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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.639 - Montedison/Groupe Vernes/SCI)

Kommisjonen vedtok 8.12.1995 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
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.669 - Charterhouse/Porterbrook)

Kommisjonen vedtok 11.12.1995 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
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

95/EØS/51/01

95/EØS/51/02

(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/51/03Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak:

Kommisjonsvedtak av 26. juli 1995 om betinget godkjenning av støtte gitt av Frankrike til banken
Crédit Lyonnais (se EFT nr. L 308 av 21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 1. desember 1995 om fastsettelse av miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets
miljømerke til lyspærer (se EFT nr. L 302 av 15.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 6. desember 1995 om endring av kommisjonsvedtak 92/160/EØF og
93/197/EØF med hensyn til regionalisering av Egypt i forbindelse med import av registrerte hester (se
EFT nr. L 304 av 16.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 6. desember 1995 om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og
akvakulturprodukter med opprinnelse i Japan (se EFT nr. L 304 av 16.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 6. desember 1995 om endring av kommisjonsvedtak 95/119/EF om visse
beskyttelsestiltak med hensyn til fiskerivarer med opprinnelse i Japan (se EFT nr. L 304 av 16.12.1995
for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 8. desember 1995 om nedsettelse av en ekspertkomité for transitt av naturgass
gjennom overføringsnett (se EFT nr. L 304 av 16.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 8. desember 1995 om endring av kommisjonsvedtak 93/495/EØF om fastsettelse
av særlige vilkår for import av fiskerivarer fra Canada (se EFT nr. L 310 av 22.12.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonsdirektiv 95/67/EF av 15. desember 1995 om en
teknisk endring i rådsdirektiv 89/674/EØF om kredittinstitusjoners

kapitaldekning med hensyn til definisjonen av “multilaterale
utviklingsbanker”

Kommisjonen har i EFT nr. L 314 av 28.12.1995 kunngjort kommisjonsdirektiv 95/67/EF av 15. desember
1995 om en teknisk endring i rådsdirektiv 89/674/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning med
hensyn til definisjonen av “multilaterale utviklingsbanker” (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere
opplysninger).

95/EØS/51/04
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Statsstøtte
C 39/95
Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i artikkel 6 nr. 4 i kommisjonsvedtak
3855/91/EKSF med hensyn til støtte gitt av Italia til foretaket Acciaierie di Bolzano (se EFT nr. C 344
av 22.12.1995 for nærmere opplysninger).

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

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

Merknadene vil bli oversendt til Italia.

Kunngjøring til importører av visse stålprodukter med
opprinnelse i Romania, Republikken Bulgaria, Den tsjekkiske

republikk og Den slovakiske republikk

Kommisjonen har i EFT nr. C 332 av 9.12.1995 offentliggjort en kunngjøring til importører av visse
stålprodukter med opprinnelse i Romania, Republikken Bulgaria, Den tsjekkiske republikk og Den
slovakiske republikk (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kunngjøring i henhold til artikkel 12 nr. 2 i rådsforordning
(EØF) nr. 4056/86 om sak nr. IV/35.202 - avtale om felles drift av

fergesambandet mellom Dragør og Limhamn

Kommisjonen har i EFT nr. C 350 av 30.12.1995 offentliggjort en kunngjøring i henhold til artikkel 12
nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 4056/86 om sak nr. IV/35.202 - avtale om felles drift av fergesambandet
mellom Dragør og Limhamn (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har ennå ikke tatt standpunkt til om avtalen kommer inn under traktatens artikkel 85
nr. 3. I samsvar med artikkel 12 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 4056/86 innbys alle interesserte parter og
EØS-statene til å sende sine merknader innen 30 dager etter at denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, med referanse IV/35.202, til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Division IV/D-3
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

95/EØS/51/05

95/EØS/50/06

95/EØS/51/07
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95/EØS/51/08Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent støtte til opplæringstiltak innen fiskerinæringen i Spania, statsstøttenr.
(N) 236/95 (se EFT nr. C 343 av 21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i det sjuende direktiv om støtte til skipsbyggingsindustrien
vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot et nederlandsk utviklingsbistandsprosjekt i Jamaica som omfatter
levering av en slepebåt til Jamaicas havnemyndigheter, statsstøttenr. N 263/95 (se EFT nr. C 343 av
21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i det sjuende direktiv om støtte til skipsbyggingsindustrien
vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot et tysk utviklingsbistandsprosjekt i Republikken Indonesia som
omfatter kjøp av et passasjerskip til PT Pelayaran National Indonesia (PT.PELNI), statsstøttenr.
N 376/95 (se EFT nr. C 343 av 21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent utbetaling av andre rate av omstruktureringsstøtten til det tyske skipsverftet
Volkswerft, i samsvar med det sjuende direktiv om støtte til skipsbyggingsindustrien, statsstøttenr.
N 84/95 (se EFT nr. C 343 av 21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et dansk garantifond for skipsbyggingsindustrien, statsstøttenr. N 391/95
(se EFT nr. C 343 av 21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i det sjuende direktiv om støtte til skipsbyggingsindustrien
vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot et nederlandsk utviklingsbistandsprosjekt i Yemen som omfatter
levering av to slepebåter til Hodeida Port Authority, statsstøttenr. N 457/95 (se EFT nr. C 343 av
21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot at Italia gir sosial støtte i henhold til artikkel 4 nr.
1 i vedtak 3855/91/EKSF til den tidligere Ilva-gruppen, statsstøttenr. N 143/94 (se EFT nr. C 343 av
21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i det sjuende direktiv om støtte til skipsbyggingsindustrien
vedtatt ikke å gjøre innsigelse mot et spansk utviklingsbistandsprosjekt i Tunisia som omfatter levering
av to roro-skip til det statseide tunisiske selskapet COTUNAV, statsstøttenr. N 379/95 (se EFT nr.
C 343 av 21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til utvikling av akvakulturnæringen, statsstøttenr. N 608/95
(se EFT nr. C 343 av 21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte som har til formål å bidra til at fiskefartøyer tas ut av drift,
statsstøttenr. N 497/95 (se EFT nr. C 343 av 21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent det nye budsjettet framlagt av den italienske regjering for en støtteordning
til fremme av sysselsettingen, statsstøttenr. NN 91/A/95 (se EFT nr. C 343 av 21.12.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent et italiensk garantifond for små og mellomstore bedrifter som omfattes av
målområde 1, statsstøttenr. N 662/95 (se EFT nr. C 343 av 21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støttetiltak for unge selvstendig næringsdrivende i Italia, statsstøttenr.
N 367/A/94 (se EFT nr. C 343 av 21.12.1995 for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent støtte til industriforetak gitt av myndighetene i regionen Sicilia, statsstøttenr.
N 730/95 (se EFT nr. C 343 av 21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent italiensk støtte til foretak i Canicatti, Licata, Sciacca, Barrafranca og Mazzarino
i Sicilia som ble skadet som følge av oversvømmelsene i oktober 1990, statsstøttenr. N 273/95 (se EFT
nr. C 343 av 21.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Endringer foretatt av Frankrike med hensyn til forpliktelse til offentlig
tjenesteytelse for ruteflyging i Frankrike

Frankrike har besluttet å endre forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse for ruteflyging på strekningen
mellom Paris (Orly) og Carcassonne, offentliggjort i De europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 227 av
1.9.1995 i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om
EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet (se EFT nr. C 349 av 29.12.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Innføring av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til
ruteflyging i Frankrike

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging på strekningen mellom Paris (Charles de Gaulle,
Orly) og Montbéliard (se EFT nr. C 350 av 30.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Innføring av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til
ruteflyging i Frankrike

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging på strekningen mellom Aubagne og Marseilles
(Provence) (se EFT nr. C 350 av 30.12.1995 for nærmere opplysninger).

95/EØS/51/09

95/EØS/51/11

95/EØS/51/10
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Innføring av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til
ruteflyging i Frankrike

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging på strekningene mellom Clermont-Ferrand og
Lyon (Satolas), Clermont-Ferrand og Marseilles og Clermont-Ferrand og Nice (se EFT nr. C 350 av
30.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Innføring av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til
ruteflyging i Frankrike

Frankrike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging på strekningen mellom Paris (Orly) og Saint-
Brieuc (se EFT nr. C 350 av 30.12.1995 for nærmere opplysninger).

Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i samsvar med
artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med
hensyn til ruteflyging på strekningen mellom Paris (Orly) og Albi

Frankrike har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse på ruten mellom Paris (Orly) og Albi. Vilkårene knyttet til den aktuelle
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 284
av 28.10.1995 (se EFT nr. C 350 av 30.12.1995 for nærmere opplysninger).

Anbudene må sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, tidligst én måned og senest 5 uker fra
dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til:

Syndicat mixte de l´aérodrome d´Albi-Le Séquestre
14, rue Timbal
F-81000 Albi

tel. +(33) 63 49 48 47
faks +(33) 63 49 48 40

95/EØS/51/12

95/EØS/51/13

95/EØS/51/14
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Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i samsvar med artikkel 4
nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til

ruteflyging på strekningen mellom Paris (Orly) og Aurillac

Frankrike har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse på ruten mellom Paris (Orly) og Aurillac. Vilkårene knyttet til den aktuelle
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 227
av 1.9.1995 (se EFT nr. C 350 av 30.12.1995 for nærmere opplysninger).

Anbudene må sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, tidligst én måned og senest 5 uker fra
dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til:

La Chambre de Commerce et d´Industrie d´Aurillac et du Cantal
44, boulevard du Pont-Rouge
F-15013 Aurillac

tel. +(33) 71 45 40 40
faks +(33) 71 48 48 12

Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i samsvar med artikkel 4
nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til
ruteflyging på strekningen mellom Reims (Champagne) og Lyon

(Satolas)

Frankrike har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse på ruten mellom Reims (Champagne) og Lyon (Satolas). Vilkårene knyttet til
den aktuelle forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende
nr. C 227 av 1.9. 1995 (se EFT nr. C 350 av 30.12.1995 for nærmere opplysninger).

Anbudene må sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, tidligst én måned og senest 5 uker fra
dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til:

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d´Industrie de Reims et d´Épernay, direction de
l´exploitation aéronautique, 5, rue des Marmouzets, Boîte postale 2511, F-51070 Reims Cedex, tel
+(33) 26 07 15 15, faks +(33) 26 07 62 23, teleks 830908F.

95/EØS/51/15
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Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i samsvar med artikkel 4
nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til

ruteflyging på strekningen mellom La Rochelle og Poitiers

Frankrike har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse på ruten mellom La Rochelle og Poitiers. Vilkårene knyttet til den aktuelle
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 227
av 1.9.1995 (se EFT nr. C 350 av 30.12.1995 for nærmere opplysninger).

Anbudene må sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, tidligst én måned og senest 5 uker fra
dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til:

Chambre de Commerce et d´Industrie de La Rochelle
14, rue du Palais
F-17024 La Rochelle

tel. +(33) 46 00 54 00
faks +(33) 46 00 54 02

Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i samsvar med artikkel 4
nr. 1 bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til

ruteflyging på strekningen mellom Paris (Orly) og Carcassonne

Frankrike har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli
1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse
til offentlig tjenesteytelse på ruten mellom Paris (Orly) og Carcassonne. Vilkårene knyttet til den aktuelle
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 227
av 1.9.1995 (se EFT nr. C 350 av 30.12.1995 for nærmere opplysninger).

Anbudene må sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, tidligst én måned og senest 5 uker fra
dagen for offentliggjøring i EF-Tidende, innen kl 1700 (lokal tid), til:

Chambre de Commerce et d´Industrie de Carcassonne-Limoux-
Castelnaudary
3, boulevard Camille Pelletan
BP 13
F-11001 Carcassonne

tel. +(33) 68 25 35 63
faks +(33) 68 71 01 60

95/EØS/51/17

95/EØS/51/18
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Innbydelser til innsending av forslag

Løpende innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for spredning og optimering av
forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon (1994-1998), med hensyn til europeiske
nett og tjenester

Detaljerte opplysninger om arbeidsprogrammet, den framgangsmåte som skal følges ved innsending av
forslag (informasjonspakke) og standardkontrakten som vil bli utarbeidet for utvalgte forslag, kan fås
tilsendt ved henvendelse til Kommisjonens kontorer (se EFT nr. C 337 av 15.12.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen må ha mottatt forslagene på adressen nedenfor eller ved et av Kommisjonens kontorer i
medlemsstatene, enten innen 15. mars 1996 (kl 1700) eller innen 13. september 1996 (kl 1700), idet
mottakskvitteringen gjelder som bevis på innlevering:

European Commission
Directorate-General XIII
(Telecommunications, Information Market and Exploitation of Research)
DG XIII D/4, Room B4/087 B
Jean Monnet Building
L-2920 Luxembourg

Faks: +(352) 4301 34544

Innbydelse til innsending av forslag til tiltak innen forskning og teknologisk utvikling, i forbindelse
med særprogrammet for spredning og optimering av forskning og teknologisk utvikling, herunder
demonstrasjon (1994-1998), med hensyn til innovativ lederteknikk

Detaljerte opplysninger om arbeidsprogrammet, den framgangsmåte som skal følges ved innsending av
forslag (informasjonspakke) og standardkontrakten som vil bli utarbeidet for utvalgte forslag, kan fås
tilsendt ved henvendelse til Kommisjonens kontorer (se EFT nr. C 337 av 15.12.1995 for nærmere
opplysninger).

Forslagene må sendes til Kommisjonen innen 15. mars 1996 kl 1700 lokal tid, idet poststempelet gjelder
som bevis, eller leveres til adressen nedenfor eller til et av Kommisjonens kontorer i medlemsstatene
innen nevnte frist, idet mottakskvitteringen gjelder som bevis på innlevering:

European Commission
DG XIII - The Innovation Programme
DG XIII/D-4, Room B4-106A
Jean Monnet Building
L-2920 Luxembourg

Faks: +(352) 4301 34544

Innbydelse til innsending av forslag til opprettelse av et nett av organisasjoner innen energiteknologi
(OPET-nett), i forbindelse med særprogrammet for spredning og optimering av resultatene av
virksomhet på området forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon (1994-1998)

Detaljerte opplysninger om arbeidsprogrammet, den framgangsmåte som skal følges ved innsending av
forslag (informasjonspakke) og standardkontrakten som vil bli utarbeidet for utvalgte forslag, kan fås
tilsendt ved henvendelse til Kommisjonens kontorer (se EFT nr. C 337 av 15.12.1995 for nærmere
opplysninger).

95/EØS/51/19
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Forslagene må sendes til Kommisjonen innen 15. mars 1996 kl 1700 lokal tid, idet poststempelet gjelder
som bevis, eller leveres til adressen nedenfor eller til et av Kommisjonens kontorer i medlemsstatene
innen nevnte frist, idet mottakskvitteringen gjelder som bevis på innlevering.

Alle henvendelser vedrørende denne innbydelse til innsending av forslag skal være merket “OPET
Network” og sendes til følgende adresse:

European Commission
DG XIII - Innovation Programme
DG XIII/D3 - Office C4/007
Jean Monnet Building
L-2920 Luxembourg

Faks: +(352) 4301 34129

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 4.12. - 15.12.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(95) 642 CB-CO-95-683-EN-C(1)

COM(95) 435 CB-CO-95-477-EN-C

COM(95) 615 CB-CO-95-650-EN-C

COM(95) 627 CB-CO-95-664-EN-C

COM(95) 613 CB-CO-95-649-EN-C

COM(95) 620 CB-CO-95-654-EN-C

COM(95) 635 CB-CO-95-676-EN-C

Endret forslag til et rådsdirektiv om endring
av direktiv 89/655/EØF om minimumskrav til
sikkerhet og helse i forbindelse med arbeids-
takernes bruk av arbeidsutstyr i arbeidet (annet
særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i
direktiv 89/391/EØF)

Rapport fra Kommisjonen om den framtidige
drift av informasjons- og samarbeidsnett innen
bedriftspolitikken

Forslag til en rådsforordning om fastsettelse
av den største tillatte fangstmengde for 1996
for visse fiskebestander og grupper av
fiskebestander og bestemte vilkår for å drive
fangst på disse

Forslag til en rådsforordning om endring av
forordning (EF) nr. 3699/93 om fastsettelse
av kriterier og ordninger for Fellesskapets
strukturelle bistand til fiskeri- og akvakultur-
næringen og for bearbeiding og markedsføring
av produkter fra disse næringene

Endret forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av visse tekniske tiltak til bevaring
av fiskeriressursene (konsolidert utgave)

Forslag til en rådsforordning om innledning
av et forsøksprosjekt for følging av satellitter
innenfor NAFOs reguleringsområde

Forslag til en rådsforordning om endring om
forordning (EF) nr. 1626/94 om fastsettelse
av visse tekniske tiltak til bevaring av
fiskeriressursene i Middelhavet

4.12.1995 4.12.1995 12

5.12.1995 5.12.1995 49

5.12.1995 6.12.1995 67

5.12.1995 6.12.1995 6

6.12.1995 7.12.1995 42

6.12.1995 7.12.1995 7

6.12.1995 7.12.1995 5

95/EØS/51/20

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

COM(95) 639 CB-CO-95-682-EN-C

COM(95) 638 CB-CO-95-678-EN-C

COM(95) 674 CB-CO-95-714-EN-C

COM(95) 675 CB-CO-95-715-EN-C

COM(95) 676 CB-CO-95-716-EN-C

COM(95) 685 CB-CO-95-723-EN-C

COM(95) 705 CB-CO-95-739-EN-C

COM(95) 715 CB-CO-95-744-EN-C

Forslag til en rådsforordning om endring av
forordning (EF) nr. 3372/94 av 20. desember
1994 om fordeling av fangstkvoter mellom
medlemsstatene for 1995 for fartøyer som
fisker i litauiske farvann

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om krav til energieffektivitet for
elektriske kjøleskap, frysere og kombina-
sjoner av slike til husholdningsbruk

Forslag til et rådsvedtak om tillatelse til at
Republikken Portugal forlenger avtalen om
gjensidige fiskeriforbindelser med
Republikken Sør-Afrika til 7. mars 1996

Forslag til en rådsforordning om fordeling
av fangstkvoter mellom medlemsstatene for
1996 for fartøyer som fisker i latviske
farvann

Forslag til en rådsforordning om fordeling
av fangstkvoter mellom medlemsstatene for
1996 for fartøyer som fisker i estiske farvann

Forslag til en rådsforordning om fordeling
av fangstkvoter mellom medlemsstatene for
1996 for fartøyer som fisker i færøyske
farvann

Forslag til en rådsforordning om fordeling
av fangstkvoter mellom medlemsstatene for
1996 for fartøyer som fisker i polske farvann

Forslag til en rådsforordning om fastsettelse
for 1996 av visse tiltak til bevaring og
forvaltning av fiskeriressursene som får
anvendelse på fartøyer som fører norsk flagg

7.12.1995 7.12.1995 6

8.12.1995 8.12.1995 25

13.12.1995 14.12.1995 4

13.12.1995 14.12.1995 8

13.12.1995 14.12.1995 8

13.12.1995 14.12.1995 6

15.12.1995 15.12.1995 6

15.12.1995 15.12.1995 13

Kode Katalognr.     Tittel Vedtatt av OversendtAntall
Kommi- Rådet sider
sjonen
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Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

(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.

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.

95-0369-D

95-0370-D

95-0371-D

95-0372-D

95-0373-D

95-0374-D

95-0375-D

95-0376-UK

95-0356-I

95-0368-UK

95-0377-E

95-0379-D

95-0382-A

95-0383-NL

(3) (4)

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 460: Anlegg til
reduksjon av luftforurensende stoffer i røykgasser fra
dampkjelanlegg

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 101: Metallplater

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 452: Anlegg til
lagring av trykk-kondensert ammoniakk for
dampkjelanlegg - montering, utrustning, drift

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 201, vedlegg 2):
Sveising av ståldeler - retningslinjer for prøving og
kontroll av sveiseapparater for kjeler

Teknisk forskrift for dampkjeler TRD - 413: Kullstøvfyring
i dampkjeler

Teknisk forskrift for dampkjeler TRD - 451: Anlegg til
lagring av trykk-kondensert ammoniakk for dampkjeler/
dampkjelanlegg

Teknisk forskrift for dampkjeler TRD - 201, vedlegg 1):
Sveising av ståldeler - retningslinjer for prøving av
arbeidsrutiner

TR2095 ‘NMCS2’ - Kjørespesifikasjon for VMS (Variable
Message Sign)

Sikkerhetsstandarder for utforming og drift av idrettsanlegg

Endring av forskrifter om trafikkskilt (Nord-Irland) 1996

Forslag til kongelig resolusjon om godkjenning av
supplerende teknisk instruks MI-IP 03 for oljeanlegg til
privat bruk

Byggeforskrifter, liste A og C - utgave 96/1

Forskrift fra forbundsministeren for økonomiske saker om
tekniske sikkerhetsbestemmelser for fraktcontainere

Forskrift om edelmetallinnhold i forbindelse med
utstedelse av kontrollstempel i samsvar med traktaten samt
kontroll og stempling av varer av edle metaller

15.2.1996

15.2.1996

15.2.1996

15.2.1996

15.2.1996

15.2.1996

15.2.1996

14.2.1996

23.2.1996

23.2.1996

19.2.1996

22.2.1996

22.2.1996

23.2.1996
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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.

DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Domstol(1)

Domstolens dom (sjette kammer) av 26. oktober 1995 i sak C-151/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Storhertugdømmet Luxembourg (EF-traktatens artikkel 48 - lik behandling - beskatning
av midlertidige skatteinnlendingers inntekt - tilbakebetaling av overskytende skattebeløp).

I sak C-40/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra VAT and Duties Tribunal, London, ved nevnte
domstols beslutning av 1. februar 1995 i saken Conoco Ltd mot Commissioners of Customs and Excise)
har nevnte domstol ved beslutning av 1. november 1995 oversendt to tilleggsspørsmål.

Sak C-322/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Roma, ved nevnte
domstols beslutning av 3. oktober 1995 i saken Emanuele Iurlaro mot Previndenza Sociale (INPS).

Sak C-329/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Länsrätten Stockholm, ved nevnte domstols
beslutning av 13. oktober 1995 i sak anlagt av V.A.G. Sverige AB.

Sak C-333/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale di Genova - Sezione Prima Civile,
ved nevnte domstols beslutning av 5. oktober 1995 i saken 1) F.lli Carli SpA og 2) Casa di Spedizione
Viale sas mot Amministrazione delle Finanze.

Sak C-335/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour du Travail, Liège (annet kammer), ved
nevnte domstols beslutning av 10. oktober 1995 i saken Institut National d’Assurances Sociales pour
Travailleurs Indépendants (INASTI) mot Michel Picard.

Sak C-336/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Juzgado de lo Social No 16, ved nevnte
domstols beslutning av 1. september 1995 i saken Pedro Burdalo mfl mot Fondo de Garantía Salarial.

Sak C-337/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hoge Raad der Nederlanden, ved nevnte
domstols beslutning av 20. oktober 1995 i saken 1. Parfums Christian Dior SA og 2. Parfums Christian
Dior BV mot Evora BV.

Sak C-339/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice, Queen’s Bench Divi-
sion, Commercial Court, ved nevnte domstols beslutning av 18. januar 1995 i saken Compagnia Di
Navigazione Marittima mfl mot Compagnie Maritime Belge mfl.

Sak C-341/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Avezzano av
16. oktober 1995 i saken som verserer for nevnte domstol mellom Gianni Bettati og Safety Hi-Tech
s.r.l.

(1) EFT nr. C 351 av 30.12.1995.

95/EØS/51/22
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Sak C-343/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale di Genova, Sesta Sezione Civile,
ved nevnte domstols beslutning av 12. oktober 1995 i saken Diego Calì & Figli SpA mot Servizi Ecologici
Porto di Genova SpA.

Sak C-345/95: Søksmål anlagt 7. november 1995 av Den franske republikk mot Europaparlamentet.

Sak C-346/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Finanzgericht München, ved nevnte domstols
beslutning av 20. september 1995 i saken Elisabeth Blasi mot Finanzamt München.

Sak C-347/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Supremo Tribunal Administrativo (annet
kammer - skattesaker), ved nevnte domstols beslutning av 11. oktober 1995 i saken Fazenda Pública
mot UCAL (União das Cooperativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL).

Sak C-348/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Supremo Tribunal Administrativo (annet
kammer - skattesaker), ved nevnte domstols beslutning av 19. oktober 1995 i saken Fábrica de Queijo
ERU Portuguesa Lda. mot Ministério Público Fazenda Pública.

Sak C-349/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hoge Raad der Nederlanden, ved nevnte
domstols beslutning av 3. november 1995 i saken Frits Loendersloot mot George Ballantine & Son Ltd
mfl.

Sak C-350/95: Søksmål anlagt 10. november 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.

Sak C-352/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Commerce, Pontoise, ved nevnte
domstols anvisning av 3. oktober 1995 i saken Phytheron International SA mot Jean Bourdon SA.

Avskriving i registeret av sak C-98/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Avskriving i registeret av sak C-14/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Avskriving i registeret av sak C-113/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den italienske
republikk.

Avskriving i registeret av sak C-125/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Portugal.
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(1) EFT nr. C 351 av 30.12.1995.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 9. november 1995 i sak T-346/94: France-Aviation mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (tilbakebetaling av toll - audi alteram partem - spesiell situasjon).

Sak T-184/95: Søksmål anlagt 6. oktober 1995 av Dorsch Ingenieurgesellschaft mbH mot Rådet for
Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-192/95: Søksmål anlagt 16. oktober 1995 av Hitachi Ltd, Matsushita Electronics Corporation,
Mitsubishi Electric Corporation, NEC Corporation, Oki Electric Industry Co., Sanyo Electric Co., Sharp
Corporation og Toshiba Corporation mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-197/95: Søksmål anlagt 16. oktober 1995 av Sveriges Betodlares Centralförening og Sven Åke
Henriksson mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-198/95: Søksmål anlagt 18. oktober 1995 av Comafrica SpA og Dole Fresh Fruit Europe Ltd &
Co. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-199/95: Søksmål anlagt 20. oktober 1995 av Le Nouveau Garage SA mfl mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-202/95: Søksmål anlagt 27. oktober 1995 av Heinrich Gottmann mot Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-204/95: Søksmål anlagt 30. oktober 1995 av International Express Carriers Conference (IECC)
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-206/95: Søksmål anlagt 3. november 1995 av Josef Gierse mot Rådet for Den europeiske union
og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-208/95: Søksmål anlagt 3. november 1995 av Miwon Co. Ltd mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-209/95: Søksmål anlagt 3. november 1995 av Windstar Sail Cruises Limited, Wind Star Limited
og Wind Spirit Limited mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-526/93: Matthew Fogarty, James Eager, Denis O’Halloran, John Joseph
Dillon, John Joe Lynch, Mary og Martin McMahon, Joseph Fitzsimmons og Howard McCollum mot
Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-561/93: Tiercé Ladbroke SA mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-66/94: Auditel Srl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av forente saker T-189/94, T-190/94 og T-191/94: Philippe Heno, Michel
Manchion og Jean-Michel Tellier mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-154/95: Ittima Maremmana Sàrl mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.
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