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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.619 - Gencor/Lonrho)

1. Kommisjonen mottok 17.11.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Gencor Ltd (Gencor) og Lonrho
plc (Lonrho) overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over Impala Platinum Holdings (Implats), ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Gencor: produksjon og levering av ulike metaller og mineraler,

- Lonrho: gruveindustri og raffinering, hoteller, landbruk og handelsvirksomhet,

- Implats: produksjon og raffinering av platinametaller.

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 314 av 25.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.619 - Gencor/Lonrho, 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

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

95/EØS/46/01
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.650 - SBG/Rentenanstalt)

1. Kommisjonen mottok 17.11.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Schweizerische Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt (Rentenanstalt) oppnår felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over UBS Leben AG, ved kjøp av 50 % av foretakets aksjer fra Schweizerische
Bankgesellschaft (SBG), som beholder resten av aksjene i UBS Leben AG.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Rentenanstalt: livsforsikring

- SBG: bankvirksomhet

- UBS Leben AG: livsforsikring og bankforsikring.

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 314 av 25.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.650 - SBG/Rentenanstalt, 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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.670 - Elsag Baily/Hartmann & Braun AG)

1. Kommisjonen mottok 17.11.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Eslag Baily Process Automation
N.V., som kontrolleres av Finmeccanica S.p.A. og tilhører foretaksgruppen IRI, overtar full kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Hartmann & Braun AG, ved kjøp
av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Elsag Baily Process Automation N.V.: produksjon og salg av prosesskontrollsystemer,
kontrollinstrumenter og prosessanalysatorer,

- Hartmann & Braun AG: produksjon og salg av prosesskontrollsystemer, kontrollinstrumenter,
prosessanalysatorer og gasskromatografer, samt instrumenter til bruk innen kjernefysisk
teknologi.

- Implats: produksjon og raffinering av platinametaller.

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

95/EØS/46/02
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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 314 av 25.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.670 - Elsag Baily/Hartmann & Braun AG, 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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.673- Channel Five)

1. Kommisjonen mottok 21.11.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene MAI plc, Pearson Television
Ltd, Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT) og Warburg Pincus Ventures LP overtar
felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Channel Five
Broadcasting Ltd, ved kjøp av aksjer i et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- MAI: media, finansielle tjenester og markedsforskning,

- Pearson Television Ltd: produksjon og distribusjon av fjernsynsprogrammer,

- CLT: fjernsyns- og radiokringkasting,

- Warburg Pincus Ventures LP: egenkapitalfinansiering av private foretak,

- Channel Five Broadcasting Ltd: fjernsynskringkasting uten adgangsrestriksjoner.

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 317 av 28.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.673 - Channel Five, 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

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

95/EØS/46/04
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.674 - Demag/Komatsu)

1. Kommisjonen mottok 21.11.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Mannesmann Demag AG i
foretaksgruppen Mannesmann AG og Komatsu Ltd oppnår felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Demag Komatsu GmbH, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Mannesmann Demag AG: produksjon og salg av maskiner og anlegg, særlig utstyr til
metallurgisk industri og gruveindustri samt anleggsutstyr,

- Komatsu Ltd: produksjon og salg av bl.a. anleggsutstyr og utstyr til gruveindustrien,

- Demag Komatsu GmbH: produksjon og distribusjon av store maskiner til gruveindustrien.

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
318 av 29.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01)
eller med post, med referanse IV/M.674 - Demag/Komatsu, 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

95/EØS/46/05

(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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95/EØS/46/06Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.675 - Alumix/Alcoa)

1. Kommisjonen mottok 21.11.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der den amerikanske foretaksgruppen Alu-
minium Company of America (Alcoa) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over visse aktiva i Alumix S.p.A, som eies av Ente Partecipazioni e Finanziamento
Industria Manifatturiera (EFIM).

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Alcoa: verdensomspennende virksomhet innen bauxittutvinning, bearbeiding av råaluminium,
flatvalset aluminium og ekstrudert aluminium, gjenvinning av brukte aluminiumsbokser for
drikkevarer,

- Alumix: virksomhet innen bauxittutvinning, bearbeiding av råaluminium, flatvalset aluminium
og ekstrudert aluminium.

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
318 av 29.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.675 - Alumix/Alcoa, 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

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.
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Melding om et fellesforetak
(Sak nr. IV/35.645 - Warner-Ishi Europe)

1. Kommisjonen mottok 17.7.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1) om
et fellesforetak, dannet av Ishikawajima-Harima Heavy Industries Ltd. (IHI), Tokyo, og Borg-
Warner Automotive, Inc. (Borg-Warner), Delaware, USA. Partene har avtalt å etablere et
fellesforetak i Milano, Italia, som vil bli kalt Warner-Ishi Europe, S.p.A. Fellesforetaket skal
produsere turboladere av IHI-design til biler, for salg til kunder i Europa og Russland. De første
tre årene skal fellesforetaket bare utføre montering av turboladere i samsvar med en avtale med
IHI om faglig bistand. Etter denne perioden skal fellesforetaket gå i gang med full produksjon av
turboladere, på grunnlag av en eksklusiv patent- og knowhowlisensavtale med IHI.

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

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den meldte avtalen
for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 314 av 25.11.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 00) eller
med post, med referanse IV/35.645 - Warner-Ishi Europe, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate F-2
Office 1/57
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

95/EØS/46/07

(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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95/EØS/46/08Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak:

Kommisjonsvedtak av 24. oktober 1995 om en liste over kontrollprogrammer med sikte på forebygging
av zoonoser som er berettiget til finansiell støtte fra Fellesskapet i 1996 (se EFT nr. L 269 av 11.11.1995
for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 25. oktober 1995 om fastsettelse av en liste over godkjente fiskeoppdrettsanlegg
i Belgia (se EFT nr. L 269 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 26. oktober 1995 om endring av vedtak 93/590/EØF om Fellesskapets innkjøp
av munn- og klovsykeantigener som ledd i fellesskapstiltaket med hensyn til reserver av munn- og
klovsykevaksiner (se EFT nr. L 269 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 27. oktober 1995 om fastsettelse av en liste over godkjente fiskeoppdrettsanlegg
i Frankrike (se EFT nr. L 269 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 27. oktober 1995 om finansiell støtte fra Fellesskapet til drift av Fellesskapets
referanselaboratorium for klassisk svinepest i Hannover, Tyskland (se EFT nr. L 269 av 11.11.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 31. oktober 1995 om finansiell støtte fra Fellesskapet til lagring av antigener til
produksjon av munn- og klovsykevaksiner i Italia (se EFT nr. L 271 av 14.11.1995 for nærmere
opplysninger).

Statsstøtte
Sak nr. C 43/93

Frankrike

Kommisjonen har vedtatt å avslutte saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til støtte gitt av Frankrike til trykkeriet Avenir Graphique (se EFT nr. C 309 av 21.11.1995 for
nærmere opplysninger).

Statsstøtte
Sak nr. C 41/95

Tyskland

Kommisjonen har vedtatt å innlede saksbehandlingen fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i vedtak nr. 3855/91/
EKSF med hensyn til lån på i alt DM 24,1125 mill. gitt av delstaten Bayern til EKSF-stålforetaket Neue
Maxhütte Stahlwerke GmbH (se EFT nr. C 312 av 23.11.1995 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.

95/EØS/46/09

95/EØS/46/10
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95/EØS/46/11Statsstøtte
Sak nr. C 44/95

Spania

Kommisjonen har vedtatt å innlede saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med
hensyn til spanske myndigheters avvisning av Kommisjonens forslag om å gjeninnføre Fellesskapets
rammebestemmelser for statsstøtte til motorvognindustrien (se EFT nr. C 304 av 15.11.1995 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 Spania.

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 92 og 93
Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent utviklingsstøtte til Ghana gitt av den nederlandske regjering, statsstøttenr.
N 15/95 (se EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte gitt av den tyske regjering til foretaket Mannesmannröhren-Werke
Sachsen GmbH, Zeithain (heltrukne rør), statsstøttenr. N 740/94 (se EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot et britisk prosjekt som innebærer investeringsstøtte
til skipsverftet A&P Appledore (Tyne) under en selektiv regional støtteordning, i samsvar med artikkel
6 i det sjuende direktiv om støtte til skipsbyggingsindustrien, statsstøttenr. N 16/95 (se EFT nr. C 295 av
10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot utviklingsstøtte gitt av Spania til Kamerun i
forbindelse med bygging av fiskefartøyer ved skipsverft i Galicia, i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i det
sjuende direktiv om støtte til skipsbyggingsindustrien, statsstøttenr. 39/95 (se EFT nr. C 295 av 10.11.1995
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har besluttet at det italienske offentlige regionale holdingselskapet Friulias ervervelse av
en minoritetsandel i stålforetaket Ferriere Nord ikke utgjør statsstøtte, statsstøttenr. NN 14/94 (se EFT
nr. C 295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning i form av et nasjonalt program for å fremme salg av
østtyske foretak på visse vestlige markeder, statsstøttenr. N 51/95 (se EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en nederlandsk støtteordning for regionalutvikling gjennom
investeringstilskudd (IPR - Investeringspremieregeling 1995-1999), statsstøttenr. N 636/94, N 642/94
og N 643/94 (se EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

95/EØS/46/12
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Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning i tilknytning til en forsøksordning på området
bedriftsopplæring og bedriftsorganisasjon i de nye delstatene, statsstøttenr. N 52/95 (se EFT nr. C 295
av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk ordning for krisestøtte og støtte til omstrukturering av foretak i
vanskeligheter i Berlin (konsolideringsfond Berlin), statsstøttenr. N 81/95 (se EFT nr. C 295 av 10.11.1995
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk ordning for krisestøtte og støtte til omstrukturering av foretak i
vanskeligheter i Sachsen (konsolideringsfond Sachsen) , statsstøttenr. N 117/95 (se EFT nr. C 295 av
10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk ordning for krisestøtte og støtte til omstrukturering av foretak i
vanskeligheter i Sachsen-Anhalt (konsolideringsfond Sachsen-Anhalt), statsstøttenr. N 74/95 (se EFT
nr. C 295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk ordning for krisestøtte og støtte til omstrukturering av foretak i
vanskeligheter Mecklenburg-Vorpommern (konsolideringsfond Mecklenburg-Vorpommern),
statsstøttenr. N 75/95 (se EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk ordning for krisestøtte og støtte til omstrukturering av foretak i
vanskeligheter i Brandenburg (konsolideringsfond Brandenburg), statsstøttenr. N 181/95 (se EFT nr. C
295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning for regionalutvikling i Østerrike, statsstøttenr. N 315/95
(se EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en ordning for skatte- og avgiftslettelser i Portugal, statsstøttenr. N 375/95
(se EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har besluttet at den tyske støtteordningen N 340/95 (Bayern) til fremme av næringsparker
for SMB, ikke utgjør statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 92 ff., statsstøttenr. N 340/95 (se
EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for regionalutvikling, statsstøttenr. N 417/95 (se
EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til foretaket OTB Management GmbH, statsstøttenr. N 540/95
(se EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent fransk støtte til “Comité professionnel de développement de l´horlogerie”
med sikte på utvikling av urmakerteknikk, statsstøttenr. N 516/95 (se EFT nr. C 295 av 10.11.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot planlagt italiensk støtte til foretaket Sevel S.p.A.
i forbindelse med et investeringsprosjekt, statsstøttenr. N 396/94 (se EFT nr. C 298 av 11.11.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent det nye kartet over støtteberettigede områder i Nederland for perioden 1995-
1999, statsstøttenr. N 48/95 (se EFT nr. C 298 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning til fremme av økonomisk utvikling og til støtte for
forretningsvirksomhet, statsstøttenr. N 21/95 (se EFT nr. C 298 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk ordning for støtte til sysselsetting og opplæring i Cantabria,
statsstøttenr. N 350/95 (se EFT nr. C 298 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning til fremme av sysselsettingen i Andalucia, statsstøttenr.
N 532/95 (se EFT nr. C 298 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en nederlandsk støtteordning for forskning og utvikling innen
transportsektoren, statsstøttenr. NN 110/94 (se EFT nr. C 298 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent to spanske støtteordninger for små og mellomstore bedrifter i Castilla-
León, statsstøttenr. N 269/95 and N 270/95 (se EFT nr. C 298 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for håndverksvirksomhet i Cantabria, statsstøttenr.
N 349/95 (se EFT nr. C 298 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et italiensk program for treårsperioden 1995-1997 til fremme av
sysselsettingen, statsstøttenr. N 389/95 (se EFT nr. C 298 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til foretaket Janeba Bau GmbH, statsstøttenr. N 663/95 (se EFT
nr. C 298 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk forsknings- og utviklingsstøtte til fremme av integrasjonsteknikker,
statsstøttenr. N 591/95 (se EFT nr. C 298 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til foretaket Winterling Porzellan AG, statsstøttenr. N 650/95 (se
EFT nr. C 298 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent svensk støtte til foretaket Härjedalens Mineral AB, statsstøttenr. N 664/95
(se EFT nr. C 298 av 11.11.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk investeringsstøtteordning på miljøområdet i Castilla-León,
statsstøttenr. NN 80/95, (se EFT nr. C 298 av 11.11.1995 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)

11

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.

95-0293-F

95-0294-F

95-0295-UK

95-0296-GR

95-0297-F

(3) (4)

B 11-21 A: CT2/CAI - terminaler for trådløs telefoni (til
offentlig og privat bruk)

B 11-22 A: CT2/CAI - private basisterminaler og tilhørende
terminaler for trådløs telefoni (tilleggsutstyr)

Endring av forskrifter om måleinstrumenter (lengdemåling)

Markedsforordning om forbud mot bruk av ordene “pels”
og “økologisk” i forbindelse med syntetiske klær

Forskrift om konsolidering av reglene om gassapparaters
samsvar med gjeldende standarder når slike apparater er
installert i boliger og uthus, samt i campingvogner, bobiler
og spesialutstyrte lastebiler

11.12.1995

11.12.1995

15.12.1995

13.12.1995

14.12.1995

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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