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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

STATSSTØTTE
(95-002 - Norge)

Kunngjøring fra EFTAs overvåkningsorgan i  henhold til overvåknings- og domstolsavtalens
protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 til de øvrige EFTA-stater, EFs medlemsstater og interesserte parter
om statsstøtte som Norge har til hensikt å gi i form av et fritak, med hensyn til glassemballasje, for
grunnavgiften på engangsemballasje for drikkevarer

EFTAs overvåkningsorgan har ved vedtak 40/94/COL av 13. april 1994, hvis hovedinnhold er gjengitt
nedenfor, innledet saksbehandlingen fastsatt i protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i overvåknings- og
domstolsavtalen. Den norske regjering er underrettet ved en kopi av vedtaket.

“I. DE FAKTISKE FORHOLD

1. Meldingen

Den norske regjering har ved brev av 20. januar 1995, mottatt ved EFTAs overvåkningsorgan 24. januar
(ref. 95-512 A), gitt melding i samsvar med protokoll 3 artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen
om et planlagt fritak, med hensyn til glassemballasje, for grunnavgiften på engangsemballasje for
drikkevarer. Ved brev av 3. februar 1995 (ref. 95-573 D) anmodet EFTAs overvåkningsorgan om
tilleggsopplysninger fra den norske regjering. Disse opplysningene ble oversendt Overvåkningsorganet
per faks (ref. 95-979 A), datert 15. februar 1995 og mottatt 16. februar 1996.

2. Støttetiltakets innhold og formål

Den norske regjering har framlagt forslag om å frita inneremballasje av glass for en indirekte avgift på
engangsbeholdere for drikkevarer. Avgiftsnivået er for tiden NOK 0,70 per enhet inneremballasje. Selv
om avgiftsfritaket vil gjelde likt for alle glassbeholdere, enten de er norskproduserte eller importerte, er
formålet med støtten først og fremst sektorbestemt, dvs. beregnet på å sikre fortsatt drift ved PLM Moss
Glassverk A/S. Eieren av PLM Moss Glassverk A/S hadde opprinnelig besluttet å stanse produksjonen
i Norge på grunn av manglende lønnsomhet.

Ifølge norske myndigheter har strukturen på norske miljøavgifter, særlig avgiftene på emballasje for
drikkevarer, sterkt påvirket lønnsomheten ved PLM Moss Glassverk A/S. Norske energiavgifter og
avgifter på emballasje for drikkevarer er ifølge meldingen usedvanlig høye sammenlignet med nivået i
andre EØS-stater.

PLM Moss Glassverk A/S er den viktigste avtakeren av glassavfall som er innsamlet og bearbeidet med
sikte på gjenvinning, og anses derfor av norske myndigheter å være en viktig del i det norske systemet
for gjenvinning av glassavfall. Norske myndigheter understreker at fordi det finnes svært få alternative
markeder for bearbeidet glassavfall, vil det norske systemet for glassgjenvinning være alvorlig truet
dersom PLM-gruppen nedlegger PLM Moss Glassverk A/S.

Norske myndigheter hevder at de uforutsette virkninger som avgiften på engangsemballasje for
drikkevarer, særlig i kombinasjon med andre miljøavgifter, har fått for ett foretak, har gjort det nødvendig
for den norske regjering å treffe mottiltak for å veie opp for disse følgene. Norske myndigheter mener at
støtten er berettiget i henhold til unntakene fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav c), idet det
vises til betydningen av å opprettholde produksjonen av glass i Norge, miljøhensyn i tilknytning til dette
og de følger en eventuell nedlegging av foretaket vil få for sysselsettingen i en region med industriell
tilbakegang.

95/EØS/30/01
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3. PLM Moss Glassverk A/S og markedet for drikkevareemballasje

PLM Moss Glassverk A/S

PLM Moss Glassverk A/S er den eneste produsenten av glassemballasje i Norge. Foretakets
produksjonsanlegg ligger i Moss, som er sete for fylkesadministrasjonen i Østfold fylke, der foretaket er
blant de største arbeidsgiverne. Foretaket er et datterforetak av PLM-gruppen, som har lignende
produksjonsanlegg i Sverige og andre EØS-stater. PLM-gruppen overtok Moss Glassverk(1) A/S etter
at foretaket ble insolvent i 1989. Som følge av virkningen av to miljøavgifter på emballasje for drikkevarer,
andre energi- og miljøavgifter samt redusert etterspørsel etter glassemballasje, har imidlertid det norske
datterforetaket gått med underskudd siden 1992. I 1993 var underskuddet på NOK 10,3 millioner.

PLM Moss Glassverk A/S sysselsetter 285 personer. Produksjonsanlegget består av to smelteovner og
fire sett produksjonsutstyr som kan produsere samtidig langs fem produksjonslinjer. Smelteovnene har
en levetid på åtte år; etter dette må det foretas en fullstendig overhaling. Levetiden utgår i løpet av 1995
for den ene av ovnene og i 1996 for den andre. PLM-gruppen må derfor treffe beslutning om hvorvidt
den 1) skal utbedre ovnen midlertidig, til en kostnad på NOK 20 millioner, eller 2) investere i en ny
smelteovn, til en kostnad på NOK 33 millioner, og foreta nye investeringer i årene som kommer.

Dersom det første alternativet blir valgt, forutsettes det at produksjonen i Norge gradvis vil bli nedlagt
i perioden 1995-98, samtidig som investeringer og produksjon økes ved PLM-gruppens fabrikk i
Limmared i Sverige. Det andre alternativet vil gjøre det mulig å fortsette driften i Norge ut over år 2000.
PLM har imidlertid satt som vilkår for å velge det andre alternativet at driften i Norge kan regnes som
lønnsom. Ifølge norske myndigheter krever det andre alternativet tilstrekkelig etterspørsel etter
engangsemballasje av glass i Norge, noe som bare kan sikres ved å frita glass for grunnavgiften på
engangsemballasje eller gjennom andre tiltak med samme virkning(2).

Opprinnelig besluttet PLM-gruppen 5. desember 1994 gradvis å nedlegge driften ved PLM Moss
Glassverk A/S. Beslutningen ble truffet på grunnlag av kostnadsulempene ved å produsere i Norge på
grunn av høye miljø- og energiavgifter. Etter å ha drøftet saken med norske myndigheter, har imidlertid
PLM-gruppen sagt seg enig i å velge det andre alternativet nevnt ovenfor.

Støtten til Moss Glassverk A/S

Norske myndigheter har, ved å multiplisere antallet engangsbeholdere for drikkevarer av glass produsert
av Moss Glassverk A/S med avgiften per enhet, dvs. NOK 0,70, anslått at et avgiftsfritak for
glassemballasje vil gi PLM Moss Glassverk A/S en økonomisk gevinst på NOK 13 millioner i året.

I 1994 mottok Moss Glassverk A/S et direkte tilskudd på NOK 11 millioner, som ble bevilget av
Stortinget(3) i 1993 innenfor rammen av en midlertidig tilskuddsordning for å sikre innsamling og
gjenvinning av glass i Norge. Norsk Glassgjenvinning A/S(4), som er spesialisert på innsamling og
bearbeiding av glass til ombruk som råmateriale, mottok et tilskudd på NOK 1 millioner under samme
ordning i 1994. Den midlertidige tilskuddsordningen utløp 31. desember 1994.

Produksjonsstatistikk for PLM Moss Glassverk A/S

Produksjonsstatistikken for PLM Moss Glassverk A/S for perioden 1990-94 viser betydelige variasjoner
både med hensyn til verdien og det fysiske volum av foretakets produksjon. Det er imidlertid viktig å
bemerke at enhetsverdien av engangsbeholdere for alkoholfrie drikkevarer, den produktgruppe som
fritaket for grunnavgift forventes å få størst innvirkning på, synes å ha gått vesentlig tilbake i hele
observasjonsperioden.

Markedsstatistikk for drikkevareemballasje i Norge

Det er ikke mulig å skille mellom markedet for drikkevareemballasje og markedet for drikkevarer. På
etterspørselsiden gjør forbrukeren som regel et samtidig valg mellom ulike drikkevarer og ulike typer
emballasje. På tilbudssiden, avhengig av emballasjematerialet, produseres emballasjen ofte samtidig

(1) Grunnlagt 1898.

(2) Punkt 3 i tilleggsopplysningene framlagt av norske myndigheter.

(3) Budsjettinnstilling S II (1993-94), kapittel 1442, post 70.

(4) Heretter kalt NGG.

02



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende17.8.1995 Nr.30/

som drikkevaren produseres og tappes. Glassemballasje må derimot produseres i en egen prosess. Av
denne grunn og av historiske grunner er statistisk materiale med hensyn til glassemballasje lettere
tilgjengelig enn for annet emballasjemateriale.

Norske myndigheter har sendt Overvåkningsorganet et bredt bakgrunnsmateriale om det norske
drikkevare- og emballasjemarkedet. En fullstendig oversikt over markedet for drikkevareemballasje
ville kreve en matrise der hver type drikkevare er fordelt på hver kategori emballasje. En slikt sett
opplysninger er imidlertid ikke tilgjengelig. Tabell 1 og 2 samt produksjonsstatistikken for PLM Moss
Glassverk, som er utledet fra et bredere materiale, viser imidlertid noen av særtrekkene ved det norske
markedet, særlig når de ses i sammenheng med hverandre.

Tabell 1 nedenfor viser grunnstrukturen og utviklingstendensene i markedet for drikkevareemballasje i
Norge. Øl selges enten i ombruksflasker av glass eller på fat. Den eneste typen engangsemballasje som
er i bruk med hensyn til øl er ifølge tabell 1 metallbokser, med en markedsandel på bare 1 %. Plastbeholdere
synes ikke å ha gjort innpass på ølmarkedet.

Med hensyn til alkoholfrie drikkevarer med kullsyre framgår det klart av tabell 1 hvordan
ombruksemballasje av plast har overtatt markedet på bekostning av glassflasker. Markedsandelen for
glassflasker til ombruk har falt fra 88 % i 1990 til 26 % i 1993, mens plastbeholdere har økt sin andel fra
1 % til 73 % i samme periode. Som for øl har metallbokser en markedsandel på 1 %. Med hensyn til
glassemballasje for fruktsafter og andre alkoholfrie drikkevarer uten kullsyre synes markedsandelene å
være relativt stabile, selv om tabell 1 viser at det har vært en svak nedgang for glassbeholdere også i
denne delen av markedet.

Norge hadde i 1990 et samlet forbruk på 222 mill. liter øl, 370 mill. liter alkoholfrie drikkevarer med
kullsyre og 200 mill. liter alkoholfrie drikkevarer uten kullsyre(1).

Tabell 1(2)

Samlet forbruk av øl, alkoholfrie drikkevarer med kullsyre og alkoholfrie drikkevarer
uten kullsyre etter type emballasje i prosent.

1990 1993
Emballasje/
Type drikkevare Øl Alkoholfrie Alkoholfrie Øl Alkoholfrie Alkoholfrie

drikkevarer drikkevarer drikkevarer drikkevarer
med kullsyre uten kullsyre med kullsyre uten kullsyre

Glass
- til ombruk     75 88                -    72               26             -
- til engangsbruk       - -                9      -                 -             7

PET (plast)
- til ombruk       -  1                -      -               73              -
- til engangsbruk       - 10              21      -   -            23

Bokser  1  1               -      1                 1              -

Kartonger       - -              46       -                 -            46

Fat 24  -                -     27  -              -

Beholdere på       -  -              24       - -             24
2,5 og 5,0 liter

I alt    100 100            100    100 100            100

(1) Kilde: PLM Moss Glassverk A/S.

(2) Kilde: PLM Moss Glassverk A/S.
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Handelsstatistikk - glassemballasje for drikkevarer

Tabell 2 nedenfor er utledet fra statistiske opplysninger(1) offentliggjort av Den Norske Emballasje-
forening(2). Klassifiseringssystemet HS har ingen egen identifikasjon for eksport og import av
inneremballasje for drikkevarer av metall eller plast. Slike beholdere er derfor ikke tatt med i tabell 2.
Tabellen viser at det har vært en generell økning i eksporten av glassflasker for alkoholholdige og
alkoholfrie produkter, som bare kan være produsert ved PLM Moss Glassverk A/S. Dette synes å være
i overensstemmelse med en beslutning i PLM-gruppen om å nedlegge et av sine produksjonsanlegg i
Sverige (Hammar) og overføre en del av produksjonen til Norge etter overtakelsen av Moss Glassverk
A/S. Også importen av glassflasker til Norge har økt i samme periode, men her dreier det seg om mindre
volum.

Tabell 2

Import og eksport av emballasje for drikkevarer

HS nr. Beskrivelse 1990 1991 1993

Import Eksport Import Eksport Import Eksport
mill. NOK mill. NOK mill. NOK mill. NOK mill. NOK mill. NOK

Glassemballasje

7001.9001 Flasker til øl og 2,0 23,6 8,1 22,4 7,1 31,5
mineralvann

7001.9002 Flasker til vin, 4,5 0,2 2,9 13,0 2,6 23,7
brennevin og
fruktsaft

7001.9005 Andre flasker 12,1 9,1 14,4 25,6 17,1 6,7

4. Avgifter på emballasje for drikkevarer

En grunnavgift på all engangsemballasje for drikkevarer ble innført 1. januar 1994(3). Avgiften er en
indirekte avgift på NOK 0,70 per enhet. Avgiften er ikke en del av grunnlaget for beregning av
merverdiavgift eller særavgifter på drikkevarer. Avgiften gjelder alle typer engangsbeholdere, uavhengig
av retur- eller gjenvinningsandelen. Engangsemballasje er definert(4) som all emballasje som ikke kan
brukes om igjen til samme formål. Grunnavgiften gjelder engangsemballasje(5) for alle typer drikkevarer
unntatt a) melk og melkeprodukter, b) drikkevarer basert på kaffe, te, kakao og sjokolade, samt
konsentrater av slike produkter, og c) produkter i pulverform.

Grunnavgiften innkreves(6) på produksjons- eller engrosnivå i forbindelse med innkreving av særavgifter
på drikkevarer, i den grad det er praktisk mulig. For norskprodusert glassemballasje innebærer dette at
grunnavgiften betales direkte av PLM Moss Glassverk A/S, mens den for annet norskprodusert
emballasjemateriale normalt betales av drikkevareprodusenten, eller på engrosnivå der dette er mest
hensiktsmessig. Ifølge norske myndigheter kjennetegnes dette systemet av et begrenset antall steder for
avgiftsinnkreving.

(1)  Kilde: NOS Utenrikshandel

(2) Den norske emballasjeforening - Emballasjeindustriens Landsforening (EIL).

(3) St.prp. nr. 1 (1994-95) Skatter og avgifter til statskassen, Grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer

(4) Se § 2 bokstav b) i “Forskrifter om grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer fastsatt av Finansdepartementet
30. desember 1993”.

(5) Ved volum på inntil 4 liter.

(6) Se § 1 i forskriften om grunnavgift på engangsemballasje for drikkevarer av 30. desember 1993, der det vises til
forskriftene om avgift på kullsyreholdige, alkoholfrie drikkevarer fastsatt av Finansdepartementet 9. juli 1987, sist
endret 19. desember 1989, og forskrifter om tilvirkning, innførsel og beskatning av øl av 30. desember 1993, sist endret
22. desember 1994.
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Med hensyn til importerte varer kan grunnavgiften betales av importøren enten når varene klareres av
tollmyndighetene eller når de bringes i omsetning etter å ha vært plassert på distriktslager. Tolldistrikts-
sjefen kan på visse vilkår fastsatt av tolldirektoratet gi en importør tillatelse til å plassere de aktuelle
varene på distriktslager eller å overføre varene til en produsent før det foretas en avgiftsberiktigelse.
Avgiften omfatter ikke emballasje som eksporteres fra Norge.

Den norske regjering har fastsatt en forskrift om retursystemer for emballasje til drikkevarer(1)(2).
Forskriftene får anvendelse på retursystemer for emballasje som brukes ved distribusjon helt fram til
forbruker.

I henhold til § 4 i forskriften nevnt ovenfor kan de enkelte produsenter og importører av drikkevarer
etablere og administrere eller slutte seg til et retursystem for inneremballasje. Statens forurensningstilsyn
avgjør om retursystemet skal godkjennes. Det er en forutsetning for godkjennelse at retursystemet
forventes å oppnå en minimum returandel på 25 %, og at emballasjen går til miljømessig forsvarlig
gjenvinning. Et retursystem basert på energiutnyttelse godkjennes bare dersom ombruk eller
materialgjenvinning ikke er teknisk, miljømessig eller økonomisk forsvarlig. Det kan stilles vilkår for
godkjennelsen. Vedtaket om forventet returandel legges til grunn for fastsettelsen av den aktuelle
miljøavgift på drikkevareemballasje til ombruk/gjenvinning.

En differensiert miljøavgift, som i prinsippet gjelder alle drikkevarebeholdere(3), ble innført 1. juli
1993. Grunnavgiften på engangsbeholdere kommer i tillegg til denne avgiften. Ordningen med
differensierte avgifter på emballasje for drikkevarer erstatter den tidligere avgiften mot forsøpling, som
gjaldt drikkevarebeholdere som ikke inngikk i et gjenvinningssystem, med en full avgiftssats på NOK
3,50(4) per enhet. Beholdere til ombruk var fritatt for avgiften. Den differensierte miljøavgiften innkreves
etter de samme prinsipper som grunnavgiften på engangsemballasje for drikkevarer.

Miljøavgiften differensieres etter gjenvinningsandelen for hver type beholder. Beholdere som ikke inngår
i et gjenvinnings- eller retursystem, eller som har en svært lav gjenvinnings- eller returprosent (under 25
%), belastes med høyeste avgiftssats, mens beholdere med svært høy gjenvinnings- eller returprosent
(over 95 %) overhodet ikke avgiftsbelastes. Ved en gjenvinningsandel på mellom 25 % og 95 %
differensieres satsene etter en lineær skala, der 50 % av avgiftssatsen betales dersom den forventede
retur/gjenvinningsandel er 50 %. Høyeste avgiftssats er for tiden NOK 3,00 per enhet når det gjelder
beholdere for øl, alkoholholdige drikkevarer (vin og brennevin) og alkoholfrie drikkevarer med kullsyre,
og NOK 0,30 per enhet når det gjelder beholdere for alkoholfrie drikkevarer uten kullsyre(5).

5. Det norske systemet for innsamling og gjenvinning av glassavfall

Også innsamling og gjenvinning av glassemballasje er basert på regler fastsatt i forskriften om
retursystemer for emballasje til drikkevarer av 10. desember 1993.

Retursystemet etablert av Norsk Glassgjenvinning A/S (NGG), et foretak spesialisert på innsamling og
bearbeiding av glass til ombruk som råmateriale, er godkjent av Statens forurensningstilsyn i samsvar
med forskriften nevnt ovenfor. Den forventede returandel for NGGs retursystem i 1995 er 65 %. I
tillegg betaler medlemmene av NGG en gjenvinningsavgift per enhet glassemballasje til NGG for å
dekke kostnadene for retursystemet. Dermed betaler medlemmene av NGG for tiden grunnavgiften på
engangsbeholdere for drikkevarer (= NOK 0,70 per enhet), 35 % av miljøavgiften (= NOK 1,05 per
enhet), og gjenvinningsavgiften til NGG.

I tillegg til å administrere et retursystem er NGG også et foretak som bearbeider glassavfall. NGG
kjøper glassavfall fra kommuner der slikt avfall samles inn separat. NGG bearbeider deretter avfallet og
selger det som råmateriale til PLM Moss Glassverk eller andre foretak som bruker glass som råmateriale
i produksjonsprosessen. Fram til slutten av 1994 var PLM den eneste avtakeren av bearbeidet glassavfall
fra NGG, men NGG har nå funnet enkelte andre kjøpere. Det er ingangsatt et prosjekt med hensyn til
mulig bruk av glassavfall som råmateriale i produksjonen av en spesiell betongkvalitet (“glassbetong”).
Dette prosjektet er fortsatt i innledningsfasen, og produksjonen er ennå ikke kommet i gang.

(1) Med drikkevarer forstås flytende drikkevarer, herunder flytende konsentrater beregnet for oppblanding, men ikke
konsentrater i pulverform.

(2) Forskrift fastsatt av miljøverndepartementet 10. desember 1993 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om
produktkontroll, § 4, jf. kgl. res. av 5. august 1977.

(3) Gjenvinning omfatter i henhold til forskriftenes § 3 ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

(4) Kilde: Finansdepartementet.

(5) Inneholder som regel fruktsafter.
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II. VURDERING

Norske myndigheter har ved meldingen av 20. januar 1995 oppfylt sin forpliktelse etter protokoll 3
artikkel 1 nr. 3 i overvåknings- og domstolsavtalen til å gi melding om planer som går ut på å innføre
eller endre statsstøtte.

Ettersom støtten vil bli gitt i form av fritak for en avgift pålagt av den norske regjering, vil den bli gitt av
staten i form av statsmidler. Selv om fritaket for grunnavgiften på engangsemballasje for drikkevarer vil
gjelde likt for både norskproduserte og importerte produkter, og derfor ikke begunstiger den eneste
norske produsenten av glassemballasje, PLM Moss Glassverk A/S, i forhold til andre produsenter av
glassemballasje innenfor EØS, kan det likevel konkluderes med at tiltaket utgjør statsstøtte. Et fritak for
grunnavgiften på engangsemballasje for drikkevarer med hensyn til glassbeholdere vil først og fremst
være til fordel for PLM Moss Glassverk A/S som den dominerende produsenten av glassemballasje for
det norske markedet. Foretaket vil bli fritatt for sin nåværende plikt til å betale grunnavgift på sin
produksjon av engangsemballasje for drikkevarer av glass. De øvrige økonomiske fordeler av
avgiftsfritaket for glassemballasje vil sannsynligvis bli fordelt på et større antall produsenter av
glassemballasje eller andre aktører på drikkevaremarkedet. Ettersom PLM Moss Glassverk A/S står
overfor faktisk og potensiell konkurranse fra nære erstatningsprodukter av annet emballasjemateriale
enn glass innenfor EØS, er det imidlertid fare for at støtten kan vri konkurransen og påvirke samhandelen
på det territorium som omfattes av EØS-avtalen. På denne bakgrunn trekkes den slutning at det planlagte
tiltaket utgjør støtte som definert i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

Det bør derfor vurderes hvorvidt noen av unntaksbestemmelsene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 2 og 3
kommer til anvendelse, slik at støtten kan unntas fra det generelle forbudet mot støtte fastsatt i artikkel
61 nr. 1.

For å kunne omfattes av en av disse unntaksbestemmelsene, må tiltaket ikke være i strid med andre
bestemmelser i EØS-avtalen, særlig bestemmelsene om fritt varebytte.

Den norske differensierte miljøavgiften på gjenvinnbare beholdere skiller mellom beholdere etter graden
av gjenvinning. Når det gjelder grunnavgiften belastes all omsetning av drikkevarer tappet på
engangsbeholdere, uten hensyn til om beholderne gjenvinnes. Den foreliggende statistikk er ikke
tilstrekkelig til at Overvåkningsorganet klart kan fastslå hvorvidt den høyere avgiftsbelastningen for
engangsbeholdere, f.eks. glassflasker, PET-flasker og aluminiumsbokser til engangsbruk, i hovedsak
rammer produkter som ikke er norskproduserte, og hvorvidt beholdere som ikke omfattes av avgiften,
dvs. ombruksbeholdere som f.eks. glassflasker og PET-flasker til ombruk, er den type beholdere som i
hovedsak benyttes til innenlandske produkter. Det kan heller ikke på grunnlag av de tilgjengelige
opplysninger fastslås hva som er årsakene til at grunnavgiften ikke gjelder produkter til ombruk, mens
gjenvinnbare produkter er avgiftspliktige selv når det oppnås en høyest mulig grad av gjenvinning, dvs.
forhold som synes å ha samme miljøvernmessige virkning som benyttelse av emballasje til ombruk.
Avgiftsordningen blir nå undersøkt av Overvåkningsorganets avdelinger med sikte på å avgjøre om den
er i samsvar med EØS-avtalens bestemmelser, særlig artikkel 14.

Forslaget om å frita glass for grunnavgiften vil, med hensyn til grunnavgiften, i tillegg føre til ulik
avgiftsbelastning for gjenvinnbare glassbeholdere sammenlignet med andre beholdere som kan
gjenvinnes, f.eks. beholdere av PET eller aluminium. Dette synes å være motivert av et ønske om å
legge forholdene til rette for et levedyktig system for glassgjenvinning, mens gjenvinning av annet
emballasjemateriale ikke lettes av et tilsvarende avgiftsfritak. Det må derfor antas at et avgiftsfritak for
gjenvinnbare glassbeholdere innebærer ulik beskatning av sammenlignbare produkter. De opplysninger
som Overvåkningsorganet har tilgang til, tyder dessuten på at noen av de produkter som fortsatt vil være
avgiftspliktige, f.eks. aluminiumsbokser, i stor grad brukes til produkter som ikke er norskproduserte,
mens de produkter som fritas for avgiften, enten fordi de er beregnet på ombruk eller på grunn av
avgiftsfritaket for gjenvinnbare glassflasker, ofte benyttes til innenlandske produkter. Ettersom det
planlagte avgiftsfritaket ikke vil motvirke en mulig forskjellsbehandling innebygd i selve avgiften, men
tvert om kan føre til ytterligere forskjellsbehandling som følge av ulik beskatning av sammenlignbare
produkter, samt ved å fremme norskproduserte produkter, kan Overvåkningsorganet, slik saken står i
dag, ikke godkjenne ordningen.

06



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende17.8.1995 Nr.30/

Med hensyn til mulig anvendelse av enkeltunntak ut fra andre hensyn, har Overvåkningsorganet følgende
merknader:

I henhold til artikkel 61 nr. 2 bokstav a) er støtte av sosial karakter som gis de enkelte forbrukere,
forenlig med det felles marked, forutsatt at støtten ytes uten forskjellsbehandling på grunnlag av varenes
opprinnelse. Ettersom avgiftsfritaket ikke har noe sosialt formål, og i prinsippet ikke er ment å støtte
enkelte forbrukere, men snarere et bestemt foretak, får denne bestemmelse ikke anvendelse. Artikkel 61
nr. 2 bokstav b), som omhandler støtte som har til formål å bøte på skader som skyldes naturkatastrofer
eller andre eksepsjonelle hendelser, er åpenbart ikke relevant i det foreliggende tilfelle, og det samme
gjelder for artikkel 61 nr. 2 bokstav c) om støtte til visse områder i Forbundsrepublikken Tyskland.

Artikkel 61 nr. 3 inneholder fire forskjellige unntaksbestemmelser (bokstav a) til d)), som omhandler
tilfeller der støtte kan anses som forenlig med EØS-avtalens virkemåte. Artikkel 61 nr. 3 bokstav b)
gjelder “støtte som har til formål å sikre at et viktig prosjekt av felles europeisk betydning kan realiseres,
eller å bøte på en alvorlig forstyrrelse av økonomien i en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat”, og
artikkel 61 nr. 3 bokstav d) gjelder “andre former for støtte angitt av EØS-komiteen i samsvar med del
VII” i EØS-avtalen. Ingen av disse to bestemmelsene er relevante i det foreliggende tilfelle. Dermed
gjenstår artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og c) som de eneste mulige unntaksbestemmelser.

Av undersøkelsen foretatt av Overvåkningsorganet i forbindelse med dets vedtak av 16. november
1994(1) om virkeområdet for de distriktspolitiske virkemidlene i Norge, framgår det klart at Østfold
fylke, der PLM Moss Glassverk ligger, ikke er berettiget til regionalstøtte i henhold til artikkel 61 nr. 3
bokstav a) som “et område der levestandarden er unormalt lav, eller der det er alvorlig
underbeskjeftigelse”. Østfold er heller ikke omfattet av den delen av virkeområdet for de distriktspolitiske
virkemidlene som er støtteberettiget etter artikkel 61 nr. 3 bokstav c). Med hensyn til støttens regionale
dimensjon viser norske myndigheter til de særlige vanskeligheter Østfold befinner seg i som et område
i industriell tilbakegang. Norske myndigheter har imidlertid ikke fremmet forslag om å endre det norske
kartet over områder som er støtteberettiget etter artikkel 61 nr. 3 bokstav c) for å inkludere Østfold, og
støtten vil heller ikke bli gitt innenfor rammen av en generell regional støtteordning. Det er derfor ikke
relevant å anvende unntaket fastsatt i artikkel 61 nr. 3 bokstav c) for støtte som “har til formål å lette
utviklingen ... på enkelte økonomiske områder, forutsatt at støtten ikke endrer vilkårene for samhandelen
i et omfang som strider mot felles interesser”.

På bakgrunn av de finansielle vanskeligheter som PLM Moss Glassverk A/S står overfor, kunne det
være relevant å undersøke støtten på grunnlag av artikkel 61 nr. 3 bokstav c) som “støtte som har til
formål å lette utviklingen av enkelte næringsgrener... forutsatt at støtten ikke endrer vilkårene for
samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser”, med henvisning til reglene om krisestøtte og
støtte til omstrukturering av foretak i vanskeligheter, fastsatt i kapittel 16(2) i saksbehandlingsregler og
materielle regler på statsstøtteområdet(3), vedtatt av EFTAs overvåkningsorgan 19. januar 1994. Selv
om meldingen omtaler visse omstendigheter som kunne bli tatt i betraktning med hensyn til krisestøtte
og støtte til omstrukturering av foretak i vanskeligheter, er behovet for krisestøtte for midlertidig å
opprettholde foretakets finansielle stilling ikke nevnt i meldingen. Den viser heller ikke til noen
omstruktureringsplan for å gjenopprette foretakets levedyktighet på lang sikt eller andre generelle vilkår
for godkjenning etter reglene om krisestøtte og støtte til omstrukturering av foretak i vanskeligheter
fastsatt i kapittel 16 i retningslinjene om statsstøtte.

Meldingen viser hovedsakelig til hvilke økonomiske følger de to avgiftene på drikkevareemballasje og
andre miljøavgifter innebærer for foretaket. Meldingen understreker også foretakets rolle i det norske
systemet for gjenvinning av glassavfall. Det anses derfor som relevant å undersøke den planlagte støtten
med henblikk på et unntak etter artikkel 61 nr. 3 bokstav c), særlig jamført med reglene om støtte til
miljøvern fastsatt i kapittel 15 i retningslinjene om statsstøtte.

Støtten vil i første rekke bedre de økonomiske resultater i PLM Moss Glassverk A/S og/eller gjøre det
mulig for foretaket å ta en større andel av emballasjemarkedet. Støtten er ikke knyttet til nyinvestering,
opprettelse av arbeidsplasser eller noe annet tidsbegrenset prosjekt, og vil derfor utgjøre driftsstøtte.

(1) EFT nr. C 14 av 19.1 1995, s. 4, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 1/95 av 19.1.1995, s. 1: Støtte nr. 94-045: Kart over
støtteberettigede områder i Norge.

(2) Tilsvarer Fellesskapets retningslinjer om krisestøtte og støtte til omstrukturering av foretak i vanskeligheter, vedtatt
27. juli 1994 (EFT nr. C 368 av 23.12.1994). Kapittel 16 i retningslinjene om statsstøtte ble endret ved vedtak i EFTAs
overvåkningsorgan av 19. oktober 1994 (EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 59 av 31.12.1994, s. 51).

(3) Heretter kalt retningslinjene om statsstøtte.
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I henhold til avsnitt 15.4.3. nr. 1 i retningslinjene om statsstøtte vil EFTAs overvåkningsorgan normalt
ikke godkjenne driftsstøtte som fritar et foretak for kostnader som følger av forurensning eller ulemper
fra foretakets virksomhet. Overvåkningsorganet kan imidlertid gjøre unntak fra dette prinsippet i visse
klart definerte tilfeller. EF-kommisjonen har innrømmet slike unntak på områdene avfallshåndtering og
fritak for miljøavgifter(1). Slike tilfeller vurderes enkeltvis på grunnlag av de strenge kriterier som
gjelder på de to nevnte områder. Disse kriteriene går ut på at støtten bare må kompensere for
produksjonskostnader som kommer i tillegg til vanlige kostnader, og at den bør være midlertidig og i
prinsippet gradvis avtakende, slik at den stimulerer til redusert forurensning eller innføring av mer
effektiv ressursbruk raskere enn det som ellers ville ha vært tilfellet. Videre må støtten ikke være i strid
med de øvrige bestemmelser i EØS-avtalen, særlig bestemmelsene om fritt varebytte og fri bevegelighet
for tjenester.

Av grunnene angitt ovenfor er det imidlertid ikke mulig å fastslå på dette tidspunkt hvorvidt støtten
planlagt av norske myndigheter er i samsvar med reglene om fritt varebytte.

I henhold til avsnitt 15.4.3. nr. 3 kan dessuten et midlertidig fritak for nye miljøavgifter godkjennes når
det er nødvendig for å kompensere for tap i konkurranseevne, særlig på internasjonalt plan.

Den aktuelle avgiften som det foreslås fritak for, synes å ha til formål å redusere bruken av
engangsemballasje av hensyn til miljøet. Produsenter og importører av slik emballasje vil som en
uunngåelig følge av dette bli rammet av avgiften. Moss Glassverk burde dessuten i det minste delvis
være i stand til å kompensere for tapet på markedet for engangsemballasje gjennom økt etterspørsel på
markedet for ombruksemballasje. Videre gjelder avgiften på engangsemballasje av glass for all slik
emballasje, enten den produseres av Moss Glassverk eller importeres til Norge. På den annen side
gjelder avgiften ikke glassemballasje som eksporteres fra Norge. Moss Glassverks internasjonale
konkurranseevne berøres derfor ikke av avgiften på engangsemballasje av glass. Støtten vil dessuten
ikke være midlertidig, ettersom den vil bli gitt for et ubestemt tidsrom. Vilkårene for å innrømme fritak
for miljøavgifter fastsatt i avsnitt 15.4.3. nr. 3 i retningslinjene om statsstøtte synes derfor ikke å være
oppfylt.

Av grunnene angitt ovenfor og på bakgrunn av EØS-avtalens artikkel 61 reiser støtteforslaget tvil med
hensyn til dets forenlighet med EØS-avtalens virkemåte. Overvåkningsorganet har derfor plikt til å
innlede saksbehandlingen fastsatt i protokoll 3 artikkel 1 nr. 2 i overvåknings- og domstolsavtalen med
hensyn til den planlagte ordningen. Norge må ikke sette i verk de planlagte tiltak før denne behandlingen
har ført til et endelig vedtak.”

De øvrige EFTA-stater som er parter i EØS-avtalen, EFs medlemsstater, EF-kommisjonen og interesserte
parter underrettes ved offentliggjøring av denne kunngjøring i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til
De Europeiske Fellesskaps Tidende, og innbys samtidig til å framlegge sine merknader innen en måned
etter dagen for offentliggjøring.

EFTA Surveillance Authority
1-3, rue Marie-Thérèse
B-1040 Brussel

Merknadene vil bli oversendt den norske regjering.

(1) Kommisjonen har godkjent driftsstøtte i form av fritak for miljøavgifter eller i form av direkte tilskudd til produksjon
basert på resirkulerte produkter. Det vises til sak nr. N 684/93 Danmark - system for innsamling og disponering av
brukte dekk, og sak nr. N 509/92 Nederland - tiltak i forbindelse med miljøavgifter (fritak for avgifter på utnytting av
grunnvann). Den har også godkjent fritak for CO2-avgifter for Danmark (sak nr. 4/92 - CO2-avgift og
energiøkonomiseringstiltak) og for Nederland.
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.599 - Noranda Forest/Glunz)

1. Kommisjonen mottok 4.8.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Noranda Forest Inc. og Glunz
AG overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Norbord
Holdings Ltd.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Noranda Forest Inc.: produksjon, distribusjon og salg av skogbruksprodukter,

- Glunz AG: produksjon, distribusjon og salg av tømmerprodukter,

- Norbord Holdings Ltd: produksjon, distribusjon og salg av trebaserte panelprodukter.

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 207 av 12.8.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.599 - Noranda Forest/Glunz, 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.
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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.

Kunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 3 i rådsforordning
(EØF) nr. 3975/87 - Sak nr. IV/35.545 - Lufthansa/SAS

Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa) og Scandinavian Airlines Systems (SAS) framla 11. mai 1995 en
anmodning i henhold til artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 3975/87 om et vedtak om anvendelse av EF-
traktatens artikkel 85 nr. 3 og EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 på allianseavtalen inngått mellom Lufthansa
og SAS 11. mai 1995.

Kommisjonen offentliggjorde 7. juni 1995 et sammendrag av anmodningen i De Europeiske Fellesskaps
Tidende i samsvar med artikkel 5 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 3975/87 (EFT nr. C 141 av 7.6.1995, s. 9),
og det vises til denne offentliggjøringen med hensyn til faktiske opplysninger i saken.

Kommisjonen underrettet partene om at det forelå betydelig tvil som nevnt i artikkel 5 nr. 3 i forordning
nr. 3975/87, med hensyn til om traktatens artikkel 85 nr. 3 får anvendelse. Avtalen vil føre til at
konkurransen på de fleste eller alle flyruter mellom Skandinavia og Tyskland blir vesentlig begrenset.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.611 - Dresdner Bank/Kleinwort Benson)

Kommisjonen vedtok 28.7.1995 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.612 - RWE-DEA/Enichem Augusta)

Kommisjonen vedtok 27.7.1995 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
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Kommisjonsvedtak av 13. juli 1995 om endring av vedtak
94/984/EF om fastsettelse av krav til dyrehelse og hygienesertifikater

for import av ferskt fjørfekjøtt fra visse tredjestater

Kommisjonen har i EFT nr. L av 1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 13. juli 1995 om endring av
vedtak 94/984/EF om fastsettelse av krav til dyrehelse og hygienesertifikater for import av ferskt fjørfekjøtt
fra visse tredjestater. Kommisjonsvedtak 94/984/EF endres som fastsatt i artikkel 1 i dette vedtak (se
ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Sjette kommisjonsdirektiv 95/32/EF av 7. juli 1995 om
analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning

Kommisjonen har i EFT nr. L av 1995 kunngjort sjette kommisjonsdirektiv 95/32/EF av 7. juli 1995 om
analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning. Direktivet pålegger
medlemsstatene å treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at identifisering og bestemmelse av visse
stoffer nevnt i direktivet foretas i samsvar med metodene fastsatt i vedlegget, i forbindelse med offentlig
prøving av kosmetiske produkter (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsdirektiv 95/33/EF av 10. juli 1995 om endring av
rådsdirektiv 82/471/EØF om visse produkter som brukes i fôrvarer

Kommisjonen har i EFT nr. L av 1995 kunngjort kommisjonsdirektiv 95/33/EF av 10. juli 1995 om
endring av rådsdirektiv 82/471/EØF om visse produkter som brukes i fôrvarer. Vedlegget til direktiv
82/471/EØF endres som fastsatt i vedlegget til dette direktiv (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har til hensikt å innrømme unntak for åtte år på grunnlag av EF-traktatens artikkel 85 nr.
3 og EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3, under forutsetning av at partene oppfyller visse vilkår.

Før Kommisjonen gjør slikt vedtak, innbyr den interesserte parter til å framlegge sine merknader senest
45 dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 201 av 5.8.1995, til:

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

Prognoser for stålsektoren for andre halvdel av 1995 og
for 1995 som helhet

Kommisjonen har i EFT nr. C 194 av 28.7.1995 offentliggjort prognoser for stålsektoren for andre
halvdel av 1995 og for 1995 som helhet. Ifølge prognosene vil det fortsatt være en positiv utvikling på
Fellesskapets stålmarked. Det forventes imidlertid en noe svakere økning i forbruket, med ytterligere
prisstigning, samtidig som importnivået vil forbli høyt og det forventes en svak nedgang i eksporten.
Kommisjonen vil, i stålindustriens interesse, fortsatt følge utviklingen nøye både på det indre og det
ytre marked (se ovennevnte EFT for nærmere opplysninger).
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Referansenummer for melding om eksport av visse
farlige kjemikalier

Kommisjonen har i EFT nr. C 181 av 15.7.1995 offentliggjort en liste med referansenummer for
kjemikalier som er underlagt forbud eller strenge begrensninger, og som er blitt eksportert i tidsrommet
fram til 17. mai 1995, i samsvar med artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 (se ovennevnte EF-
Tidende for nærmere opplysninger).

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 10.7. - 4.8.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

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

COM(95)304 CB-CO-95-355-EN-C(1)

COM(95)342 CB-CO-95-373-EN-C

COM(95)344 CB-CO-95-374-EN-C

COM(95)360 CB-CO-95-384-EN-C

COM(95)352 CB-CO-95-379-EN-C

COM(95)375 CB-CO-95-397-EN-C

Forslag til et rådsvedtak om godkjenning av
resolusjon nr. 49 om kortsiktige tiltak for å
ivareta sikkerheten og sikre effektiv drift ved
TIR-transport

Melding fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet om demonstrasjon av
samtrafikk via optiske nett - resultatene i
sammendrag

Årsrapport for tidsrommet 1. august 1993 -
31. juli 1994 for programmene Tempus, Phare
& Tacis (transeuropeisk samarbeid på området
høyere utdanning mellom Sentral- og Øst-
Europa, de uavhengige stater i den tidligere
Sovjetunionen samt Mongolia, og Den
europeiske union)

Forslag til et europaparlaments- og råds-
direktiv om endring av direktiv 93/6/EØF av
15. mars 1993 om investeringsforetaks og
kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad og
rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om
investeringstjenester i forbindelse med
verdipapirer

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

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et europa-
parlaments- og rådsdirektiv om personvern i
forbindelse med behandling av persondata og
om fri bevegelighet for slike data, med
endring av Kommisjonens forslag i henhold til
EF-traktatens artikkel 189 A nr. 2

7.7.1995 10.7.1995 7

13.7.1995 14.7.1995 24

17.7.1995 17.7.1995 79

17.7.1995 17.7.1995 12

14.7.1995 18.7.1995 17

18.7.1995 18.7.1995 13

(1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.
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Kode Katalognr.     Tittel Vedtatt av OversendtAntall
Kommi- Rådet sider
sjonen

Programmet “Europa mot kreft” - Rapport
fra Kommisjonen til Rådet, Europa-
parlamentet, Den økonomiske og sosiale
komité og Regionkomiteen om gjennom-
føring av det andre handlingsprogram

(1990-1994)

Rapport fra Kommisjonen til Rådet, Europa-
parlamentet, Den økonomiske og sosiale
komité og Regionkomiteen om den allmenne
helsetilstand i Det europeiske fellesskap

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av rådsforordning (EØF) nr. 1107/70
om støtte til transport med jernbane, på vei
og innlands vannvei

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet om virksomheten til
Kommisjonens særlige kontrollorgan i
vinsektoren for tidsrommet fra 1. mai 1992
til og med 31. desember 1994, i samsvar
med artikkel 17 nr. 2 i rådsforordning (EØF)
nr. 2048/89

Melding fra Kommisjonen om et fellesskaps-
program for sikkerhet, hygiene og helse på
arbeidsplassen (1996-2000)

Forslag til et rådsvedtak om vedtakelse av et
program med  ikke-bindende tiltak for bedre
sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Fjerde oversikt utarbeidet av Kommisjonen
over statsstøtte i Den europeiske union
innenfor industrien og visse andre sektorer

Rapport fra Kommisjonen om status for
gjennomføringen av direktivene om luft-
kvalitet

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om fastsettelse av et program til
støtte for kunstnerisk og kulturell aktivitet
av europeisk omfang - Kaleidoskop 2000

Forslag til en rådsforordning (EF) om støtte
til skipsbyggingsindustrien

COM(95)356 CB-CO-95-382-EN-C

COM(95)357 CB-CO-95-383-EN-C

COM(95)377 CB-CO-95-403-EN-C

COM(95)368 CB-CO-95-393-EN-C

COM(95)282 CB-CO-95-316-EN-C

COM(95)365 CB-CO-95-388-EN-C

COM(95)372 CB-CO-95-396-EN-C

COM(95)373 CB-CO-95-394-EN-C

COM(95)410 CB-CO-95-448-EN-C

18.7.1995 19.7.1995 46

19.7.1995 19.7.1995 103

19.7.1995 19.7.1995 8

19.7.1995 24.7.1995 42

12.7.1995 25.7.1995 57

26.7.1995 27.7.1995 95

26.7.1995 27.7.1995 139

28.7.1995 28.7.1995 25

26.7.1995 31.7.1995 18
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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom av 31. mai 1995 i sak C- 400/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Faglige
Voldgiftsret (Danmark)): Specialarbejderforbundet i Danmark mot Dansk Industri (lik lønn for kvinner
og menn).

Sak C-77/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hanseatisches Oberlandsgericht in Bremen,
ved nevnte domstols beslutning av 14. februar 1995 i saken Bruna-Alessandra Züchner mot
Handelskrankenkasse (Ersatzkasse) Bremen.

Sak C-97/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal Tributario de Segunda Instância, ved
nevnte domstols beslutning av 29. november 1994 i saken Pascoal & Filhos mot Fazenda Pública.

Sak C-104/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Polimeles Protodikio, Aten, ved nevnte domstols
beslutning av 30. november 1994 i saken Georgios Kontogeorgas mot Kartonpak AE.

Sak C-107/95 P: Anke inngitt 31. mars 1995 av Bundesverband der Bilanzbuchhalter mot dom avsagt
23. januar 1995 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (fjerde kammer) i sak T-84/94 mellom
Bundesverband der Bilanzbuchhalter og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-122/95: Søksmål anlagt 10. april 1995 av Forbundsrepublikken Tyskland mot Rådet for Den
europeiske union.

Sak C-124/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Court of Appeal, London, ved nevnte domstols
beslutning av 27. mai 1994 i saken The Queen mot HM Treasury og Bank of England, ex parte: Centro-
Com srl.

Sak C-127/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Court of Appeal i Nord-Irland, ved nevnte
domstols beslutning av 27. mars 1995 i saken Norbrook Laboratories Ltd mot Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food.

Sak C-139/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Genova, ved nevnte
domstols beslutning av 19. april 1995 i saken Livia Balestra mot Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS).

Sak C-145/95 og C-146/95: Anmodninger om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale, Roma
(Castelnuovo di Porto Division), ved nevnte domstols beslutninger av 22. desember 1994 i sakene Città
Convenienza Bergamo Srl mot 1) borgermesteren i Trezzano sul Naviglio og 2) borgermesteren i Turin.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Sak T-105/95: Søksmål anlagt 18. april 1995 av WWF UK (World Wide Fund for Nature) mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-120/95: Søksmål anlagt 12. mai 1995 av Friedel Börsch mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 174 av 8.7.1995.
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