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95/EØS/6/01

Et søksmål mot EFTAs overvåkningsorgan og Kongeriket Sverige
ble anlagt ved EFTA-domstolen 3. juni 1994 av Reinhard
Helmers, bosatt i Lund, Sverige.

Saksøkeren krever at domstolen skal

(1) pålegge den svenske regjering å

(a) bringe sin forskjellsbehandling av saksøkeren til
opphør,

(b) gjeninnsette saksøkeren i hans opprinnelige stilling ved
universitetet i Lund,

(c) betale saksøkeren oppsamlet erstatning i samsvar med
en tariffavtale,

(d) betale de aktuelle trygde- og pensjonsavgifter, og

I sak E-6/94: Reinhard Helmers mot EFTAs overvåkningsorgan
og Kongeriket Sverige - begjæring om en beslutning der EFTAs
overvåkningsorgan pålegges å gjøre vedtak i forbindelse med den
svenske regjerings angivelige brudd på EØS-avtalen - har
domstolen, sammensatt av Leif Sevón, president (saks-
forberedende dommer), Björn Haug og Kurt Herndl, dommere,

(e) betale rente i samsvar med den svenske rentelov,

(2) fastslå at EFTAs overvåkningsorgan har overtrådt artikkel
37, annet og tredje ledd, i avtalen mellom EFTA-statene
om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol,
ved å unnlate å uttale seg om saksøkerens klage innen to
måneder etter at den ble oversendt Overvåkningsorganet,

(3) erklære ugyldig vedtaket i EFTAs overvåkningsorgan av
20. juli 1994 om å avslutte saksøkerens sak mot den svenske
regjering vedrørende uberettiget forskjellsbehandling fordi
saken ikke omfattes av Overvåkningsorganets overvåk-
ningsplikt, i samsvar med artikkel 36 fjerde ledd i avtalen
mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåk-
ningsorgan og en domstol.

DOMSTOLENS BESLUTNING
av 25. november 1994

i sak E-6/94: Reinhard Helmers mot EFTAs overvåkningsorgan og
Kongeriket Sverige

(Saksbehandling - spørsmål om hvorvidt saken kan tas under realitetsbehandling)

Heikki Kanninen, assisterende justissekretær, 25. november 1994
truffet beslutning med følgende slutning:

1. begjæringen avvises,

2. saken skal avskrives i Domstolens register.

Søksmål anlagt 13. juni 1994 av Reinhard Helmers mot EFTAs
overvåkningsorgan og Kongeriket Sverige

(Sak E-6/94)

EFTA-ORGANER
 EFTA-DOMSTOLEN

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s.
13.
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ENDRINGER I EFTA-DOMSTOLENS
RETTERGANGSORDNING

vedtatt 9. januar 1995(*)

EFTA-DOMSTOLEN,

SOM VISER TIL avtalen om overgangsordninger for en periode
etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den europeiske union,
undertegnet i Brussel 28. september 1994, særlig artikkel 6
bokstav c),

SOM TAR I BETRAKTNING at artikkel 6 bokstav c) i nevnte
avtale oppfordrer domstolen til å forkorte fristene for
rettergangsskritt og at artikkel 7 i nevnte avtale fastsetter at
domstolen skal avslutte alle saker under behandling innen seks
måneder etter tiltredelsen,

TREFFER FØLGENDE BESLUTNING:

Artikkel 1
ENDRINGER

1. Artikkel 64 første ledd skal lyde:
«Dersom domstolen har unnlatt å treffe avgjørelse om et
bestemt punkt i påstandene eller om saksomkostningene,
kan hver av partene innen to uker etter forkynnelsen
fremsette begjæring om at domstolen supplerer dommen.»

2. Artikkel 89 nr. 1 første ledd skal lyde:
«En begjæring om intervensjon må fremsettes innen en
måned etter offentliggjøringen av meldingen  omhandlet i
artikkel 14 nr. 6. En begjæring etter vedtektenes artikkel
36 første ledd må imidlertid fremsettes innen en måned
etter underretningen  foretatt i henhold til vedtektenes
artikkel 20.»

3. Artikkel 91 nr. 1 tredje ledd skal lyde:
«Har dommen vært offentliggjort i EØS-avsnittet av og
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende, må
begjæringen inngis innen en måned etter offentlig-
gjøringen.»

4. Artikkel 92 skal lyde:
«En begjæring om gjenopptakelse av en dom må fremsettes
innen en måned etter den dag da den som fremsetter
begjæringen, har fått kjennskap til de omstendigheter som
begjæringen bygger på.»

Artikkel 2
SLUTTBESTEMMELSER

1. Denne beslutning gjelder for saker som behandles av
domstolen i henhold til avtalen om overgangsordninger for
en periode etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den
europeiske union, herunder saker som omfattes av artikkel
1 nr. 2 første ledd i nevnte avtale.

2. Denne beslutning trer i kraft den dag Østerrike, Finland og
Sverige tiltrer Den europeiske union, forutsatt at ovennevnte
avtale om overgangsordninger får rettsvirkning. Den gjelder
for frister som begynner å løpe etter ikrafttredelsen av denne
beslutning.

3. Denne beslutning, som  har gyldighet på engelsk, skal
offentliggjøres i EØS-avsnittet av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

4. Domstolen skal utarbeide offisielle oversettelser av
beslutningen til finsk, tysk, islandsk, norsk og svensk.

I forbindelse med beslutningen om å endre rettergangsordningen
har domstolen vedtatt følgende:

ERKLÆRING

Domstolen vil i enkeltsaker utøve den kompetanse som den er
tillagt i rettergangsordningen til å fastsette og forkorte frister for
rettergangsskritt, på en måte som tar behørig hensyn til de berørte
parters grunnleggende rettigheter i forbindelse med rettergangen,
samt til den omstendighet at domstolen i sin nåværende form har
en begrenset levetid slik den er fastsatt i avtalen om
overgangsordninger for en periode etter enkelte EFTA-staters
tiltredelse til Den europeiske union.

(*) Rettergangsordningen ble vedtatt av EFTA-domstolen 4. januar og 1.
februar 1994 og er godkjent av EFTA-statene.

95/EØS/6/02
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.561 - Securicor Datatrak)

1. Kommisjonen mottok 17.2.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Securicor International Lim-
ited (“Securicor International”), Securicor Datatrak Limited (“Securicor Datatrak”), som begge
tilhører Securicor Group plc, Centraal Beheer Pensioenverzekering N.V. (“Centraal Beheer”),
som tilhører Achmea-gruppen, og Parcom Service BV (“Parcom”), som tilhører ING-gruppen,
overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet
foretak som utgjør et fellesforetak, og som skal utføre tjenester i forbindelse med oppsporing av
kjøretøyer i Nederland.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Securicor International: produksjon, salg, installasjon og vedlikehold av kommuni-
kasjonssystemer, elektronisk overvåkning og alarmsystemer, sikkerhetstjenester og transport-
og posttjenester,

- Securicor Datatrak: installasjon og drift av systemer for oppsporing av kjøretøyer,

- Centraal Beheer: pensjoner, forsikring,

- Parcom: investeringsselskap.

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

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 48
av 25.2.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.561 - Securicor Datatrak, til følgende adresse:

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

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

95/EØS/6/03
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(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.533 - TWD/Akzo-Kuagtextil)

Kommisjonen vedtok 10.2.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr.: +32 2 296 43 01

95/EØS/6/05

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.563 - British Steel/UES)

1. Kommisjonen mottok 16.2.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(2) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket British Steel plc overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele UES Holdings Ltd, ved kjøp
av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- British Steel plc: produksjon og lagring av stålprodukter,

- UES Holdings Ltd: produksjon av bygningsstål og smidde stålprodukter, lagring av
stålprodukter.

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

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 48
av 25.2.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.563 - British Steel/UES, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
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95/EØS/6/06Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

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

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

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

22.3.1995

4.4.1995

22.3.1995

4.4.1995

4.4.1995

4.4.1995

4.4.1995

4.4.1995

11.4.1995

94-0380-E

94-0881-E

94-0382-GR

94-0383-D

94-0384-D

94-0385-UK

94-0386-DK

94-0388-UK

94-0389-NL

(3) (4)

Utkast til forskrift om fritidsbåter

Utkast til kongelig resolusjon om fastsettelse av krav til
tekniske egenskaper, medisinsk utstyr og bemanning av
kjøretøyer som anvendes til persontransport på vei til
medisinske formål, i henhold til bestemmelsene i artikkel
134 nr. 1 i forskriften i henhold til loven om landtransport

Departemental beslutning om “fastsettelse av en metode
for måling av tillatte nivåer av karbonmonoksid (CO) og
andre hydrokarboner (HC) i avgasser fra bensin- eller
gassdrevne veigående kjøretøyer”

Tekniske leveringsvilkår for prefabrikerte deler til
beskyttelsesvegger av betong (TL-BSWF 95)

Annen forskrift om endringer til forskriften om små ovner

Forskrift om private jernbaneoverganger (skilt og grinder)

Miljøverministerens utkast til forskrift om ikrafttredelse
av kapittel 3 og opphevelse av kapittel 2 i forskrift nr. 611
av 4. juli 1994 om regulering av ferdsel med jetski o.l.

Fastsettelse av grunnleggende krav i henhold til § 22 nr. 6
ved tilslutning av terminalutstyr til ETACS (Extended
Total Access Communications System)

Forskrift om gjennomføring av resolusjon om
byggematerialer

Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4), er av den mening at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk
forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til
Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor
tredjemann etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at
partene i en tvist har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske
forskrifter det ikke er gitt melding om som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.
(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4) Ingen stillstandperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.
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