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Melding fra EFTAs overvåkningsorgan i henhold til
artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens

vedlegg XIII nr. 64a (rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet)

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

1. Norge 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 virkning fra 1. august 1996, for ruteflyging på følgende
strekninger:

- Fagernes - Oslo (Fornebu),
- Fagernes - Bergen.

2. Forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

Minimum antall flyginger:

- Fagernes - Oslo v.v.: to daglige flyginger uten mellomlanding mandag - fredag og én flyging
på søndager hele året, unntatt i en midtsommerperiode på fem uker i juli - august, da minimum
er én flyging uten mellomlanding daglig unntatt lørdag.

- Fagernes - Bergen v.v.: én daglig flyging uten mellomlanding fem dager i uken (daglig unntatt
lørdag og en annen dag som velges av operatøren(e)), hele året.

Tidtabell:

- På virkedager (unntatt i nevnte midtsommerperiode) må tidtabellene gjøre det mulig for reisende
fra Fagernes å ankomme Oslo og Bergen før kl 12.00 lokal tid og returnere om ettermiddagen
eller kvelden.

- På Oslo lufthavn, Fornebu, reserveres følgende tidsluker, som for tiden er i bruk på ruten
mellom Fagernes og Oslo, i henhold til artikkel 9 i rådsforordning (EØF) nr. 95/93 om
fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker på lufthavnene i Fellesskapet:

- kl 0910 og 0940 lokal tid mandag - fredag,
- kl 1755 og 1830 lokal tid daglig unntatt lørdag.

96/EØS/5/01
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Kategori luftfartøy:

- Fly med minst 15 passasjerplasser skal benyttes på rutene.

Takster:

- Normaltaksten én vei i 1996 skal ikke overstige NOK 650 på ruten Fagernes - Oslo og NOK
1150 på ruten Fagernes - Bergen. Normaltaksten skal reduseres med minst 15 % for reisende
i transfer til eller fra andre flyginger innenlands. For hvert etterfølgende år skal disse takstene
justeres 1. august innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneders-perioden som
løper fram til 15. juni samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå.

- Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

3. Adgang til rutene:

Adgangen til rutene Fagernes - Oslo og Fagernes - Bergen er åpen for alle EØS-luftfartsselskaper(1)
uten restriksjoner, da Norge ikke anvender artikkel 3 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92
med hensyn til disse rutene.

4. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
N-0030 OSLO

Tlf.: + 47 22 24 90 90
Faks: +47 22 24 95 72
Teleks: 21439 sdep n.

Melding fra EFTAs overvåkningsorgan i henhold til
artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rettsakten omhandlet i EØS-avtalens

vedlegg XIII nr. 64a (rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet)

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

1. Norge 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 virkning fra 1. august 1996, for ruteflyging på følgende
strekning:

- Værøy helikopterlandingsplass - Bodø.

2. Forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse omfatter følgende:

Minimum antall flyginger:

- 1. februar - 31. oktober: to daglige rundturer mandag - fredag og én daglig rundtur lørdag og
søndag.

- 1. november - 31. januar: én daglig rundtur.

(1) Med “EØS-luftfartsselskap” menes et EF-luftfartsselskap eller et luftfartsselskap med gyldig lisens utstedt av en EFTA-
stat som er part i EØS-avtalen, i samsvar med rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66b (rådsforordning
(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper).

96/EØS/5/02



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende1.2.1996 Nr.5/ 03

Tidtabell:

- På dager der to rundturer er påkrevet, må tidtabellene gjøre det mulig for reisende fra Værøy
å ankomme Bodø før kl 12.00 lokal tid og returnere om ettermiddagen eller kvelden.

Kategori luftfartøy:

- Helikopter med minst 15 passasjerplasser skal benyttes.
Luftfartsselskapene skal informeres om at betjening av Værøy helikopterlandingsplass baseres
på visuelle flygeregler (VFR) i dagslys.

Takster:

- Normaltaksten én vei i 1996 skal ikke overstige NOK 650. For hvert etterfølgende år skal
taksten justeres 1. august innenfor rammen av konsumprisindeksen for 12 måneders-perioden
som løper fram til 15. juni samme år, som offentliggjort av Statistisk Sentralbyrå.

- Luftfartsselskapet skal delta i de til enhver tid gjeldende ordninger for gjennomgangspris-
systemer innenlands.

- Sosiale rabatter skal ytes i samsvar med gjeldende praksis.

3. Adgang til ruten:

Adgangen til ruten Værøy - Bodø er åpen for alle EØS-luftfartsselskaper(1) uten restriksjoner, da
Norge ikke anvender artikkel 3 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til denne
ruten.

4. Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
N-0030 OSLO

Tlf.: + 47 22 24 90 90
Faks: +47 22 24 95 72
Teleks: 21439 sdep n.

(1) Med “EØS-luftfartsselskap” menes et EF-luftfartsselskap eller et luftfartsselskap med gyldig lisens utstedt av en EFTA-
stat som er part i EØS-avtalen, i samsvar med rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XIII nr. 66b (rådsforordning
(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper).
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.663 - Dow/Dupont)

1. Kommisjonen mottok 19.1.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene E.I DuPont de Nemours
and Company og Dow Chemical Company overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Dupont Dow Elastomers L.L.C.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- E.I DuPont de Nemours and Company: kjemikalier, fibrer, polymerer, petroleum,

- Dow Chemical Company: kjemikalier, plast, energi, landbruksvarer, legemidler,

- Dupont Dow Elastomers L.L.C.: syntetisk elastomer.

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 24
av 30.1.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.663 - Dow/Dupont, 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.694 - SKF/INA/WPB)

1. Kommisjonen mottok 17.1.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene SKF GmbH,
Schweinfurt/D, som tilhører den svenske SKF-gruppen, og Industrieaufbaugesellschaft Schaeffler
KG, Herzogenaurach/D, som tilhører den tyske Schaeffler-gruppen, overtar felles kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over WPB Waterpump Bearing gmbH &
Co. KG, ved kjøp av aksjer i et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak, der de vil slå
sammen sin virksomhet innen produksjon og salg av lagre til vannpumper.

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

96/EØS/5/03

96/EØS/5/04



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende1.2.1996 Nr.5/05

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- SKF: produksjon og salg av produkter konstruert for drivverk, særlig lagre,

- Schaeffler-gruppen: rullelagre, lagre til vannpumper.

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 23
av 27.1.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.694 - SKF/INA/WPB, 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.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.595 - British Telecommunications/VIAG)

Kommisjonen vedtok 22.12.1995 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 (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

96/EØS/5/05
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.655 - Canal+/UFA/MDO)

Kommisjonen vedtok 13.11.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.676 - Ericsson/Ascom II)

Kommisjonen vedtok 22.12.1995 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 (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussel

Faksnr.: +32 2 296 43 01

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

Statsstøtte
C 45/95 (NN 48/95)

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til en
støtteordning planlagt av Italia for skattekreditt til veitransportører (se EFT nr. C 3 av 6.1.1996 for
nærmere opplysninger).

96/EØS/5/07
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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 dette 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.

Statsstøtte
C 52/95 (ex N/184/B/93)

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til en
støtteordning planlagt av Italia for støtte til transportforetak i regionen Friuli-Venezia-Giulia (se EFT
nr. C 2 av 5.1.1996 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 dette 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.

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

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent forlengelsen av en støtteordning innført av Spania for å fremme investeringer
foretatt av små og mellomstore bedrifter i País Vasco, statsstøttenr. N 564/95 (se EFT nr. C 19 av
23.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte som har til formål å bedre bearbeidings- og markedsføringsvilkårene
for skogbruksprodukter i Spania, statsstøttenr. N 378/95 (se EFT nr. C 19 av 23.1.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk ordning for sysselsettingsstøtte til unge som går ut i arbeid for første
gang, statsstøttenr. N 628/95 (se EFT nr. C 19 av 23.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent at Italia gir regionalstøtte som overskrider budsjettgrensene fastsatt i artikkel
5 i kommisjonsvedtak av 9. desember 1992, statsstøttenr. N 903/95 (se EFT nr. C 19 av 23.1.1996 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent det nye budsjettet framlagt av den nederlandske regjering for en støtteordning
på FoU-området, statsstøttenr. N 850/95 (se EFT nr. C 19 av 23.1.1996 for nærmere opplysninger).

96/EØS/5/09
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Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak:

Kommisjonsvedtak av 4. oktober 1995 om støtte gitt av den belgiske regionen Flandern til
lastebilprodusenten DAF (se EFT nr. L 15 av 20.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 4. oktober 1995 om støtte gitt av Nederland til lastebilprodusenten DAF (se EFT
nr. L 15 av 20.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 30. november 1995 om endring av vedtak 83/243/EØF med hensyn til listen
over virksomheter i Botswana som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (se EFT
nr. C 338 av 16.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 12. desember 1995 om endring av vedtak 94/85/EF om opprettelse av en liste
over tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av ferskt fjørfekjøtt (se EFT nr. L 1 av 3.1.1996
for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 12. desember 1995 om annen endring av vedtak 95/186/EF om markedsføring
og bruk av svinekjøtt i henhold til artikkel 9 i rådsdirektiv 80/217/EØF (se EFT nr. L 1 av 3.1.1996 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 13. desember 1995 om oppheving av vedtak 94/514/EF om visse beskyttelsestiltak
med hensyn til munn- og klovsyke i Hellas (se EFT nr. L 1 av 3.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 19. desember 1995 om endring av vedtak 84/24/EØF med hensyn til listen over
virksomheter i Island som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (se EFT nr. C 350 av
30.12.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 19. desember 1995 om endring av vedtak 93/387/EØF, 93/436/EØF,
93/437/EØF, 93/494/EØF, 93/495/EØF, 94/198/EF, 94/200/EF, 94/269/EF, 94/323/EF, 94/324/EF,
94/325/EF, 94/448/EF, 94/766/EF, 94/777/EF og 94/778/EF om fastsettelse av særlige vilkår for im-
port av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i visse tredjestater (se EFT nr. L 9 av
12.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til småbedrifter og støtte til utvikling av små og mellomstore bedrifter
i Finland, statsstøttenr. N 857/95 (se EFT nr. C 19 av 23.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent finansiell støtte til lokal infrastrukturutbygging i Det forente kongerike,
statsstøttenr. NN 144/95 (se EFT nr. C 19 av 23.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning til fremme av reiselivsinfrastrukturen, som omfatter
investeringsstøtte til små og mellomstore bedrifter i turistnæringen, statsstøttenr. N 104/95 (se EFT nr.
C 19 av 23.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning til fremme av turismen, som omfatter
investeringsstøtte til små og mellomstore bedrifter i turistnæringen, statsstøttenr. N 105/95 (se EFT nr.
C 19 av 23.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en portugisisk støtteordning for næringslivet i Madeira, som har til formål
å styrke regionens økonomiske struktur ved å utnytte dens lokale potensial, statsstøttenr. N 823/95 (se
EFT nr. C 19 av 23.1.1996 for nærmere opplysninger).

96/EØS/5/11
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1
bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Endring av forpliktelser til offentlig tjenesteytelse med hensyn til
ruteflyging i Irland

Irland har besluttet å endre forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. C 3 av 5.1.1994 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, med
hensyn til ruteflyging på strekningene Dublin/Donegal/Dublin og Dublin/Sligo/Dublin (se EFT nr. C 3
av 6.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak 96/35/EF av 20. desember 1995 om endring av vedtak 95/357/EF om en liste over
grensekontrollstasjoner som er godkjente for veterinærkontroll av varer og dyr fra tredjestater, nærmere
regler for den kontroll som skal foretas av Kommisjonens veterinærsakkyndige og om oppheving av
vedtak 94/24/EF (se EFT nr. L 10 av 13.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak 96/36/EF of 20. desember 1995 om endring av vedtak 95/357/EF om en liste over
grensekontrollstasjoner som er godkjente for veterinærkontroll av varer og dyr fra tredjestater, nærmere
regler for den kontroll som skal foretas av Kommisjonens veterinærsakkyndige og om oppheving av
vedtak 94/24/EF (se EFT nr. L 10 av 13.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 20. desember 1995 om særtiltak med hensyn til midlertidig forbud mot bruk av
universalgaranti i en forsendelsesprosedyre (se EFT nr. L 10 av 13.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 20. desember 1995 om fastsettelse av teknisk-vitenskapelige tiltak for å bekjempe
klassisk svinepest og Fellesskapets finansielle bidrag (se EFT nr. L 7 av 10.1.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1995 om endring av vedtak 87/257/EØF med hensyn til listen over
virksomheter i De forente stater som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (se EFT
nr. C 3 av 6.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 21. desember om endring av vedtak 87/258/EØF med hensyn til listen over
virksomheter i Canada som er godkjent for import av ferskt kjøtt til Fellesskapet (se EFT nr. C 3 av
6.1.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 10. januar 1996 om en felles teknisk forskrift for tilgang til pakkesvitsjede offentlige
datanett (PSPDN) ved bruk av CCITT-rekommandasjon for X.25-grensesnitt (se EFT nr. L 13 av
18.1.1996 for nærmere opplysninger).

96/EØS/5/12
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Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

10

95-0412-D

95-0413-D

95-0414-D

95-0415-D

95-0416-D

95-0417-D

95-0418-D

95-0419-D

95-0420-D

95-0421-D

95-0422-D

95-0423-D

95-0424-D

95-0425-D

95-0426-D

95-0427-D

95-0428-UK

95-0431-F

95-0432-GR

(3) (4)

Utkast til forskrift om dyrevern i forbindelse med slakting
eller avliving (TierShclV)

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 421:
Sikkerhetsinnretninger mot overtrykk - sikkerhetsventiler -
dampkjeler i gruppe I, III og IV

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 301, vedlegg 1:
Beregning av varierende belastning på grunn av stigende
innvendig trykk eller en kombinasjon av varierende
innvendig trykk og temperaturendringer

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 110: Ventilhus

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 701:
Dampkjelanlegg med dampgeneratorer i gruppe II

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 107: Deler til
dampkjeler av profil- og smistål

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 305: Plane
skillevegger, forankringer og tverrstivere

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 102: Heltrukne og
elektrisk pressveisede stålrør

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 301: Sylinderskåler
utsatt for innvendig overtrykk

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 721:
Sikkerhetsinnretninger mot overtrykk - sikkerhetsventiler -
dampkjeler i gruppe II

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 702:
Dampkjelanlegg med vannvarmere i gruppe II

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 801: Dampkjeler i
gruppe I

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 203: Heltrukne
samlekar og lignende hule beholdere med en innvendig
diameter på under 600 mm - framstilling og kontroll

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 106: Skruer og
muttere av stål

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 414: Treforbrenning
i dampkjeler

Teknisk forskrift for dampkjeler - TRD 411: Oljefyring i
dampkjeler

Forskrifter om trafikkskilt (midlertidige sperringer) 1996

Forskrift om tillegg til instruks av 23. november 1987 om
skipssikkerhet - avdeling 233: Undervannsfartøyer

Teknisk forskrift om endring av artikkel 70 i lov om
næringsmidler - betegnelser, generelle bearbeidingsvilkår
og markedsføring

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

13.3.1996

15.3.1996

14.3.1996

15.3.1996

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.

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4) Ingen stillstandperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.
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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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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Domstol(1)

Domstolens dom av 9. november 1995 i sak C-465/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH mfl mot Bundesamt
für Ernährung und Forstwirtschaft (forordning - anmodning om en foreløpig kjennelse - vurdering av
gyldighet - nasjonal domstol - midlertidig tilsidesettelse).

Domstolens dom av 9. november 1995 i sak C-466/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main): Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH mfl mot Bundesamt
für Ernährung und Forstwirtschaft (bananer - felles markedsordning - importordning - vurdering av
gyldighet).

Domstolens dom av 9. november 1995 i sak C-426/93: Forbundsrepublikken Tyskland mot Rådet for
Den europeiske union (søksmål om oppheving - forordning (EØF) nr. 2186/93 om fellesskapskoordinering
av opprettelse av foretaksregistre for statistisk bruk - juridisk grunnlag - prinsipp om forholdsmessighet).

Domstolens dom av 9. november 1995 i sak C-475/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Sozialgericht Speyer): Jean-Louis Thévenon og Stadt Speyer - Sozialamt mot Landesversicherungsanstalt
Rheinland-Pfalz (trygd - artikkel 6 i forordning (EØF) nr. 1408/71 - anvendelse av forordning (EØF) nr.
1408/71 i stedet for overenskomster om trygd inngått mellom medlemsstater).

Domstolens dom (tredje kammer) av 9. november 1995 i sak C-38/94 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Divisional Court of the Queen’s Bench Division of the High Court of Justice of England
and Wales): The Queen mot Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte: Country Landown-
ers’ Association (felles markedsordning for sauekjøtt, geitekjøtt og storfekjøtt - overføring av
tilskuddsrettigheter til produsenter - kompensasjon for jordeiere).

Domstolens dom av 9. november 1995 i sak C-91/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribu-
nal de Grande Instance, Paris): straffesak mot Thierry Tranchant og Téléphone Store SARL,
erstatningspliktig part etter sivil rett (kommisjonsdirektiv 88/301/EØF - uavhengighet for organer med
ansvar for å kontrollere anvendelsen av tekniske spesifikasjoner - forsøkslaboratorier).

Domstolens dom (første kammer) av 9. november 1995 i sak C-235/94 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Crown Court, Bolton): straffesak mot Alan Geoffrey Bird (sosiallovgivning på
veitransportområdet - unntak av sikkerhetsgrunner).

Domstolens dom (andre kammer) av 16. november 1995 i sak C-152/94 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Rechtbank van Eerste Aanleg, Gent): straffesak mot Geert van Buynder (etableringsadgang
- veterinærer - nasjonale forhold).

Domstolens dom (andre kammer) av 16. november 1995 i sak C-196/94 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Det juridiske utvalg i Conseil d’État, Luxembourg): Catherine Schiltz-Thilmann mot
landbruksministeren (foreløpig anmodning - tolking av artikkel 5 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr.
804/68 av 27. juni 1968 om en felles markedsordning for melk og melkeprodukter - tilleggsavgift -
referansemengde - overskridelse).

Sak C-351/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bayerisches Verwaltungsgericht München,
ved nevnte domstols beslutning av 14. juni 1995 i saken Selma Kadiman mot Freistaat Bayern.

(1) EFT nr. C 16 av 20.1.1996.
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Sak C-356/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Schleswig-Holsteinisches Oberverwal-
tungsgericht, ved nevnte domstols beslutning av 27. oktober 1995 i saken Matthias Witt mot Amt für
Land- und Wasserwirtschaft.

Sak C-357/95 P: Anke inngitt 21. november 1995 av ENU (Empresa Nacional de Urânio, SA) mot dom
avsagt av De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol (andre kammer med utvidet sammensetning)
15. september 1995 i forente saker T-458/93 og T-523/93 mellom ENU (Empresa Nacional de Urânio,
SA) og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-358/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura di Pordenone, ved nevnte domstols
beslutning av 18. oktober 1995 i saken Tommaso Morellato og Usl No 11, Pordenone.

Sak C-360/95: Søksmål anlagt 23. november 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Spania.

Sak C-361/95: Søksmål anlagt 23. november 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Spania.

Sak C-362/95 P: Anke inngitt 27. november 1995 av 1) Blackspur DIY Ltd, 2) Steven Kellar, 3) J.M.A
Glancy og 4) Ronald Cohen mot dom avsagt av De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol (første
kammer med utvidet sammensetning) 18. september 1995 i sak T-168/94 mellom 3/93 mellom 1)
Blackspur DIY Ltd, 2) Steven Kellar, 3) J.M.A Glancy og 4) Ronald Cohen og 1) Rådet for Den
europeiske union og 2) Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-363/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Roma - Sezione
Distaccata di Tivoli, ved nevnte domstols beslutning av 8. november 1995 i straffesaken mot Giuseppe
Tancredi.

Sak C-364/95 og C-365/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Finanzgericht Hamburg, ved
nevnte domstols beslutninger av 22. september og 27. september 1995 i sakene Firma T. Port GmbH &
Co mot Hautpzollamt Hamburg-Jonas.

Sak C-366/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Højesteret, ved nevnte domstols beslutning av
22. november 1995 i saken Landbrugsministeriet, EC-Direktoratet mot Steff-Houlberg Export I/S,
Nowaco A/S, Nowaco Holding A/S og SMC av 31.12.1989.

Sak C-367/95 P: Anke inngitt 28. november 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
dom avsagt av De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol (fjerde kammer med utvidet
sammensetning) 28. september 1995 i sak T-95/94 mellom Chambre Syndicale Nationale des Entreprises
de Transport de Fonds et Valeurs (SYTRAVAL) og Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet
av Republikken Frankrike.

Sak C-368/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Handelsgericht Wien, ved nevnte domstols
beslutning av 15. september 1995 i saken Vereinigte Familapreß Zeitungsverlags- und vertriebs GmbH
mot Heinrich Bauer Verlag.

Sak C-370/95, C-371/95 og C-372/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Audienca Nacional,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Octava, ved nevnte domstols beslutninger av 4. juli,
13. september og 15. november 1995 i sakene Careda SA, FEMARA og FACOMARE mot
Administración General del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda).

Sak C-373/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Venezia, ved nevnte
domstols beslutning av 3. november 1995 i sakene Federica Maso mfl og Graziano Gazzetta mfl mot
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Sak C-376/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale di Genova, Sezione Prima Civile,
ved nevnte domstols beslutning av 16. november 1995 i saken Cesare Regnoli & Figlio srl mot
Amministrazione delle Finanze dello Stato.
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol(1)

Beslutning truffet av Førsteinstansdomstolens president 22. november 1995 i sak T-395/94 R II: Atlan-
tic Container Line AB mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Førsteinstansdomstolens beslutning av 13. november 1995 i sak T-126/95: Dumez mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (Kommisjonens avvisning av overtredelsessak - søksmål om oppheving -
søksmål om erklæring om handlingsunnlatelse - saken avvises).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 13. november 1995 i sak T-127/95: Société Auxiliaire
d’Entreprises mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (Kommisjonens avvisning av
overtredelsessak - søksmål om oppheving - søksmål om erklæring om handlingsunnlatelse - saken
avvises).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 13. november 1995 i sak T-128/95: Aéroports de Paris mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (Kommisjonens avvisning av overtredelsessak - søksmål
om oppheving - søksmål om erklæring om handlingsunnlatelse - saken avvises).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 7. november 1995 i sak T-168/95 R: Eridania Zuccherifici
Nazionali SpA mfl mot Rådet for Den europeiske union.

Sak T-193/95: Søksmål anlagt 16. oktober 1995 av Fintecna S.p.A mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-214/95: Søksmål anlagt 27. november 1995 av regionen Flandern mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Førsteinstansdomstolens beslutning av 10. november 1995 i sak T-554/93: A.T.E. Saint, C. Murray og
M. Craig mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap (delvis
avskriving i registeret).

(1) EFT nr. C 16 av 20.1.1996.

96/EØS/5/15
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