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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

nr. 45/98/COL

av 4. mars 1998

om trettende endring i saksbehandlingsregler og materielle regler på
statsstøtteområdet

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

har gjort følgende endringer i saksbehandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet(1), vedtatt
19. januar 1994(2), sist endret 17. desember 1997(3):

1. I retningslinjene for statsstøtte skal følgende regler om kortsiktig eksportkredittforsikring og liste
over land med markedsmessig risiko(4) (i forbindelse med reglene i kapittel 17A om kortsiktig
eksportkredittforsikring) tilføyes som henholdsvis nytt kapittel 17A og nytt vedlegg IX:

98/EØS/16/01

(1) Heretter kalt retningslinjene for statsstøtte.

(2) EFT nr. L 231 av 3.9.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 32 av 3.9.1994, s. 1.

(3) EFT nr. C 38 av 5.2.1998, s. 19, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 5 av 5.2.1998, s. 214.

(4) Risiko som ikke lar seg dekke i det kommersielle marked, jf definisjonen i avsnitt 17.a.2 nedenfor.
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“17A. KORTSIKTIG EKSPORTKREDITTFORSIKRING( 5)

17a.1. Innledning

1) Eksportstøtte påvirker direkte konkurransen mellom konkurrerende leverandører av varer og
tjenester. På grunn av den skadelige virkning av slik støtte har EF-kommisjonen og EFTAs
overvåkningsorgan gjentatte ganger fordømt eksportstøtte i handelen innenfor EØS(6). Selv om
støtte gitt av EØS-statene til eksport til land utenfor EØS, også kan påvirke konkurransen
innenfor EØS(7), har imidlertid verken EF-kommisjonen eller EFTAs overvåkningsorgan
systematisk grepet inn på dette området i henhold til statsstøttereglene i henholdsvis EF-
traktaten (artikkel 92, 93 og 94) og EØS-avtalen (artikkel 61 og protokoll 3 artikkel 1 i
overvåknings- og domstolsavtalen). Det er flere grunner til dette. For det første er dette et
område som i Det europeiske fellesskap delvis kommer inn under EF-traktatens bestemmelser
om handel med tredjeland (artikkel 112 og 113). For det andre er det ikke bare konkurransen
innenfor Fellesskapet eller innenfor EØS som påvirkes av støtte til eksport til tredjeland, men
også konkurranseevnen til eksportører i EØS-statene sammenlignet med eksportører hos deres
handelspartnere, som gir tilsvarende støtte. Endelig er det gjort framskritt innen kontroll med
slik støtte i OECD og WTO.

2) Selv om EF-kommisjonen, inntil meldingen som svarer til disse regler ble vedtatt, har avstått fra
å utøve sin myndighet til å kontrollere statsstøtte på områdene eksportkreditt og
eksportkredittforsikring, framgår det etter Kommisjonens mening av arbeid utført av en
eksportkredittgruppe nedsatt av Rådet for Den europeiske union(8) og saker reist for De
europeiske fellesskaps domstol(9) at det i alle fall på ett område, kortsiktig eksportkredittforsikring,
på grunn av faktisk eller potensiell konkurransevridning i Fellesskapet kan være berettiget å
gripe inn i henhold til statsstøttereglene, uten å avvente den videre utvikling på andre områder.

3) EØS-avtalen omfatter ingen felles handelspolitikk overfor tredjeland, og inneholder derfor ingen
bestemmelser som tilsvarer EF-traktatens artikkel 112 og 113. Avtalen begrenser dermed ikke,
på samme måte som EF-traktaten med hensyn til EFs medlemsstater, EFTA-statenes adgang til
å fremme handelen med tredjeland, forutsatt at tiltakene ikke påvirker samhandelen mellom
partene i EØS-avtalen. Som nevnt ovenfor kan imidlertid slike tiltak påvirke konkurransen og
samhandelen innenfor EØS. Videre kan konkurransebegrensninger oppstå ikke bare mellom
eksportører i ulike EØS-stater i deres handel innenfor og utenfor EØS, men også mellom
eksportkredittforsikringsselskaper som tilbyr sine tjenester innenfor EØS. Med hensyn til
anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 61 og protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og
domstolsavtalen på kortsiktig eksportkredittforsikring finner Overvåkningsorganet derfor at
tilsvarende vilkår bør gjelde som for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 92 og 93. Med andre
ord kreves det på grunn av faktisk eller potensiell vridning av konkurransen og samhandelen
innenfor EØS at Overvåkningsorganet treffer tiltak i henhold til statsstøttereglene.

(5) Dette kapittel svarer til melding fra Kommisjonen til medlemsstatene i henhold til EF-traktatens artikkel 93 nr. 1 om
anvendelse av traktatens artikkel 92 og 93 på kortsiktig eksportkredittforsikring (EFT nr. C 281 av 17.9.1997, s. 4).

(6) I sin sjuende rapport om konkurransepolitikk (1977), nr. 242, fastslo EF-kommisjonen at eksportstøtte i handelen
innenfor Fellesskapet ikke kan omfattes av unntak uansett støttens intensitet, form, bakgrunn eller formål.

(7) Se EF-domstolens dom i sak C-142/87 Belgia mot Kommisjonen [1990] saml. I959. Se også sak C-44/93 Assurances du
Crédit mot OND og Belgia [1994] saml. I3829, nr. 30.

(8) “L’assurance crédit et le marché unique 1992 (court-terme)”, rapport framlagt for samordningsgruppen, rapportør P.
Callut.

(9) Sak C-63/89 Assurances du Crédit og Cobac mot Rådet og Kommisjonen [1991] saml. I1799, og sak C-44/93 Assur-
ances du Crédit mot OND og Belgia [1994] saml. I3829.
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4) Formålet med disse regler er å fjerne konkurransevridninger på grunn av statsstøtte i den sektoren
av eksportkredittforsikringsmarkedet der det foreligger konkurranse mellom offentlige eller
offentlig subsidierte eksportkredittforsikringsselskaper og private eksportkreditt-
forsikringsselskaper. Denne kommersielle sektoren av eksportkredittforsikringsmarkedet er basert
på forsikring av kortsiktig eksportkredittrisiko i handelen innenfor EØS og i handelen med en
rekke land utenfor EØS. Slik risiko kalles “markedsmessig” og vil bli definert i avsnitt 17a.2.
nedenfor. Definisjonen omfatter i dag bare såkalt “kommersiell”- i motsetning til “politisk” -
risiko i handelen innenfor EØS og med de fleste OECD-land, oppført i vedlegg IX til disse
retningslinjer. Selv om EFTA-statene har gjort en betydelig innsats for å fjerne støtte fra den
kommersielle sektoren av eksportkredittforsikringsmarkedet, må det, for at EØS-avtalen skal
kunne virke som forutsatt, treffes tiltak som sikrer like konkurransevilkår under alle
omstendigheter.

5) Disse regler får ikke anvendelse på forsikring av eksportkredittrisiko på mellomlang og lang sikt,
som i dag for en stor del er en ikke-markedsmessig risiko. På dette området taler de faktorer som
har ført til at EF-kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan har avstått fra å gjøre utstrakt bruk
av sin myndighet til å kontrollere statsstøtte, fortsatt mot å gripe inn.

6) Avsnitt 17a.2. i disse regler beskriver strukturene i eksportkredittforsikringsmarkedet. Med
hensyn til den kommersielle eller markedsmessige sektor, der private forsikringsselskaper utøver
sin virksomhet, og som omfattes av disse regler, skilles det mellom private
eksportkredittforsikringsselskaper på den ene siden og offentlige eller offentlig subsidierte
forsikringsselskaper på den andre siden. Det blir også forklart hvorfor og i hvilken utstrekning
EØS-avtalens statsstøttebestemmelser får anvendelse. Endelig gjør Overvåkningsorganet i avsnitt
17a.4. rede for hvilke tiltak det anser som nødvendige for å sikre at eventuell gjenværende
statsstøtte av de typer som er oppført i avsnitt 17a.3., fjernes fra den kommersielle sektor,
samtidig som EFTA-statene i samsvar med protokoll 3 artikkel 1 nr. 1 i overvåknings- og
domstolsavtalen oppfordres til å treffe de nødvendige tiltak.

17A.2. DEN MARKEDSMESSIGE OG DEN IKKE-MARKEDSMESSIGE SEKTOR INNEN
KORTSIKTIG EKSPORTKREDITTFORSIKRING

1 ) Rapporten fra Rådets eksportkredittgruppe nevnt i en fotnote til avsnitt 17.a.1. nr. 2) ovenfor
(heretter kalt “rapporten”), klager til EF-kommisjonen inngitt av private eksportkreditt-
forsikringsselskaper og saker reist for De europeiske fellesskaps domstol har vist at det i enkelte
medlemsstater i EF finnes eksempler på at “offisielle” eksportkredittbyråer som forsikrer
eksportørers risiko på mellomlang eller lang sikt for statens regning eller med statsgaranti(10),
også opptrer for statens regning eller med statsgaranti i deler av det kortsiktige
eksportkredittforsikringsmarkedet, der de konkurrerer med private eksportkreditt-
forsikringsselskaper som ikke har slik tilknytning til staten. En foreløpig undersøkelse utført av
EFTAs overvåkningsorgan tyder på at dette også er tilfellet i to av de tre EFTA-statene som er
parter i EØS-avtalen, Norge og Island. De aktuelle “offisielle” eksportkredittbyråene kan være
en del av statsforvaltningen, statseide eller statskontrollerte selskaper eller fullt ut privateide
eller privatkontrollerte selskaper. I disse retningslinjer betegnes slike byråer som “offentlige eller
offentlig subsidierte eksportkredittforsikringsselskaper”. I tillegg til de “offisielle” byråene som
opererer på markedene for både mellomlang/langsiktig og kortsiktig risiko, kan det forekomme at
enkelte privateide og privatkontrollerte eksportkredittforsikringsselskaper som tilbyr bare
kortsiktig forsikring, mottar offentlig støtte gjennom garantier eller tilsvarende gjenforsikrings-
ordninger for deler av sin virksomhet. Slike forsikringsselskaper hører også inn under kategorien
“offentlige eller offentlig subsidierte” selskaper. På den annen side betegnes eksportkreditt-
forsikringsselskaper som i hovedsak eller utelukkende har sin virksomhet innen kortsiktig
forsikring, og som ikke opptrer for statens regning eller med statsgaranti(11) for noen del av sin
virksomhet, som “private eksportkredittforsikringsselskaper”.

(10) I enkelte tilfeller dekkes forretninger på mellomlang og lang sikt ikke av en garanti, men av en omfattende
gjenforsikringsavtale med staten.

(11) Eller tilsvarende gjenforsikringsordninger.
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2) Rapporten viste at når offentlige eller offentlig subsidierte eksportkredittforsikringsselskaper
opptrer for statens regning eller med statsgaranti på deler av det kortsiktige markedet, der de
konkurrerer med private forsikringsselskaper, har de visse finansielle fordeler som kan vri
konkurransen med private forsikringsselskaper. I ingen av landene hadde offentlige eller offentlig
subsidierte eksportkredittforsikringsselskaper monopol for kortsiktige forretninger.

3) Ett av de vanskeligste områdene omhandlet i rapporten er gjenforsikringsdekning som direkte
eller indirekte ytes av staten. Rapporten viser til gjenforsikringsordninger som gir 100 % dekning,
og som tilsvarer garantier som må anses som støtte. Det erkjennes nå at gjenforsikringsordninger
der staten bare deltar i eller supplerer en gjenforsikringsavtale i privat sektor, også kan gi
forsikringsselskapene som deltar i ordningen, en fordel overfor private forsikringsselskaper som
ikke har slik dekning, og dermed føre til konkurransevridning.

4) Til tross for de forbedringer som er oppnådd den senere tid, idet offentlige eller offentlig
subsidierte eksportkredittforsikringsselskaper i stadig større grad skiller ut sin kortsiktige
virksomhet til egne selskaper eller innfører atskilt regnskapsføring, er det som nevnt ovenfor
fortsatt behov for tiltak for å skape like konkurransevilkår. Den første oppgaven er å avgrense
den sektor der det foreligger konkurranse. Det avgjørende kriterium som legges til grunn i rapporten
for å skille ut markedssektoren, er hvorvidt det tilbys privat gjenforsikring generelt, og ikke bare
i enkelttilfeller. Det ble fastslått at dette generelt var tilfellet med hensyn til kommersiell risiko
på ikke-offentlige kjøpere, mens den tilgjengelige kapasitet for politisk risiko (herunder risiko på
offentlige kjøpere, valutaoverføringsrisiko og ikke-kommersiell katastroferisiko) var så
utilfredsstillende at dekning for slik risiko åpenbart ikke kan betraktes som en markedsvirksomhet.
På grunnlag av en analyse av det private gjenforsikringsmarked basert på de tre kriteriene
varighet, sted og risikotype for tegnede forsikringer, defineres “markedsmessig” risiko i rapporten
som kommersiell risiko med en risikoperiode på høyst tre år ved eksport til verdensmarkedet.

5) Senere merknader fra EFs medlemsstater, EFTA-statene, bransjeorganisasjoner og
forsikringsselskaper tyder på at denne definisjonen generelt sett er for vid. De fleste instansene
som uttalte seg, var enige i rapportens konklusjon om at definisjonen ikke bør omfatte politisk
risiko, ettersom det private gjenforsikringsmarked ikke er tilstrekkelig stort, og de foretrakk en
risikoperiode på høyst to år for kommersiell risiko. Av uttalelsene framgår det dessuten at det på
det private marked er svært vanskelig å få gjenforsikret kommersiell risiko for langvarig mislighold
i land utenfor OECD.

6) Ettersom det er en nær sammenheng mellom langvarig mislighold og insolvens, idet langvarig
mislighold ofte ender med insolvens, og begge typer risiko derfor må plasseres i samme kategori
(dvs markedsmessig eller ikke-markedsmessig risiko), er det hensiktsmessig at all kommersiell
risiko på land utenfor OECD foreløpig holdes utenfor definisjonen av markedsmessig risiko og
virkeområdet for disse regler. Endelig viser det seg at det i dag fortsatt kan være vanskelig å
oppnå gjenforsikring på det private marked for kommersiell risiko på visse OECD-land.

7) På denne bakgrunn er “markedsmessig” risiko i disse regler definert som kommersiell risiko på
ikke-offentlige skyldnere(12) etablert i land oppført i vedlegg IX til disse retningslinjer. Den
maksimale risikoperiode for slik risiko (dvs produksjonstid pluss en kredittperiode med normalt
starttidspunkt som fastsatt i Bern-unionen og ordinære kredittvilkår), er mindre enn to år.

8) All annen risiko (dvs politisk risiko, katastroferisiko(13) samt kommersiell risiko på offentlige
kjøpere og land som ikke er oppført i vedlegg IX), anses foreløpig ikke som markedsmessig
risiko.

(12) Eller ikke-offentlige garantister. En offentlig skyldner eller garantist er en skyldner eller garantist som i en eller annen
form representerer en offentlig myndighet, og som verken ved dom eller administrativ kan erklæres insolvent. I disse
regler anses offentlig eide eller offentlig kontrollerte selskaper i landene som i vedlegg IX til disse retningslinjer er
oppført som land med markedsmessig risiko, og som omfattes av alminnelig selskapslovgivning, som ikke-offentlige
skyldnere/garantister.

(13) Dette omfatter krig, revolusjon, naturkatastrofer, atomulykker osv, men ikke såkalt “kommersiell katastroferisiko”
(dvs katastrofal akkumulasjon av tap på enkelte kjøpere eller land), som kan dekkes ved gjenforsikring av urimelig tap,
og er en kommersiell risiko.
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9) Med “kommersiell risiko” menes i disse regler en risiko for at

- en skyldner vilkårlig hever en kontrakt, dvs enhver vilkårlig beslutning fra en ikke-
offentlig skyldners side om å avbryte eller heve kontrakten uten gyldig grunn,

- en ikke-offentlig skyldner vilkårlig og uten gyldig grunn nekter å akseptere varene som er
gjenstand for kontrakten,

- en ikke-offentlig skyldner eller hans garantist blir insolvent,

- en ikke-offentlig skyldner eller en garantist ikke betaler en gjeld som følge av kontrakten,
dvs langvarig mislighold.

10) Kapasiteten på det private gjenforsikringsmarked varierer. Dette innebærer at definisjonen av
markedsmessig risiko ikke er endelig fastlagt og kan endres over tid, f.eks. ved at den utvides til
også å omfatte politisk risiko. Definisjonen vil derfor jevnlig (minst en gang om året) måtte
vurderes på nytt av Overvåkningsorganet. I den forbindelse vil Overvåkningsorganet rådføre seg
med EFTA-statene og eventuelt med andre interesserte parter. Dersom definisjonen endres, skal
det om nødvendig tas hensyn til virkeområdet for EØS-reglene om eksportkredittforsikring for
å unngå konflikt eller tap av rettssikkerhet.

17A.3. FAKTORER SOM VRIR KONKURRANSEN
MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE ELLER OFFENTLIG

SUBSIDIERTE EKSPORTKREDITTFORSIKRINGSSELSKAPER

1) Blant de faktorer som kan vri konkurransen til fordel for offentlige eller offentlig subsidierte
eksportkredittforsikringsselskaper som forsikrer markedsmessig risiko, kan nevnes(14):

- statsgarantier (de jure eller de facto) for lån eller tap. Slike garantier gjør det mulig for
forsikringsselskaper å låne til satser som er lavere enn de normale markedssatsene eller
i det hele tatt å ta opp lån. Videre betyr slike garantier at forsikringsselskapene ikke
lenger har behov for å gjenforsikre seg på det private marked,

- enhver forskjell med hensyn til krav til tilstrekkelig kapitaldekning sammenlignet med
private forsikringsselskaper. Det vises til at da rådsdirektiv 73/239/EØF(15) ble endret
ved direktiv 87/343/EF(16), var det enighet om at den forsikringsvirksomhet som ble
holdt utenfor virkeområdet for direktivene, dvs eksportkredittforsikring for statens
regning eller med statsgaranti (artikkel 2 nr. 2 bokstav d) i det opprinnelige direktivet)
ikke skulle omfatte forsikring av kortsiktig kommersiell risiko som offentlige eller offentlig
subsidierte eksportkredittforsikringsselskaper foretar for egen regning, og som ikke
omfattes av statsgaranti(17). Dette innebærer at for å forsikre kortsiktig kommersiell
risiko, må offentlige eller offentlig subsidierte forsikringsselskaper ha en viss ansvarlig
kapital (solvensmargin, herunder garantifond) samt tekniske reserver (bl.a. en
utjevningsavsetning), og de må ha offentlig tillatelse i samsvar med artikkel 6 et seq i
direktiv 73/239/EØF,

(14) Tilfeller der et offentlig eller offentlig subsidiert eksportkredittforsikringsselskap gjør forsikring av ikke-
markedsmessig risiko avhengig av at forsikringstakeren også godtar dekning av markedsmessig risiko, kan være i strid
med EØS-avtalens artikkel 54. Slike tilfeller kan gjøres til gjenstand for gransking av EFTAs overvåkningsorgan eller
EF-kommisjonen og bringes inn for domstolene og nasjonale konkurransemyndigheter.

(15) Første rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 om samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve
virksomhet innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring (EFT nr. L 228 av 16.8.1973, s. 3), jf. EØS-avtalens
vedlegg IX nr. 2.

(16) Rådsdirektiv 87/343/EØF av 22. juni 1987 om endring av rådsdirektiv 73/239/EØF om samordning av lover og forskrifter
om adgang til å starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring med unntak av livsforsikring (EFT nr. L 185 av
4.7.1987, s. 72), jf EØS-avtalens vedlegg IX nr. 2 tredje strekpunkt.

(17) Se domstolens dom i sak C-63/89, Assurances du Crédit og Cobac mot Rådet og Kommisjonen, nevnt i fotnote 8, p. 1848
(nr. 22).
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- nedsettelse av eller fritak for generelle skatter og avgifter (f.eks. selskapsskatt og avgifter
på forsikringspoliser),

- støttetildeling eller kapitaltilførsel fra staten; i sistnevnte tilfelle gjelder prinsippet om at
kapitaltilførsel utgjør statsstøtte med mindre staten opptrer på samme måte som en
privat investor i en markedsøkonomi(18), tjenesteytelser fra staten, f.eks. tilgang til og
bruk av statlig infrastruktur og fasiliteter eller privilegert tilgang til informasjon (f.eks.
informasjon om skyldnere innhentet av ambassader) på vilkår som ikke gjenspeiler
kostnadene, samt gjenforsikring ytt av staten, enten direkte eller indirekte gjennom et
offentlig eller offentlig subsidiert eksportkredittforsikringsselskap, på vilkår som er
gunstigere enn dem som gjelder på det private gjenforsikringsmarked, noe som enten
fører til at gjenforsikringen tilbys til for lave priser, eller til at det kunstig opprettes
kapasitet som ikke ville ha oppstått på det private marked.

2) Gunstig behandling som nevnt i avsnitt 17.a.3. nr. 1) gir eller kan gi de aktuelle eksportkreditt-
forsikringsselskapene en finansiell fordel over andre eksportkredittforsikringsselskaper. Slike
finansielle fordeler som innrømmes overfor visse foretak, vrir konkurransen og utgjør statsstøtte
i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1.

3) Artikkel 61 nr. 1 får anvendelse på alle tiltak som gir enkelte foretak eller varer en finansiell eller
økonomisk fordel og som finansieres av statsmidler eller påfører eller kan påføre staten tap, der
det ikke eller bare i begrenset grad stilles krav til mottakeren, i den utstrekning tiltakene påvirker
samhandelen mellom avtalepartene og vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige
enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer(19).

4) De finansielle fordelene nevnt i avsnitt 17.a.3. nr. 1) med hensyn til markedsmessig risiko som
definert i avsnitt 17.a.2. nr. 7) til 9), påvirker handelen med tjenester innenfor EØS. Videre fører
de til ulikheter i den forsikringsdekning som tilbys for markedsmessig risiko i de enkelte EØS-
stater, noe som vrir konkurransen mellom foretak i EØS-statene og dermed påvirker samhandelen
innenfor EØS, uavhengig av om det dreier seg om eksport innenfor EØS eller til områder utenfor
avtalepartenes territorium(20). Unntakene fastsatt i EØS-avtalens artikkel 61 får ikke anvendelse
på støtte til forsikring av markedsmessig risiko. Den konkurransevridende virkning av slik støtte
innenfor EØS veier tyngre enn en mulig nasjonal interesse eller felles EØS-interesse i å fremme
eksporten. Dette syn ble stadfestet i EF-domstolens dom i sak C-63/89, som direkte berørte de
spørsmål som behandles i disse regler. Domstolen fastslo at selv om direktivet om delvis
harmonisering av utjevningsavsetninger for forsikringsforetak, som ikke får anvendelse på
eksportkredittforsikring for statens regning eller med statsgaranti, ikke var ulovlig, kunne de
faktorer som vrir konkurransen mellom private og offentlige eller offentlig subsidierte
eksportkredittforsikringsselskaper, gi grunn til å reise søksmål på grunn av overtredelse av
bestemmelsene(21) (dvs EF-traktatens artikkel 92). I sin dom i sak C-44/93(19) antok Domstolen
at de aktuelle fordelene utgjorde statsstøtte, og bekreftet at Kommisjonen kunne gripe inn for å
sikre at de ble brakt til opphør.

(18) Se kapittel 19 og 20 i disse retningslinjer.

(19) Se EF-domstolens dom i sak 30/59 Steenkolenmijnen mot Den høye myndighet [1961] saml. p. 1, nr. 19, sak 173/73 Italia
mot Kommisjonen [1974] saml. p. 709 og sak 730/79 Philip Morris mot Kommisjonen [1980] saml. p. 2671.

(20) I sin dom i sak C-142/87 Belgia mot Kommisjonen, nevnt i en fotnote til avsnitt 17.a.1. nr. 1) ovenfor, framholdt EF-
domstolen at ikke bare støtte til eksport innenfor Fellesskapet, men også støtte til eksport utenfor Fellesskapet kan
påvirke konkurransen og samhandelen innenfor Fellesskapet. Ettersom begge disse formene for eksport forsikres av
eksportkredittforsikringsselskaper, kan støtte til begge formene innvirke på konkurransen og samhandelen innenfor
Fellesskapet.

(21) Se nr. 24 i dom avsagt av EF-domstolen i sak C-63/89 nevnt i en fotnote til avsnitt 17.a.1. nr. 3 ovenfor. Generaladvokat
Tesauro uttalte i sin vurdering av denne saken at når det foreligger konkurranse mellom private og offentlige eller
offentlig subsidierte eksportkredittforsikringsselskaper, er det svært tvilsomt om statene er berettiget til å yte finansiell
støtte til offentlige markedsdeltakere, og at dette kan være uforenlig med reglene om offentlig støtte. ([1991] saml.
I1835, p. 15).
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17A.4. NØDVENDIGE TILTAK FOR Å FJERNE
KONKURRANSEVRIDNINGER INNEN KORTSIKTIG

EKSPORTKREDITTFORSIKRING AV MARKEDSMESSIG RISIKO

1) Statsstøtte i de former som er nevnt i avsnitt 17a.3. nr. 1), og som ytes til offentlige eller offentlig
subsidierte eksportkredittforsikringsselskaper for markedsmessig risiko som definert i avsnitt
17a.2. nr. 7) til 9), kan føre til konkurransevridning og vil derfor ikke kunne omfattes av unntak
etter EØS-avtalens statsstøtteregler.

2) EFTA-statene bes derfor i henhold til protokoll 3 artikkel 1 nr. 1 i overvåknings- og
domstolsavtalen gjøre de nødvendige endringer i sine eksportkredittforsikringsordninger for
markedsmessig risiko, slik at enhver tildeling av statsstøtte til offentlige eller offentlig subsidierte
eksportkredittforsikringsselskaper til dekning av slik risiko i en av de former som er nevnt
nedenfor, opphører innen 1. januar 1999:

a) statsgarantier for lån eller tap,

b) unntak fra kravet om tilstrekkelig kapitaldekning og de øvrige krav nevnt i avsnitt 17a.3.
nr. 1) andre strekpunkt,

c) nedsettelse av eller fritak for generelle skatter og avgifter,

d) tildeling av støtte, kapitaltilførsel eller andre former for finansiering under omstendigheter
der en privat investor som foretar sine transaksjoner på normale markedsøkonomiske
vilkår, ikke ville investere i selskapet, eller på vilkår som en privat investor ikke ville
akseptere,

e) tjenesteytelser fra staten, herunder tilgang til og bruk av statlig infrastruktur og fasiliteter
og privilegert tilgang til informasjon (f.eks. informasjon om skyldnere innhentet av
ambassader), på vilkår som ikke gjenspeiler kostnadene, og

f) gjenforsikring ytt av staten, enten direkte eller indirekte gjennom et offentlig eller offentlig
subsidiert eksportkredittforsikringsselskap, på vilkår som er gunstigere enn dem som
gjelder på det private gjenforsikringsmarked, noe som enten fører til at gjenforsikringen
tilbys til for lave priser, eller til at det kunstig opprettes kapasitet som ikke ville ha
oppstått på det private marked.

3) Eksisterende supplerende statlige gjenforsikringsordninger vil imidlertid i en overgangsperiode,
inntil resultatet av vurderingen nevnt i avsnitt 17a.4. nr. 6) foreligger, fortsatt være tillatt, under
følgende forutsetninger:

- den statlige gjenforsikringen må være et underordnet element i forsikringsselskapets
samlede gjenforsikringspakke,

- i tilfeller der gjenforsikringsavtalen kombinerer markedsmessig og ikke-markedsmessig
risiko, og eventuell statlig gjenforsikring dermed også dekker markedsmessig risiko, må
den statlige gjenforsikring av markedsmessig risiko ikke overstige det nivå som ville
kunne oppnås på det private gjenforsikringsmarked dersom det var aktuelt å forsikre
denne risiko alene,

- den statlige gjenforsikring må ikke føre til at det aktuelle forsikringsselskapet kan forsikre
individuelle kjøperes forretninger ut over de grenser som settes av de deltakende private
gjenforsikringsselskapene,
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- premien for den statlige gjenforsikringen må klart gjenspeile risikoen, være beregnet ut
fra kommersielle markedsteknikker og, dersom det foreligger en sammenlignbar premie
på markedet, minst tilsvare denne premien,

- den statlige gjenforsikring av markedsmessig risiko må være tilgjengelig for alle
kredittforsikringsselskaper som oppfyller de generelle kriterier for deltakelse.

4) For å oppfylle bestemmelsene i avsnitt 17a.4. nr. 2) til 3) ovenfor er det et minstekrav at de
offentlige eller offentlig subsidierte kredittforsikringsselskapene innfører atskilt forvaltning og
regnskapsføring for forsikring av henholdsvis markedsmessig risiko og ikke-markedsmessig
risiko for statens regning eller med statsgaranti, slik at de kan godtgjøre at de ikke mottar
statsstøtte til forsikring av markedsmessig risiko. Regnskapene for virksomhet forsikret for
forsikringsselskapets egen regning skal være i samsvar med rettsakten omhandlet i EØS-avtalens
vedlegg IX nr. 12b(22).

5) EFTA-stater som gir et eksportkredittforsikringsselskap gjenforsikringsdekning ved å inngå
eller delta i gjenforsikringsavtaler i privat sektor som omfatter både markedsmessig og ikke-
markedsmessig risiko, vil dessuten måtte godtgjøre at denne ordningen ikke utgjør statsstøtte i
betydningen av avsnitt 17a.4. nr. 2) bokstav f).

6) For dette formål vil EFTAs overvåkningsorgan, i nært samarbeid med EFTA-statene, fra den dag
disse regler blir offentliggjort løpende undersøke slike ordninger på grunnlag av halvårsrapporter
framlagt av de berørte EFTA-statene, og innen februar 1999 foreta en fullstendig vurdering av
ordningene. I denne vurderingen vil det bli tatt hensyn til all den kunnskap og erfaring som i
mellomtiden er høstet med hensyn til det kortsiktige eksportkredittforsikringsmarkedet og EFTA-
statenes intervensjon på dette markedet, ut fra rapportene om gjennomføring av disse regler
framlagt i henhold til avsnitt 17a.4. nr. 14), de første årlige vurderingene utført i henhold til
avsnitt 17a.4. nr. 15) og eventuelle meldinger om bruk av unntaksklausulen i avsnitt 17a.4. nr. 8)
til 13). Dersom vurderingen viser at en ordning i en EFTA-stat omfatter statsstøtte, vil EFTA-
staten måtte bringe den til opphør senest innen utgangen av 1999.

7) Prinsippet om at offentlige eller offentlig subsidierte eksportkredittforsikringsselskaper kan
tilby eksportkredittforsikring for markedsmessig risiko bare dersom de ikke lenger nyter godt av
finansielle fordeler som nevnt i avsnitt 17a.4. nr. 2), med forbehold for avsnitt 17a.4. nr. 3), kan
fravikes på vilkårene fastsatt i avsnitt 8) til 13) nedenfor (unntaksklausul).

8) I visse land kan det forekomme at det på grunn av manglende forsikrings- eller
gjenforsikringskapasitet midlertidig ikke tilbys forsikringsdekning for markedsmessig
eksportkredittrisiko på det private eksportkredittforsikringsmarked eller gjennom offentlige
eller offentlig subsidierte eksportkredittforsikringsselskaper som driver virksomhet for egen
regning. Slik risiko betraktes derfor inntil videre som ikke-markedsmessig risiko.

9) I slike tilfeller kan forsikringsdekning for slik midlertidig ikke-markedsmessig risiko tilbys av et
offentlig eller offentlig subsidiert eksportkredittforsikringsselskap som forsikrer ikke-
markedsmessig risiko for statens regning eller med statsgaranti. Forsikringsselskapet bør i den
grad det er mulig anpasse premiene for slik risiko til de premier som private
eksportkredittforsikringsselskaper i andre land krever for samme type risiko.

10) En EFTA-stat som har til hensikt å anvende unntaksklausulen, bør umiddelbart gi EFTAs
overvåkningsorgan melding om dette ved å oversende utkastet til vedtak. Meldingen bør inneholde
en markedsrapport som bekrefter at dekning for den aktuelle risiko ikke tilbys i det private

(22) Rådsdirektiv 91/674/EØF av 19. desember 1991 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte årsregnskaper
(EFT nr. L 374 av 31.12.1991, s. 7), tilpasset for EØS-avtalens formål ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/94 (EFT nr. 160
av 28.6.1994, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 17 av 28.6.1994).
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forsikringsmarked, idet det framlegges dokumentasjon på dette fra to store og velrenommerte
internasjonale private eksportkredittforsikringsselskaper samt et nasjonalt kredittforsikrings-
selskap, for å forsvare anvendelsen av unntaksklausulen. Alternativt kan bevis på at dekning
ikke tilbys i det private forsikringsmarkedet, også framlegges i form av en markedsrapport fra en
uavhengig konsulent som Overvåkningsorganet anser som pålitelig og upartisk. Meldingen bør
videre inneholde en beskrivelse av forsikringsvilkårene som det offentlige eller offentlig subsidierte
eksportkredittforsikringsselskapet vil tilby med hensyn til den aktuelle risiko.

11) Innen to måneder etter å ha mottatt meldingen, vil Overvåkningsorganet undersøke om anvendelsen
av unntaksklausulen er i samsvar med vilkårene fastsatt ovenfor og forenlig med EØS-avtalen.

12) Dersom Overvåkningsorganet finner at vilkårene for anvendelse av unntaksklausulen er oppfylt,
gjelder dets vedtak om tillatelse til å anvende klausulen i to år fra datoen for vedtaket, forutsatt
at markedsvilkårene som forsvarer bruk av unntaksklausulen, ikke endres i løpet av denne
perioden.

13) For øvrig kan Overvåkningsorganet i samråd med EFTA-statene ta vilkårene for anvendelse av
unntaksklausulen opp til ny vurdering. Overvåkningsorganet kan også beslutte å oppheve
klausulen eller erstatte den med en annen passende ordning.

14) Disse regler får anvendelse fra 1. juni 1998 til utgangen av år 2002. EFTA-statene bes bekrefte
overfor EFTAs overvåkningsorgan at de godtar anbefalingene framsatt i disse regler innen to
måneder etter at de er blitt underrettet om reglene. Videre skal EFTA-statene senest 1. januar
1999 underrette Overvåkningsorganet om tiltak de har truffet for å etterkomme disse regler.
Dersom det på grunnlag av innsendte rapporter eller på annen måte viser seg at ordninger som
anvendes i EFTA-statene, fortsatt omfatter statsstøtte, vil Overvåkningsorganet undersøke
støtten i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 og protokoll 3 artikkel 1 i overvåknings- og
domstolsavtalen, i samsvar med retningslinjene fastsatt ovenfor.

15) I samarbeid med EFTA-statene og interesserte parter vil Overvåkningsorganet vurdere definisjonen
av markedsmessig risiko og anvendelsen av disse regler på nytt på bakgrunn av markedsutviklingen
og eventuelle EØS-relevante bestemmelser. Alle opplysninger som mottas av Overvåkningsorganet
fra EFTA-statene og interesserte parter i forbindelse med denne vurderingen vil, med samtykke
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fra den som har gitt opplysningene, gjøres tilgjengelige for alle andre deltakende parter.
VEDLEGG IX

LISTE OVER LAND MED MARKEDSMESSIG RISIKO I
FORBINDELSE MED REGLENE I KAPITTEL 17A OM KORTSIKTIG

EKSPORTKREDITTFORSIKRING

Land som er parter i EØS-avtalen

• Østerrike
• Belgia
• Danmark
• Finland
• Frankrike
• Tyskland
• Hellas
• Irland
• Italia
• Luxembourg
• Nederland
• Portugal
• Spania
• Sverige
• Det forente kongerike

• Island
• Liechtenstein
• Norge

Andre land som er medlemmer av OECD, og som anses som land med markedsmessig risiko

• Australia
• Canada
• Japan
• New Zealand
• Sveits
• De forente stater”

Utferdiget i Brussel, 4. mars 1998

For EFTAs overvåkningsorgan

Knut ALMESTAD

President



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende23.4.1998 Nr.16/11

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1080 - Thyssen/Krupp)

1. Kommisjonen mottok 14. april 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Thyssen AG (Thyssen) fusjonerer
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med foretaket Fried. Krupp AG Hoesch-
Krupp (Krupp).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Thyssen: virksomhet på en rekke områder, herunder produksjon og bearbeiding av stål, bildeler,
heiser, plastprodukter, mekanisk verkstedindustri og deler til mekanisk verkstedindustri,
bygging og vedlikehold av skip, ingeniørvirksomhet, distribusjon av stål og andre produkter,
ulike tjenester, eiendomsforvaltning,

- Krupp: virksomhet på en rekke områder, herunder produksjon og bearbeiding av stål, bildeler,
plastprodukter, mekanisk verkstedindustri og deler til mekanisk verkstedindustri,
ingeniørvirksomhet, distribusjon av stål og andre produkter, ulike tjenester, eiendoms-
forvaltning.

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 123
av 22.4.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1080 - Thyssen/Krupp, 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, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.

98/EØS/16/02
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1110 - VAW/Reynolds Metals)

1. Kommisjonen mottok 15. april 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket VAW Aluminium AG (VAW),
som kontrolleres av VIAG AG, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over hele Aluminium Walzwerk Hamburg GmbH, Reynolds Italy Slim S.p.A. og Indus-
tria Navarra del Aluminio S.A. (sammen omtalt som “Reynolds”), som er del av Reynolds Metals
Group, ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- VAW: produksjon og distribusjon av råaluminium, flatvalsede produkter, fleksibel emballasje
og tilknyttede produkter,

- Reynolds: produksjon og distribusjon av flatvalsede aluminiumsprodukter, hovedsakelig i
Europa.

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 125
av 23.4.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1110 - VAW/Reynolds Metals, 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/EKSF.1278 - Thyssen/Krupp)

1. Kommisjonen mottok 14. april 1998 melding i henhold til artikkel 66 i traktaten om opprettelse av
Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF-traktaten) om en planlagt foretakssammenslutning,
der foretaket Thyssen AG (Thyssen) fusjonerer som definert i EKSF-traktatens artikkel 66 med
foretaket Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp (Krupp).

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Thyssen: virksomhet på en rekke områder, herunder produksjon og bearbeiding av stål og
handel med stålprodukter,

- Krupp: virksomhet på en rekke områder, herunder produksjon og bearbeiding av stål og
handel med stålprodukter.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for EKSF-traktatens artikkel 66. Det er imidlertid ikke gjort endelig
vedtak på dette punkt.

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.

98/EØS/16/03

98/EØS/16/04
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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 125
av 23.4.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/EKSF.1278 - Thyssen/Krupp, 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.1164 - GEC Alsthom/Cegelec)

1. Kommisjonen mottok 8. april 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket GEC Alsthom, et fellesforetak
mellom General Electric Company plc og Alcatel Alsthom, overtar kontroll som definert i
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Cegelec (et heleid datterforetak av Alcatel
Alsthom), ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- GEC Alsthom: kraftproduksjon, utstyr til overføring og distribusjon av elektrisk kraft, trans-
port, skipsbygging,

- Cegelec: tjenester knyttet til elektrisk kraft og industriell prosesskontroll.

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 122
av 21.4.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1164 - GEC Alsthom/Cegelec, 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, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.1178 - Koch/Eurosplitter & J. Aron)

1. Kommisjonen mottok 7. april 1998 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF)
nr. 4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der foretaket Koch Industries Inc. gjennom
sine datterforetak Koch HC Partnership BV og Koch Trading International Inc. overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Eurosplitter B.V. (et heleid
datterforetak av J. Aron & Company), ved kjøp av aktiva.

2. De aktuelle foretakene har virksomhet på følgende områder:

- Koch: bl.a. raffinerte produkter, kjemikalier, flytende gass, kjemisk teknologi og tjenester på
områdene råolje, mineraler og energi.

- Eurosplitter: bla. raffinering av råolje til jetdrivstoff, tungolje, dieselolje og nafta.

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 122
av 21.4.1998. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eller
med post, med referanse IV/M.1178 - Koch/Eurosplitter & J. Aron, 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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1037 - Nomura/Blueslate)

Kommisjonen vedtok 17.11.1997 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. 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 397M1037.
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, s. 1, rettet ved EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13, og sist endret ved forordning (EF)
nr. 1310/97, EFT nr. L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT nr. L 40 av 13.2.1998, s. 17.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.1113 - Nortel/Norweb)

Kommisjonen vedtok 18.3.1998 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. 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 398M1113.
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

Kommisjonskunngjøring om en samarbeidsavtale mellom Finnair
og Maersk Air med hensyn til ruteflyging mellom

København og Stockholm

Kommisjonen har i EFT nr. C 118 av 17.4.1998 offentliggjort en kunngjøring om en samarbeidsavtale
mellom Finnair og Maersk Air med hensyn til ruteflyging mellom København og Stockholm. Avtalen
gjelder felles betjening av nevnte flyrute, og samarbeidet omfatter frakt av både passasjerer og gods (se
ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har ennå ikke tatt stilling til om EF-traktatens artikkel 85 får anvendelse. Den innbyr
medlemsstatene og andre interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader, innen 30 dager etter at
dette ble offentliggjort i EFT nr. C 118 av 17.4.1998, til følgende adresse:

European Commission
DG IV/D/2
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel

98/EØS/16/08

98/EØS/16/09



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23.4.1998

 00

Nr. 16/16

Utkast til kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3
i rådsforordning nr. 17/62 om

sak nr. IV/36.533/F-3 - Yves Saint Laurent Parfums

Kommisjonen har i EFT nr. C 120 av 18.4.1998 offentliggjort et utkast til kunngjøring i henhold til
artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning nr. 17/62(1) om sak nr. IV/36.533/F-3 - Yves Saint Laurent Parfums.

Selskapet Yves Saint Laurent Parfums SA (YSLP), Frankrike, ga 5. juni 1997 melding til Kommisjonen
om en standard selektiv distribusjonsavtale mellom YSLP eller selskapets eneforhandlere og autoriserte
detaljister i Den europeiske union, sammen med de generelle salgsvilkår. Den meldte avtalen gjelder
detaljomsetning av alkoholholdige parfymeriprodukter samt hudpleie- og skjønnhetsprodukter framstilt
av YSLP i samtlige medlemsstater (se ovennevnte EF-tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har til hensikt å stille seg positiv til den meldte avtalen. Før dette gjøres, innbys interesserte
parter til å sende sine merknader, innen en måned etter at dette ble offentliggjort i EFT nr. C 120 av
18.4.1998, med referanse IV/36.533/F-3, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General IV - Competition
Directorate F - Capital and consumer goods industries
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Brussel

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

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i
rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Melding om endring av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn
til ruteflyging i Frankrike

Frankrike har besluttet å endre forpliktelsene til offentlig tjenesteytelse mellom Le Havre (Octeville),
Rouen (Vallée de la Seine) og Strasbourg (Entzheim) offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende
nr. C 279 av 25.9.1996, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 46 av 10.10.1996, i henhold til artikkel 4 nr. 1
bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til
flyruter innenfor Fellesskapet (se EFT nr. C 176 av 16.4.1998 for nærmere opplysninger).
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Ruteflyging

Anbudsinnbydelse kunngjort av Frankrike i samsvar med artikkel 4 nr. 1
bokstav d) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 med hensyn til ruteflyging
mellom Le Havre (Octeville), Rouen (Vallée de la Seine) og Strasbourg

(Entzheim)

Frankrike har i samsvar med artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992
om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å innføre forpliktelse til
offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging mellom Le Havre (Octeville), Rouen (Vallée de la
Seine) og Strasbourg (Entzheim). Vilkårene knyttet til den aktuelle forpliktelse til offentlig tjenesteytelse
er offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 279 av 25.9.1996, endret ved EFT nr. C 176
of 16.4.1998 (se EFT nr. C 178 av 18.4.1998 for nærmere opplysninger).

Forutsatt at ikke noe luftfartsselskap innen 28. august 1998 har startet eller er i ferd med å starte
ruteflyging mellom Le Havre, Rouen og Strasbourg i samsvar med de innførte forpliktelser til offentlig
tjenesteytelse og uten å anmode om økonomisk kompensasjon, har Frankrike i henhold til artikkel 4 nr. 1
bokstav d) i nevnte forordning besluttet at adgangen til disse rutene skal begrenses til bare ett luftfartsselskap,
som etter gjennomført anbudsrunde skal gis rett til å betjene denne ruten fra 28. september 1998.

Anbudene sendes som rekommandert brev med mottakskvittering, idet poststemplets dato gjelder som
bevis for avsendelsen, eller leveres personlig mot kvittering, tidligst én måned og senest fem uker etter at
denne anbudsinnbydelsen ble offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende, innen kl 1700 (lokal
tid), til følgende adresse:

Chambre de Commerce et d´Industrie du Havre
Bureaus des Marchés
BP 1410
F-76067 Le Havre Cedex
Tel.: +33 35 55 26 00
Faks: +33 35 55 26 26
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 23.3. - 27.3.1998

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kode Katalognr. Tittel V edtatt av Oversendt Antall

Kommi- Rådet sider
sjonen

COM(97) 627 CB-CO-97-702-EN-C(1)

COM(98) 173 CB-CO-98-170-EN-C

COM(98) 191 CB-CO-98-198-EN-C

COM(98) 195 CB-CO-98-205-EN-C

COM(98) 190 CB-CO-98-197-EN-C

COM(98) 176 CB-CO-98-176-EN-C

Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv
om endring av rådsdirektiv 88/77/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
tiltak mot utslipp av forurensende gasser fra
dieselmotorer til fremdrift av kjøretøyer

Rapport fra Kommisjonen til Rådet om
gjennomføring av et europeisk informasjons- og
kommunikasjonssystem på skogbruksområdet
(EFICS), opprettet ved rådsforordning (EØF) nr.
1615/89

Forslag til en rådsforordning (EF) om endring av
forordning (EØF) nr. 1615/89 om opprettelse av
et europeisk informasjons- og kommunikasjons-
system på skogbruksområdet (EFICS)

Endret forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EØF) nr. 1210/90 av
7. mai 1990 om opprettelse av et europeisk
miljøvernbyrå og et europeisk nett for miljø-
informasjon og miljøovervåkning

Uttalelse fra Kommisjonen om Europaparla-
mentets endringer til Rådets felles innstilling med
hensyn til forslag til et  rådsdirektiv om endring
av direktiv 94/58/EF om minstekrav til sjøfolks
opplæringsnivå

Endret forslag til et rådsdirektiv om begrensing
av utslipp av flyktige organiske forbindelser som
følge av bruk av organiske forbindelser i visse
industrigrener

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om tilknyttet
telekommunikasjonsutstyr og gjensidig
godkjenning av utstyrets samsvar

(1) “EN” viser til den engelske utgaven av COM-dokumentet.

3.12.1997 23.3.1998 186

24.3.1998 25.3.1998 28

24.3.1998 25.3.1998 8

25.3.1998 25.3.1998 6

25.3.1997 26.3.1998 11

26.3.1998 27.3.1998 24
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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 Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

98-0087-NL

98-0088-E

98-0089-E

98-0090-E

98-0091-E

98-0092-F

98-0093-UK

98-0094-UK

98-0095-F

98-0097-FIN

(3)(4)(5)

Forskrifter fra Innenriksministeriet av …1998 om
bruk av syntetiske materialer ved produksjon av
likkister og andre likomslag, vedlegg 2

Godkjenning av supplerende teknisk spesifikasjon
12.0.04 i kapittel XII i generelle forskrifter om
sikkerhetsstandarder for gruvevirksomhet:
“stålklamper og stålprofiler til avstivning”

Forskrift om spill og spilleautomater

Utkast til kongelig forordning om godkjenning av
forskrift om videreutvikling og gjennomføring av lov
om emballasje og emballasjeavfall nr. 11/1997 av
24. april

Tekniske spesifikasjoner for trådløse telefoner

Utkast til forskrift om de krav som skal oppfylles ved
forsyning av elektrisk energi

Byggeforskrifter (endring) (Nord-Irland) 1998
Del D - konstruksjon

Byggeforskrifter (endring) (Nord-Irland) 1998

Del F - brensel- og energisparing

Del K - ventilasjon

Dekret om elektroniske regnemaskiner med særlig
funksjon for omregning av den nasjonale pengeenhet
til Euro

Typegodkjenningskrav TPL 13 for terminalutstyr med
fast metallederforbindelse

28.5.1998

28.5.1998

28.5.1998

28.5.1998

28.5.1998

25.5.1998

8.6.1998

8.6.1998

3.6.1998

3.6.1998

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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Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Edsavleggelse for et nytt medlem av De europeiske fellesskaps domstol

Antonio Saggio, som 18. februar 1998 ble utnevnt til generaladvokat ved De europeiske fellesskaps
domstol ved beslutning truffet av representanter for medlemsstatenes regjeringer, avla ed for Domstolen
4. mars 1998.

Edsavleggelse for et nytt medlem av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol

Paolo Mengozzi, som 18. februar 1998 ble utnevnt til dommer ved De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol ved beslutning truffet av representanter for medlemsstatenes regjeringer, avla ed for
Domstolen 4. mars 1998.

Domstolens dom av 10. februar 1998 i sak C-245/95 P: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
NTN Corporation og Koyo Seiko Co. Ltd, støttet av NSK Ltd mfl (anke - dumping - kulelager med
opprinnelse i Japan).

Domstolens dom (femte kammer) av 12. februar 1998 i sak C-346/95 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Finanzgericht München): Elisabeth Blasi mot Finanzamt München I (sjette direktiv om
merverdiavgift - unntak - utleie av fast eiendom - omfatter ikke romutleie i hotellnæringen elller næringer
med tilsvarende funksjon).

Domstolens dom (femte kammer) av 12. februar 1998 i sak C-163/96 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Pretura Circondariale, La Spezia): straffesak mot Silvano Raso mfl (adgang til å yte tjenester
- konkurranse - særretter eller eneretter - foretak med lisens for havneterminal).

Domstolens dom (femte kammer) av 12. februar 1998 i sak C-366/96 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal du Travail, Charleroi): Louisette Cordelle mot Office National des Pensions (ONP)
(trygd - artikkel 12 nr. 2 og artikkel 46a i forordning (EØF) nr. 1408/71 - nasjonale regler mot
dobbeltutbetalinger - ytelser av samme art).

Domstolens dom av 17. februar 1998 i sak C-249/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Industrial
Tribunal, Southampton): Lisa Jacqueline Grant mot South-West Trains Ltd (lik behandling av kvinner og
menn - avvisning av krav om reisegodtgjørelse for samboende av samme kjønn).

Domstolens dom av 19. februar 1998 i sak C-212/96 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal
Administratif, Saint-Denis de la Réunion): Paul Chevassus-Marche mot Conseil Régional de la Réunion
(havneavgifter (“octroi de mer”) - skatteregler for de franske oversjøiske departementer - vedtak 89/688/
EØF - avgifter med tilsvarende virkning som en tollavgift - innenlands beskatning).

Domstolens dom (femte kammer) av 19. februar 1998 i sak C-318/96 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Verwaltungsgerichtshof): SPAR Österreichische Warenhandels AG mot Finanzlandesdirektion
für Salzburg (artikkel 33 i sjette direktiv om merverdiavgift - omsetningsavgift - avgift til finansiering av
handelskammer (“Kammerumlage”)).

Domstolens dom (sjette kammer) av 19. februar 1998 i sak C-8/97: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Hellas (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - direktiv
90/434/EØF - manglende gjennomføring).

(1) EFT nr. C 113 av 11.4.1998.

DOMSTOLEN
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Domstolens beslutning (fjerde kammer) av 15. januar 1998 i sak C-403/95 P: Dieter Obst mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (anke - tjenestemann - rekrutteringsrutine - artikkel 45 i vedtektene for
tjenestemenn - begrunnelse - skadeserstatning - klagen klart ubegrunnet og avvist).

Sak C-387/97: Søksmål anlagt 17. november 1997 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-2/98 P: Anke inngitt 7. januar 1998 av Henri de Compte mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (første kammer) 5. november 1997 i sak T-26/89 (125) mellom Henri de
Compte og Europaparlamentet.

Sak C-11/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura di Roma, ved nevnte domstols beslutning
av 6. oktober 1997 i saken Kazemi Nava mot Confcommercio.

Sak C-36/98: Søksmål anlagt 16. februar 1998 av Kongeriket Spania mot Rådet for Den europeiske union.

Sak C-37/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Divisional Court, Queen’s Bench Division, ved
nevnte domstols beslutning av 24. april 1997 i saken The Queen mot Secretary of State for the Home
Department, ex parte: Abdulnasir Savas.

Sak C-38/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Corte d’Appello di Torino, ved nevnte domstols
beslutning av 19. november 1997 i saken SA Régie Nationale des Usines Renault mot SpA Maxicar og
Orazio Formento.

Sak C-45/98: Søksmål anlagt 24. februar 1998 av Kongeriket Spania mot Rådet for Den europeiske union.

Sak C-47/98: Søksmål anlagt 20. februar 1998 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-56/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Supremo Tribunal Administrativo, ved nevnte
domstols beslutning av 21. januar 1998 i saken Modelo SGPS mot Director-Geral dos Registos e Notariado.

Sak C-61/98: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tarifcommissie, ved nevnte domstols beslutning
av 24. februar 1998 i saken De Haan Beheer BV mot Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, Rotter-
dam.

Avskriving i registeret av sak C-231/95 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Première
Instance, Liège): straffesak mot Bent Carlsen, sivil part: Georges Vanhalle.

Avskriving i registeret av sak C-277/97: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23.4.1998

 00

Nr. 16/22

Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(2)

Førsteinstansdomstolens dom av 19. februar 1998 i forente saker T-369/94 og T-85/95: DIR International
Film S.r.l. mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (søksmål om oppheving - beslutning fra
Distribusjonskontoret for europeisk film (EFDO) - instruks fra Kommisjonen - beslutninger som kan
tilskrives Kommisjonen - handlingsprogram for å fremme utviklingen av den audiovisuelle industri i
Europa (MEDIA) - finansiering av filmdistribusjon - vurderingskriterier - begrunnelse).

Førsteinstansdomstolens dom av 19. februar 1998 i sak T-42/96: Eyckeler & Malt AG mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (søksmål om oppheving - import av storfekjøtt av høy kvalitet (“Hilton
beef”) - forordning (EØF) nr. 1430/79 - artikkel 13 - kommisjonsvedtak om å avvise krav om tilbakebetaling
av importavgift - rett til å forsvare seg - klar vurderingsfeil).

Førsteinstansdomstolens dom av 17. februar 1998 i sak T-105/96: Pharos SA mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (forordning (EØF) nr. 2377/90 - oppføring av somatosalm på listen over stoffer
som ikke omfattes av maksimumsverdier for restmengder - søksmål grunnet handlingsunnlatelse -
erstatningssøksmål).

Førsteinstansdomstolens dom av 17. februar 1998 i sak T-107/96: Pantochim SA mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap (statsstøtte - søksmål grunnet handlingsunnlatelse - ingen rettsavgjørelse påkrevd
- erstatningssøksmål - begjæring om at en medlemsstat skal pålegges å endre vilkårene for tildeling av
støtte som allerede er tilkjent - faktiske omstendigheter - spørsmål om Kommisjonens myndighet).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 16. februar 1998 i sak T-182/97: Smanor SA mfl mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (beslutning om ikke å innlede formell undersøkelse for overtredelse av
traktaten - søksmål om oppheving - avvisning).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 18. februar 1998 i sak T-189/97: Comité d’Entreprise de la
Société Française de Production mfl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte - vedtak
som erklærer støtte uforenlig med det felles marked - søksmål om oppheving - fagforeninger og bedriftsutvalg
- avvisning).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 13. februar 1998 i sak T-275/97: Guérin Automobiles EURL mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (søksmål om oppheving - frist for å reise søksmål - klar
avvisning).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 13. februar 1998 i sak T-276/97: Guérin Automobiles EURL mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse - søksmål om oppheving - frist for å reise
søksmål - klar avvisning av begjæringen).

Sak T-292/97: Søksmål anlagt 14. november 1997 av AssiDöman Kraft Products AB og seks andre
svenske tremasseprodusenter mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-23/98: Søksmål anlagt 26. januar 1998 av Musso Amedeo mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-32/98: Søksmål anlagt 24. februar 1998 av De nederlandske antillene mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-33/98: Søksmål anlagt 23. februar 1998 av Petrotub S.A. mot Rådet for Den europeiske union.

Sak T-34/98: Søksmål anlagt 23. februar 1998 av Republica S.A. mot Rådet for Den europeiske union.

Sak T-37/98: Søksmål anlagt 2. mars 1998 av Foreign Trade Association (FTA), Hypermarché Auchan
S.A., Karstadt Aktiengesellschaft, Kaufhof Warenhaus AG, La Blanche Porte, Otto Versand GmbH &
Co, Quelle Schickedanz AG & Co og Textilimportörerna mot Rådet for Den europeiske union.

(1) EFT nr. C 113 av 11.4.1998.
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Avskriving i registeret av sak T-191/93: Albrecht Graf Brockdorff-Ahlefeldt mot Rådet for Den europeiske
union.

Avskriving i registeret av forente saker T-207/93 og T-224/93: Hans-Erdmann von Flotow og Gunda
Bergmann mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-78/94: Hermann Cordes mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-192/95: Hitachi Ltd., Matsushita Electronics Corporation, Mitsubishi
Electric Corporation, NEC Corporation, Oki Electric Industry Co. Ltd., Sanyo Electric Co. Ltd., Sharp
Corporation og Toshiba Corporation mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-215/95: Telecom Italia SpA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-197/96: Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano og Latteria Sociale
Spadarotta soc. coop. arl mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-193/97: Heinrich Mehlhop mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-245/97: Kaufhaus Warenhaus AG mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-265/97: Regionen Toscana mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.
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