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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.741 - Ford/Mazda)

1. Kommisjonen mottok 17.4.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Ford Motor Company overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Mazda Motor Corporation,
gjennom en driftsavtale.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Ford Motor Company: et amerikansk selskap med virksomhet innen produksjon, distribusjon
og leasing av motorvogner samt finansielle tjenester overfor kjøpere av motorvogner,

- Mazda Motor Corporation: et japansk selskap med virksomhet innen produksjon og distribusjon
av motorvogner samt finansielle tjenester overfor kjøpere av motorvogner.

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 121 av 25.4.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.741 - Ford/Mazda, til følgende adresse:

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

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

96/EØS/19/01



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 2.5.1996

 00

Nr.19/

96/EØS/19/02

02

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.742 - Toro Assicurazioni/Nuova Tirrena)

1. Kommisjonen mottok 15.4.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Toro Assicurazioni S.p.A,
som tilhører Fiat-gruppen, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
b) over Nuova Tirrena S.p.A, ved kjøp av 91 % av foretakets aksjekapital.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Toro Assicurazioni: livs- og skadeforsikring,

- Nuova Tirrena: livs- og skadeforsikring.

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
121 av 25.4.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72
44) eller med post, med referanse IV/M.742 - Toro Assicurazioni/Nuova Tirrena, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.748 - CGEA/NSC)

1. Kommisjonen mottok 12.4.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Compagnie Générale
d’Entreprises Automobiles (CGEA), som kontrolleres av Compagnie Générale des Eaux (CGE),
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Network
SouthCentral Limited (NSC).

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- CGEA: tjenester i tilknytning til vei- og jernbanetransport, leasing av transportkjøretøyer,
vedlikeholds- og rengjøringstjenester,

- NSC: tjenester i tilknytning til persontransport med jernbane i Storbritannia.

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.

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

96/EØS/19/03
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Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 116 av 20.4.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72
44) eller med post, med referanse IV/M.748 - CGEA/NSC, til følgende adresse:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.675 - Alumix/Alcoa)

Kommisjonen vedtok 21.12.1995 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk,
og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 395M0675.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, vennligst henvend Dem til:

EUR-OP OP/4
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 49928 / +352 42563, faks: +352 407877

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.699 - Tomkins/Gates)

Kommisjonen vedtok 4.3.1996 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). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk,
og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

- som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

- i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0699.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, vennligst henvend Dem til:

EUR-OP OP/4
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 49928 / +352 42563, faks: +352 407877

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

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent forlengelse av en spansk støtteordning, med endringer, for tilskudd til og
finansiering av skipsbygging for 1995, statsstøttenr. N 732/95 (se EFT nr. C 85 av 22.3.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har besluttet ikke å gjøre innsigelse mot 16 italienske ordninger for støtte til nedlegging,
statsstøttenr. N 774, 775, 776, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 792 og 795/95 (se
EFT nr. C 85 av 22.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en økning i budsjettet for en nederlandsk støtteordning for
skipsbyggingsindustrien i 1995, statsstøttenr. N 936/95 (se EFT nr. C 85 av 22.3.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har besluttet ikke å gjøre innsigelse mot fire italienske ordninger for støtte til nedlegging
av Acciaieria Ferrero, OLMA, OMV og Ferriera Pontechiese, statsstøttenr. N 908, 909, 910 og 911/95
(se EFT nr. C 85 av 22.3.1996 for nærmere opplysninger).

Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak og kommisjonsdirektiver

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak og direktiver:

Kommisjonsvedtak av 14. november 1995 om erklæring om at en foretakssammenslutning er forenlig
med det felles marked og EØS-avtalens virkemåte (sak nr. IV/M.603 - Crown Cork & Seal/
CarnaudMetalbox) (se EFT nr. L 75 av 23.3.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 29. november 1995 om støtte som Østerrike har til hensikt å tildele foretaket
Voest-Alpine Erzberg Gesellschaft mbH (se EFT nr. L 94 av 16.4.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 5. februar 1996 om endring av vedtak 92/532/EØF om fastsettelse av planer for
prøvetaking og diagnostiseringsmetoder for å påvise og bekrefte forekomst av visse fiskesykdommer
(se EFT nr. L 79 av 29.3.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 8. mars 1996 om andre endring av vedtak 93/74/EØF om Danmarks status med
hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk virusseptikemi (se EFT nr. L 72 av 21.3.1996
for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 1. april 1996 om endring av vedtak 95/124/EF om utarbeidelse av en liste over
godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Tyskland (se EFT nr. L 91 av 12.4.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 1. april 1996 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 91 av 12.4.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 1. april 1996 om prinsipiell godkjenning av at saksmappen framlagt for grundig
gjennomgåelse med sikte på eventuell oppføring av kresoksim-metyl i vedlegg I til rådsdirektiv
91/414/EØF om markedsføring av plantevernprodukter, er fullstendig (se EFT nr. L 91 av 12.4.1996
for nærmere opplysninger)

Kommisjonsdirektiv 96/20/EF av 27. mars 1996 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv
70/1657/EØF om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner (se EFT nr. L 92 av 13.4.1996 for
nærmere opplysninger)

96/EØS/19/07
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Kommisjonen har godkjent tysk støtte med tittelen “Garantier til filmindustrien” i delstaten Brandenburg,
statsstøttenr. N 944/95 (se EFT nr. C 85 av 22.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en fransk støtteordning til finansiering av en salgsfremmende kampanje for
fiskeri- og oppdrettsprodukter, statsstøttenr. N 947/95 (se EFT nr. C 85 av 22.3.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en portugisisk ordning for nasjonale støttetiltak innenfor rammen av
fellesskapsinitiativet Pesca, statsstøttenr. N 1024/95 (se EFT nr. C 85 av 22.3.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning til utvikling av små og mellomstore bedrifter og til
fremme av FoU-virksomhet i foretak i Bonn-området, statsstøttenr. N 852/95 (se EFT nr. C 85 av
22.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning til utvikling av områder som omfattes av målområde
5 b) i Toscana, statsstøttenr. N 39/96 (se EFT nr. C 85 av 22.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i det sjuende direktiv om støtte til skipsbyggingsindustrien
besluttet ikke å gjøre innsigelse mot et tysk utviklingssbistandsprosjekt i Kina som omfatter levering av
tre flerfunksjonsfrakteskip til det kinesiske foretaket Tianjin Marine Shipping Company, statsstøttenr.
N 842/95 (se EFT nr. C 86 av 23.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i det sjuende direktiv om støtte til skipsbyggingsindustrien
besluttet ikke å gjøre innsigelse mot et tysk utviklingssbistandsprosjekt i Republikken Indonesia som
omfatter innkjøp av et passasjerskip til foretaket PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT.PELNI),
statsstøttenr. N 883/95 (se EFT nr. C 86 av 23.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har i samsvar med artikkel 4 nr. 7 i det sjuende direktiv om støtte til skipsbyggingsindustrien
besluttet ikke å gjøre innsigelse mot et nederlandsk utviklingsbistandsprosjekt i Costa Rica som omfatter
levering av en slepebåt til Costa Rica Institute for the Ports of the Pacific (INCOP), statsstøttenr.
N 943/95 (se EFT nr. C 86 av 23.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent belgisk nedleggingsstøtte til skipsverftet Boelwerf, statsstøttenr. N 959/95
(se EFT nr. C 86 av 23.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en britisk støtteordning som har til formål å bedre fiskeristrukturene i
Storbritannia, statsstøttenr. N 171/95 (se EFT nr. C 86 av 23.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent britisk støtte til endelig tilbaketrekking av fiskefartøyer, statsstøttenr.
N 172/95 (se EFT nr. C 86 av 23.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en britisk støtteordning til modernisering av fiskefartøyer, statsstøttenr.
N 173/95 (se EFT nr. C 86 av 23.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for regionalutvikling og produktiv investering med
sikte på innføring av ny teknologi i små og mellomstore bedrifter, statsstøttenr. N 772/95 (se EFT nr.
C 86 av 23.3.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har besluttet ikke å gjøre innsigelse mot regionalstøtte som spanske myndigheter har til
hensikt å tildele Ford España S.A. i Almusafes (Valencia) i forbindelse med et investeringsprosjekt
innen utvidet motorkapasitet, statsstøttenr. N 538/93 (se EFT nr. C 94 av 30.3.1996 for nærmere
opplysninger).
Kommisjonen har godkjent en tysk regionalstøtteordning til fordel for Volkswagen AG (Niedersachsen
og Hessen), statsstøttenr. N 405/94 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for innføring og sertifisering av kvalitetssikringssystemer
i små og mellomstore bedrifter i de nye delstatene, statsstøttenr. N 845/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996
for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent tysk forsknings- og utviklingsstøtte til fremme av forskning på området
framtidsteknologi i Sachsen, statsstøttenr. N 638/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning som gjør det mulig for holdingselskapet Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH å tilby små og mellomstore bedrifter lån til nedsatt rente,
statsstøttenr. N 538/93 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk forsknings- og utviklingsstøtte med tittelen “Innovativ informasjons-
og kommunikasjonsteknologi” i Thüringen, statsstøttenr. N 769/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent nederlandsk forsknings- og utviklingsstøtte til havforskning, statsstøttenr.
N 841/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk forsknings- og utviklingsstøtte samt investeringsstøtte med tittelen
“Risikokapital for nyopprettede teknologiorienterte foretak” i Bayern, statsstøttenr. N 770/95 (se EFT
nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for Murcia til fremme av sysselsetting og opplæring
i små og mellomstore bedrifter, statsstøttenr. N 420/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har besluttet ikke å gjøre innsigelse mot ni italienske ordninger for støtte til nedlegging,
statsstøttenr. N 937, 938, 970, 971, 973, 973, 974, 975 og 976/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent belgisk miljøstøtte til stålforetaket N.V. Sidmar i Gent, statsstøttenr.
N 999/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk forsknings- og utviklingsstøtte med tittelen “Teknologiprogram for
næringslivet” i Nordrhein-Westfalen, statsstøttenr. N 915/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning til fremme av sysselsetting og investering i små
foretak på Balearene, statsstøttenr. N 479/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent fransk forsknings- og utviklingsstøtte med tittelen “Eureka EU 260 - Labimap
2001”, statsstøttenr. NN 134/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en støtteordning framlagt av Storbritannia i forbindelse med et særlig
skattetiltak for skipsredere, der tidsrommet for skattelettelser ved reinvestering i reservefartøyer forlenges
fra ett år til seks, statsstøttenr. N 610/94 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent portugisisk regionalstøtte til foretaket Ford Electrónica Portuguesa Ltd.,
statsstøttenr. N 1046/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning til fremme av forskningsvirksomhet utført av foretak
etablert i Catalonia, statsstøttenr. N 725/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning som har til formål å bedre strukturene i fiskeindustrien
i Catalonia, statsstøttenr. N 803/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en dansk støtteordning til opprettelse av et eksportkredittfond som skal
sikre den danske eksportindustriens internasjonale konkurranseevne gjennom dekning av ekstraordinære
eksportrelaterte risikoer, statsstøttenr. N 856/95 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for regionalutvikling i Valencia, statsstøttenr.
N 97/96 (se EFT nr. C 102 av 4.4.1996 for nærmere opplysninger).
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Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17/62(1)

(Sak nr. IV/33.815, 35.842 - EUDIM)

I februar 1991 mottok Kommisjonen en klage fra Van Marcke NV, en belgisk distributør av sanitærutstyr,
mot ti medlemmer av EUDIM-gruppen (European United Distributors of Installation Materials). Ifølge
Van Marcke, selv tidligere medlem av EUDIM, hadde medlemmene av EUDIM overtrådt EF-traktatens
artikkel 85 nr. 1, særlig ved å begrense antallet medlemmer til bare ett foretak per land, ved å praktisere
markedsdeling og ved å utveksle forretningshemmeligheter, blant annet med hensyn til priser.

Etter å ha drøftet saken med Kommisjonen både muntlig og skriftlig ved flere anledninger, sa EUDIM
seg villig til å endre de aktuelle avtalene for å ta hensyn til Kommisjonens innvendinger. De endrede
avtalene ble formelt meldt til Kommisjonen 28. november 1995.

Kommisjonen har til hensikt å stille seg positiv til de aktuelle avtalene med de endringer som er foretatt.
Før Kommisjonen gjør vedtak om dette, innbys interesserte parter til å sende sine merknader, innen en
måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 111 av 17.4.1996, med referanse
IV/33.815, 35.842 - EUDIM, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate IV/F
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Kunngjøring om snarlig utløp av visse antidumpingtiltak

Kommisjonen har i EFT nr. C 90 av 27.3.1996 kunngjort at visse antidumpingtiltak vil utløpe 30.9.1996
i samsvar med artikkel 11 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 3283/94(2), med mindre det innledes en ny
vurdering etter framgangsmåten beskrevet i kunngjøringen.

Uttalelse fra Den rådgivende komité for foretaks-
sammenslutninger avgitt på komiteens 34. møte 6. november 1995

om et foreløpig utkast til vedtak i sak IV/M.603 - Crown Cork & Seal/
CarnaudMetalbox

Kommisjonen har i EFT nr. C 86 av 23.3.1996 offentliggjort en uttalelse fra Den rådgivende komité for
foretakssammenslutninger avgitt på komiteens 34. møte 6. november 1995 om et foreløpig utkast til
vedtak i sak IV/M.603 - Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox. Den rådgivende komité er enig med
Kommisjonen i at den aktuelle transaksjonen utgjør en foretakssammenslutning i henhold til artikkel 3
nr. 1 bokstav b) i forordningen om tilsyn med foretakssammenslutninger, og anser den planlagte
foretakssammenslutningen å være forenlig med det felles marked og EØS-avtalens virkemåte (se
ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.

(2) EFT nr. L 349 av 31.12.1994, s. 1.
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Meldinger fra Hellas 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( 1)

Det statlige greske oljeselskapet Public Petroleum Corporation, Exploration and Exploitation of Hydro-
carbons, SA (DEP-EKY) innbyr kvalifiserte selskaper til å gi anbud på leting etter og utvinning av
hydrokarboner i seks konsesjonsområder som omfatter ca 16 000 km2 offshore i Det joniske hav samt
tilstøtende landområder i det vestlige Hellas (se EFT nr. C 84 av 21.3.1996 for nærmere opplysninger).

Anbudene sendestil DEP-EKY innen 31. mai 1996, til følgende adresse:

Department of Business Development & Planning
199 Kifissias Avenue
GR-151 24 Marousi
Athen, Hellas
Tel.: (30 1) 80 69 301/80 95 173/80 95 126
Faks: (30 1) 80 69 317/80 95 288

Meldinger 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( 1)

Utlysing av konsesjonsrunde for leting etter hydrokarboner i undersektor P 9d

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
innbyr den nederlandske næringsminister til innsending av søknad om konsesjon til å drive leting etter
hydrokarboner i undersektor P 9d.

Søknadene må sendes innen 13 uker etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EFT nr. C 106 av
12.4.1996, til følgende adresse:

Minister van Economische Zaken,
Bezuidenhoutseweg 6,
NL-2594 AV ’s-Gravenhage

Europakommisjonens fastsettelse av grenseverdier for
eksponering for kjemiske agenser i arbeidet

Kommisjonen oppfordrer privatpersoner, foretak og organisasjoner til å sende inn opplysninger om
toksikologi, arbeidsmedisin mv. av betydning for fastsettelsen av grenseverdier for eksponering for
visse stoffer i arbeidet (se EFT nr. C 94 av 30.3.1996 for nærmere opplysninger).

Opplysningene sendes til følgende adresse innen 31. juli 1996:

Head of Unit
Ref.: Occupational Limit Values
Occupational Health and Hygiene Unit
DGV/F5
Jean Monnet Building
Rue Alcide de Gaspari
L-2920 Luxembourg
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(1) EFT nr. L 164 av 30.6.1994, s. 3, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 25 av 8.7.1995, s. 2.
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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 følgende strekninger:

- Montpellier-Bordeaux
- Montpellier-Lyon (Satolas)
- Montpellier-Nantes
- Montpellier-Nice
- Montpellier-Strasbourg

(se EFT nr. C 123 av 26.4.1996 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 Agen (se
EFT nr. C 123 av 26.4.1996 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 Périgueux (Bassillac) og
Paris (Orly) (se EFT nr. C 123 av 26.4.1996 for nærmere opplysninger).
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(1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.

96/EØS/19/17

Kode Katalognr.     Tittel Vedtatt av OversendtAntall
Kommi- Rådet sider
sjonen

Kommisjonsrapport om overvåkning av den
felles fiskeripolitikk

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om retningslinjer for
transeuropeiske telenett

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om nettsammenkopling innen
telekommunikasjon for å sikre universelle
tjenester og samtrafikkevne gjennom
anvendelse av prinsippene for tilgang til
åpne linjenett (ONP)

Kommisjonsmelding om strukturstøtte og
sysselsetting i Fellesskapet

Rapport fra Kommisjonen i henhold til
rådsvedtak 93/389/EØF om andre evaluering
av nasjonale programmer innenfor rammen
av overvåkningsmekanismen for utslipp i
Fellesskapet av CO

2
 og andre gasser som gir

drivhuseffekt - Framdriften i arbeidet med å
nå Fellesskapets CO

2
-stabiliseringsmål

Endret forslag til et rådsdirektiv om bruk av
kjøretøyer som leies ut uten fører til
godstransport på vei

Utkast til en rådsresolusjon om
multimediaprogramvare på området
utdanning og opplæring

Framdriftsrapport for 1995 om tilnærmingen
av medlemsstatenes lovgivning om
teleterminalutstyr, herunder gjensidig
godkjenning av samsvarsvurdering, supplert
med hensyn til satellittjordstasjonsutstyr

Endret forslag til en rådsforordning om
fastsettelse av visse verne- og kontrolltiltak
med hensyn til fiskerivirksomhet i Antarktis

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
direktiv 90/219/EØF om innesluttet bruk av
genmodifiserte mikroorganismer

Kommisjonsmelding til Rådet, Europa-
parlamentet og Den økonomiske og sosiale
komité om den endelige vurdering av det
strategiske program for innovasjon og
teknologioverføring (Sprint) 1989-1994

18.3.1996 19.3.1996 128

20.3.1996 20.3.1996 42

20.3.1996 20.3.1996 25

20.3.1996 22.3.1996 48

14.3.1996 14.3.1996 47

25.3.1996 25.3.1996 4

26.3.1996 26.3.1996 11

27.3.1996 28.3.1996 51

28.3.1996 28.3.1996 31

6.12.1995 28.3.1996 52

1.4.1996 2.4.1996 95

.

COM(96) 100 CB-CO-96-108-EN-C(1)

COM(96) 108 CB-CO-96-116-EN-C

COM(96) 121 CB-CO-96-131-EN-C

COM(96) 109 CB-CO-96-117-EN-C

COM(96) 91 CB-CO-96-096-EN-C

COM(96) 115 CB-CO-96-124-EN-C

COM(96) 120 CB-CO-96-130-EN-C

COM(96) 114 CB-CO-96-127-EN-C

COM(96) 117 CB-CO-96-128-EN-C

COM(95) 640 CB-CO-95-730-EN-C

COM(96) 130 CB-CO-96-137-EN-C

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt
fra Kommisjonen til Rådet i perioden 11.3. - 5.4.1996

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner
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96/EØS/19/18Informasjonsrutine - 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).

- Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF av 23. mars 1994 om annen materielle endring av
direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 100 av 19.4.1994, s. 30).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen

96-0065-E

96-0066-E

96-0067-E

96-0068-E

96-0069-E

96-0070-S

96-0071-NL

96-0072-UK

96-0073-NL

96-0074-UK

96-0075-DK

96-0077-P

96-0078-FIN

96-0079-S

96-0080-GR

Departementsforskrift om opprettelse av statlig metro-
logisk kontroll av termografer til måling av dypfryste
varers temperatur under transport

Utkast til kongelig anordning om godkjenning av
“Instruksjon for konstruksjon og tilvirkning av gulvheller
av enveisarmert betong eller spennbetong (EF-96)”

Kongelig anordning om godkjenning av de teknisk-
sanitære forskrifter om tilvirkning, distribusjon og salg av
iskrem og emballerte fryseblandinger

Tekniske spesifikasjoner for radioamatørutstyr

Utkast til departementsforskrift om ajourføring av tillegget
“Henvisning til UNE-standarder” i vedlegget til kongelig
anordning 1572/1990 av 30. november om godkjenning av
grunnbyggestandard NBE QB-90 “Taktekking med
bituminøse materialer”

Støy fra stillestående kjøretøyer

Utkast til forskrift om strutsefugler, 1996

Årlig ajourføring av mchw, bind 1-4, gjennomførings-
standard sd 6/95, og tredje endring (1995) av spesifikasjon
for veiarbeid; veiledning til spesifikasjon for veiarbeid og
veibygging (ep ref: 012/95/ef)

Midlertidig tilskuddsordning for miljøvennlige bygninger

Forskrift om trafikkskilt (tredje endring) (Nord-Irland)
1996

Teknisk forskrift om losfartøyer

Maksimumsgrenser for restmengder av plantevernmidler
(ugressmidler) i produkter av vegetabilsk opprinnelse,
herunder frukt og hagebruksprodukter

Forskrift om typegodkjenningskrav for lisenspliktig
radioutstyr til bruk i landmobilradionett

Forskrifter om sivil luftfart og lufthavner, BCL-F 3.7 -
Drift av godkjente lufthavner, meteorologisk utstyr

Teknisk forskrift om oppheving av Det høye kjemiråds
beslutning nr. 625/93. Tillegg til artikkel 3 og 4 i Det høye
kjemiråds beslutning nr. 1233/91 og 172/92

5.6.1996

5.6.1996

5.6.1996

5.6.1996

5.6.1996

28.6.1996

5.6.1996

12.6.1996

(5)

10.6.1996

12.6.1996

Utløpt

24.6.1996

28.6.1996

14.6.1996

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

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

(4) Ingen stillstandsperiode når Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.

(5) Ingen stillstandsperiode for skatte- og finanstiltak; jf. artikkel 1(9)(3) i direktiv 94/10/EF.

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

(3)(4)
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Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Frivillig avtale mellom bilbransjer organisert i Det
østerrikske handelskammer, Forbundsministeriet for
økonomiske saker og Forbundsministeriet for miljø om
resirkulering av brukte personbiler og stasjonsvogner

Nummererings- og adresseringsregler for terminalutstyr

Forskrift om bruk av amylolytiske enzymer og beta-
glucanase ved brygging

Maksimumsgrenser for restmengder av plantevernmidler
(ugressmidler) i kornprodukter

Maksimumsgrenser for restmengder av plantevernmidler
(ugressmidler) i produkter av vegetabilsk opprinnelse,
herunder frukt og hagebruksprodukter

17.6.1996

17.6.1996

17.6.1996

24.6.1996

24.6.1996

96-0081-A

96-0082-F

96-0083-I

96-0084-P

96-0085-P

(3)(4)

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.

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

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

(4) Ingen stillstandsperiode når Kommisjonen har godkjent at det er grunn til å treffe hastevedtak.
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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Domstol(1)

Domstolens dom (tredje kammer) av 18. januar 1996 i sak C-446/93 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal Tributário de Segunda Instância): SEIM mot Subdirector-Geral das Alfândegas
(tilbakebetaling av eller fritak for importavgifter).

Domstolens dom (sjette kammer) av 1. februar 1996 i sak C-177/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Pretura Circondariale, Roma, Sezione Distaccata di Frascati): straffesak mot Gianfranco Perfili
(etableringsadgang - adgang til å yte tjenester - rettergang - forskjellsbehandling).

Domstolens dom (tredje kammer) av 8. februar 1996 i sak C-202/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch): straffesak mot Godefridus van der Feesten (rådsdirektiv 79/409/
EØF om vern av villfugl - virkeområde - vernet art - anvendelse av direktivet på en underart som det
ikke er naturlig forekomst av på medlemsstatenes territorium).

Domstolens dom (sjette kammer) av 1. februar 1996 i sak C-280/94: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Centrale Raad van Beroep): Y.M. Posthuma-van Damme mot Bestuur van de
Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, og N. Oztürk mot Bestuur van de
Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (lik behandling av kvinner og menn - trygd - direktiv 79/7/EØF
- tolking av dom av 24. februar 1994 i sak C-343/92 De Weerd, født Roks, mfl.

Sak C-30/96 P: Anke inngitt 3. februar 1996 av Giovanni Battista Abello mfl og Gerhard Riesch mot
dom avsagt av De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol (fjerde kammer) 7. desember 1995 i
forente saker T-544/93 og T-566/93 mellom Giovanni Battista Abello mfl og Gerhard Riesch og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet av Rådet for Den europeiske union.

Sak C-41/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landgericht Hamburg, ved nevnte domstols
beslutning av 4. oktober 1996 i saken V.A.G. Händlerbeirat e.V. mot SYD-Consult.

Sak C-42/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale Civile e Penale di Venezia, ved
nevnte domstols beslutning av 2. februar 1996 i saken Immobiliare S.I.F. SpA mot Amministrazione
delle Finanze dello Stato.

Sak C-46/96: Søksmål anlagt 15. februar 1996 av Forbundsrepublikken Tyskland mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Sak C-48/96 P: Anke inngitt 19. februar 1996 av Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG mot
dom avsagt av De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol (første kammer) 13. desember 1995 i
sak T-109/94 mellom Windpark Groothusen GmbH & Co. Betriebs KG og Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-49/96 P: Anke inngitt 20. februar 1996 av Nicolaos Progoulis mot beslutning truffet av De
europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol (femte kammer) 15. desember 1995 i sak T-131/95 mellom
Nicolaos Progoulis og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-54/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes
(Kontrollkommisjon for offentlige innkjøp i Forbundsrepublikken Tyskland), første kammer, av
5. februar 1996 i forvaltningssak på området offentlige innkjøp mellom Dorsch Consult
Ingenieurgesellschaft mbH, saksøker, og Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, offentlig oppdragsgiver.

Sak C-58/96: Søksmål anlagt 26. februar 1996 av Kongeriket Belgia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak C-390/93: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.

(1) EFT nr. C 108 av 13.4.1996.
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96/EØS/19/20Informasjon fra De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens beslutning (første kammer) av 15. februar 1996 i sak T-5/95: Amicale des
Résidents du Square d’Auvergne mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse -
begjæring om oppheving - søksmål grunnet handlingsunnlatelse - krav om skadeserstatning - krav om
at det utstedes instruks til Kommisjonen - vilkår for realitetsprøving - ingen grunn til å gjøre vedtak).

Beslutning truffet av Førsteinstansdomstolens president 27. februar 1996 i sak T-235/95 R: Anthony
Goldstein mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-13/96: Søksmål anlagt 26. januar 1996 av TEAM S.r.l. og Centralne Biuro Projektowo-Badawcze
Budownictwa Kolejowego (CBBBK KOLPROJEKT) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-16/96: Søksmål anlagt 1. februar 1996 av Cityflyer Express Limited mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-444/93: Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Glazenwassers- en
Schoonmaakbedrijf (Fondation Bedrijfspensioenfonds du Secteur des Entreprises de Lavage de Vitres
et de Nettoyage) mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-355/94: Norsk Hydro A/S mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-83/95: Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses (ARAP),
Alcantara Refiniarias - Açúcares S.A. og RAR Refinarias de Açúcar Reunidas S.A. mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-107/95: Benjamin Laurence Lay mot Rådet for Den europeiske union
og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-108/95: Donald George Gage og David John Gage mot Rådet for Den
europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-182/95: Camping Qualité France mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

(1) EFT nr. C 108 av 13.4.1996.
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