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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Norge i samsvar med
artikkel 4 nr. 1 bokstav d) 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)

med hensyn til ruteflyging på strekningene Fagernes - Oslo (Fornebu)
og Fagernes - Bergen

1. Innledning

Norge 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 rutene Fagernes - Oslo (Fornebu) og Fagernes - Bergen. Vilkårene knyttet til
den aktuelle forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende
nr. C 28 av 1.2.1996, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 5 av 1.2.1996.

I samsvar med reglene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning har Norge bestemt at
dersom ikke noe luftfartsselskap har startet eller er i ferd med å starte ruteflyging 1. juli 1996 på de
nevnte rutene i samsvar med den innførte forpliktelse til offentlig tjenesteytelse, og uten å anmode om
økonomisk kompensasjon, skal adgangen til rutene begrenses til ett luftfartsselskap, som etter gjennomført
anbudsprosedyre skal gis enerett til å betjene rutene fra 1. august 1996.

Anbydere kan gi bud på begge ruter, særlig dersom dette reduserer det samlede kompensasjonsbehov.
Anbydere må uansett klart tydeliggjøre den kompensasjon som kreves for hver enkelt rute, i tilfelle de
blir valgt kun for den ene ruten.

2. Hva anbudsinnbydelsen omfatter

Ruteflyging mellom Fagernes - Oslo (Fornebu) og Fagernes (Bergen) fra 1. august 1996 i samsvar med
den forpliktelse til offentlig tjenesteytelse som gjelder for disse rutene, som offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. C 28 av 1.2.1996, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 5 av 1.2.1996.

3. Adgang til å gi anbud

Alle luftfartsselskaper som har en gyldig lisens utstedt i en medlemsstat i samsvar med rådsforordning
(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper, kan gi bud. Norge anvender ikke kabotasje-
restriksjonene i artikkel 3 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 for nevnte ruter.

4. Anbudsprosedyre

Anbudsinnbydelsen skjer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d), e), f), g), h) og i) i rådsforordning
(EØF) nr. 2408/92.
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Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å avvise alle anbud. For sent innkomne anbud og
anbud som ikke er i samsvar med anbudsinnbydelsen, vil bli avvist.

Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å benytte etterfølgende forhandlinger dersom samtlige
anbud er ukorrekte, eller dersom det etter anbudsfristens utløp viser seg at det kun er én anbyder eller at
det på annen måte ikke foreligger tilstrekkelig konkurranse. Slike forhandlinger skal være i samsvar
med forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse, og skal gjennomføres uten at det foretas vesentlige endringer
i de opprinnelige anbudsvilkårene.

Anbyderen er forpliktet til å opprettholde sitt bud til valg av anbyder er foretatt, men ikke lenger enn til
20. juni 1996.

Tildeling skal skje til det anbud eller den kombinasjon av anbud som har lavest kompensasjonsbehov
eller, i tilfelle ett eller flere anbud krever mindre enn 2 % høyere kompensasjon enn det laveste, på den
ene eller begge rutene, til det økonomisk mest fordelaktige av disse anbudene når en tar i betraktning
også tilbudte takster og setekapasitet.

5. Anbudsdokumenter

Samtlige anbudsdokumenter om tildeling av anbudskontrakt, forskrift om gjennomføring av anbud i
forbindelse med offentlig tjenesteytelse (i samsvar med artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92),
standardkontrakt og kalkyleskjema kan fås fritt tilsendt fra oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
N-0030 OSLO

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

6. Økonomisk kompensasjon

De innsendte anbud skal være i samsvar med kalkyleskjemaet som inngår i anbudsdokumentasjonen, og
uttrykkelig angi den kompensasjon i norske kroner som er nødvendig for betjening av den aktuelle
ruten i tre år fra oppstart. Anbudet skal basere seg på prisnivå for året fra 1. august 1996 og spesifiseres
for det enkelte år.

Den nøyaktige kompensasjon for årene fra 1. august 1997 og 1. august 1998 skal baseres på en inntekts-
og driftskostnadsjustering av anbudsbudsjettet. Justeringene skal være innenfor rammen av
konsumprisindeksen for 12 måneders-perioden som løper fram til 15. juni samme året, som offentliggjort
av Statistisk Sentralbyrå.

Operatøren beholder alle inntekter som følge av virksomheten og er fullt ansvarlig for kostnadene.
Dersom det i kontraktsperioden inntrer vesentlige og uforutsette endringer i de forutsetninger som ligger
til grunn for anbudskontrakten, kan det imidlertid i samsvar med standardkontrakten kreves forhandlinger
om revisjon av kontrakten.

7. Takster

Anbudene skal oppgi takstene og vilkårene knyttet til disse. Takstene skal være i samsvar med forpliktelsen
til offentlig tjenesteytelse, som offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 28 av 1.2.1996,
og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 5 av 1.2.1996.

8. Kontraktens varighet samt endring og oppheving av kontrakten

Kontraktens skal gjelde fra 1. august 1996 og opphøre senest 31. juli 1999.
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Takstjusteringene angitt i nr. 6 i denne kunngjøring og en årlig gjennomgåelse av måten kontrakten er
gjennomført på, skal foretas sammen med luftfartsselskapet i løpet av de to siste månedene før årsdagen
for tjenestenes/kontraktens begynnelse.

Kontrakten må ikke endres med mindre endringene er i samsvar med forpliktelsen til offentlig
tjenesteytelse, som offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 28 av 1.2.1996, og EØS-
tillegget til EF-Tidende nr. 5 av 1.2.1996. Alle endringer av kontrakten skal inngå i en tilleggskontrakt.

Kontrakten kan sies opp av luftfartsselskapet med et varsel på seks måneder.

9. Manglende overholdelse av kontrakten

Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan den heves med øyeblikkelig virkning av den annen part.

Med de begrensninger som følger av preseptorisk insolvenslovgivning, kan Samferdselsdepartementet
si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom operatøren blir insolvent, innleder gjelds-
forhandlinger eller går konkurs. Samferdselsdepartementet kan likeledes si opp kontrakten i de andre
tilfellene omhandlet i § 12 i Forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til
offentlig tjenesteytelse, som inngår i anbudsdokumentene.

Dersom operatøren på grunn av force majeure ikke er i stand til å oppfylle kontrakten, kan den sies opp
med øyeblikkelig virkning.

Dersom operatøren på grunn av andre forhold utenfor hans kontroll har vært ute av stand til å utføre
tjenestene etter kontrakten i mer enn tre av de siste seks måneder, kan kontrakten sies opp med én
måneds skriftlig varsel.

Samferdselsdepartementet kan si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom operatøren mister
eller ikke får fornyet sin lisens.

Uavhengig av et eventuelt erstatningskrav, vil enhver driftsstans av flygingene medføre at kompensasjons-
beløpet reduseres på grunnlag av det antall flyginger som ikke utføres.

10. Innsendelse av anbud

Budene skal sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, til:

Samferdselsdepartementet
Akersgt. 59 (inntil 29. januar 1996: Møllergt. 1-3)
Postboks 8010 Dep
N-0030 OSLO,

senest 20. mars 1996, kl 1500 (lokal tid).

11. Anbudsinnbydelsens gyldighet

Anbudsinnbydelsen er gyldig bare dersom ikke noe EØS-luftfartsselskap(1) innen 1. juli 1996 (som gir
en rimelig frist på én måned for å innhente trafikkrettigheter) har søkt om tillatelse til å drive flyginger
på den ene eller begge rutene med virkning fra 1. august 1996, i samsvar med forpliktelsen til offentlig
tjenesteytelse og uten å motta økonomisk kompensasjon.

(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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Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Norge i samsvar med
artikkel 4 nr. 1 bokstav d) 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)

med hensyn til ruteflyging på strekningen Værøy
(helikopterlandingsplass) - Bodø

1. Innledning

Norge 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 Værøy (helikopterlandingsplass) - Bodø. Vilkårene knyttet til den aktuelle
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 28 av
1.2.1996, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 5 av 1.2.1996.

I samsvar med reglene fastsatt i artikkel 4 nr. 1 bokstav d) i nevnte forordning har Norge bestemt at
dersom ikke noe luftfartsselskap har startet eller er i ferd med å starte ruteflyging 1. juli 1996 på nevnte
rute i samsvar med den innførte forpliktelse til offentlig tjenesteytelse, og uten å anmode om økonomisk
kompensasjon, skal adgangen til ruten begrenses til ett luftfartsselskap, som etter gjennomført
anbudsprosedyre skal gis enerett til å betjene ruten fra 1. august 1996.

2. Hva anbudsinnbydelsen omfatter

Ruteflyging mellom Værøy (helikopterlandingsplass) og Bodø fra 1. august 1996 i samsvar med den
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse som gjelder for denne ruten, som offentliggjort i De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. C 28 av 1.2.1996, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 5 av 1.2.1996.

3. Adgang til å gi anbud

Alle luftfartsselskaper som har en gyldig lisens utstedt i en medlemsstat i samsvar med rådsforordning
(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper, kan gi bud. Norge anvender ikke
kabotasjerestriksjonene i artikkel 3 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 for denne ruten.

4. Anbudsprosedyre

Anbudsinnbydelsen skjer i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav d), e), f), g), h) og i) i rådsforordning
(EØF) nr. 2408/92.

Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å avvise alle anbud. For sent innkomne anbud og
anbud som ikke er i samsvar med anbudsinnbydelsen, vil bli avvist.

Samferdselsdepartementet forbeholder seg retten til å benytte etterfølgende forhandlinger dersom samtlige
anbud er ukorrekte, eller dersom det etter anbudsfristens utløp viser seg at det kun er én anbyder eller at
det på annen måte ikke foreligger tilstrekkelig konkurranse. Slike forhandlinger skal være i samsvar
med forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse, og skal gjennomføres uten at det foretas vesentlige endringer
i de opprinnelige anbudsvilkårene.

Anbyderen er forpliktet til å opprettholde sitt bud til valg av anbyder er foretatt, men ikke lenger enn til
20. juni 1996.

Tildeling skal skje til det anbud eller den kombinasjon av anbud som har lavest kompensasjonsbehov
eller, i tilfelle ett eller flere anbud krever mindre enn 2 % høyere kompensasjon enn det laveste, til det
økonomisk mest fordelaktige av disse anbudene når en tar i betraktning også tilbudte takster og
setekapasitet.

96/EØS/6/02
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5. Anbudsdokumenter

Samtlige anbudsdokumenter om tildeling av anbudskontrakt, forskrift om gjennomføring av anbud i
forbindelse med offentlig tjenesteytelse (i samsvar med artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92),
standardkontrakt og kalkyleskjema kan fås fritt tilsendt fra oppdragsgiver:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
N-0030 OSLO

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

6. Økonomisk kompensasjon

De innsendte anbud skal være i samsvar med kalkyleskjemaet som inngår i anbudsdokumentasjonen, og
uttrykkelig angi den kompensasjon i norske kroner som er nødvendig for betjening av den aktuelle
ruten i tre år fra oppstart. Anbudet skal basere seg på prisnivå for året fra 1. august 1996 og spesifiseres
for det enkelte år.

Den nøyaktige kompensasjon for årene fra 1. august 1997 og 1. august 1998 skal baseres på en inntekts-
og driftskostnadsjustering av anbudsbudsjettet. Justeringene skal være innenfor rammen av
konsumprisindeksen for 12 måneders-perioden som løper fram til 15. juni samme året, som offentliggjort
av Statistisk Sentralbyrå.

Operatøren beholder alle inntekter som følge av virksomheten og er fullt ansvarlig for kostnadene.
Dersom det i kontraktsperioden inntrer vesentlige og uforutsette endringer i de forutsetninger som ligger
til grunn for anbudskontrakten, kan det imidlertid i samsvar med standardkontrakten kreves forhandlinger
om revisjon av kontrakten.

7. Takster

Anbudene skal oppgi takstene og vilkårene knyttet til disse. Takstene skal være i samsvar med forpliktelsen
til offentlig tjenesteytelse, som offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 28 av 1.2.1996,
og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 5 av 1.2.1996.

8. Kontraktens varighet samt endring og oppheving av kontrakten

Kontraktens skal gjelde fra 1. august 1996 og opphøre senest 31. juli 1999.

Takstjusteringene angitt i nr. 6 i denne kunngjøring og en årlig gjennomgåelse av måten kontrakten er
gjennomført på, skal foretas sammen med luftfartsselskapet i løpet av de to siste månedene før årsdagen
for tjenestenes/kontraktens begynnelse.

Kontrakten må ikke endres med mindre endringene er i samsvar med forpliktelsen til offentlig
tjenesteytelse, som offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 28 av 1.2.1996, og EØS-
tillegget til EF-Tidende nr. 5 av 1.2.1996. Alle endringer av kontrakten skal inngå i en tilleggskontrakt.

Kontrakten kan sies opp av luftfartsselskapet med et varsel på seks måneder.
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9. Manglende overholdelse av kontrakten

Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan den heves med øyeblikkelig virkning av den annen part.

Med de begrensninger som følger av preseptorisk insolvenslovgivning, kan Samferdselsdepartementet
si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom operatøren blir insolvent, innleder gjelds-
forhandlinger eller går konkurs. Samferdselsdepartementet kan likeledes si opp kontrakten i de andre
tilfellene omhandlet i § 12 i Forskrift om gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til
offentlig tjenesteytelse, som inngår i anbudsdokumentene.

Dersom operatøren på grunn av force majeure ikke er i stand til å oppfylle kontrakten, kan den sies opp
med øyeblikkelig virkning.

Dersom operatøren på grunn av andre forhold utenfor hans kontroll har vært ute av stand til å utføre
tjenestene etter kontrakten i mer enn tre av de siste seks måneder, kan kontrakten sies opp med én
måneds skriftlig varsel.

Samferdselsdepartementet kan si opp kontrakten med øyeblikkelig virkning dersom operatøren mister
eller ikke får fornyet sin lisens.

Uavhengig av et eventuelt erstatningskrav, vil enhver driftsstans av flygingene medføre at kompensasjons-
beløpet reduseres på grunnlag av det antall flyginger som ikke utføres.

10. Innsendelse av anbud

Budene skal sendes med rekommandert post med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder
som bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, til:

Samferdselsdepartementet
Akersgt. 59 (inntil 29. januar 1996: Møllergt. 1-3)
Postboks 8010 Dep
N-0030 OSLO,

senest 20. mars 1996, kl 1500 (lokal tid).

11. Anbudsinnbydelsens gyldighet

Anbudsinnbydelsen er gyldig bare dersom ikke noe EØS-luftfartsselskap(1) innen 1. juli 1996 (som gir
en rimelig frist på én måned for å innhente trafikkrettigheter) har søkt om tillatelse til å drive flyginger
på den aktuelle ruten med virkning fra 1. august 1996, i samsvar med forpliktelsen til offentlig
tjenesteytelse og uten å motta økonomisk kompensasjon.

(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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Melding fra Nederland i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og

bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner

Utlysing av konsesjonsrunde for leting etter hydrokarboner
i sektor F16

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994
om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner(1)
innbyr den nederlandske næringsminister til innsending av søknad om konsesjon til å drive leting etter
hydrokarboner i sektor F16.

Søknadene må sendes innen 13 uker etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 19 av
23.1.1996, til følgende adresse:

Minister van Economische Zaken,
‘ter attentïe van de directeur Olie en Gas’,
Bezuidenhoutseweg 6,
NL-2594 AV ’s-Gravenhage

Tildelingen av konsesjoner vil skje innen ni måneder etter denne offentliggjøring (se ovennevnte EF-
Tidende for nærmere opplysninger).

Melding fra Nederland i henhold til europaparlaments- og
rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og

bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner

Utlysing av konsesjonsrunde for leting etter hydrokarboner
i sektor L5d

I samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994
om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner(2)
innbyr den nederlandske næringsminister til innsending av søknad om konsesjon til å drive leting etter
hydrokarboner i sektor L5d.

Søknadene må sendes innen 13 uker etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 19 av
23.1.1996, til følgende adresse:

Minister van Economische Zaken,
‘ter attentïe van de directeur Olie en Gas’,
Bezuidenhoutseweg 6,
NL-2594 AV ’s-Gravenhage

Tildeling av eventuelle konsesjoner vil skje innen ni måneder etter denne offentliggjøring (se ovennevnte
EF-Tidende for nærmere opplysninger).

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

96/EØS/6/03

96/EØS/6/04

(1 ) EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 3,og EOS-tillegget til EF-Tidende nr. 25 av 8.7.1995, s. 2.
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Kode Katalognr.     Tittel Vedtatt av OversendtAntall
Kommi- Rådet sider
sjonen

COM(95) 737 CB-CO-95-767-EN-C(1)

COM(95) 543 CB-CO-95-602-EN-C

COM(96) 2 CB-CO-96-002-EN-C

COM(95) 624 CB-CO-95-655-EN-C

COM(95) 713 CB-CO-95-760-EN-C

COM(95) 734 CB-CO-95-770-EN-C

COM(95) 735 CB-CO-95-771-EN-C

Forslag til en rådsforordning om endring av
rådsforordning (EØF) nr. 3254/91 om forbud
mot bruk av fotsaks i Fellesskapet og mot
innførsel til Fellesskapet av skinn og varer
som er produsert fra visse viltlevende
dyrearter med opprinnelse i stater som fanger
dem ved bruk av fotsakser eller metoder som
ikke oppfyller internasjonale standarder for
human fangst

Forslag til et europaparlaments- og råds-
direktiv om endring av rådsdirektiv
90/387/EØF og 92/44/EØF med sikte på
tilpassing til en konkurransesituasjon på
telekommunikasjonsområdet

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d)
om Europaparlamentets endringer til Rådets
felles innstilling med hensyn til forslag til
et europaparlaments- og rådsdirektiv om
rettslig vern av databaser

Kommisjonsrapport om gjennomføringen av
fellesskapsprogrammet for politikk og tiltak
på området miljø og bærekraftig utvikling,
“Mot en bærekraftig utvikling”

Kommisjonsrapport om gjennomføringen i
1991-1992 av forordning (EØF)
nr. 3820/85 om harmonisering av visse
bestemmelser på det sosiale område innen
veitransport (17. kommisjonsrapport om
gjennomføring av bestemmelser på det
sosiale område innen veitransport)

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

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

15.12.1995 18.12.1995 6

14.11.1995 4.1.1996 32

10.1.1996 10.1.1996 10

10.1.1996 11.1.1996 199

10.1.1996 11.1.1996 30

10.1.1996 12.1.1996 18

10.1.1996 12.1.1996 13

(1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 18.12.1995 - 12.1.1996

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner
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