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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.756 - Crédit Agricole/Banque Indosuez)

1. Kommisjonen mottok 24.5.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Caisse Nationale du Crédit Agricole
(CNCA) og Compagnie de Suez overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over Banque Indosuez, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- CNCA: bankvirksomhet, forsikring og finansielle tjenester,

- Compagnie de Suez: bankvirksomhet, metall- og elektronikkindustri, gjestegiverier og reiseliv,

- Indosuez: bankvirksomhet og finansielle tjenester.

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 157 av 1.6.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.756 - Crédit Agricole/Banque Indosuez, 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/24/01
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.758 - Sara Lee/Aoste Holding SA)

1. Kommisjonen mottok 21.5.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Sara Lee Charcuterie S.A.
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b), over hele de to
foretakene Aoste Holding og Euragral fra Michel Reybier, som kontrollerer denne type foretak.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Sara Lee Charcuterie S.A.: tilvirking og salg av bearbeidede kjøttprodukter,

- Aoste Holding og Euragral: tilvirking og salg av bearbeidede kjøttprodukter.

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 154 av 29.5.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.758 - Sara Lee/Aoste Holding SA, 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.765 - Adia/Ecco)

1. Kommisjonen mottok 20.5.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Finecco S.A. oppnår felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Adia International S.A.
(Adia). Som et ledd i transaksjonen vil Ecco S.A., et foretak kontrollert av Finecco, bli overført til
Adia.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Finecco: holdingselskap for Ecco,

- Ecco: i hovedsak formidling av vikartjenester til næringslivet,

- Adia: formidling av vikarer og fast ansatte samt opplæring og testing av vikarer og fast ansatte.

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

96/EØS/24/03
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3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT
nr. C 155 av 30.5.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/
296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.765 - Adia/Ecco, 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.775 - Hong Kong Aero Engine Services - “HAESL”)

1. Kommisjonen mottok 28.5.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Rolls-Royce Overseas Hold-
ings Limited (som tilhører gruppen Rolls-Royce plc), og Hong Kong Aircraft Engineering Com-
pany Limited (som tilhører gruppen John Swire & Sons Limited), overtar felles kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Hong Kong Aero Engine Services
Limited - “HAESL”.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Rolls-Royce plc: maskinkonstruksjon,

- John Swire & Sons Limited: handel på finans- og industriområdet,

- HAESL: vedlikehold og overhaling av flymotorer.

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 161 av 6.6.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72
44) eller med post, med referanse IV/M.775 - Hong Kong Aero Engine Services - “HAESL”, 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.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.710 - BHF-Bank/Crédit Commercial de France)

Kommisjonen vedtok 2.5.1996 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 396M0710.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, vennligst henvend Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.717 - Viacom/Bear Stearns)

Kommisjonen vedtok 25.3.1996 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 396M0717.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, vennligst henvend Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

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

96/EØS/24/06
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(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.726 - Bosch/Allied Signal)

Kommisjonen vedtok 9.4.1996 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 tysk, 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 “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0726.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, vennligst henvend Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.731 - Kværner/Trafalgar)

Kommisjonen vedtok 15.4.1996 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 396M0731.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, vennligst henvend Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

96/EØS/24/07
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(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.733 - Frantschach/B+K/Volfin)

Kommisjonen vedtok 8.5.1996 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 tysk, 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 “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0733.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, vennligst henvend Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.740 - Krupp (II))

Kommisjonen vedtok 2.5.1996 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 tysk, 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 “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0740.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, vennligst henvend Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

96/EØS/24/09
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Vedtak om at en meldt transaksjon ikke omfattes av
forordningen om foretakssammenslutninger

(Sak nr. IV/M.711 - Generali/Unicredito)

Kommisjonen vedtok 25.3.1996 at ovennevnte meldte transaksjon ikke kommer inn under virkeområdet
for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), fordi den ikke utgjør
en foretakssammenslutning som definert i artikkel 3 i nevnte forordning. Vedtaket er gjort på grunnlag
av forordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på italiensk, 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 “CIT”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 396M0711.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, vennligst henvend Dem til:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
tel: +352 2929 42455, faks: +352 2929 42763

Statsstøtte
Sak nr. C 53/95 (NN 143/95)

Spania

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtte tildelt av Spania til foretaksgruppen Grupo de Empresas Álvarez (GEA) (se EFT nr. C 144 av
16.5.1996 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 denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til den spanske regjering.

96/EØS/24/11

96/EØS/24/12

(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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96/EØS/24/13Statsstøtte
Sak nr. C 57/95 (NN 67/95)

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtte tildelt av Tyskland til foretaket Bestwood E.F. Kynder GmbH (se EFT nr. C 144 av 16.5.1996 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 denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til den tyske regjering.

Statsstøtte
Sak nr. C 58/95 (NN 72/95)

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtte tildelt av Tyskland til Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH, et foretak innen avfallshåndtering
(se EFT nr. C 144 av 16.5.1996 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 denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til den tyske regjering.

Statsstøtte
Sak nr. C 11/96

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 i forbindelse med
bygging av to cruiseskip for det malaysiske foretaket Genting International - Star Cruise (se EFT
nr. C 144 av 16.5.1996 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 denne kunngjøring er offentliggjort i
EF-Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til den tyske regjering.
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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 støtte til bevaring av arbeidsplasser, investeringsstøtte og opplæringsstøtte
gitt til selskapet AlliedSignal Polymers GmbH (produsent av syntetiske fibre) i Thüringen, Tyskland,
statsstøttenr. N 1011/95 (se EFT nr. C 113 av 18.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til eierne av spanske rekebåter som fisker i marokkanske farvann, for
å kompensere for sesongforbud, statsstøttenr. N 12/96 (se EFT nr. C 113 av 18.4.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk tilskuddsordning for bygging av nye og utbedring av eksisterende
sidespor i jernbanenettet, statsstøttenr. N 726/95 (se EFT nr. C 113 av 18.4.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent finsk støtte til foretak på Åland, statsstøttenr. N 866/95 (ex ESA 93-072) -
tiltak 1 (se EFT nr. C 113 av 18.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent finsk investeringsstøtte og etableringsstøtte til småbedrifter på Åland,
statsstøttenr. N 866/95 (ex ESA 93-072) - tiltak 2 (se EFT nr. C 113 av 18.4.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent finsk støtte til prosjekter i små og mellomstore bedrifter på Åland, statsstøttenr.
N 866/95 (ex ESA 93-072) - tiltak 3 (se EFT nr. C 113 av 18.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent retningslinjer for delstaten Thüringen for utbedring og omlegging av
industriområder, statsstøttenr. N 931/95 (se EFT nr. C 113 av 18.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent retningslinjer for delstaten Thüringen for et fond til fordel for foretak i
vanskeligheter, statsstøttenr. N 102/96 (se EFT nr. C 113 av 18.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tilskuddsordning for innovative teknologiprosjekter på Kanariøyene,
Spania, statsstøttenr. N 847/95 (se EFT nr. C 114 av 19.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent refinansiering av et fransk forsknings- og teknologifond med sikte på å
heve nivået på forskning utført av foretak, statsstøttenr. N 1014/95 (se EFT nr. C 114 av 19.4.1996 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tilskudd til utnyttelse og behandling av industriavfall på stedet og til reduksjon
av slikt avfall i Spania, statsstøttenr. N 862/95 (se EFT nr. C 114 av 19.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til foretakene BULL SA, SAGEM, OCE, NIPSON og SIAB til forskning
i utforming av nye ytre enheter for personlige datamaskiner, innenfor rammen av Eureka EU 944 -
JEPP, statsstøttenr. NN 136/95 (se EFT nr. C 114 av 19.4.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtte til eierne av spanske fiskefartøy som fisker i marokkanske farvann,
statsstøttenr. NN 152/95 (se EFT nr. C 114 av 19.4.1996 for nærmere opplysninger).
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Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17/62(1) - Sak nr. IV/E-3/35.698 - ISAB Energy

Kommisjonen mottok 4.9.1995 melding om en avtale om kraftkjøp som sikrer ENEL strømlevering fra
et kraftanlegg av typen IGCC (“integrated and combined cycle”), samt avtaler om oksygen- og
råstofflevering. Kraftanlegget, som skal produsere strøm ved forgassing av restprodukter fra et
oljeraffineri, vil bli lokalisert i Priolo Gargallo nær Siracusa, Sicilia (Italia).

Partene anmoder om negativattest eller alternativt om unntak i henhold til EF-traktatens artikkel 85
nr. 3.

Kommisjonen har til hensikt å stille seg positiv til avtalene om oksygen- og råstofflevering. Videre har
den til hensikt å innta en positiv holdning til kraftkjøpavtalen for et tidsrom på 15 år.

Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak:

Kommisjonsvedtak av 20. desember 1995 om endring av spanske støtteordninger for bilindustrien (se
EFT nr. L 119 av 16.5.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 7. februar 1996 om støtte som Irland har til hensikt å tildele stålforetaket Irish
Steel (se EFT nr. L 121 av 21.5.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 23. februar 1996 om endring av vedtak 94/984/EF om fastsettelse av krav til
dyrehelse og veterinærgodkjenning ved import av ferskt fjørfekjøtt fra visse tredjestater (se EFT nr.
L 114 av 8.5.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 16. april 1996 om endring av vedtak 95/473/EF om opprettelse av en liste over
godkjente fiskeoppdrettsanlegg i Frankrike (se EFT nr. L 109 av 3.5.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 18. april 1996 om utpeking av og utarbeidelse av en liste over enheter i datanettet
Animo og om oppheving av vedtak 92/175/EØF (se EFT nr. L 113 av 7.5.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 18. april 1996 om endring av vedtak 92/486/EØF med hensyn til samarbeidsformer
mellom Animo-senteret og medlemsstatene (se EFT nr. L 113 av 7.5.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 22. april 1996 om fastsettelse av miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets
miljømerke til sengetøy og t-skjorter (se EFT nr. L 116 av 11.5.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 22. april 1996 om endring av kommisjonsvedtak 92/452/EØF om opprettelse av
lister over grupper for embryooppsamling som er godkjent i tredjestater for eksport til Fellesskapet av
embryoner fra storfe (se EFT nr. L 118 av 15.5.1996 for nærmere opplysninger)

Kommisjonsvedtak av 30. april 1996 om visse beskyttelsestiltak med hensyn til fiskerivarer med

96/EØS/24/17
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(1)  EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204/62.
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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 138 av 9.5.1996, med referanse
IV/E-3/35.698, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate E
200 rue de la Loi
B-1049 Brussel

Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17/62(1) - Sak nr. IV/F-1/33.055 - Danish Tennis Federation

Danish Tennis Federation meldte 18. april 1994 en avtale til Kommisjonen i henhold til artikkel 4 i
rådsforordning nr. 17/62, med sikte på å oppnå negativattest eller alternativt unntak etter EF-traktatens
artikkel 85 nr. 3.

Formålet med den meldte avtalen er å opprette en sponsorordning som innebærer at distributører av
tennisballer mot finansiell støtte får rett til å levere sine produkter til offisielle tennisturneringer i Danmark.

Kommisjonen har til hensikt å stille seg positiv til den meldte avtalen og å utstede negativattest.

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 138 av 9.5.1996, med referanse
IV/33.055 - Danish Tennis Federation, til:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate IV/F
200 rue de la Loi
B-1049 Brussel

Fortolkende kommisjonsmelding om framgangsmåten ved
typegodkjenning og registrering av motorvogner som tidligere er

registrert i en annen medlemsstat

Meldingen gjør rede for de prinsipper i fellesskapsretten som bestemmer vilkårene for typegodkjenning
og registrering i medlemsstatene av motorvogner som tidligere er registrert i andre medlemsstater, og
beskriver hvilke rettigheter enkeltpersoner har som følge av at fellesskapsretten kommer direkte til
anvendelse, samt hvilke formelle garantier de har i slike tilfeller. Meldingen er en ajourføring av
kommisjonsmelding 88/C 281/08, offentliggjort i EFT nr. C 281 av 4.11.1988 (se EFT nr. C 143 av
15.5.1996 for nærmere opplysninger).

96/EØS/24/19

96/EØS/24/20
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DEN ADMINISTRATIVE KOMMISJON FOR TRYGD FOR
VANDREARBEIDERE

Ved beregning av de årlige gjennomsnittsutgifter er det ikke tatt hensyn til reduksjonen på 20 % nevnt
i artikkel 94 nr. 2 og artikkel 95 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72.

Netto gjennomsnittsutgifter per måned er redusert med 20 %.

GJENNOMSNITTSUTGIFTER TIL NATURALYTELSER - 1992( 1)

I. Anvendelse av artikkel 94 i forordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes med hensyn til naturalytelser gitt i 1992 til familiemedlemmer som nevnt
i artikkel 19 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende
gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

Tyskland Ortskrankenkassen
(lokale syketrygdkontorer) DM 1 597,61 DM 106,51

Betriebskrankenkassen
(sykeforsikring i bedrifter) DM 1 494,26 DM 99,62

Innungskrankenkassen
(sykeforsikring i laug) DM 1 435,88 DM 95,73

Landwirtschaftliche
Krankenkassen
(sykeforsikring i
landbruksnæringen) DM 1 368,20 DM 91,21

Seekrankenkassen
(sykeforsikring for sjøfolk) DM 1 669,62 DM 111,31

Bundesknappschaft
(sykeforsikring for
minearbeidere) DM 1 751,34 DM 116,76

Ersatzkassen für Arbeiter
(kompensasjonsfond for
arbeidere) DM 1 477,57 DM 98,50

Ersatzkassen for Angestellte
(kompensasjonsfond for
funksjonærer) DM 1 425,58 DM 95,04

Hellas GRD 107 339 GRD 7 156

Irland IEP 1 019,96 IEP 67,99

Italia ITL 2 351 184 ITL 156 746

(1) Gjennomsnittsutgifter, Luxembourg: EFT nr. C 139 av 21.5.1994.

Gjennomsnittsutgifter, Belgia, Frankrike, Spania og Nederland: EFT nr. C 360 av 17.12.1994.

Gjennomsnittsutgifter, Portugal: EFT nr. 53 av 4.3.1995.

Gjennomsnittsutgifter, Det forente kongerike: EFT nr. C 262 av 7.10.1995.

96/EØS/24/21
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(1) Gjennomsnittsutgifter, Spania: EFT nr. C 123 av 19.5.1995.

Gjennomsnittsutgifter, Luxembourg og Nederland: EFT nr. C 262 av 7.10.1995.

II. Anvendelse av artikkel 95 i forordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes med hensyn til naturalytelser gitt i 1992 i henhold til artikkel 28 og 28a
i forordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

Tyskland Ortskrankenkassen
(lokale syketrygdkontorer) DM 5 624,59 DM 374,97

Bundesknappschaft
(sykeforsikring for
minearbeidere) DM 5 849,99 DM 390,00

Irland IEP 1 824,55 IEP 121,64

Italia ITL 3 178 316 ITL 211 888

Hellas GRD 170 973 GRD 11 398

GJENNOMSNITTSUTGIFTER TIL NATURALYTELSER - 1993( 1)

I. Anvendelse av artikkel 94 i forordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes med hensyn til naturalytelser gitt i 1993 til familiemedlemmer som nevnt
i artikkel 19 nr. 2 i forordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnitts-
utgifter:

Per år Netto per måned

Belgia Arbeidstakere BEF 33 601 BEF 2 240
Selvstendig næringsdrivende BEF 23 047 BEF 1 536

Frankrike FRF 8 386 FRF 559,07

II. Anvendelse av artikkel 95 i forordning (EØF) nr. 574/72

Beløpene som skal refunderes med hensyn til naturalytelser gitt i 1993 i henhold til artikkel 28 og 28a
i forordning (EØF) nr. 1408/71, vil bli fastsatt på grunnlag av følgende gjennomsnittsutgifter:

Per år Netto per måned

Belgia Arbeidstakere BEF 132 545 BEF 8 836
Selvstendig næringsdrivende BEF 76 845 BEF 5 123

Frankrike FRF 19 749 FRF 1 316,60

13
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(1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.

96/EØS/24/22

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

.

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 9.4. - 19.4.1996

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(96) 126 CB-CO-96-135-EN-C(1)

COM(96) 45 CB-CO-96-56-EN-C

COM(96) 79 CB-CO-96-090-EN-C

COM(96) 161 CB-CO-96-174-EN-C

COM(96) 158 CB-CO-96-170-EN-C

COM(96) 159 CB-CO-96-171-EN-C

COM(96) 162 CB-CO-96-175-EN-C

COM(96) 172 CB-CO-96-182-EN-C

25. rapport om konkurransepolitikk (1995)

Forslag til et rådsvedtak om utforming og
gjennomføring av Fellesskapets politikk på
området telekommunikasjon og posttjenester

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om endring av direktiv
87/102/EØF (endret ved direktiv
90/88/EØF) om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om
forbrukerkreditt

Forslag til en rådsforordning om annen
endring av forordning (EF) nr. 3090/95 om
fastsettelse av visse tiltak for 1996 til
bevaring og forvaltning av fiskeriressursene
i reguleringsområdet definert i
konvensjonen om framtidig multilateralt
fiskerisamarbeid i det nordvestlige
Atlanterhav

Det felles forskningssenter - Årsrapport
1995

Endret forslag til et rådsdirektiv om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om teknisk kontroll av motorvogner og
deres tilhengere

Forslag til en rådsforordning om fastsettelse
av visse tiltak for 1996 til bevaring of
forvaltning av fiskeriressursene i
konvensjonsområdet definert i konvensjonen
om framtidig multilateralt samarbeid i det
nordøstlige Atlanterhav

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 et til
europaparlaments- og rådsdirektiv om
kredittoverføringer over landegrensene, med
endring av Kommisjonens forslag i henhold
til EF-traktatens artikkel 189 A nr. 2

10.4.1996 11.4.1996 100

11.4.1996 12.4.1996 26

12.4.1996 15.4.1996 63

16.4.1996 16.4.1996 6

17.4.1996 18.4.1996 60

18.4.1996 18.4.1996 7

17.4.1996 19.4.1996 6

19.4.1996 19.4.1996 18
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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Domstol(1)

Domstolens dom (femte kammer) av 29. februar 1996 i sak C-56/93: Kongeriket Belgia mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (statsstøtte - ordning med preferansetoll for levering av naturgass til
nederlandske nitratgjødselprodusenter).

Domstolens dom (sjette kammer) av 15. februar 1996 i sak C-63/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Supreme Court of Ireland): Fintan Duff mfl mot Minister for Agriculture and Food og Attorney
General (tilleggsavgift på melk - særlige referansemengder i forbindelse med utviklingsplan - plikt eller
adgang til å utøve skjønn).

Domstolens dom av 13. februar 1996 i sak C-143/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Tariefcommissie, Amsterdam): Gebroeders van Es Douane Agenten BV mot Inspecteur der Invoerrechten
en Accijnzen (virkning av opphevelsen av en rådsforordning for en kommisjonsforordning om
tollklassifisering vedtatt på grunnlag av førstnevnte forordning - Kommisjonens myndighet til å utøve
skjønn ved utarbeidelse av en klassifiseringsforordning).

Domstolens dom (sjette kammer) av 7. mars 1996 i sak C-278/93: (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Arbeitsgericht Bremen): Edith Freers og Hannelore Speckmann mot Deutsche Bundespost (indirekte
forskjellsbehandling av kvinnelige arbeidstakere - kompensasjon for deltakelse på kurs som gir
medlemmer av bedriftsrådet den nødvendige kunnskap til å utøve sitt verv).

Domstolens dom (femte kammer) av 29. februar 1996 i forente saker C-296/93 og C-307/93: Republikken
Frankrike mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap, og Irland mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap (felles markedsordning for storfekjøtt - intervensjonsvilkår).

Domstolens dom av 13. februar 1995 i sak C-342/93: (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Court
of Appeal i Nord-Irland): Joan Gillespie mfl mot Northern Health and Social Services Board mfl (lik
behandling av kvinner og menn - stønad ved svangerskap og fødsel).

Domstolens dom (sjette kammer) av 7. mars 1996 i sak C-360/93: Europaparlamentet mot Rådet for
Den europeiske union (felles handelspolitikk - tjenester - offentlige innkjøp).

Domstolens dom av 6. februar 1996 i sak C-457/93: (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Bundesarbeitsgericht): Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. mot Johanna Lewark
(indirekte forskjellsbehandling av kvinnelige arbeidstakere - deltakelse på kurs som gir medlemmer av
bedriftsrådet den nødvendige kunnskap til å utøve sitt verv).

Domstolens dom (femte kammer) av 29. februar 1996 i sak C-110/94: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Rechtbank van Eerste Aanleg, Brügge): Intercommunale voor Zeewaterontzilting (INZO)
mot den belgiske stat (merverdiavgift - begrepet næringsvirksomhet - avgiftspliktiges status - virksomhet
begrenset til en lønnsomhetsstudie for et prosjekt som senere blir oppgitt).

Domstolens dom av 29. februar 1996 i sak C-122/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Rådet for Den europeiske union (felles landbrukspolitikk - statsstøtte).

Domstolens dom av 29. februar 1996 i sak C-193/94: (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Amtsgericht Tiergarten): straffesak mot Sofia Skanavi og Konstantin Chryssanthakopoulos (fri
bevegelighet for personer - førerkort - innbytteplikt - bøter).

Domstolens dom av 13. februar 1996 i forente saker C-197/94 og C-252/94: (anmodninger om en
foreløpig kjennelse fra Tribunal de Grande Instance, Dax, og Tribunal de Grande Instance, Quimper):
Société Bautiaa mot Directeur des Services Fiscaux des Landes og Société Française Maritime mot
Directeur des Services Fiscaux du Finistère (artikkel 7 nr. 1 i direktiv 69/335/EØF - indirekte avgifter
på kapitalforhøyelse - kapitalavgift - fusjon mellom selskaper - fritak).

(1) EFT nr. C 133 av 4.5.1996.

96/EØS/24/23
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Domstolens dom (sjette kammer) av 15. februar 1996 i sak C-209/94 P: Buralux SA, Satrod SA og
Ourry SA mot Rådet for Den europeiske union (anke - transport av avfall).

Domstolens dom (femte kammer) av 29. februar 1996 i sak C-215/94: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Bundesfinanzhof): Jürgen Mohr mot Finanzamt Bad Segeberg (merverdiavgift - definisjon
av tjenesteytelse - definisjon av avvikling av melkeproduksjon - kompensasjon mottatt i henhold til
forordning (EØF) nr. 1336/86).

Domstolens dom (andre kammer) av 15. februar 1996 i sak C-226/94: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal de Commerce, Albi): Grand Garage Albigeois SA mfl mot Garage Massol SARL
(konkurranse - distribusjon av motorvogner - forordning (EØF) nr. 123/85 - anvendelse overfor
tredjemann - uavhengig videreforhandler).

Domstolens dom (sjette kammer) av 29. februar 1996 i sak C-239/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Irland (manglende oppfyllelse av forpliktelser - direktiv 91/263/EØF - manglende
gjennomføring).

Domstolens dom (første kammer) av 29. februar 1996 i sak C-300/94: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal Superior de Justicia, Andalusia): Tirma SA mot Administración General del
Estado (protokoll nr. 2 i tiltredelsesakten for Spania og Portugal - Kanariøyene - Fellesskapets tollområde
- bearbeidede landbruksvarer - fritak for tollavgifter - artikkel 5 i forordning (EØF) nr. 3033/80 - variabel
komponent).

Domstolens dom (femte kammer) av 29. februar 1996 i sak C-307/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Italia (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - direktiv
85/432/EØF).

Domstolens dom (sjette kammer) av 1. februar 1996 i sak C-308/94: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Cour du Travail, Liège): Office National de l’Emploi mot Heidemarie Naruschawicus
(trygd for vandrearbeidere - rådsforordning nr. 1408/71 - arbeidstaker med bosted i en annen medlemsstat
enn den kompetente medlemsstat - arbeidsledighetsstønad).

Domstolens dom (andre kammer) av 15. februar 1996 i sak C-309/94: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal de Commerce, Lyon): Nissan France mfl mot Jean-Luc Dupasquier du Garage
Sport Auto mfl (konkurranse - distribusjon av motorvogner - forordning (EØF) nr. 123/85 - anvendelse
overfor tredjemann - parallellimportør - næringsdrivende både som autorisert mellommann og som
uavhengig videreforhandler).

Domstolens dom (tredje kammer) av 15. februar 1996 i sak C-53/95: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal du Travail, Tournai): INASTI mot Hans Kemmler (etableringsadgang - trygd for
selvstendig næringsdrivende som arbeider i to medlemsstater).

Sak C-307/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Commissione Tributaria di Primo Grado di
Reggia Emilia, ved nevnte domstols beslutning av 15. juni 1995 i saken Max Mara Fashion Group SRL
mot Ufficio del Registro di Reggio Emilia.

Sak C-21/96: Søksmål anlagt 24. januar 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Spania.

Sak C-50/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesarbeitsgericht Hamburg, ved nevnte
domstols beslutning av 20. desember 1995 i saken Lilli Schröder mot Deutsche Bundespost Telekom.

Sak C-51/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Première Instance de Namur, ved
en midlertidig forføyning truffet av nevnte domstols president 16. juni 1996 i saken Christelle Deliège
mot ASBL Ligue Francophone de Judo et Disciplines Associées og ASBL Ligue Belge de Judo.

Sak C-55/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Corte di Appello di Milano, Prima Sezione
Civile, ved nevnte domstols beslutning av 30. januar 1996 i en sak som ikke er gjenstand for tvist, brakt
inn for domstolen av Job Centre Coop. arl.
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Sak C-56/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Raad van State, Belgia, ved nevnte domstols
beslutning av 14. februar 1996 i saken VT4 Limited mot Vlaamse Gemeenschap, representert ved den
flamske regjering, Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen og andre
intervenienter.

Sak C-57/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Raad van State, Nederland, ved nevnte domstols
beslutning av 22. februar 1996 i saken H. Meints mot Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Sak C-59/96 P: Anke inngitt 4. mars 1996 av C. Koelman mot dom avsagt av De europeiske fellesskaps
Førsteinstansdomstol 9. januar 1996 i sak T-575/93 mellom C. Koelman og Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-60/96: Søksmål anlagt 5. mars 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Frankrike.

Sak C-61/96: Søksmål anlagt 6. mars 1996 av Kongeriket Spania mot Rådet for Den europeiske union.

Sak C-63/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof, ved nevnte domstols beslutning
av 13. desember 1995 i saken Finanzamt Bergisch Gladbach mot Werner Skripalle.

Sak C-64/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesarbeitsgericht Hamm, ved nevnte domstols
beslutning av 26. januar 1996 i saken Land Nordrhein-Westfalen mot Kari Uecker.

Sak C-65/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landesarbeitsgericht Hamm, ved nevnte domstols
beslutning av 1. mars 1996 i saken Vera Jacquet mot Land Nordrhein-Westfalen.

Sak C-66/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Sø- og Handelsret, ved nevnte domstols beslutning
av 20. februar 1996 i sakene Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK) på vegne av
Berit Høj Pedersen mot Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB) på vegne av Kvickly
Skive; HK på vegne av Bettina Andresen mot Dansk Tandlægeforening på vegne av Jørgen Bagner,
tannlege; HK på vegne av Tina Pedersen mot Dansk Tandlægeforening på vegne av Jørgen Rasmussen,
tannlege; og Kristelig Funktionær-Organisation på vegne av Pia Sørensen mot Dansk Handel & Service
på vegne av Hvitfeldt Guld og Sølv ApS.

Sak C-67/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Kantongerecht, Arnhem, ved nevnte domstols
beslutning av 14. mars 1996 i saken Albany International BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds
Textielindustrie.

Sak C-68/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale Civile et Penale, Trento, Sezione
Civile, ved nevnte domstols beslutning av 15. februar 1996 i saken Grundig Italiana mot Ministero delle
Finanze.

Sak C-81/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Raad van State, Nederland, ved nevnte domstols
beslutning av 12. mars 1996 i saken ordfører og rådmenn i kommunene Haarlemmerliede og Spaarnwoude
mfl mot Gedeputeerde Staten of Noord-Holland.

Sak C-84/96: Søksmål anlagt 19. mars 1996 av Kongeriket Nederland mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-86/96, C-87/96 og C-88/96: Anmodninger om en foreløpig kjennelse fra Tribunale di Genova,
Prima Sezione Civile, ved nevnte domstols beslutninger av 1. februar og 7. mars 1996 i sakene 1)
Palmera SpA, 2) Cesare Rognoli & Figlio Srl og 3) Igino Mazzola mot Ministero delle Finanze dello
Stato.

Sak C-92/96: Søksmål anlagt 22. mars 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.
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Sak C-93/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Supremo Tribunal Administrativo (annen
avdeling, skatte- og avgiftssaker) av 14. februar 1996 i saken ICT - Indústria e Comércio Têxtil, SA mot
Fazenda Pública.

Avskriving i registeret av sak C-110/92: Forbundsrepublikken Tyskland mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak C-324/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 21. mars 1996 i sak T-230/94: Frederick Farrugia mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (begjæring om oppheving - kommisjonsvedtak om avslag på stipendsøknad
fra saksøkeren - egnethetskriterier - britisk statsborger bosatt i de oversjøiske territorier - vedtak på
feilaktig grunnlag - erstatningsansvar utenfor kontraktsforhold - skade av ikke-økonomisk art).

Sak T-5/96: Søksmål anlagt 16. januar 1996 av Sveriges Betodlares Centralförening og Hr. Henrikson
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-10/96: Søksmål anlagt 26. januar 1996 av Benjamin Laurence Lay mot Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-11/96: Søksmål anlagt 26. januar 1996 av Donald George Gage og David John Gage mot Rådet
for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-19/96: Søksmål anlagt 6. februar 1996 av John Carvel og Guardian Newspapers Limited mot
Rådet for Den europeiske union.

Sak T-31/96: Søksmål anlagt 11. mars 1996 av Crédit Lyonnais mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-32/96: Søksmål anlagt 11. mars 1996 av Société Générale mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-516/93: Pacific Fruit Company NV og Pacific Fruit Company BV mot
Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-517/93: Leon Van Parijs NV mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-263/94: J. van Rooy mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Førsteinstansdomstolens beslutning av 14. mars 1996 i sak T-134/95: Dysan Magnetics Ltd og Review
Magnetics (Macao) Ltd mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (begjæring om oppheving -
kunngjøring om innledning av saksbehandlingen i antidumpingsaker - saken avvises).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 11. mars 1996 i sak T-195/95: Guérin Automobiles mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse - søksmål mot Fellesskapets organer grunnet
handlingsunnlatelse og krav om skadeserstatning - vilkår for realitetsprøving).

(1) EFT nr. C 133 av 4.5.1996.

96/EØS/24/24

18


	TILBAKE: 


