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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens
artikkel 61 og protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings-

og domstolsavtalen

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse

Dato for vedtaket: 10. mai 1995

EFTA-stat: Norge

Støttens nr.: 95-001

Tittel: Støtte til audiovisuell produksjon forvaltet
av Audiovisuelt produksjonsfond

Formål: Kulturstøtte til kvalitetsproduksjon av
spillefilmer

Juridisk grunnlag: - Stortingsresolusjon nr. 1 (1993-94)
- Kulturdepartementets forskrift av

8. november 1994 for Audiovisuelt
produksjonsfond

- Kulturdepartementets retningslinjer for
støtte til film- og fjernsynsproduksjon
av 9. november 1994

Støtteintensitet: Opptil 100 % av prosjektets støtte-
berettigede kostnader

Støttebeløp: Bevilgning for 1995: NOK 48 millioner

Varighet: Ubestemt

Vilkår: Forenklet årlig rapport

Dato for vedtaket: 24. mai 1995

EFTA-stat: Norge

Støttens nr.: 95-003 (tidl. 93-141)

Tittel: Utviklingstilskudd forvaltet av Statens
nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

Formål: - Støtte til små og mellomstore bedrifter
(SMB) med sikte på konsulentbistand,
opplæring og kunnskapsformidling

- Støtte til investeringer i anvendt
forskning og utvikling

Juridisk grunnlag: - Lov om SND av 3. juli 1992 nr. 97
- Vedtekter for SND av 4. januar 1993
- Statsbudsjettets kapittel 2420 post 50,

utviklingstilskudd

Støtteintensitet: - 50 % av kostnadene i tilknytning til
konsulentbistand, opplæring og
kunnskapsformidling

- 25 % (35 % for SMB) av kostnadene i
tilknytning til investeringer i anvendt
forskning og utvikling

Budsjett: Bevilgning for 1995: NOK 194 mill.

Varighet: Ubestemt

Vilkår: Forenklet årlig rapport

95/EØS/24/01
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

95/EØS/24/02Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.551 - ATR/BAe)

1. Kommisjonen mottok 21.6.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene British Aerospace plc (BAe),
Aerospatiale SNI (Aerospatiale) og Finmeccanica SpA (Alenia) overtar felles kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- BAe: militær og sivil romfartsindustri,

- Aerospatiale: militær og sivil romfartsindustri,

- Finmeccanica: militær og sivil romfartsindustri (gjennom sin Alenia-divisjon), energi, trans-
port, automasjon.

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 162 av 28.6.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.551 - ATR/BAe, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.603 - Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox)

1. Kommisjonen mottok 23.6.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Crown Cork & Seal Company Inc. (Crown)
overtar full kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
CarnaudMetalbox S.A. (CMB), ved kjøp av aksjer tidligere eid av Compagnie Générale d’Industrie
et de Participations (CGIP), som en del av et fransk offentlig ombyttingstilbud.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Crown: emballasje, herunder næringsmiddelkonserver og aerosolbokser, deler til
drikkevarebokser, metallkapsler, flaskekorker av plast og aluminium, PET-flasker,

95/EØS/24/03

(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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- CMB: emballasje, herunder næringsmiddelkonserver og aerosolbokser, deler til drikke-
varebokser, flaskekorker av plast og aluminium, PET-flasker.

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 162 av 28.6.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.603 - Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.606 - Generali/Comit (Previnet))

1. Kommisjonen mottok 26.6.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Assicurazioni Generali SpA
(Generali) og Banca Commerciale Italiana SpA (Comit) overtar felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det nyopprettede foretaket Previnet - Servizi per
la Previdenza Spa.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Generali: forsikring og gjenforsikring,

- Comit: bankvirksomhet og finansielle tjenester,

- Previnet: administrative tjenester for pensjonsfond.

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 169 av 5.7.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.606 - Generali/Comit (Previnet), til følgende adresse:

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

95/EØS/24/04

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.611 - Dresdner Bank/Kleinwort Benson)

1. Kommisjonen mottok 29.6.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/
89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Dresdner Bank AG overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Kleinwort Benson Group plc,
gjennom et offentlig overtakelsestilbud.

2. Den aktuelle økonomiske sektor er investerings- og bankvirksomhet og finansielle tjenester.

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

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 170 av 6.7.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.611 - Dresdner Bank/Kleinwort Benson, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.612 - RWE-DEA/Enichem Augusta)

1. Det tyske foretaket RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mineralöl und Chemie (som kontrolleres av
RWE AG) ga 23.6.1995 melding til Kommisjonen i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, som innebærer at foretaket overtar full
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Enichem Augusta, ved
kjøp av aksjer. Transaksjonen ble opprinnelig meldt 19.5.1995 og senere tilbakekalt.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- RWE-DEA: leting etter og produksjon av olje og naturgass, levering, foredling og produksjon
av mineraloljer, produksjon av petrokjemikalier og kjemikalier,

- Enichem Augusta: produksjon av bestanddeler og mellomprodukter til rengjørings-
middelindustrien.

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.

95/EØS/24/06

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



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende6.7.1995 Nr.24/05

95/EØS/24/07

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 168 av 4.7.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.612 - RWE-DEA/Enichem Augusta, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.613 - Jefferson Smurfit Group plc/Munksjö AB)

1. Kommisjonen mottok 28.6.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Jefferson Smurfit Group plc
kjøper 29,04 % av aksjene i Munksjö AB og dermed overtar kontroll over Munksjö AB som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b).

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Jefferson Smurfit Group plc: papir, papp, emballasjeprodukter og avispapir,

- Munksjö AB: papir og papirprodukter.

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 169 av 5.7.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.613 - Jefferson Smurfit Group plc/Munksjö AB, 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.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 6.7.1995

 00

Nr.24/

95/EØS/24/08

06

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.616 - Swissair/Sabena)

1. Kommisjonen mottok 23.6.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Swissair og den belgiske stat
overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket
Sabena, ved kjøp av verdipapirer og gjennom avtale.

Den meldte transaksjonen omfatter en rekke modifikasjoner av den opprinnelige planen om
foretakssammenslutning, som ble meldt til Kommisjonen 12.5.1995 (IV/M.562) og tilbakekalt
20.6.1995. I samsvar med denne planen inngår belgiske og sveitsiske myndigheter forpliktelser
særlig med hensyn til tilgang til lufttransportruter mellom Belgia og Sveits. Swissair og Sabena
inngår forpliktelser med hensyn til tilgang til tidsluker ved belgiske og sveitsiske lufthavner,
billettsamarbeid og deltakelse i Sabenas og Swissairs bonusprogrammer for faste kunder for
nyinntredere på disse rutene. Swissair forplikter seg videre til å treffe de nødvendige tiltak for å
gjøre slutt på samarbeidet med SAS i forbindelse med den såkalte European Quality Alliance.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Swissair: lufttransport og tilknyttet virksomhet,

- Sabena: lufttransport og tilknyttet virksomhet.

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 165 av 1.7.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.616 - Swissair/Sabena, til følgende adresse:

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

Melding om en avtale om en strategisk allianse i fjernsyns-
sektoren

(Sak nr. IV/35.328 Canal+/Bertelsmann)

Canal+ S.A. (Canal+) og Bertelsmann AG (Bertelsmann) ga 9. desember 1994 melding til Kommisjonen
i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(2) om en avtale om en strategisk allianse (heretter kalt
avtalen), som tar sikte på å gjøre det mulig for partene å opprette kanaler og tjenester for betalings-TV
basert på digitalfjernsyn i flere land, i et større omfang og raskere enn det som ellers ville ha vært
tilfellet, og å styrke europeiske kringkastingsselskaper i en situasjon der de møter stadig sterkere
konkurranse fra store, ressurssterke amerikanske underholdningsgrupper.

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

95/EØS/24/09

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

(2) EFT nr. 13 av 21.1.1962, s. 204.
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Vedtak om at en meldt transaksjon ikke kommer inn under
forordningen om foretakssammenslutninger

(Sak nr. IV/M.588 - Ingersoll-Rand/Clark Equipment)

Kommisjonen besluttet 15.5.1995 at den meldte transaksjonen i ovennevnte sak ikke kommer inn under
virkeområdet for forordningen om foretakssammenslutninger fordi den ikke oppfyller terskelverdiene
fastsatt i forordningens artikkel 1 nr. 2. 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 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.570 - TBT Communication AB/
British Telecommunications/Teledanmark/Telenor)

Kommisjonen vedtok 24.4.1995 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 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til avtalen. Merknadene
vil være underlagt taushetsplikt i samsvar med artikkel 20 i forordning nr. 17/62. Merknadene må være
Kommisjonen i hende innen 20 dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 168 av 4.7.1995.
Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 04) eller med post, med referanse
IV/35.328 Canal+/Bertelsmann, til følgende adresse:

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

95/EØS/24/10

95/EØS/24/11
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Melding til leserne om opprettelse av det europeiske
EEIG-nettet (REGIE)

Den europeiske økonomiske interessegruppe (EEIG) har i de senere årene hatt en rask vekst, som først
og fremst skyldes at foretak søker samarbeid over landegrensene. Ettersom Europakommisjonen ofte
ble anmodet om å skaffe opplysninger om denne rettslige ordningen, som fremdeles er lite kjent i
enkelte medlemsstater, innså den at foretak hadde et reelt behov for støtte på dette området. For å innfri
disse forventninger er Kommisjonen i ferd med å etablere “det europeiske EEIG-nettet”, kalt REGIE,
der alle interesserte parter innbys til å delta. Med sikte på opprettelsen av dette nettet har Kommisjonen
utarbeidet et spørreskjema rettet mot EEIGer og andre som er interessert i denne form for sammenslutning.
De som besvarer spørreskjemaet, vil bli innbudt til en konferanse som er planlagt på slutten av 1995
eller begynnelsen av 1996, noe som vil gjøre det mulig å opprette direkte kontakt mellom representanter
for eksisterende EEIGer og interesserte parter som ennå ikke har hatt mulighet til å møtes på
fellesskapsplan. Disse kontakter vil framskynde opprettelsen av nettet (se EFT nr. C 146 av 13.6. 1995
for nærmere opplysninger).

Spørreskjemaet kan skaffes ved henvendelse til Kommisjonen:

Secretariat of Mr Reinhard Schulte-Braucks,
DG XXIII/A/1
200, rue de la Loi (AN80)
B-1049 Brussel
Faksnr.: +32 2 295 97 84

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.574 - Saudi Aramco/MOH)

Kommisjonen vedtok 23.5.1995 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 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.576 - Ferruzzi Finanziaria/Fondiaria)

Kommisjonen vedtok 9.6.1995 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 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

95/EØS/24/13

95/EØS/24/14

(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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Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent støtteordningen meldt av belgiske myndigheter i forbindelse med tiltak til
fremme av fiskeri- og akvakulturnæringen i Flandern, statsstøttenr. 394/94 (se EFT nr. C 149 av 16.6.1995
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen meldt av franske myndigheter med sikte på permanent opplag
av fiskefartøyer, statsstøttenr. 157/95 (se EFT nr. C 149 av 16.6.1995 for nærmere opplysninger).

Statsstøtte
Sak nr. C 1/95 (NN 144/94)

Spania

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten gitt av spanske myndigheter til Suzuki-Santana Motor S.A., beregnet på denne bilprodusentens
fabrikk i Linares (Andalucia) (se EFT nr. C 144 av 10.6.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til den aktuelle støtten innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort, til:

Commission of the European Communities
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel.

Merknadene vil bli oversendt til Spania.

Statsstøtte
Sak nr. C 51/94

Frankrike

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten som Frankrike har til hensikt å gi på området biodrivstoff (se EFT nr. C 143 av 9.6.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til den aktuelle støtten innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort, til:

Commission of the European Communities
200, Rue de la Loi
B-1049 Brussel.

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike.

Statsstøtte
Sak nr. C 65/91 (ex N 614/91)

Italia

Kommisjonen har vedtatt å avslutte saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte tildelt av Sardinia (Italia) i fiskerisektoren. I vedtaket erklæres støtten på LIT 314
millioner som ble tildelt av Sardinia i 1991 og 1992 i henhold til regionallov nr. 25 av 22. juli 1991 om
midlertidig tilbaketrekking av fiskefartøyer, for å være ulovlig og uforenlig med det felles marked (se
EFT nr. L 126 av 9.6.1995 for nærmere opplysninger).

95/EØS/24/16

95/EØS/24/17

95/EØS/24/18
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Innbydelser til innsending av forslag

Kommisjonen har offentliggjort innbydelsene til innsending av forslag nevnt nedenfor i EFT nr. C 148
av 15.6.1995. Se nevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger og frister.

Innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning, teknologisk utvikling og
demonstrasjon på området miljø og klima (1994-1998).

Innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning og teknologisk utvikling,
herunder demonstrasjon, på området informasjonsteknologi.

Innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning, teknologisk utvikling og
demonstrasjon på området landbruk og fiske (herunder landbruksbasert industri,
næringsmiddelteknologi, skogbruk, akvakultur og distriktsutvikling) (FAIR) (1994-1998).

Innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for spredning og maksimal utnytting av
resultater fra forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon (1994-1998).

Innbydelse til å melde sin interesse for å opprette en liste over personer eller organisasjoner som
skal bistå Kommisjonen på områder i tilknytning til fellesskapsprogrammet for målrettet
sosioøkonomisk forskning (TSER).

Multimedia undervisningsprogramvare:
Innbydelse til å melde sin interesse.

Innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for forskning, teknologisk utvikling og
demonstrasjon på området opplæring av og mobilitet for forskere (1994-1998).

Offentliggjøring av enkelte medlemsstaters vedtak om å utstede
eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning

(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper

Enkelte medlemsstaters vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser henhold til artikkel 13 nr. 4 i
forordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper(1), i kategori A (uten begrensningen i
artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92) og/eller kategori B (med begrensningen i artikkel 5
nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92) er offentliggjort i EFT nr. C 156 av 22.6.1994.

Hellas har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A og ett i kategori B, og har tilbakekalt lisensen
til ett luftfartsselskap i kategori A.

Danmark har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A.

Spania har utstedt lisens til to luftfartsselskaper i kategori A og ett i kategori B.

Kommisjonskunngjøring om forlenget anvendelse av reglene om
støtte til industrien for produksjon av syntetiske fibre

Kommisjonen har i EFT nr. C 142 av 8.6.1995 offentliggjort en kunngjøring om forlenget anvendelse
av reglene om støtte til industrien for produksjon av syntetiske fibre. Gyldighetsperioden for reglene om
støtte til industrien for produksjon av syntetiske fibre(2) forlenges til 31.3.1996 (se ovennevnte EF-
Tidende for nærmere opplysninger).

95/EØS/24/19

95/EØS/24/20

95/EØS/24/21
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(1) EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 1.

(2) EFT nr. C 346 av 30.12.1992 og EFT nr. C 224 av 12.8.1994.
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Kommisjonsmelding om tilbakebetaling av støtte tildelt i strid
med reglene i traktatens artikkel 93 nr. 3

Kommisjonen finner at det i enkelte tilfeller ikke er tilstrekkelig å kreve midlertidig stans i utbetalingen
av støtte som er ulovlig tildelt. En slik beslutning vil ikke alltid veie opp for de overtredelser av
saksbehandlingsreglene som har funnet sted, særlig når hele eller deler av støtten allerede er utbetalt.
Kommisjonen har til hensikt å utøve sin myndighet når det måtte være nødvendig for å sikre at EF-
traktatens artikkel 93 virker som forutsatt (se EFT nr. C av 1995 for nærmere opplysninger).

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 5.6. - 9.6.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kode Katalognr.     Tittel Vedtatt av OversendtAntall
Kommi- Rådet sider
sjonen

COM(95)259 CB-CO-95-277-EN-C(1)

COM(95)239 CB-CO-95-260-EN-C

COM(95)254 CB-CO-95-275-EN-C

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om endring av rådsdirektiv
79/581/EØF om forbrukervern ved
angivelse av priser på næringsmidler,
endret ved rådsdirektiv 88/315/EØF og
rådsdirektiv 88/314/EØF EØF om
forbrukervern ved angivelse av priser på
varer som ikke er næringsmidler

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
rådsdirektiv 77/93/EØF om
beskyttelsestiltak mot innføring og
spredning til Fellesskapet av organismer
som er skadelige for planter eller
planteprodukter

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
rådsdirektiv 90/675/EØF om fastsettelse av
prinsippene for organiseringen av
veterinærkontroller på varer som innføres
til Fellesskapet fra tredjestater

7.6.1995 7.6.1995 10

7.6.1995 9.6.1995 6

8.6.1995 9.6.1995 6

95/EØS/24/22

95/EØS/24/23

11

(1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.
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Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

95/EØS/24/24Informasjonsrutine - 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.

95-0130-D

95-0131-NL

95-0132-GR

95-0133-NL

95-134-B

95-0135-UK

95-0136-UK

95-0137-D

95-0138-NL

95-0139-NL

(3) (4)

Typegodkjenningsforskrift BAPT 221 ZV MUE 1A-B-C
for terminalutstyr tilsluttet enpolede overføringsveier med
analoge grensesnitt og et frekvensområde på mellom 300
Hz og 3400 Hz (overføringsveier med egenskaper i samsvar
med CCITT-rekommandasjon M 1040, M.1025 og
M.1020)

Kongelig resolusjon om oppheving av forskrift av 16.
oktober 1993

Endring av bestemmelsene i presidentforskrift 259-1981
med tittelen “innkvartering av kaptein og mannskap i den
greske handelsflåte” (A72)

Samsvarsspesifikasjon for utstyr beregnet på tilslutning til
det nederlandske tjenesteintegrerte digitale telenettet med
hensyn til T 17-07 Euro-ISDN D-kanal packet mode barer
services (D-PMBS)

Kongelig resolusjon om medisinske premikser og
medisinfôr

Utkast til forskrifter om tråsykler (sikkerhet) av 1995

Utkast til forskrifter om tråsykler (konstruksjon og bruk)
(endring) av 1995

Forslag til forskrift om ikrafttredelse - utgave av mars 1995
- med hensyn til DIN-11 622-1 til -4 - ensilasjesiloer og
lagertanker til flytende gjødsel - utgave av juli 1994

Endringsforskrift V om forskrift om handelsstandarder for
slaktedyr av fjørfe - markedsrådet for fjørfehandel og
industri (B.P.I.)

Endringsforskrift IV om forskrift om handelsstandarder for
slaktedyr av fjørfe

24.7.1995

24.7.1995

15.9.1995

24.7.1995

27.7.1995

26.7.1995

26.7.1995

28.7.1995

26.7.1995

26.7.1995

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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