 í máli T-107/96: Pantochim SA gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (ríkisaðstoð - málshöfðun vegna aðgerðarleysis - engin þörf á
úrskurði - skaðabótamál - krafa um fyrirmæli sem fyrirskipa aðildarríki að breyta skilyrðum fyrir aðstoð
sem þegar hefur verið samþykkt - valdsvið framkvæmdastjórnarinnar).

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 16. febrúar 1998 í máli T-182/97: Smanor SA o.fl. gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (synjun um að hefja formlega rannsókn vegna brots á sáttmálanum
- aðgerð til ógildingar - mál ekki dómtækt).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 18. febrúar 1998 í máli T-189/97: Comité d’Entreprise de la
Société Française de Production o.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (ríkisaðstoð - yfirlýsing
um að aðstoð samrýmist sameiginlega markaðinum - aðgerð til ógildingar - fagsamtök og vinnuráð -
frávísun).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 13. febrúar 1998 í máli T-275/97: Guérin Automobiles EURL
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (aðgerð til ógildingar - frestur til að höfða mál - frávísun).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 13. febrúar 1998 í máli T-276/97: Guérin Automobiles EURL
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (samkeppni - málshöfðun til ógildingar - frestur til að höfða
mál - frávísun).

Mál T-292/97: Mál höfðað þann 14. nóvember 1997 af AssiDöman Kraft Products AB og sex öðrum
sænskum trjákvoðuframleiðendum gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-23/98: Mál höfðað þann 26. janúar 1998 af Musso Amedeo gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna .

Mál T-32/98: Mál höfðað þann 24. febrúar 1998 af hollensku Antillaeyjum gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna .

Mál T-33/98: Mál höfðað þann 23. febrúar 1998 af Petrotub S.A. gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-34/98: Mál höfðað þann 23. febrúar 1998 af Republica S.A. gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-37/98: Mál höfðað þann 2. mars 1998 af Foreign Trade Association (FTA), Hypermarché Auchan
S.A., Karstadt Aktiengesellschaft, Kaufhof Warenhaus AG, La Blanche Porte, Otto Versand GmbH &
Co, Quelle Schickedanz AG & Co og Textilimportörerna gegn ráði Evrópusambandsins.

(1) Sjá Stjtíð. EB nr. C 113, 11. 4. 1998.
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Mál T-191/93 tekið af málaskrá: Albrecht Graf Brockdorff-Ahlefeldt gegn ráði Evrópusambandsins.

Sameinuð mál T-207/93 og T-224/93 tekin af málaskrá: Hans-Erdmann von Flotow og Gunda Bergmann
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-78/94 tekið af málaskrá: Hermann Cordes gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-192/95 tekið af málaskrá: Hitachi Ltd., Matsushita Electronics Corporation, Mitsubishi Electric
Corporation, NEC Corporation, Oki Electric Industry Co. Ltd., Sanyo Electric Co. Ltd., Sharp Corpo-
ration og Toshiba Corporation gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-215/95 tekið af málaskrá: Telecom Italia SpA gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-197/96 tekið af málaskrá: Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano og Latteria Sociale
Spadarotta soc. coop. arl gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-193/97 tekið af málaskrá: Heinrich Mehlhop gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-245/97 tekið af málaskrá: Kaufhaus Warenhaus AG gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-265/97 tekið af málaskrá: Toscanahérað gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.
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