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EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens
artikkel 61 og artikkel 11 i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens

vedlegg XV nr. 1b

Vedtak i EFTAs overvåkningsorgan om ikke å gjøre innsigelse

Dato for vedtaket: 27.9.1995

EFTA-stat: Norge

Støttens nr.: 95-004

Tittel: Eksisterende støtte til skipsbyggings-
industrien:
Tilskudd til skipsbygging, nybygg og
ombygginger
Eksportkredittgarantier for skip
(gjennom GIEK)
Byggelånsgarantier

Formål: Kontraktbasert produksjonsstøtte til
skipsbygging

Juridisk grunnlag: Retningslinjer fra Det kongelige nærings-
og energidepartement av 28.12.1994
(Føresegner for statleg støtte ved
kontrahering av skip), endret ved departe-
mentets retningslinjer av 18.1.1995.
Med hensyn til garantier fra GIEK
(Garanti-Instituttet for Eksportkreditt) og
garantiordningen for skipsbygging: det
årlige statsbudsjettet.

Budsjett: For tilskuddsordningen for bygging og
ombygging av skip: NOK 1,064
milliarder for 1995

Støtteintensitet: For bygging av skip på minst 100 BT:
9 % for skip med en kontraktverdi på
ECU 10 millioner og mer
4,5 % for skip med en kontraktverdi på
under 10 millioner
4,5 % for store ombygginger av skip på
minst 1000 BT

Kredittgarantier innenfor rammene
fastsatt i overenskomst om eksportkreditt
for skip i OECD

Varighet: Til 31. desember 1995

Vilkår: Rapport i samsvar med artikkel 12 i
rettsakten omhandlet i EØS-avtalens
vedlegg XV nr. 1b

95/EØS/44/01
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Kunngjøring fra EFTA-domstolen

1. Domstolens sammensetning

Som følge av Østerrikes, Finlands og Sveriges tiltredelse til Den europeiske union, og i samsvar med
avtalen om overgangsordninger for en periode etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den europeiske
union, utløp funksjonsperioden for dommerne nominert av disse statene 30. juni 1995.

EØS-avtalen trådte i kraft for Fyrstedømmet Liechtenstein 1. mai 1995. Etter nominasjon av Liechtensteins
regjering ble Carl Baudenbacher, ved felles overenskomst mellom de tre parter til avtalen mellom EFTA-
statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (overvåknings- og domstolsavtalen),
utnevnt til dommer ved EFTA-domstolen for perioden fra 6. september 1995 til 5. september 2001. I et
åpent møte i EFTA-domstolen 6. september 1995 avla Carl Baudenbacher ed som fastsatt i protokoll 5
artikkel 2 i overvåknings- og domstolsavtalen.

2. Valg av Domstolens president

Etter utnevnelsen av den nye dommeren til EFTA-domstolen, fratrådte Bjørn Haug sin stilling som
president, for å gjøre det mulig for alle de tre dommerne å delta i valget. Bjørn Haug ble deretter,
6. september 1995, valgt til president for EFTA-domstolen i henhold til artikkel 30 i overvåknings- og
domstolsavtalen for perioden fra 6. september 1995 til 31. desember 1996.

95/EØS/44/02

EFTA-DOMSTOLEN
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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.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.664 - GRS Holding)

1. Kommisjonen mottok 10.11.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Nomura International plc, som kontrolleres
av Nomura Securities Co. Ltd, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over GRS Holding/Angel Train Contracts Limited, ved kjøp av 85 % av foretakets
aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Nomura: meglervirksomhet og handel med verdipapirer, selskapsfinansiering,

- GRS Holding/Angel Train Contracts Ltd: driftsutleie av rullende materiell til passasjertog.

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 309 av 21.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.664 - GRS Holding, til følgende adresse:

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

EF ORGANER
KOMMISJONEN

95/EØS/44/03
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.669 - Charterhouse/Porterbrook)

1. Kommisjonen mottok 9.11.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(2) om en planlagt foretakssammenslutning, der Charterhouse Development Capital Hold-
ings Limited, som kontrolleres av Crédit Commercial de France og Berliner Handels- og Frank-
furter Bank, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
Porterbrook Leasing Company Limited, ved kjøp av 89 % av foretakets aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Charterhouse: kapitalanskaffelse til utvikling av unoterte selskaper,

- Porterbrook: driftsutleie av rullende materiell til passasjertog.

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 309 av 21.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.669 - Charterhouse/Porterbrook, til følgende adresse:

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

Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak:

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1994 om erklæring om at en foretakssammenslutning er forenlig
med det felles marked (Sak nr. IV/M.484 - Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST) (se EFT nr. L 251
av 19.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 1. februar 1995 om et forslag om å tildele statsstøtte til foretaket Georgsmarienhütte
GmbH, framlagt av Tyskland (se EFT nr. L 257 av 27.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 1. mars 1995 om statsstøttesak nr. C 1A/92 - en gresk støtteordning for
legemiddelsektoren, finansiert ved avgifter på legemidler og beslektede produkter (se EFT nr. L 265 av
8.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 1. mars 1995 om en italiensk ordning som har til formål å redusere trygdeavgiftene
for foretak i Mezzogiorno og å overføre noen av disse avgiftene til staten (se EFT nr. L 265 av 8.11.1995
for nærmere opplysninger).

(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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Kommisjonsvedtak av 14. mars 1995 om investeringsstøtte tildelt av Spania til foretaket Piezas y Rodajes
SA, et stålstøperi i Teruel-provinsen (Aragon) (se EFT nr. L 257 av 27.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 4. april 1995 om tysk støtte til kullindustrien for 1995 (se EFT nr. L 267 av
9.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 12. april 1995 om statsstøtte i form av skatte- og avgiftslettelser til foretak innen
Centro di Servizi Finanziari ed Assicurativi di Trieste, i samsvar med artikkel 3 i den italienske lov nr.
19 av 9. januar 1991 (se EFT nr. L 264 av 7.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 19. juli 1995 om godkjenning av Frankrikes støtte til kullindustrien for 1994 (se
EFT nr. L 267 av 9.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 26. juli 1995 om støtte tildelt av regionen Flandern i Belgia til det belgiske
luftfartsselskapet Vlaamse Luchttransportmaatschappij NV (se EFT nr. L 267 av 9.11.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 13. oktober 1995 om en liste over programmer for utrydding og overvåkning av
dyresykdommer som er berettiget til finansiell støtte fra Fellesskapet i 1996 (se EFT nr. L 256 av
26.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 17. oktober 1995 om endring av vedtak C(85) 1555 av 2. oktober 1985 med
hensyn til listen over virksomheter i Zimbabwe som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet
(se EFT nr. L 283 av 27.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 18. oktober 1995 om endring av kommisjonsvedtak 93/402/EØF om krav til
dyrehelse og veterinærgodkjenning ved import av ferskt kjøtt fra visse stater i Sør-Amerika, for å ta
hensyn til visse typer kjøtt fra Uruguay (se EFT nr. L 258 av 28.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 18. oktober 1995 om endring av kommisjonsvedtak 94/278/EF om utarbeidelse
av en liste over tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av visse produkter som omfattes av
rådsdirektiv 92/118/EØF (se EFT nr. L 258 av 28.10.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 23. oktober 1995 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og
akvakulturprodukter med opprinnelse i Den koreanske republikk (se EFT nr. L 264 av 7.11.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 23. oktober 1995 om fastsettelse av særlige vilkår for import av levende toskallede
bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøboende snegler med opprinnelse i Den koreanske republikk (se EFT
nr. L 264 av 7.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 24. oktober 1995 om gjennomføring av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv
89/106/EØF om byggevarer (se EFT nr. L 268 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 27. oktober 1995 om beskyttelsestiltak med hensyn til venezuelansk
virusencephalomyelitt hos hest i Venezuela og Columbia (se EFT nr. L 265 av 8.11.1995 for nærmere
opplysninger).
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Statsstøtte
Sak nr. C 38/92

Italia

Kommisjonen har vedtatt å utvide saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2, innledet
med hensyn til støttetiltak i forbindelse med avvikling av EFIM-gruppen, for å ta hensyn til en
kapitaltilførsel på LIT 400,8 milliarder til foretaket Alumix før EFIM-gruppen ble satt under avvikling
(se EFT nr. C 292 av 7.11.1995 for nærmere opplysninger).

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

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

Merknadene vil bli oversendt til Italia.

Statsstøtte
Sak nr. 23/94

Frankrike

Kommisjonen har vedtatt å godkjenne utbetaling av andre rate av støtten til Air France som ble godkjent
ved kommisjonsvedtak av 27. juli 1994 (se EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Statsstøtte
Sak nr. C 29/94

Tyskland

Kommisjonen har vedtatt å avslutte saksbehandlingen fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i vedtak 3855/91/EKSF
med hensyn til Treuhandanstalts generelle finansieringsbistand til foretaket EKO Stahl GmbH (se EFT
nr. C 294 av 9.11.1995 for nærmere opplysninger).

Statsstøtte
Sak nr. 33/94

Italia

Kommisjonen har vedtatt å avslutte saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte som italienske myndigheter (i den autonome provinsen Trento) har til hensikt å tildele
foretaket Cartiere del Garda (se EFT nr. C 294 av 9.11.1995 for nærmere opplysninger).
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Statsstøtte
Sak nr. 13/95

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtte gitt av Italia til foretaket Breda Fucine Meridionali (se EFT nr. C 293 av 8.11.1995 for nærmere
opplysninger).

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

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

Merknadene vil bli oversendt til Italia.

Statsstøtte
Sak nr. 24/95

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til en
støtteordning framlagt av delstaten Saarland med sikte på tildeling av statsgarantier (se EFT nr. C 294
av 9.11.1995 for nærmere opplysninger).

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

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

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.

Statsstøtte
Sak nr. 32/95

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtte som regjeringen i delstaten Niedersachsen har besluttet å tildele foretaket “ASL Lemwerder” (se
EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

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

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

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.
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Statsstøtte
Sak nr. 40/95

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtte som Tyskland har til hensikt å tildele Glunz AG, et treforedlingsforetak (se EFT nr. C 295 av
10.11.1995 for nærmere opplysninger).

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

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

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland.

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

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent en tysk ordning der det gis tilskudd og rentesubsidier til investering i
miljøvennlig produksjon i delstaten Hessen, statsstøttenr. N 722/94 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en ordning for opprettelse av nye arbeidsplasser i Sverige, særlig for grupper
av arbeidstakere som har særlige vanskeligheter med å finne fast arbeid, statsstøttenr. N 165/95 (se EFT
nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning med hensyn til tiltak for å fremme økonomisk
samarbeid og teknisk bistand mellom foretak, statsstøttenr. N 742/94 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en dansk ordning beregnet på å fremme anvendelsen av ny energiteknologi,
statsstøttenr. N 528/94 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for rasjonell utnyttelse av energi og bruk av fornybare
energikilder i delstaten Nordrhein-Westfalen, statsstøttenr. N 36/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning til fremme av innovative prosjekter i og
teknologioverføring mellom små og mellomstore bedrifter, statsstøttenr. N 318/95 (se EFT nr. C 290 av
1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk ordning for støtte til opprettelse av arbeidsplasser for lærlinger i
1995/96 og 1996/97 i delstaten Mecklenburg-Vorpommern, statsstøttenr. N 458/95 (se EFT nr. C 290
av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning for små og mellomstore bedrifter i Portugal, statsstøttenr.
N 441/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har på grunnlag av EF-traktatens artikkel 92 nr. 3 bokstav c) godkjent italienske
myndigheters planlagte støtte til foretaket Marelli Autronica S.p.A. i forbindelse med et forskningsprosjekt
innenfor rammen av EUREKA, statsstøttenr. N 731/94 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte tildelt av den franske stat til foretaket Marelli Autronica til forskning
og utvikling på området elektronikk, statsstøttenr. NN 84/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte tildelt av den franske stat til foretaksgruppen SEMA med sikte på
forskning knyttet til opprettelse av flerspråklige elektroniske ordbøker, statsstøttenr. NN 85/95 (se EFT
nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning innført av Spania til fremme av forskningsvirksomhet
utført av foretak etablert i Asturias, statsstøttenr. N 328/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning i form av et kredittprogram for små og mellomstore
bedrifter i delstaten Bayern, statsstøttenr. N 470/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk FoU-støtte på området luftfartsforskning og luftfartsteknologi,
statsstøttenr. N 381/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk ordning for tilskudd til opplæringsprogrammer i Aragón,
statsstøttenr. N 553/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk ordning for støtte til industriforetak i Extremadura, statsstøttenr.
N 313/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk ordning for tilskudd til håndverksvirksomhet i Aragón, statsstøttenr.
N 576/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spanske myndigheters planlagte tilskudd til bygging av en gassrørledning i
Valencia, statsstøttenr. N 145/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tiltak planlagt av Tyskland for å bidra til kapasitetstilpasning i fiskerinæringen,
statsstøttenr. N 472/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk tilskuddsordning for omplassering av industriforetak i Baleares-
regionen, statsstøttenr. N 412/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk ordning til fremme av sysselsettingen i Murcia, statsstøttenr.
N 422/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til forskning og utvikling på teleområdet i delstaten Bayern,
statsstøttenr. N 588/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk ordning til fremme av sysselsetting av kvinner i Andalucia,
statsstøttenr. N 630/95 (se EFT nr. C 290 av 1.11.1995 for nærmere opplysninger).
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Kunngjøring fra Det franske næringsdepartement

Kommisjonen har offentliggjort en kunngjøring fra Det franske næringsdepartement med hensyn til en
søknad om enelisens for leting etter flytende og gassholdige hydrokarboner, kalt “Ouessant-lisensen”
(se EFT nr. C 294 av 9.11.1995 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsmelding om framgangsmåten for anvendelse av
EF-traktatens artikkel 92 nr. 3 bokstav c) på nasjonal regionalstøtte

Kommisjonen har i EFT nr. C 282 av 26.10.1995 offentliggjort kommisjonsmelding om framgangsmåten
for anvendelse av EF-traktatens artikkel 92 nr. 3 bokstav c) på nasjonal regionalstøtte (se ovennevnte
EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kunngjøring med hensyn til søknad om lisens for leting etter
hydrokarboner i Spania

I samsvar med artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene
for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner, lov 21/1974 av
27. juni om leting etter og utvinning av hydrokarboner samt gjennomføringsforskrift godkjent ved
kongelig resolusjon 2362/1976 av 30. juli, fastsetter kunngjøringen fra spanske myndigheter den
framgangsmåte som skal følges ved innsending av søknad om lisens eller med sikte på å konkurrere
med en eksisterende søknad. Videre angir kunngjøringen de tilgjengelige geografiske områder (se EFT
nr. C 283 av 27.10.1995 for nærmere opplysninger).

Rammebestemmelser for statsstøtte til motorvognindustrien

Kommisjonen vedtok 5. juli 1995 å forlenge de opprinnelige rammebestemmelsene for statsstøtte til
motorvognindustrien, med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 1995. Kommisjonen anmoder
medlemsstatene om å gjeninnføre rammebestemmelsene som et formålstjenlig tiltak i henhold til EF-
traktatens artikkel 93 nr. 1, med visse nødvendige endringer (se EFT nr. C 284 av 28.10.1995 for
nærmere opplysninger).

Rettelse til kommisjonsmelding av 19. august 1995 i henhold til
rådsdirektiv 76/117/EØF av 18. desember 1975 om tilnærming av

medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr til bruk i
eksplosjonsfarlige omgivelser

Kommisjonen har i EFT nr. C 292 av 7.11.1995 offentliggjort en rettelse til kommisjonsmelding av
19. august 1995 i henhold til rådsdirektiv 76/117/EØF av 18. desember 1975 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (se ovennevnte
EF-Tidende for nærmere opplysninger).
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(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.

Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Informasjonsrutine - 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.

95-0287-D

95-0288-D

95-0289-D

95-0290-I

95-0291-UK

95-0212-I

95-0214-A

(3) (4)

Godkjenningsforskrift fra Direktoratet for post og
telekommunikasjon (BAPT) 222 ZV 102 for CB-radioutstyr
med frekvens/fasemodulasjon for frekvensområdet 26.560
kHz til 27.410 kHz (inntil 80 kanaler)

Godkjenningsforskrift fra Direktoratet for post og
telekommunikasjon (BAPT) 222 ZV 104 for CB-radioutstyr
med forsterket amplitudemodulasjon for frekvensområdet
27.000 kHz til 27.140 kHz (inntil 12 kanaler)

Godkjenningsforskrift fra Direktoratet for post og
telekommunikasjon (BAPT) 222 ZV 125 for
laveffektsradioutstyr til privat radiobruk i ISM-frekvens-
områder

Departementsrundskriv om tekniske standarder for
typegodkjenning av el-kjøretøyer

Forskrift om motorvogner (typegodkjenning) (gjensidig
godkjenning) 1995

Forskrift om saksbehandlingsregler for typegodkjenning av
landbruks- og driftsmaskiner

Forskrift fra forbundsministeren for samferdsel og
nasjonaløkonomi om endring av lov om skipsfart på Bodensee

11.12.1995

11.12.1995

11.12.1995

8.12.1995

18.12.1995

11.12.1995

12.12.1995

Kommisjonen gjør 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.
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Edsavleggelse for Domstolens nye medlem

Melchior Wathelet, utnevnt til dommer ved De europeiske fellesskaps Domstol 13. september 1995 ved
beslutning truffet av representanter for regjeringene i De europeiske fellesskaps medlemsstater, avla ed
for Domstolen 18. september 1995.

Edsavleggelse for Førsteinstansdomstolens nye medlemmer

André Potocki og Rui Manuel Gens de Moura Ramos, utnevnt til dommere ved De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol 17. og 26. juli 1995 ved beslutning truffet av representanter for regjeringene i De
europeiske fellesskaps medlemsstater, avla ed for De europeiske fellesskaps Domstol 18. september
1995.

Utnevnelse av kammerpresidenter

Domstolen har i samsvar med artikkel 10 nr. 1 i rettergangsordningen for en periode på ett år fra
7. oktober 1995 utnevnt:

- Edward som president for første og femte kammer
- Hirsch som president for annet kammer
- Puissochet som president for tredje kammer
- Kakouris som president for fjerde og sjette kammer

(se EFT nr. C 299 av 11.11. 1995 for nærmere opplysninger).

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Domstol(1)

Domstolens dom av 19. september 1995 i sak C-364/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Corte Suprema di Cassazione): Antonio Marinari mot Lloyd’s Bank plc og Zubaidi Trading Company
(Brussel-konvensjonen - artikkel 5 nr. 3 - stedet der den skadebringende hendelsen fant sted).

Domstolens dom av 19. september 1995 i sak C-48/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Sø- og
Handelsretten, København): Ledernes Hovedorganisation på vegne av Ole Rygaard mot Dansk
Arbejdsgiverforening på vegne av Strø Mølle Akustik A/S (tolking av artikkel 1 nr. 1 i direktiv 77/187/
EØF - overdragelse av foretak - kontrakt mellom to entreprenører om ferdigstillelse av byggverk inngått
med samtykke fra oppdragsgiveren for hovedkontrakten).

Domstolens dom av 4. oktober 1995 i sak C-291/92 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Bundesfinanzhof): Finanzamt Uelzen mot Dieter Armbrecht (merverdiavgift - avgiftspliktige
transaksjoner).

Domstolens dom (femte kammer) av 5. oktober 1995 i sak C-321/93 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Sozialgericht Nürnberg): José Imbernon Martínez mot Bundesanstalt für Arbeit (trygd -
barnetillegg - opphold på en stats nasjonale territorium).
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Domstolens dom (sjette kammer) av 5. oktober 1995 i sak C-440/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Divisional Court): The Queen mot Licensing Au-
thority of the Department of Health, Norgine Limited; ex parte: Scotia Pharmacuticals Ltd.

Domstolens dom (sjette kammer) av 5. oktober 1995 i sak C-96/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Tribunale di Genova): Centro Servizi Spediporto Srl mot Spedizioni Marittima del Golfo Srl
(veitransport - takster - nasjonal lovgivning - konkurranse).

Domstolens dom (sjette kammer) av 5. oktober 1995 i sak C-125/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Giudice Conciliatore, Milano): Aprile Srl, under avvikling, mot Amministrazione delle Finanze
dello Stato (avgifter med tilsvarende virkning - forbud - anvendelse på handel med tredjestater).

Domstolens dom (sjette kammer) av 12. oktober 1995 i sak C-236/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Belgia (manglende oppfyllelse av forpliktelser - direktiv 91/339/EØF -
manglende gjennomføring).

Domstolens dom (sjette kammer) av 12. oktober 1995 i sak C-257/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Den italienske republikk (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser -
direktiv 91/685/EØF - manglende gjennomføring).

Domstolens beslutning av 29. september 1995 i sak C-2/94 SA: Empresa Nacional de Urânio SA (ENU)
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anmodning om tillatelse til å beslaglegge eiendeler
som tilhører Fellesskapet i Portugal).

Sak C-281/95: Søksmål anlagt 14. august 1995 av Hedwig Kuchlenz-Winter mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-292/95: Søksmål anlagt 1. september 1995 av Kongeriket Spania mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-293/95 P: Anke inngitt 8. september 1995 av Odigitria AAE mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps Førsteinstansdomstol (første kammer) 6. juli 1995 i sak T-572/93 mellom Odigitria AAE og
Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-296/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Court of Appeal (England), ved nevnte domstols
beslutning av 31. juli 1995 i saken The Queen mot Commissioners of Customs and Excise; ex parte:
EMU Tabac Sarl, The Man in Black Ltd og John Anthony Cunningham; intervenient: Imperial Tobacco
Ltd.

Sak C-299/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberster Gerichtshof, ved nevnte domstols
beslutning av 29. august 1995 i saken Dr Friedrich Wilhelm Kremzow; intervenient: Dr Wilfried Ludwig
Weh., mot Republikken Østerrike.

Sak C-301/95: Søksmål anlagt 20. september 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-304/95: Søksmål anlagt 25. september 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-305/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour du Travail, Mons, ved nevnte domstols
beslutning av 21. september 1995 i saken Université Catholique de Louvain mot Francine Plapied og
Danielle Gallez.

Sak C-306/95: Søksmål anlagt 25. september 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Det forente kongerike.
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Sak C-308/95: Søksmål anlagt 27. september 1995 av Kongeriket Nederland mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-310/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tariefcommissie, ved nevnte domstols
beslutning av 21. september 1995 i saken Road Air BV mot Inspector of Customs and Excise, Hoofddorp.

Avskriving i registeret av sak C-403/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Regional Office of
the Industrial Tribunals, London South): M.J.C. Evans og Executors of Priscilla Jane Evans mot Metro-
politan Police Authority.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 28. september 1995 i sak T-95/94: Chambre Syndicale Nationale des
Entreprises de Transport de Fonds et Valeurs (Sytraval) og Brink’s France SARL mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap (statsstøtte - klage fra konkurrent - unnlatelse av å innlede gransking - rett til
rettferdig høring - søksmål om oppheving).

Sak T-158/95: Søksmål anlagt 11. august 1995 av Eridania Zuccherifici Nazionali SpA mfl mot Rådet
for Den europeiske union.

Sak T-162/95: Søksmål anlagt 22. august 1995 av Hubertus Freiherr von Marschalck mot Rådet for Den
europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-168/95: Søksmål anlagt 5. september 1995 av Eridania Zuccherifici Nazionali SpA mfl mot
Rådet for Den europeiske union.

Sak T-174/95: Søksmål anlagt 22. september 1995 av Tidningen Journalisten, Svenska
Journalistförbundets Tidning, mot Rådet for Den europeiske union.

Avskriving i registeret av sak T-425/93: David Wilcox mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-430/93: Jean Trelhu mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av forente saker T-436/93 til T-441/93: British Petroleum Company plc, Barclays
Bank plc, Hanson plc, Lucas Industries Public Limited Company, Mars UK Limited, Mars G.B. Lim-
ited, Intercontinental Trading Limited, Effem Manangement Services Limited og Vickers Public Lim-
ited Company mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-511/93: Freda Elsie Locke mfl mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-529/93: Wallace A. Rodgers, Teresa Mc Veigh, John Rogan og Patrick
o’Brien mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-540/93: Kathleen Early mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Førsteinstansdomstolens beslutning av 9. august 1995 i sak T-541/93: Sean Coughlan mfl mot Rådet
for Den europeiske union (delvis avskriving i registeret).

Avskriving i registeret av sak T-555/93: David Alwyn Jones mot Rådet for Den europeiske union.

Førsteinstansdomstolens beslutning av 9. august 1995 i sak T-585/93: Stichting Greenpeace Council
(Greenpeace International) mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (vilkårene for
realitetsprøving ikke oppfylt).

Avskriving i registeret av forente saker T-61/95 R og T-62/95 R: CIMPOR - Cimentos de Portugal SA
og SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento SA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Beslutning truffet av Førsteinstansdomstolens president 11. august 1995 i sak T-104/95 R: Tsimentas
Chalkidos AE mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 299 av 11.11. 1995.
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