
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende5.12.1996 Nr.54/00

ISSN 1022-9310

Nr. 54
3. årgang

5.12.1996

EØS-tillegget
 til De Europeiske Fellesskaps
 Tidende

N
O

R
S

K
 u

tg
av

e

I EØS-ORGANER

1. EØS-rådet

2. EØS-komiteen

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS

4. Den rådgivende komité for EØS

II EFTA-ORGANER

1. EFTA-statenes faste komité

2. EFTAs overvåkningsorgan

Melding fra Norge med hensyn 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 hydro-
karboner......................................................................................................................................01

3. EFTA-domstolen

III EF-ORGANER

1. Rådet

2. Kommisjonen

Melding om en avtale (Sak nr. IV/36.266 - Mannesmann-DB) ................................................... 02

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.773 - Westinghouse/Equipos Nucleares) .............................................................. 02

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.831 - P&O/Nedlloyd) ............ 03

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.855 - BT/NS/Telfort) ............. 04

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. IV/M.859 - Generali/Prime) ............ 04

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.868 - GKN/Brambles/MABEG) .......................................................................... 05

96/EØS/54/02

96/EØS/54/03

96/EØS/54/04

96/EØS/54/05

96/EØS/54/06

96/EØS/54/07

96/EØS/54/01



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.54/ 5.12.1996

 00
Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT) ................................................................................... 06

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.800 - Siemens/Sommer Allibert) ....................................................................... 06

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.823 - John Deere Capital Corp/Lombard North Central plc) ........................... 07

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.836 - Sak nr. IV/M.836 - Gillette/Duracell) ...................................................... 07

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel 92 og 93
Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse ............................................................................ 08

Informasjonsrutine - tekniske forskrifter ................................................................................. 09

3. Domstolen

96/EØS/54/08

96/EØS/54/09

96/EØS/54/10

96/EØS/54/11

96/EØS/54/12

96/EØS/54/13



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende5.12.1996 Nr.54/0001

96/EØS/54/01Melding fra Norge med hensyn 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

Kunngjøring om utlysing av lisenser til petroleumsproduksjon på den norske kontinentalsokkel -
barentshavprosjektet

Det kongelige nærings- og energidepartement kunngjør med dette en utlysing av lisenser til
petroleumsproduksjon på den norske kontinentalsokkelen 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.

Søknader om produksjonslisens sendes til:

Nærings- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep.
0033 OSLO

innen 90 dager etter at denne kunngjøring er offentliggjort.

Tildelingen av produksjonslisenser i tilknytning til barentshavprosjektet ventes å finne sted i mars/april
1997.

Ytterligere informasjon kan fås på telefon (47) 22 24 62 01.

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
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96/EØS/54/02

96/EØS/54/03

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Melding om en avtale
(Sak nr. IV/36.266 - Mannesmann-DB)

1. Kommisjonen mottok 22 oktober 1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1)
om en avtale inngått mellom Mannesmann AG og Deutsche Bahn AG (DB) med hensyn til deres
fellesforetak DBKom Gesellschaft für Telekommunikation mbH & Co. KG (DBKom). I henhold til
avtalen får DBKom enerett til å utnytte grunn langs DBs jernbanespor til bygging av teleinfrastruktur
til 31. desember 2015.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte avtalen kan komme inn under
virkeområdet for forordning nr. 17/62.

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
eksklusivavtalen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 20 dager etter at dette ble offentliggjort i EFT nr.
C 357 av 26.11.1996. De kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr.: +32 2 296 70 81) eller med post,
med referanse IV/36.266, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B
Office 3/81
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.773 - Westinghouse/Equipos Nucleares)

1. Kommisjonen mottok 21. november 1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(2) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene Westinghouse Electric Corpo-
ration og Equipos Nucleares S.A., et assosiert selskap av det statlige spanske holdingselskapet
SEPI, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
Westinghouse Technology Services S.A. og Enwesa Operacíones, S.A., ved en avtale om fellesforetak
som innebærer en omstrukturering og omgruppering av eksisterende virksomhetsområder som
partene har hver for seg eller i fellesskap.

2. Avtalen gjelder levering av tjenester til kraftverk som produserer elektrisk kraft på grunnlag av
atombrensel og fossilt brensel.

(2) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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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 ble offentliggjort i EFT nr. C 359
av 28.11.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.773 - Westinghouse/Equipos Nucleares, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.831 - P&O/Nedlloyd)

1. Kommisjonen mottok 19. november 1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene The Peninsular & Oriental
Steam Navigation Co (Storbritannia) (P&O) og Royal Nedlloyd NV (Nederland) overtar felles
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over P&O Nedlloyd Container
Line Ltd (Storbritannia), ved kjøp av aksjer i et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- P&O: person- og godstransport til sjøs, herunder sjøtransport av containere og beslektet
virksomhet på land,

- Nedlloyd: logistikk og transport, herunder sjøtransport av containere og beslektet virksomhet
på land.

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 358
av 27.11.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.831 - P&O/Nedlloyd, 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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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.855 - BT/NS/Telfort)

1. Kommisjonen mottok 21. november 1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene British Telecommunications
plc (BT) og NS Groep N.V. (NSG), et datterselskap av N.V. Nederlandse Spoorwegen, overtar
felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Telfort, ved kjøp av
aksjer i et nyopprettet selskap som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- BT: levering av telekommunikasjonstjenester og -utstyr,

- NSG: person- og godstransport med jernbane.

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 359
av 28.11.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.855 - BT/NS/Telfort, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.859 - Generali/Prime)

1. Kommisjonen mottok 21. november 1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Assicurazioni Generali S.p.A.
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Prime S.p.A.
ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Generali: forsikring,

- Prime: investeringsfond og livsforsikring.

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.

(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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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 361
av 30.11.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44)
eller med post, med referanse IV/M.859 - Generali/Prime, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.868 - GKN/Brambles/MABEG)

1. Kommisjonen mottok 22. november 1996 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretakene GKN Industries Limited, som
kontrolleres av GKN Plc (GKN), og Brambles Investments Europe BV, som kontrolleres av Bram-
bles Industries Limited (Brambles), overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b) over MABEG Holding GmbH & Co. KG.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- GKN: utforming og produksjon av bildeler og konstruksjonsdeler; industrielle tjenester,

- Brambles: industrielle tjenester, utstyrsutleie, transporttjenester og avfallshåndtering,

- MABEG: avfallshåndtering.

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 363
av 3.12.1996. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.868 - GKN/Brambles/MABEG, 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/54/08Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretaks-
sammenslutning

(Sak nr. IV/M.779 - Bertelsmann/CLT)

Kommisjonen vedtok 7.10.1996 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 396M0779.
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.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretaks-
sammenslutning

(Sak nr. IV/M.800 - Siemens/Sommer Allibert)

Kommisjonen vedtok 14.8.1996 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 396M0800.
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

96/EØS/54/09
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96/EØS/54/10Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretaks-
sammenslutning (Sak nr. IV/M.823 - John Deere Capital Corp/

Lombard North Central plc)

Kommisjonen vedtok 7.10.1996 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 396M0823.
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

96/EØS/54/11

(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 foretaks-
sammenslutning

(Sak nr. IV/M.836 - Gillette/Duracell)

Kommisjonen vedtok 8.11.1996 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 396M0836.
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
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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 en forlengelse av en tysk støtteordning for miljøvern og energiøkonomisering,
statsstøttenr. N 469/96 (se EFT nr. C 339 av 12.11.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en italiensk støtteordning for utvikling av områder som omfattes av målsetting
5 b i Umbria-regionen, statsstøttenr. N 861/95 (se EFT nr. C 339 av 12.11.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for FoU-støtte til små og mellomstore bedrifter på
området informasjons- og kommunikasjonsteknologi, statsstøttenr. N 476/96 (se EFT nr. C 339 av
12.11.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en gresk støtteordning for energiøkonomisering og bruk av fornybare energikilder.
Ordningen får anvendelse i hele Hellas, statsstøttenr. N 412/96 (se EFT nr. C 339 av 12.11.1996 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en fransk støtteordning for innføring, modernisering og diversifisering av
reiselivsprodukter i Martinique, statsstøttenr. N 322/96 (se EFT nr. C 339 av 12.11.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en nederlandsk støtteordning for felles forvaltning av regionalutvikling i
provinsene Groningen, Friesland og enkelte kommuner i Drenthe, statsstøttenr. N 258/96 (se EFT nr.
C 339 av 12.11.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent planlagt tysk støtte til privatisering og omstrukturering av foretaket Mansfelder
Kupfer und Messing GmbH, statsstøttenr. N 330/96 (se EFT nr. C 342 av 14.11.1996 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent planlagt tysk støtte til konsolidering og omstrukturering av foretaket
Blechformwerke Erzgebirge Bernsbach GmbH, statsstøttenr. N 596/96 (se EFT nr. C 342 av 14.11.1996
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en portugisisk støtteordning for eiere av og mannskap på portugisiske
fiskefartøyer som driver fiske i marokkanske farvann, innført som følge av at det ikke er inngått noen ny
fiskeriavtale mellom Det europeiske fellesskap og Marokko, statsstøttenr. NN 56/96 (se EFT nr. C 342
av 14.11.1996 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en tysk støtteordning for omstrukturering av fiskerinæringen i samsvar med
fellesskapsinitiativet Pesca, statsstøttenr. N 632/96 (se EFT nr. C 342 av 14.11.1996 for nærmere
opplysninger).

96/EØS/54/12
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Referanse(1) Tittel Stil lstandsperioden

på tre måneder

utløper(2)

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

96-0386-A

96-0387-DK

96-0388-DK

96-0389-DK

96-0390-D

96-0391-UK

96-0392-A

96-0393-UK

96-0394-E

96-0395-NL

96-0396-NL

96-0397-S

96-0398-S

96-0399-I

96-0400-UK

96-0401-I

(3)(4)(5)

Forskrift fra forbundsministeren for vitenskap, kunst og samferdsel
om transport av farlig gods på vannveier

Forskrift fra miljø- og energiministeriet om endring av forskrift
om emballasje for øl og alkoholfrie drikkevarer

Forskrift fra miljø- og energiministeriet om visse krav til emballasje

Forskrift fra miljø- og energiministeriet om disponering,
planlegging og registrering av avfall (§ 3 nr. 1 punkt 3, 4 og 5, § 6
nr. 1 bokstav f), § 13, § 22 nr. 2, § 23 nr. 1 og 2 og nr. 3 bokstav
f), g) og i), § 30 nr. 4-8 og 10-12, § 33 nr. 2, § 38, § 39, § 40 og
§ 63).

Godkjenningsforskrift BAPT 222 ZV 21 om basisstasjoner i den
regionale personsøkertjeneste

Forskrifter om ferskt kjøtt (storfekjøttkontroll) (nr. 2) (endring)
1996

Forskrift fra forbundsministeren for vitenskap, kunst og samferdsel
om produsenterklæring som bekrefter samsvar med tekniske
forskrifter for terminalutstyr

Forskrifter om ferskt kjøtt (storfekjøttkontroll) (endring) (Nord-
Irland) 1996

Utkast til kongelig anordning om “Instrukser for godkjenning av
sement (RC-96)”

Forskrifter om måleutstyr i henhold til forskrift om kjøretøyer.
Utkast med tittelen “Særlige krav til utstyr til måling av
eksosutslipp”

Utkast til forskrift om gjødsel-, plante- og plantevernmiddelfrie
dyrkingsområder for blomsterløk

Instruks fra sjøfartsverket med bestemmelser om stabilitetskrav
for roro-passasjerskip

Forskrifter om endring av Elsikkerhetsverkets forskrifter
(ELSAEK 1994:7) om konstruksjon og vedlikehold av elektriske
sterkstrømsanlegg

Forskrift om farging av dieselolje til oppvarming med et
svovelinnhold på over 0,05 vektprosent

Utkast til forskrift om dyrs velferd under transport 1996

Første utkast til “Forskrift om gjennomføring av rådsdirektiv
91/156/EØF av 18. mars 1991 om avfall, rådsdirektiv 91/689/
EØF av 12. desember 1991 om farlig avfall og europaparlaments-
og rådsdirektiv 94/62/EØF av 20. desember 1994 om emballasje
og emballasjeavfall

6.1.1997

6.1.1996

6.1.1997

6.1.1997

6.1.1997

(3)

16.1.1997

(3)

17.1.1997

10.1.1997

10.1.1997

13.1.1997

13.1.1997

24.1.1997

10.1.1997

17.1.1997

(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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Kommisjonen gjør oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986 (EFT
nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4), er av den mening at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk forskrift som
kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til Kommisjonen eller å
overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor tredjemann etter vilkårene i
den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at partene i en tvist har rett til å
forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske forskrifter det ikke er gitt melding
om som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.
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