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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

01

96/EØS/48/01Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.713 - RWE/Thyssengas)

1. Kommisjonen mottok 10.10.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket RWE Energie AG, som
kontrolleres av RWE AG, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over Thyssengas GmbH, ved kjøp av aksjer fra Bayernwerk AG, som kontrolleres av
Viag AG. Andre viktige aksjonærer i Thyssengas er Shell Petroleum N.V. og Esso AG.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- RWE Energie AG: produksjon og distribusjon av energi, levering av strøm, varme, naturgass
og vann til den endelige forbruker,

- Shell N.V.: produksjon og distribusjon av olje, gass, kull og kjemikalier,

- Esso AG: produksjon og distribusjon av olje, gass, kull og kjemikalier,

- Thyssengas GmbH: distribusjon av naturgass til gassfordelingsverk.

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 ble offentliggjort i
EFT nr. C 308 av 17.10.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.713 - RWE/Thyssengas, til
følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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96/EØS/48/02Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.808 - Bayernwerk/Isarwerke)

1. Kommisjonen mottok 11.10.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Bayernwerk AG, som tilhører
VIAG-gruppen, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
Isarwerke GmbH ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Bayernwerk: energiforsyning,

- Isarwerke: energiforsyning.

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 ble offentliggjort i
EFT nr. C 312 av 23.10.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.808 - Bayernwerk/Isarwerke, til
følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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96/EØS/48/03Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.818 - Cardo/Thyssen)

1. Kommisjonen mottok 8.10.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der det svenske foretaket Cardo AB (Cardo)
og det tyske foretaket Thyssen Industrie AG (Thyssen) overtar felles kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et selskap som utgjør et fellesforetak. Cardo og
Thyssen vil overføre sin jernbanevirksomhet til fellesforetaket.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Cardo: internasjonalt verkstedindustrikonsern som bl.a. driver med produksjon av
bremsesystemer, bremsekomponenter og annet utstyr til jernbanevogner,

- Thyssen: internasjonalt industrikonsern som bl.a. driver med produksjon av deler til
jernbaneindustrien, herunder bremser.

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 ble offentliggjort i
EFT nr. C 310 av 19.10.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.818 - Cardo/Thyssen, til følgende
adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

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



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.48/ 24.10.1996

 00

04

96/EØS/48/04Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.826 - ESPN/Star)

1. Kommisjonen mottok 9.10.1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene ESPN, Inc. (ESPN), som
tilhører gruppen The Walt Disney Company, og Star Televison Limited (Star), som tilhører gruppen
The News Corporation Limited, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3
nr. 1 bokstav b) over et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak med navnet Newco. ESPN
og Star vil overføre til fellesforetaket alle aktiva og lisenser knyttet til sin virksomhet innen distribusjon
av sportsprogrammer for ikke-standardisert fjernsyn i Asia.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- ESPN: kringkasting, distribusjon og lisensiering av sportsprogrammer for ikke-standardisert
fjernsyn til distributører og brukere,

- Star: kringkasting over ikke-standardiserte telenett i Asia, herunder en sportskanal, en filmkanal
og en generell underholdningskanal.

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 ble offentliggjort i
EFT nr. C 309 av 18.10.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.
+32 2 296 43 01/296 72 44) eller med post, med referanse IV/M.826 - ESPN/Star, til følgende
adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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96/EØS/48/05Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.708 - Exxon/DSM)

Kommisjonen vedtok 13.6.1996 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 396M0708.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende 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.781 - Schering/Gehe-Jenapharm)

Kommisjonen vedtok 13.9.1996 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 396M0781.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende 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/48/06
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96/EØS/48/07

96/EØS/48/08

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.803 - Rewa/Billa)

Kommisjonen vedtok 27.8.1996 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 396M0803.
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. Dersom
De ønsker nærmere opplysninger om abonnering, bes De henvende 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.

Statsstøtte
Sak nr. C 15/96

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til støtte
tildelt foretaket Olivetti SpA til prosjektet “utvikling av bærbare multimediadatamaskiner til personlig
bruk eller til bruk i grupper” (se EFT nr. C 306 av 15.10.1996 for nærmere opplysninger).

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

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

Merknadene vil bli oversendt til den italienske regjering.
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96/EØS/48/09

96/EØS/48/10

Statsstøtte
Sak nr. C 21/96

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandling etter EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til støtte som
den italienske regjering har til hensikt å tildele innenfor fiskerinæringen (se EFT nr. C 302 av 12.10.1996
for nærmere opplysninger).

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

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

Merknadene vil bli oversendt til den italienske regjering.

Statsstøtte
Sak nr. C 43/96

Belgia

Kommisjonen har innledet saksbehandling etter artikkel 6 nr. 4 i vedtak nr. 3855/91/EKSF med hensyn til
støtte gitt av Belgia til stålforetaket Forges de Clabecq (se EFT nr. C 301 av 11.10.1996 for nærmere
opplysninger).

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

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

Merknadene vil bli oversendt til den belgiske regjering.
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96/EØS/48/11Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til bedring av regionale næringsstrukturer, statsstøttenr. N 531/95
(se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til bedring av de regionale næringsstrukturer i vestlige deler av
Berlin, statsstøttenr. N 530/95 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for miljøvern, statsstøttenr. NN 191/95
(se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning for forskning knyttet til akvakulturnæringen,
statsstøttenr. NN 128/94 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for miljøvern, statsstøttenr. N 146/96
(se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for regionalutvikling i Asturias, statsstøtte
nr. N 229/96 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for regionalutvikling i Asturias, statsstøtte
nr. N 230/96 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for regionalutvikling i Asturias, statsstøtte
nr. N 231/96 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning til fremme av innovasjon blant små og mellomstore
bedrifter, statsstøttenr. N 396/96 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for teknologiske og industrielle utviklingsprosjekter til
fremme av innovasjon innen produkter og produksjonsprosesser, statsstøttenr. N 397/96
 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning til fremme av innovasjon blant små og mellomstore
bedrifter, statsstøttenr. N 352/96 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en fransk støtteordning for luftfartssektoren, statsstøttenr. N 53/96
 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har besluttet at spansk støtte for å fremme innsamling og behandling av giftig og farlig
husholdningsavfall ikke utgjør statsstøtte, statsstøttenr. N 359/96 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for opprettelse av varige arbeidsplasser i Extremadura,
statsstøttenr. N 374/96 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en dansk støtteordning for bearbeiding og markedsføring av fiskerivarer,
statsstøttenr. N 115/B/96 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for regionalutvikling i delstaten Brandenburg, statsstøttenr.
NN 6/95 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning til fremme av investeringer i små og mellomstore
bedrifter på Kanariøyene, statsstøttenr. N 199/96 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en spansk støtteordning for fiskeri- og akvakulturnæringen i Baskerland,
statsstøttenr. N 474/96 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning til fremme av bondegårdsturisme i Sicilia, statsstøttenr.
N 194/96 (se EFT nr. C 291 av 4.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk FoU-støtte til prosjektet “Transrapid”, statsstøttenr. N 175/B/94
(se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent spansk støtte til forskning utført av små og mellomstore bedrifter i Madrid,
statsstøttenr. N 222/96 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har besluttet å foreslå formålstjenlige tiltak overfor den østerrikske regjering med sikte på
tilpasning av støtteordningen “Det østerrikske fond til fremme av forskningsvirksomhet” til reglene om
statsstøtte til forskning og utvikling, statsstøttenr. N E 4/96 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent dansk støtte til energisektoren som har til formål å bidra til reduserte utslipp
av CO

2
 og SO

2
 gjennom blant annet skattetiltak og tilskuddsordninger, statsstøttenr. N 61/96 (se EFT nr.

C 300 av 10.10.1996 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 Vietnam som omfatter
levering av to mudringsfartøyer til selskapene Drecont og Madreco, statsstøttenr. N 327/96
(se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 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 India som omfatter
levering av et kombinert passasjer- og lasteskip til indiske myndigheter, statsstøttenr. N 335/96
(se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har besluttet ikke å gjøre innsigelse mot tysk støtte til Europa Parkhotel GmbH til bygging
av et hotell ved den nye akademibygningen til Trier Europäische Rechtsakademie, statsstøtte
nr. N 398/96 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent sosiale sysselsettingstiltak i Danmark med sikte på reintegrering av personer
med alvorlige fysiske og mentale problemer på arbeidsmarkedet, statsstøttenr. N 358/96
 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en finsk støtteordning som omfatter et miljølåneprogram for små og mellomstore
bedrifter gjennom Kera Oy, med sikte på å bedre deres miljøytelse, statsstøttenr. N 294/96
 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent anvendelse i 1996 av en rekke britiske støtteordninger for
skipsbyggingsindustrien, statsstøttenr. N 464/96 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har besluttet at en støtteordning meldt av den østerrikske regjering i forbindelse med
utbygging av forretnings- og industriområder i delstaten Tyrol ikke utgjør statsstøtte i betydningen av
EF-traktatens artikkel 92, statsstøttenr. N 74/A/96 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere
opplysninger).
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Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning for delstaten Tyrol som omfatter støtte til flytting
av forurensende produksjonsanlegg tilhørende små og mellomstore bedrifter ut av byområdene, forutsatt
at dette samtidig gir en økonomisk gevinst som f.eks. utvidelse av foretaket, nye produkter eller økt
kapasitet, statsstøttenr. N 76/96 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en østerriksk støtteordning til fremme av energigjenvinning ved forbrenning
av industriavfall og bygging av solenergianlegg i delstaten Tyrol, statsstøttenr. N 82/96 (se EFT nr. C 300
av 10.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en fransk støtteordning for forskning og utvikling på området landtransport,
statsstøttenr. N 104/96 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til privatisering og omstrukturering av foretaket Halbmond
Teppichwerke GmbH, statsstøttenr. N 293/96 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til Ford Forschungszentrum Aachen (FFA) til forskning i
atmosfæriske forhold med sikte på bedring av luftkvaliteten på lang sikt ved bruk av konvensjonelle
motorer med lave utslippsverdier, statsstøttenr. N 360/96 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent fransk støtte til fiskerinæringen finansiert ved parafiskale avgifter for å sikre
fortsatt drift av de nasjonale, regionale og lokale komiteene for saltvannsfiske og fiskeoppdrett, statsstøttenr.
N 498/96 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent tysk støtte til fiskerisamvirket Holsatia Husum i Schleswig-Holstein til kjøp
av fire kjølebiler, statsstøttenr. N 550/96 (se EFT nr. C 300 av 10.10.1996 for nærmere opplysninger).
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96/EØS/48/12Liste over kunngjorte kommisjonsvedtak og kommisjonsdirektiver

Kommisjonen har kunngjort følgende vedtak og direktiver:

Kommisjonsvedtak av 9. april 1996 om tilbakekalling av godkjenning av plantevernmidler som inneholder
profam som et aktivt stoff (se EFT nr. L 257 av 10.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 30. april 1996 om finansielle tiltak truffet av Spania i 1996 med hensyn til
kullindustrien (se EFT nr. L 253 av 5.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 29. mai 1996 om godkjenning av portugisisk støtte til kullindustrien i 1995 og
1996 (se EFT nr. L 253 av 5.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 29. mai 1996 om statsstøtte til det greske stålforetaket Halyvourgia Thessalias
AS (se EFT nr. L 252 av 4.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 24. juni 1996 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold
til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF for fastmonterte brannslokkingsanlegg (se EFT nr. L 254 av
8.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 24. juni 1996 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold
til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF for sanitæranlegg (se EFT nr. L 254 av 8.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 24. juni 1996 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold
til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF for trafikkanlegg (se EFT nr. L 254 av 8.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 24. juni 1996 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold
til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF for kledningsvegger (se EFT nr. L 254 av 8.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 24. juni 1996 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold
til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF for geotekstiler (se EFT nr. L 254 av 8.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 24. juni 1996 om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggevarer i henhold
til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF for strukturelle tetningssystemer og metallankere til bruk
i betong (se EFT nr. L 254 av 8.10.1996)

Kommisjonsdirektiv 96/54/EF av 30. juli 1996 om tjueandre tilpasning til den tekniske utvikling av
rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering,
emballering og merking av farlige stoffer (se EFT nr. L 248 av 30.9.1996)

Kommisjonsvedtak av 24. september 1996 om endring av vedtak 93/693/EØF om utarbeiding av en liste
over sædstasjoner som er godkjent for eksport til Fellesskapet av sæd fra storfe fra tredjestater
(se EFT nr. L 250 av 2.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 24. september 1996 om endring av kommisjonsvedtak 95/340/EF om utarbeiding
av en foreløpig liste over tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av melk og melkebaserte
produkter og om oppheving av vedtak 94/70/EF (se EFT nr. L 250 av 2.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 24. september 1996 om endring av kommisjonsvedtak 91/270/EØF om import av
embryoer fra storfe fra Argentina (se EFT nr. L 250 av 2.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 25. september 1996 om endring av kommisjonsvedtak 95/340/EF om utarbeiding
av en foreløpig liste over tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av melk og melkebaserte
produkter og om oppheving av vedtak 94/70/EF (se EFT nr. L 255 av 9.10.1996)
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Kommisjonsvedtak av 25. september 1996 om endring av vedtak 92/25/EØF om krav til dyrehelse og
utstedelse av veterinærattest ved import av ferskt kjøtt fra Zimbabwe (se EFT nr. L 255 av 9.10.1996)

Kommisjonsvedtak av 30. september 1996 om offentliggjøring av listen over godkjente organisasjoner
som er meldt av medlemsstatene i samsvar med rådsdirektiv 94/57/EF (se EFT nr. L 257 av 10.10.1996)

Kommisjonsdirektiv av 30. september 1996 om endring av rådsdirektiv 76/432/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om bremseanlegg for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul
(se EFT nr. L 253 av 5.10.1996)
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Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommisjonen Rådet sider

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

96/EØS/48/13Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt
fra Kommisjonen til Rådet i perioden 16.9. - 27.9.1996

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(96) 444 CB-CO-96-452-EN-C(1)

COM(96) 350 CB-CO-96-348-EN-C

COM(96) 445 CB-CO-96-453-EN-C

COM(96) 449 CB-CO-96-456-EN-C

COM(96) 450 CB-CO-96-457-EN-C

COM(96) 340 CB-CO-96-390-EN-C

COM(96) 452 CB-CO-96-461-EN-C

COM(96) 454 CB-CO-96-464-EN-C

COM(96) 455 CB-CO-96-470-EN-C

COM(96) 457 CB-CO-96-466-EN-C

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
rådsvedtak om retningslinjer for
transeuropeiske telenett

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EØF) nr. 3760/92
om innføring av en fellesskapsordning for
fiskeri- og akvakulturnæringen

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 tilnærming av medlems-
statenes lover og forskrifter om trykkutstyr

Endret forslag til et rådsvedtak om
Kommisjonens virksomhet innen analyse,
forskning, samarbeid og tiltak på
sysselsettingsområdet

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
visse deler til og egenskaper ved
motorvogner med tro eller tre hjul

Forslag til et rådsdirektiv om bevisbyrden i
saker som gjelder kjønnsdiskriminering

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EØF) nr. 1408/71
om anvendelse av trygdeordninger på
arbeidstakere, selvstendig nærings-
drivende og deres familiemedlemmer som
flytter innenfor Fellesskapet og forordning
(EØF) nr. 574/72 om reglene for
gjennomføring av forordning (EØF) nr.
1408/71

Melding fra Kommisjonen om den
europeiske fortegnelse over yrkes-
sykdommer

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
direktiv 93/75/EØF om minimumskrav til
fartøyer som har kurs for eller forlater
Fellesskapets sjøhavner, og som
transporterer farlig eller forurensende last

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av rådsforordning (EF) nr. 3076/95
om fordeling av visse fangstkvoter mellom
medlemsstatene for 1996 for fartøyer som
driver fiske i norske farvann, unntatt i norsk
eksklusiv økonomisk sone i og
fangstområdet rundt Jan Mayen

17.9.1996 18.9.1996 14

18.9.1996 19.9.1996 6

19.9.1996 19.9.1996 18

19.9.1996 19.9.1996 8

19.9.1996 19.9.1996 20

17.7.1996 20.9.1996 17

20.9.1996 23.9.1996 32

20.9.1996 23.9.1996 12

23.9.1996 24.9.1996 11

23.9.1996 24.9.1996 5
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Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommisjonen Rådet sider

COM(96) 34 CB-CO-96-39-EN-C

COM(96) 446 CB-CO-96-454-EN-C

COM(96) 464 CB-CO-96-473-EN-C

COM(96) 465 CB-CO-96-474-EN-C

COM(96) 453 CB-CO-96-462-EN-C

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av vedlegg II til rådsforordning
(EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i
Fellesskapet for fastsettelse av
maksimumsgrenser for restmengder av
veterinærpreparater i næringsmidler av
animalsk opprinnelse

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om å lette utøvelsen av
advokatyrket på varig grunnlag i en annen
medlemsstat enn der yrkeskompetansen ble
oppnådd

Forslag til et rådsvedtak om endring av
rådsvedtak 93/383/EØF av 14. juni 1993
om referanselaboratorier for overvåkning av
marine biotoksiner

Forslag til et rådsdirektiv om vern av
enkeltpersoners helse mot farene ved å være
utsatt for ioniserende stråling i medisinsk
sammenheng og om oppheving av direktiv
84/466/Euratom

Endret forslag til en europaparlaments- og
rådsbeslutning om andre endring av
beslutning 1110/94/EF om fjerde
rammeprogram for virksomhet på området
forskning, teknologisk utvikling og
demonstrasjon (1994-1998), tilpasset ved
beslutning 616/96/EF

24.9.1996 25.9.1996 10

24.9.1996 25.9.1996 32

25.9.1996 26.9.1996 5

26.9.1996 26.9.1996 16

27.9.1996 27.9.1996 16

Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske forskrifter
(EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 81 av
26.3.1988, s. 75).

- 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

Referanse(1) Tittel Stil lstandsperioden

på tre måneder

utløper(2)

96-0333-A

96-0334-D

96-0335-D

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

Godkjenningsforskrift BAPT 222 ZV 14 for radioreléanlegg med
frekvensomforming til radiodatanett

Godkjenningsforskrift BAPT 222 ZV 13 for terminalutstyr for digitale
155 Mbit/s overføringsveier i det synkrone digitale hierarki (SDH) med en netto
bithastighet på 149760 kbit/s

9.12.1996

2.12.1996

2.12.1996

96/EØS/48/14
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Referanse(1) Tittel Stil lstandsperioden

på tre måneder

utløper(2)

96-0336-D

96-0337-D

96-0338-D

96-0339-F

96-0340-F

96-0341-F

96-0342-UK

96-0343-UK

96-0344-UK

96-0345-F

96-0346-D

96-0347-NL

96-0348-A

96-0349-A

96-0350-A

(3)(4)(5)

Godkjenningsforskrift BAPT 222 ZV 107 for bærefrekvensradioanlegg til
industrielle og kommersielle formål i frekvensområdet 9 kHz - 148,5 kHz

Endring av byggeforskrift A, del 1, avsnitt 4 - byggevarer til metallkonstruksjon,
avsnitt 4.1 - profilstål

Byggeforskrift B, utgave 97/1

Forskrift om endring av forskrift av 24. mars 1978 om regler for bruk av sveising
ved bygging og reparasjon av trykkbeholdere - virkeområde

B11 23A: Godkjenningsspesifikasjon for enkelt terminalutstyr tilknyttet et
analogt abonnentgrensesnitt i det offentlige telefonnett

S10 30A: Godkjenningsspesifikasjon for private koplingssystemer tilknyttet
ett eller flere abonnentgrensesnitt i det offentlige telefonnett

Forskrift om ferskt kjøtt (storfekjøttkontroll) (Nord-Irland) 1996

Meldingen sendt til Kommisjonen 23.8.1996 som en hastesak uten nummer
tilbakekalles og erstattes med denne.

Forskrift om kontroll av plantevernmidler (endring) 1996

Forskrift om plantefarmasøytiske produkter (basisvilkår) 1996

Forskrift om vilkår for å drive offentlig tilgjengelige solariumanlegg med ultrafiolett
stråling

Godkjenningsforskrift BAPT 211 ZV 037/2050 for radioanlegg til
identifikasjonsformål

Kunngjøring rettet til sjøtransportnæringen om forskrifter om bygging og
utrustning av gasstanker bygd 1. oktober 1994 eller senere; IGC-kode 1994

Forskrift fra forbundsministeren for helse og forbrukervern om markedsføring av
produkter som består av, inneholder eller er framstilt av genmanipulerte organismer

Retningslinjer for tildeling av regionale tilskudd til lokale myndigheter og
private foretak som driver offentlige lekeplasser for barn

RVS 15.363: Broer; brokonstruksjoner; isolering mot vann og fuktighet, isolering
ved bruk av høyelastisk plastbelegg

2.12.1996

2.12.1996

27.11.1996

27.11.1996

29.11.1996

29.11.1996

(4)

3.12.1996

3.12.1996

6.12.1996

10.12.1996

9.12.1996

9.12.1996

(5)

9.12.1996

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.

(5) Ingen stillstandsperiode for skatte- og finanstiltak; jf. artikkel 1(9)(3) i direktiv 94/10/EF.
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96/EØS/48/15

DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Domstol(1)

Domstolens dom (femte kammer) av 20. juni 1996 i forente saker C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-421/93, C-
460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-24/94 og C-
332/94 (anmodninger om en rådgivende uttalelse fra Pretura Circondariale di Roma, Sezione Distaccata di
Castelnuovo di Porto): Semeraro Casa Uno Srl mfl mot Sindaco del Comune di Erbusco mfl (tolking av EF-
traktatens artikkel 30, 36 og 52 og direktiv 64/223/EØF og 83/189/EØF - forbud mot visse former for
handelsvirksomhet på søndager og offentlige helligdager).

Domstolens beslutning (tredje kammer) av 11. juli 1996 i sak C-397/95 P: Dimitrios Coussios mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (anke - tjenestemann - res judicata - klagen klart ubegrunnet).

Sak C-242/96: Søksmål anlagt 11. juli 1996 av Republikken Italia mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-247/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arbeitsgericht Lörrach, ved nevnte domstols beslutning
av 28. november 1996 i saken Horst Ziemann mot Firma Ziemann Sicherheit GmbH og Firma Horst Bohn
Sicherheitsdienst.

Sak C-250/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale Civile e Penale, Brescia, ved nevnte domstols
beslutning av 12. april 1996 i straffesaken som verserer for denne domstolen mot Riccardo Piccaluga.

Sak C-251/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale, Rovigo (Sezione Distaccata de
Adria) ved nevnte domstols beslutning av 13. juli 1996 i straffesak mot Giuseppe Cordella.

Sak C-253/96 til C-258/96: Anmodninger om en foreløpig kjennelse fra Landesarbeitsgericht Hamm, ved nevnte
domstols beslutninger av 9. juli 1996 i sakene Helmut Kampelmann mot Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(C-253/96), Wilfried Tilsch mot Landschaftsverband Westfalen-Lippe (C-254/96), Dieter Klingelhöfer mot
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (C-256/96), Stadtwerke Witten GmbH mot Andreas Schade (C-257/96)
og Klaus Haseley mot Stadtwerke Altena GmbH (C-258/96).

Sak C-260/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Corte d’Appello (Sezione Prima Civile), Venezia, ved
nevnte domstols beslutning av 18. april 1996 i saken Ministero delle Finanze mot SPAC SpA.

Sak C-268/96 P (R): Anke inngitt 7. august 1996 av 1. Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf og 2. Federatie
van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven mot beslutning truffet av De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol
4. juni 1996 i sak T-18/96 R mellom Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf og 2. Federatie van Nederlandse
Kraanverhuurbedrijven og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-269/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal Administratif, Paris, ved nevnte domstols
beslutning av 12. juni 1996 i saken Société des Sucreries et Raffineries d’Erstein mot Fonds d’Intervention et
Régularisation du Marché du Sucre.

Sak C-270/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal Administratif, Paris, ved nevnte domstols
beslutning av 12. juni 1996 i saken SA Laboratoires Sarget mot Fonds d’Intervention et Régularisation du
Marché du Sucre.

Sak C-271/96, C-272/96 og C-273/96: Anmodninger om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Roma
- Sezione Distaccata di Tivoli, ved nevnte domstols beslutninger av 3. juli 1996 i straffesaken som verserer for
denne domstolen mot Antonio Nardi, Alfredo Cipriani og Bartolomeo Terranova.

Sak C-274/96 og C-274/96a: Anmodninger om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Bolzano,
avdeling Silandro, ved nevnte domstols beslutninger av 2. august 1996 i straffesaken som verserer for denne
domstolen mot Horst Otto Bickel og Ulrich Franz.

(1) EFT nr. C 294 av 5.10.1996.
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Sak C-275/96: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Kammarrätten i Sundsvall, ved nevnte domstols
beslutning av 6. august 1996 i saken Anne Kuusijärvi mot Riksförsäkringsverket.

Sak C-276/96: Søksmål anlagt 14. august 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Portugal.

Sak C-282/96: Søksmål anlagt 21. august 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Frankrike.

Sak C-283/96: Søksmål anlagt 21. august 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Frankrike.

Sak C-285/96: Søksmål anlagt 22. august 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Italia.

Sak C-286/96: Søksmål anlagt 22. august 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Italia

Sak C-290/96: Søksmål anlagt 3. september 1996 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Avskriving i registeret av sak C-289/95: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken Italia.
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