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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB31.12.1994 Nr.56/0001

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Heimild fyrir ríkisaðstoð samkvæmt 92. og 93. gr. EB-sáttmálans
Mál þar sem framkvæmdastjórnin hreyfir engum andmælum

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað tilteknar breytingar á dönsku CO
2
-skattaáætluninni, ríkisaðstoð

nr. N 306/94 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 377, 31. 12. 1994).

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað Breska konungsríkinu að setja á stofn dreifbýlisþróunarsjóð og
tiltaka væntanlegt hlutverk hans í þeim tilgangi að hvetja til nýrra verkefna til að bæta samgöngur á
dreifbýlissvæðum í Englandi, ríkisaðstoð nr. N 470/94 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 377, 31. 12.
1994).

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað skattafyrirkomulag sem Frakkland kom á til styrktar landsnefndinni
um skeldýrarækt og frönsku umdæmunum, ríkisaðstoð nr. N 575/94 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr.
C 377, 31. 12. 1994).

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoðaráætlunina sem Þýskaland lagði til til að styðja breytingar
sem varða afköst og fjárfestingar á sviði fiskveiða, ríkisaðstoð nr. N 301/94 (sjá nánari útlistun í Stjtíð.
EB nr. C 377, 31. 12. 1994).

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoðaráætlunina sem Holland lagði fram til að styrkja
grundvallarrannsóknir á sviði flugvélaiðnaðar, ríkisaðstoð nr. NN 34/94 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB
nr. C 383, 31. 12. 1994).

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoðaráætlunina sem Þýskaland lagði til handa fyrirtækjum í
nýju sambandsríkjunum vegna rannsókna á nýjum vörum, ríkisaðstoð nr. N 388/94 (sjá nánari útlistun
í Stjtíð. EB nr. C 383, 31. 12. 1994).

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoðina ,,Vaccines Research Institute“ sem Breska konungsríkið
lagði til til að styrkja rannsóknarstofnun sem mun leiða undirstöðu- og grundvallarrannsóknir á sviði
ónæmisfræði og smitsjúkdóma, ríkisaðstoð nr. N 334/94 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 383, 31.
12. 1994).

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoðina sem Þýskaland lagði til við DASA til stuðnings
vélsmíðaiðnaði stofnunarinnar í Berlín, ríkisaðstoð nr. N 380/94 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C
383, 31. 12. 1994).

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoðina sem Þýskaland lagði til við Chemie GmbH, Bitterfeld-
Wolfen, Sachsen-Anhalt, ríkisaðstoð nr. N 377/94 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 383, 31. 12.
1994).

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoðaráætlunina sem Þýskaland lagði til handa Mitteldeutsche
Erdöl-Raffinerie GmbH, Land Sachsen-Anhalt, ríkisaðstoð nr. 543/94 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB
nr. C 383, 31. 12. 1994).

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað Hollandi að veita styrki vegna járnbrautahliðarspora til stuðnings
ráðstöfunum um að auka og viðhalda þjónustu í vöruflutningum á járnbrautum með því að lækka
fjárfestingarhámark viðskiptafyrirtækja við að koma á járnbrautatengingum, ríkisaðstoð nr. N 516/94
(sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 383, 31. 12. 1994).

Framkvæmdastjórnin hefur heimilað aðstoðaráætlunina sem Þýskaland lagði til til að styðja strand- og
úthafsveiðar, ríkisaðstoð nr. N 407/94 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 383, 31. 12. 1994).
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94/EES/56/02Orðsending samkvæmt 5. gr. reglugerðar ráðsins nr. 19/65/EBE
frá 2. mars 1965 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans hvað varðar

tegundir samninga og samstilltar aðgerðir

Framkvæmdastjórnin gefur öllum hagsmunaaðilum kost á að koma athugasemdum sínum varðandi
drögin að reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans, hvað varðar
tilteknar tegundir samninga um dreifingu vélknúinna ökutækja og samninga um viðhald þeirra, á framfæri
(Stjtíð. EB nr. C 379, 31. 12. 1994). Athugasemdirnar skulu hafa borist framkvæmdastjórninni eigi
síðar en 28. febrúar 1995 og er heimilisfangið:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate for General Competition Policy and Cooperation
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. desember 1994 um
málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-sáttmálans og 53. gr. EES-
samningsins (Mál nr. IV/34.891 - Fujitsu AMD Semiconductor)

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 12. desember 1994 um málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-
sáttmálans og 53. gr. EES-samningsins (Mál nr. IV/34.891 - Fujitsu AMD Semiconductor) í Stjtíð. EB
nr. L 341, 30.12.1994. Framkvæmdastjórnin hefur veitt Fujitsu og AMD undanþágu, samkvæmt 3.
mgr. 85. gr. EB-sáttmálans og 3. mgr. 53. gr. EES-samningsins, fyrir tímabilið 21. október 1993 til 20.
október 2003. Fyrirtækið um sameiginlegt verkefni, Fujitsu AMD Semiconductor Limited, mun framleiða
hálfleiðaraflögur tiltekinna gerða af fastheldnu minni, þ.e. endurnýtanlegu lesminni (EPROM) og
flassminni (sjá nánari útlistun í framannefndri ákvörðun).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 1994 um
breytingu á ákvörðun 93/693/EB um skrá yfir sæðingarstöðvar sem eru
viðurkenndar til að flytja djúpfryst sæði húsdýra af nautgripakyni til

bandalagsins

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 20. desember 1994 um breytingu á ákvörðun 93/693/EB um
skrá yfir sæðingarstöðvar sem eru viðurkenndar til að flytja djúpfryst sæði húsdýra af nautgripakyni til
bandalagsins í Stjtíð. EB nr. L 352, 31.12.1994. Ákveðnar breytingar varðandi sæðingarstöðvar í Slóvakíu
og Kanada hafa verið gerðar á fyrri skrá (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjtíð.).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 19. desember 1994 um
breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 91/449/EBE um

fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorðum hvað varðar kjötafurðir sem
fluttar eru inn frá þriðju löndum

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 19. desember 1994 um breytingu á ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 91/449/EBE um fyrirmynd að dýraheilbrigðisvottorðum hvað varðar
kjötafurðir sem fluttar eru inn frá þriðju löndum í Stjtíð. EB nr. L 352, 31.12.1994. Ákvörðunin gildir
frá 1. febrúar 1995 (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjtíð.).
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94/EES/56/06Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 1994
um kröfur vegna innflutnings frá þriðju löndum á býflugnaafurðum

til notkunar í býflugnarækt

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 20. desember 1994 um kröfur vegna innflutnings frá þriðju
löndum á býflugnaafurðum til notkunar í býflugnarækt í Stjtíð. EB nr. L 352, 31.12.1994. Ákvörðunin
gildir frá 1. mars 1995 (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjtíð.).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 1994
um málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-sáttmálans og 53. gr.

EES-samningsins (Mál nr. IV/34.252 Philips - Osram)

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 21. desember 1994 um málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-
sáttmálans og 53. gr. EES-samningsins í Stjtíð. EB nr. L 378, 31. 12. 1994. Þar er því lýst yfir að 1. mgr.
85. gr. EB-sáttmálans og 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins gildi ekki fyrir tímabilið 3. 3. 1992 til 2. 3.
2002 gagnvart fyrirtæki um sameiginlegt verkefni sem myndað er af Philips Lightning Holding BV og
Osram GmbH (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjórnartíðindum).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 1994 um
málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-sáttmálans

(Mál IV/32.948-IV/34.590: Tretorn og fleiri)

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 21. desember 1994 um málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-
sáttmálans í Stjtíð. EB nr. L 378, 31. 12. 1994. Tretorn Sport Ltd, Tretorn A.B., Formula Sport Interna-
tional Ltd, Fabra S.P.A., Tenimport SA, Zürcher AG og Van Megen Tennis BV hafa brotið gegn 1.
mgr. 85. gr. EB-sáttmálans hvað varðar samvinnu í framleiðslu á tennisboltum. Framkvæmdastjórnin
hefur sektað þessa aðila (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjórnartíðindum).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 1994 um
málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-sáttmálans
(IV/33.218 - Far Eastern Freight Conference)

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 21. desember 1994 um málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-
sáttmálans í Stjtíð. EB nr. L 378, 31. 12. 1994. Aðilar að Far Eastern Freight Conference hafa brotið
gegn ákvæðum 85. gr. EB-sáttmálans og 2. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1017/68 með því að koma sér
saman um verð á þjónustu í flutningum innanlands sem veitt er á yfirráðasvæði Evrópubandalagsins til
flutningsaðila, í tengslum við aðra þjónustu sem liður í margþættri þjónustustarfsemi fyrir flutning á
gámafarmi milli Norður-Evrópu og Austurlanda fjær. Framkvæmdastjórnin hefur sektað þessa aðila
(sjá nánari útlistun í framannefndum Stjórnartíðindum).
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94/EES/56/10Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. desember 1994 um
skilyrði á sviði dýraheilbrigðis og heilbrigðisvottorð vegna innflutnings

á nýju alifuglakjöti frá tilteknum þriðju löndum

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 20. desember 1994 um skilyrði á sviði dýraheilbrigðis og
heilbrigðisvottorð vegna innflutnings á nýju alifuglakjöti frá tilteknum þriðju löndum í Stjtíð. EB nr. L
378, 31. 12. 1994. Ákvörðunin gildir frá 1. maí 1995. Hún skal endurskoðuð eigi síðar en 31. október
1995 (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjórnartíðindum).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 1994 um
breytingu á ákvörðun 94/24/EB um gerð skrár yfir eftirlitsstöðvar á

landamærum sem valdar væru fyrirfram með tilliti til
heilbrigðisskoðunar á vörum og dýrum frá þriðju löndum

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 21. desember 1994 um breytingu á ákvörðun 94/24/EB um
gerð skrár yfir eftirlitsstöðvar á landamærum sem valdar væru fyrirfram með tilliti til heilbrigðisskoðunar
á vörum og dýrum frá þriðju löndum í Stjtíð. EB nr. L 378, 31.12.1994. Breytingar eru gerðar á skránni
hvað varðar Belgíu, Frakkland, Holland og Portúgal (sjá nánari útlistun í framannefndum
Stjórnartíðindum).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 1994 um
breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 93/495/EBE um

sérstök skilyrði fyrir innflutningi fiskafurða frá Kanada

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 21. desember 1994 um breytingu á ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 93/495/EEC um sérstök skilyrði fyrir innflutningi fiskafurða frá Kanada í
Stjtíð. EB nr. L 378, 31. 12. 1994. Breytingar eru gerðar á skránni yfir starfsstöðvar og verksmiðjuskip
sem Kanada hefur samþykkt að flytji fiskafurðir til bandalagsins (sjá nánari útlistun í framannefndum
Stjórnartíðindum).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. júní 1994 þar
sem því er lýst yfir að samfylking samrýmist hinum sameiginlega

markaði og framkvæmd EES-samningsins
(Mál nr. IV/M.430 - Procter & Gamble/VP Schickedanz (II))

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 21. júní 1994 þar sem því er lýst yfir að samfylking samrýmist
hinum sameiginlega markaði og framkvæmd EES-samningsins í Stjtíð. EB nr. L 354, 31. 12. 1994. Lýst
er yfir að samfylkingin sem tilkynnt var um af hálfu Procter & Gamble GmbH í tengslum við kaup á VP
Schickedanz AG samrýmist hinum sameiginlega markaði og framkvæmd EES-samningsins (sjá nánari
útlistun í framannefndum Stjórnartíðindum).
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94/EES/56/14Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. desember 1994 um
málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-sáttmálans (Mál nr. IV/33.863 -

Asahi/Saint-Gobain)

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 16. desember 1994 um málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-
sáttmálans í Stjtíð. EB nr. L 354, 31. 12. 1994. Þar er því lýst yfir að ákvæði 1. mgr. 85. gr. EB-
sáttmálans gildi ekki gagnvart samningi um fyrirtæki um sameiginlegt verkefni milli Saint-Gobain
Vitrage International og Asahi Glass Company Ltd (sjá nánari útlistun í framannefndum
Stjórnartíðindum).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. desember 1994 um
málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-sáttmálans og 53. gr. EES-

samningsins (IV/32.490 - Eurotunnel)

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 13. desember 1994 um málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-
sáttmálans og 53. gr. EES-samningsins í Stjtíð. EB nr. L 354, 31. 12. 1994. Þar er því lýst yfir að 1. mgr.
85. gr. EB-sáttmálans, 2. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1017/68 og 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins gildi
ekki fyrir 30 ára tímabil gagnvart notkunarsamningi milli Channel Tunnel Group Ltd, France Manche
SA, British Railways Board og Société nationale des chemins de fer français (sjá nánari útlistun í
framannefndum Stjórnartíðindum).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá
15. desember 1994 um málsmeðferð samkvæmt 85. gr.

EB-sáttmálans og 53. gr. EES-samningsins
(Mál nr. IV/34.768 - International Private Satellite Partners)

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 15. desember 1994 um málsmeðferð samkvæmt 85. gr. EB-
sáttmálans í Stjtíð. EB nr. L 354, 31. 12. 1994. Framkvæmdastjórnin hefur enga ástæðu til að hefja
aðgerðir samkvæmt 1. mgr. 85. gr. og 1. mgr. 53. gr. EES-samningsins hvað varðar tilkynnta samninga
um myndun International Private Satellite Partners Company (IPSP) (sjá nánari útlistun í framannefndum
Stjórnartíðindum).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 21. desember 1994 um
breytingu á ákvörðun 78/45/EBE hvað varðar fjölda nefndarmanna í

vísindanefndinni um fegrunarfræði

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 21. desember 1994 breytingu á ákvörðun 78/45/EBE hvað
varðar fjölda nefndarmanna í vísindanefndinni um fegrunarfræði í Stjtíð. EB nr. L 371, 31. 12. 1994.
Hámarksfjöldi nefndarmanna eykst úr 18 mönnum í 21 mann. Framkvæmdastjórnin hefur einnig tilnefnt
tvo nýja nefndarmenn í vísindanefndina um fegrunarfræði (Stjtíð. EB nr. C 379, 31. 12. 1994) (sjá
nánari útlistun í framannefndum Stjórnartíðindum).

94/EES/56/15

94/EES/56/16

94/EES/56/17
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Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. desember 1994 um
breytingu á ákvörðun 94/474/EB um tilteknar verndarráðstafanir

vegna smitandi heilahrörnunar í nautgripum og um að fella ákvarðanir
89/469/EBE og 90/200/EBE úr gildi

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 14. desember 1994 um breytingu á ákvörðun 94/474/EB um
tilteknar verndarráðstafanir vegna smitandi heilahrörnunar í nautgripum og um að fella ákvarðanir
89/469/EBE og 90/200/EBE úr gildi í Stjtíð. EB nr. L 325, 17.12.1994. Í ákvörðun 94/474/EB eru settar
reglur um smitandi heilahrörnun í nautgripum vegna viðskipta með lifandi nautgripi og nautakjöt frá
Breska konungsríkinu. Varpað er ljósi á tiltekin atriði í fyrri ákvörðuninni (sjá nánari útlistun í
framannefndum Stjtíð. EB).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. desember 1994 um
breytingu á ákvörðun 82/733/EBE að því er varðar skrá yfir

starfsstöðvar í Ungverjalandi sem eru viðurkenndar í því skyni að flytja
nýtt kjöt til bandalagsins

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun frá 1. desember 1994 um breytingu á ákvörðun 82/733/EBE að því
er varðar skrá yfir starfsstöðvar í Ungverjalandi sem eru viðurkenndar í því skyni að flytja nýtt kjöt til
bandalagsins í Stjtíð. EB nr. C 355, 14.12.1994. Fyrri skrá yfir starfsstöðvar hefur verið breytt (sjá
nánari útlistun í framannefndum Stjtíð. EB).

94/EES/56/18

94/EES/56/19

06
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Blaðsíðu-

fjöldi

TitillSkráningarnúmerKóði

94/EES/56/20

(1) ,,EN“ vísar til enska COM-skjalsins.

COM(94) 579 CB-CO-94-601-EN-C(1)

COM(94) 597 CB-CO-94-622-EN-C

COM(94) 610 CB-CO-94-634-EN-C

COM(94) 625 CB-CO-94-641-EN-C

COM(94) 585 CB-CO-94-612-EN-C

COM(94) 596 CB-CO-94-621-EN-C

COM(94) 627 CB-CO-94-652-EN-C

COM(94) 570 CB-CO-94-593-EN-C

COM(94) 608 CB-CO-94-632-EN-C

Tillaga að reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) um gerð viðbótar-
heilbrigðisvottorðs fyrir plöntuvarnarefni

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
útvíkkun á reglugerð (EBE) nr. 737/90
um skilyrði fyrir innflutningi land-
búnaðarafurða sem eru upprunnar í þriðju
löndum í kjölfar slyssins í
kjarnorkuverinu í Tsjernobyl

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1101/89
um skipulagsumbætur í flutningum á
skipgengum vatnaleiðum

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) þar sem
því er lýst yfir að reglugerð ráðsins (EB)
nr. 2905/94 um nákvæmar reglur um
beitingu viðskiptaeftirlitskerfis fyrir
tilteknar sjávarafurðir frá Noregi sé felld
úr gildi

Breytt tillaga að tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins um bótakerfi fjárfesta

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um
viðurkenningu á menntun og hæfi vegna
menntunar og starfsframa

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr.
355/94 frá 14. febrúar 1994 og
tímabundna undanþágu fyrir Austurríki

Tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um 16. breytingu á tilskipun
ráðsins 76769/EBE um samræmingu
ákvæða í lögum og stjórnsýslu-
fyrirmælum aðildarríkjanna varðandi
takmörkun á sölu og notkun tiltekinna
skaðlegra efna og efnablandna

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
úthlutun veiðikvóta til aðildarríkjanna,
árið 1995, fyrir skip á veiðum í íslenskri
landhelgi

07

Samþykkt af
framkvæmda-
stjórninni
þann

Skrá yfir skjöl varðandi EES sem framkvæmdastjórnin
sendi ráðinu á tímabilinu 12. 12. til 16. 12. 1994

Þessi skjöl er unnt að fá hjá söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna

Sent til
ráðsins
þann

9.12.1994 12.12.994 57

13.12.1994 13.12.1994 5

13.12.1994 13.12.1994 6

13.12.1994 18.12.1994 5

13.12.1994 14.12.1994 34

13.12.1994 14.12.1994 20

13.12.1994 14.12.1994 7

14.12.1994 15.12.1994 14

14.12.1994 15.12.1994 6



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.56/ 31.12.1994

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a

Kóði TitillSkráningarnúmer Samþykkt af
framkvæmda-
stjórninni
þann

Sent til
ráðsins
þann

Blaðsíðu-
fjöldi

COM(94) 609 CB-CO-94-633-EN-C

COM(94) 613 CB-CO-94-642-EN-C

COM(94) 614 CB-CO-94-643-EN-C

COM(94) 615 CB-CO-94-683-EN-C

COM(94) 616 CB-CO-94-647-EN-C

COM(94) 617 CB-CO-94-648-EN-C

COM(94) 618 CB-CO-94-644-EN-C

COM(94) 619 CB-CO-94-645-EN-C

COM(94) 620 CB-CO-94-649-EN-C

COM(94) 621 CB-CO-94-638-EN-C

COM(94) 622 CB-CO-94-646-EN-C

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um að
gera, fyrir árið 1995, tilteknar ráðstafanir
varðandi verndun og stjórnun fisk-
veiðiauðlinda á umráðasvæðinu eins og það
er skilgreint í samningnum um
framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar
á Norðvestur-Atlantshafi

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
úthlutun veiðikvóta til aðildarríkjanna, árið
1995, fyrir skip á veiðum í pólskri og
rússneskri landhelgi

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um að
gera, fyrir árið 1995, tilteknar ráðstafanir
varðandi verndun og stjórnun fisk-
veiðiauðlinda sem gilda um skip sem sigla
undir fána Póllands og Rússlands

Árleg efnahagsskýrsla fyrir 1995

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
úthlutun veiðikvóta til aðildarríkjanna, árið
1995, fyrir skip á veiðum í litháískri
landhelgi

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um að
gera, fyrir árið 1995, tilteknar ráðstafanir
varðandi verndun og stjórnun fisk-
veiðiauðlinda sem gilda um skip sem sigla
undir fána Lettlands

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
úthlutun veiðikvóta til aðildarríkjanna, árið
1995, fyrir skip á veiðum í eistlenskri
landhelgi

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
úthlutun veiðikvóta til aðildarríkjanna, árið
1995, fyrir skip á veiðum í lettneskri
landhelgi

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um að
gera, fyrir árið 1995, tilteknar ráðstafanir
varðandi verndun og stjórnun fisk-
veiðiauðlinda sem gilda um skip sem sigla
undir fána Eistlands

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um að
gera, fyrir árið 1995, tilteknar ráðstafanir
varðandi verndun og stjórnun fisk-
veiðiauðlinda sem gilda um skip sem sigla
undir fána Færeyja

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um að
gera, fyrir árið 1995, tilteknar ráðstafanir
varðandi verndun og stjórnun fisk-
veiðiauðlinda sem gilda um skip sem sigla
undir fána Litháens

14.12.1994 15.12.1994 12

14.12.1994 15.12.1994 15

14.12.1994 15.12.1994 12

14.12.1994 15.12.1994 6

14.12.1994 15.12.1994 6

14.12.1994 15.12.1994 3

15.12.1994 16.12.1994 23

15.12.1994 16.12.1994 26

15.12.1994 16.12.1994 7

16.12.1994 16.12.1994 9

15.12.1994 16.12.1994 5

08
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Samþykkt af
framkvæmda-
stjórninni
þann

Sent til
ráðsins
þann

Blaðsíðu-

fjöldi

Kóði Skráningarnúmer Titill

COM(94) 623 CB-CO-94-639-EN-C

COM(94) 624 CB-CO-94-640-EN-C

COM(94) 632 CB-CO-94-657-EN-C

COM(94) 602 CB-CO-94-627-EN-C

COM(94) 606

COM(94) 630 CB-CO-94-655-EN-C

COM(94) 645 CB-CO-94-668-EN-C

COM(94) 651 CB-CO-94-671-EN-C

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
úthlutun veiðikvóta til aðildarríkjanna,
árið 1995, fyrir skip á veiðum í færeyskri
landhelgi

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
úthlutun veiðikvóta til bandalagsins, árið
1995, í grænlenskri landhelgi

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til
ráðsins um framlengingu á gildistíma
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 319/92 um
fjármálafyrirkomulag ,,EB-fjárfestingar-
félaga“

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um
þau tungumál Evrópusambandsins sem
eru minna notuð en önnur - Skýrsla um
starfsemi (1989 til 1993)

Ársskýrsla fyrir 1994 - Þróun, staðfesting
og lagalegt samþykki annarra aðferða en
tíðkast hafa við tilraunir á dýrum

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
breytingu á reglugerð (EBE) nr. 3928/92
um að koma á tilraunaeftirlitskerfi
Norðvestur-Atlantshafs-fiskveiði-
nefndarinnar (NAFO) fyrir skip
bandalagsins á veiðum á umráðasvæði
Norðvestur-Atlantshafs-fiskveiði-
nefndarinnar

Álit framkvæmdastjórnarinnar varðandi
breytingar, sem Evrópuþingið lagði til, á
sameiginlegri afstöðu ráðsins hvað varðar
tillögu að reglugerð ráðsins (EB) um að
breyta í fyrsta sinn 1. viðauka við
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2455/92 um
útflutning og innflutning tiltekinna
hættulegra kemískra efna

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr.
2062/94 frá 18. júlí 1994 um
Evrópustofnun um heilbrigði og öryggi á
vinnustað

14.12.1994 15.12.1994 21

14.12.1994 15.12.1994 7

14.12.1994 15.12.1994 14

13.12.1994 15.12.1994 96

14.12.1994 15.12.1994 8

14.12.1994 15.12.1994 12

14.12.1994 15.12.1994 8

14.12.1994 15.12.1994 9
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SkráningarnúmerKóði Titill Samþykkt af
framkvæmda-
stjórninni
þann

Sent til
ráðsins
þann

Blaðsíðu-

fjöldi

Skrá yfir skjöl varðandi EES sem framkvæmdastjórnin sendi
ráðinu á tímabilinu 19. 12. til 22. 12. 1994

Þessi skjöl er unnt að fá hjá söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna

COM(94) 558 CB-CO-94-602-EN-C(1)

COM(94) 559 CB-CO-94-603-EN-C

COM(94) 626 CB-CO-94-654-EN-C

COM(94) 640 CB-CO-94-664-EN-C

COM(94) 642 CB-CO-94-665-EN-C

COM(94) 600 CB-CO-94-625-EN-C

COM(94) 641 CB-CO-94-670-EN-C

Tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um breytingu á tilskipun
70/220/EBE um samræmingu laga
aðildarríkjanna varðandi ráðstafanir gegn
loftmengun frá hreyflum ökutækja með
rafkveikju

Tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um breytingu á tilskipun
88/77/EBE um samræmingu laga aðildar-
ríkjanna varðandi aðgerðir gegn
mengandi efnum í útblæstri dísilhreyfla
til nota í ökutækjum

Tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um breytingu á tilskipun
93/16/EB um að greiða fyrir frjálsum
flutningum lækna og um gagnkvæma
viðurkenningu á prófskírteinum þeirra
vottorðum og öðrum vitnisburði um
formlega menntun og hæfi og um að
veita framkvæmdastjórninni
framkvæmdavald til að uppfæra ákveðnar
greinar í henni

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
úthlutun tiltekins veiðikvóta til aðildar-
ríkjanna, á tímabilinu til 31. mars 1995,
fyrir fiskiskip í norskri efnahagslögsögu
og á fiskimiðunum í kringum Jan Mayen

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB)  um
tilteknar ráðstafanir á tímabilinu til 31.
mars 1995 varðandi verndun og stjórnun
fiskveiðiauðlinda sem gilda um skip sem
sigla undir norskum fána

Tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um breytingu á tilskipun
89/398/EBE um samræmingu laga
aðildarríkjanna um sérfæði

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um að
koma á og annast stjórnun á innflutnings-
kvótum  bandalagsins og um að koma á
eftirliti af hálfu bandalagsins með
ákveðnum fisktegundum og fiskafurðum
sem upprunnar eru í Færeyjum og um að
setja nákvæm ákvæði hvað varðar
samþykkt þessara kvóta

16.12.1994 19.12.1994 12

16.12.1994 19.12.1994 23

16.12.1994 19.12.1994 8

16.12.1994 19.12.1994 7

16.12.1994 19.12.1994 14

16.12.1994 20.12.1994 6

19.12.1994 20.12.1994 18

94/EES/56/21

10

(1)  ,,EN“ vísar til enska COM-skjalsins.
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SkráningarnúmerKóði Samþykkt af
framkvæmda-
stjórninni
þann

Sent til
ráðsins
þann

Blaðsíðu-

fjöldi

Titill

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um að
koma á og annast stjórnun á innflutnings-
kvótum fyrir ákveðnar landbúnaðar- og
fiskafurðir sem upprunnar eru í Noregi

Álit framkvæmdastjórnarinnar
samkvæmt d-lið 2. mgr. 189. gr. b í EB-
sáttmálanum um breytingu Evrópu-
þingsins á sameiginlegri afstöðu ráðsins
hvað varðar tillögu að ákvörðun
Evrópuþingsins og ráðsins varðandi
útvíkkun á áætluninni  ,,Evrópa gegn
alnæmi”

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar
um öryggi blóðs og nægar birgðir í
Evrópubandalaginu

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
breytingu á reglugerð (EBE) nr. 337/75
um að setja á fót Evrópumiðstöð um
þróun starfsmenntunar

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til
ráðsins og Evrópuþingsins - Forgangsmál
Evrópusambandsins fyrir alþjóðlegan
leiðtogafund um um félagslega þróun
(Kaupmannahöfn, mars 1995)

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar til
ráðsins og Evrópuþingsins -
Leiðbeiningar fyrir Evrópusambandið um
umhverfisvísa og  reikningshald innan-
lands þar sem tekið er mið af umhverfis-
málum. Sameining upplýsingakerfa á
sviði umhverfis- og efnahagsmála

19.12.1994 20.12.1994 9

21.12.1994 21.12.1994 4

21.12.1994 21.12.1994 28

21.12.1994 21.12.1994 4

21.12.1994 22.12.1994 8

22.12.1994 22.12.1994 15

11

COM(94) 648 CB-CO-94-676-EN-C

COM(94) 644 CB-CO-94-667-EN-C

COM(94) 652 CB-CO-94-680-EN-C

COM(94) 672 CB-CO-94-707-EN-C

COM(94) 669 CB-CO-94-705-EN-C

COM(94) 670 CB-CO-94-706-EN-C
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(3) Hefðbundnar reglur um upplýsingaskipti gilda ekki um ,,lyfjaskrá“.

(4) Ekkert stöðvunartímabil þar sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ástæður fyrir aðkallandi samþykki.

94/EES/56/22

12

94-0325-UK

94-0326-F

94-0327-NL

94-0328-I

94-0329-NL

(3) (4)

25.1.1995

26.1.1995

25.1.1995

15.2.1995

30.1.1995

Skýrgreining samkvæmt 6. gr. 22. þáttar á kröfum um
upplýsingar sem ber að veita í tengslum við notendabúnað

Fyrirmæli um skyldubundna  framkvæmd staðla um
sement

Drög að fyrirmælum um að breyta byggingarfyrirmælum
um orkuafköst

Drög að reglugerð varðandi atriði er varða smíði og
notkun brynvarinna ökutækja

Framkvæmd fyrirmæla frá 1994 um áreiðanleika hvað
varðar uppruna graskera

Reglur um upplýsingaskipti – tæknilegar reglugerðir

- Tilskipun 83/189/EBE frá 28. mars 1983 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna
tæknilegra staðla og reglugerða. (Stjtíð. EB nr. L 109, 26. 4. 1983, bls. 8).

- Tilskipun 88/182/EBE frá 22. mars 1988 um breytingu á tilskipun 83/189/EBE.
(Stjtíð. EB nr. L 81, 26. 3. 1988, bls. 75).

Tilkynningar um drög að tæknilegum reglugerðum sem borist hafa framkvæmdastjórninni.

Lok þriggja mánaða

stöðvunartímabils(2)

TitillTilvísun (1)

Framkvæmdastjórnin vekur athygli á að samkvæmt skilmálum orðsendingar hennar frá 1. október 1986
(Stjtíð. EB nr. C 245, 1. 10. 1986, bls. 4) gerir hún ráð fyrir að ef aðildarríki samþykkir tæknilega
reglugerð sem fellur undir ákvæði tilskipunar 83/189/EBE án þess að senda drögin til
framkvæmdastjórnarinnar eða virða skyldubundna stöðvun, sé ekki unnt að framfylgja reglugerðinni
gagnvart þriðja aðila samkvæmt skilmálum réttarkerfis hlutaðeigandi aðildarríkis. Framkvæmdastjórnin
telur þar af leiðandi að málsaðilar hafi rétt til að vænta þess að dómstólar landsins neiti að koma innlendum
tæknilegum reglugerðum, sem ekki hefur verið tilkynnt um eins og krafist er í lögum bandalagsins, til
framkvæmda.

Upplýsingar um tilkynningarnar eru fáanlegar hjá stjórnsýsludeildum ríkjanna og hefur skrá yfir þær
verið birt í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins nr. C 67 frá 17. 3. 1989 bls. 3 og í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins nr. 6 frá 4. 5. 1994, bls. 8.

(1) Ár – skráningarnúmer – upprunaaðildarríki.

(2) Eindagi fyrir athugasemdir frá framkvæmdastjórninni og aðildarríkjum.
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DÓMSTÓLLINN

Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna(1)

Dómur dómstólsins frá 6. desember 1994 í máli C-406/92 (beiðni um forúrskurð frá
áfrýjunardómstólnum): Eigendur farms sem nýlega var skipað út í skipið Tatry gegn eigendum skipsins
Maciej Rataj (Brusselsamningurinn - lis pendens - tengdar aðgerðir - tengsl við alþjóðasamþykktina um
stöðvun haffærra skipa).

Dómur dómstólsins frá 6. desember 1994 í máli C-410/92 (beiðni um forúrskurð frá
áfrýjunardómstólnum): Elsie Rita Johnson gegn opinberum úrskurðaraðila (jafn réttur karla og kvenna
til almannatrygginga - tímamörk á innlendri málsmeðferð).

Dómur dómstólsins frá 6. desember 1994 í máli C-277/93: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna
gegn Konungsríkinu Spáni (staðfesturéttur - frelsi til að veita þjónustu - læknar - sérhæfing lækna -
þjálfunartími - laun).

Mál C-288/94: Beiðni um forúrskurð frá Value Added Tax Tribunals, London Tribunal Centre samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 26. september 1994 í máli Argos Distributors Limited gegn Commission-
ers of Customs and Excise.

Mál C-302/94: Beiðni um forúrskurð frá Queen’s Bench Division, Divisional Court samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 25. júlí 1994 í máli The Queen gegn Secretary of State for Trade and
Industry, fyrir hönd British Telecommunications plc, hagsmunaaðilar: Mercury Communications Lim-
ited og Kingston Communications (Hull) plc.

Mál C-304/94: Beiðni um forúrskurð frá Pretura Circondariale di Terni samkvæmt fyrirmælum þess
dómstóls frá 27. október 1994 í sakamáli sem er í gangi fyrir honum gegn Euro Tombesi og Adino
Tombesi.

Mál C-306/94: Beiðni um forúrskurð frá Cour Administrative d’Appel de Lyon (fjórða deild) samkvæmt
dómi þess dómstóls frá 26. október 1994 í máli Régie Dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL gegn
Ministre du Budget.

Mál C-307/94: Mál höfðað þann 21. nóvember 1994 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
Lýðveldinu Ítalíu.

Mál C-309/94: Beiðni um forúrskurð frá Tribunal de Commerce de Lyon samkvæmt dómi þess dómstóls
frá 14. nóvember 1994 í máli Nissan France SA og fleiri gegn Jean Luc Dupasquier, ,,Garage Sport
Auto“ og fleirum.

Mál C-310/94: Beiðni um forúrskurð frá Tribunal de Commerce de Saintes samkvæmt dómi þess dómstóls
frá 3. nóvember 1994 í máli Garage Ardon SA, Bernard Martin, Relais de Saintonge SARL og Bernard
Menet SARL gegn Garage Trabisco SA.

Mál C-312/94: Beiðni um forúrskurð frá Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen frá 19. ágúst 1994 í
máli Iris Zachow gegn Land Nordrhein-Westfalen.

Mál C-313/94: Beiðni um forúrskurð frá Tribunale Civile e Penale, Chiavari, samkvæmt fyrirmælum
þess dómstóls frá 29. október 1994 í máli Fratelli Graffione S.n.C. gegn Ditta Pransa.
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(1) Sjá Stjtíð. EB nr. C 380, 31. 12. 1994.
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Mál C-315/94: Beiðni um forúrskurð frá Arbeitsgericht Bielefeld samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls
frá 3. nóvember 1994 í máli Peter de Vos gegn Stadt Bielefeld.

Mál C-318/94: Mál höfðað þann 6. desember 1994 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
Sambandslýðveldinu Þýskalandi.

Mál C-164/91 tekið af málaskrá: Sakamál á hendur Jean Manuel Sauges.

Sameinuð mál C-238/91, C-239/91 og C-240/91 tekin af málaskrá: Sakamál á hendur Bernard Henryon,
Claude Valentin og Gérard Bully.

Mál C-288/91 tekið af málaskrá: Sakamál á hendur Lucien Gleyzes.

Mál C-323/91 tekið af málaskrá: Sakamál á hendur Alain Marchandeau.

Mál C-61/93 tekið af málaskrá: Sakamál á hendur Didier Lancelot.

Mál C-60/91 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu Ítalíu.

Mál C-67/94 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Írlandi.

Mál C-75/94 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu Frakklandi.

Mál C-77/94 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu Frakklandi.

Mál C-124/94 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu Portúgal.

Mál C-130/94 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Írlandi.

Mál C-131/94 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Írlandi.

Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna
á fyrsta dómstigi(1)

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 16. nóvember 1994 í máli T-451/93: San Marco Impex Italiana
SA gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (þróunarsjóður Evrópu - opinber verksamningur -
brúarsmíði brúa og vegagerð í Sómalíu- ákveðnir óuppgerðir reikningar - ógilding samningsins í kjölfar
borgarastyrjaldar - skaðabótaábyrgð framkvæmdastjórnarinnar).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 20. október 1994 í máli T-99/94: Asociación Española de
Empresas de la Carne (ASOCARNE) gegn ráði Evrópusambandsins (dómhæfi - mál höfðað af hálfu
einstaklinga gegn tilskipun - gerð sem varðar þá persónulega).

Mál T-306/94: Mál höfðað þann 6. október 1994 af Elf Atochem SA gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-310/94: Mál höfðað þann 7. október 1994 af Gruber + Weber GmbH & Co. gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-311/94: Mál höfðað þann 7. október 1994 af Kartonfabriek de Eendracht NV gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-312/94: Mál höfðað þann 7. október 1994 af Cepi-Cartonboard gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

(1) Sjá Stjtíð. EB nr. C 380, 31. 12. 1994.

94/EES/56/24
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Mál T-313/94: Mál höfðað þann 7. október 1994 af Shell International Chemical Company gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-316/94: Mál höfðað þann 8. október 1994 af Hoechst Aktiengesellschaft gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-317/94: Mál höfðað þann 9. október 1994 af Moritz J. Weig GmbH & Co. KG gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-319/94: Mál höfðað þann 10. október 1994 af Fiskeby Board AB gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-322/94: Mál höfðað þann 11. október 1994 af Union Carbide Corporation gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-328/94: Mál höfðað þann 13. október 1994 af Imperial Chemical Industries PLC gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-330/94: Mál höfðað þann 13. október 1994 af Salt Union Limited gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-334/94: Mál höfðað þann 14. október 1994 af Sarriò S.A. gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-336/94: Mál höfðað þann 14. október 1994 af Efisol gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-338/94: Mál höfðað þann 14. október 1994 af Finnish Board Mills Association - Finnboard gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-348/94: Mál höfðað þann 18. október 1994 af Enso Española S.A. gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-355/94: Mál höfðað þann 21. október 1994 af Norsk Hydro A/S gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-380/94: Mál höfðað þann 29. nóvember 1994 af International Association of Users of Yarns of
Man-made Fibres and Natural Silk (AIUFFASS) og Apparel, Knitting and Textiles Alliance (AKT)
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-50/93 tekið af málaskrá: Robert og Luise Haas og fleiri mjólkurframleiðendur gegn ráði
Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-51/93, T-196/93 og T-214/93 tekin af málaskrá: Hartmut Krieger, Hans-Sönke Hansen og Hans-
Thomas Rathje hver um sig gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-52/93 tekið af málaskrá: Paul Plietker gegn ráði Evrópusambandsins
og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-56/93 tekið af málaskrá: Peter Jensen gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-66/93, T-69/93 og T-115/93 tekin af málaskrá: Günter Backhaus, Manfred Mittwede og Uwe
Lorentz hver um sig gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-89/93 tekið af málaskrá: Heinrich Hartz gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-92/93 tekið af málaskrá: Martin Ludolf Petersen og fleiri mjólkurframleiðendur gegn ráði
Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.
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Mál T-102/93 tekið af málaskrá: Fritz-Reinhard Dreeßen gegn ráði Evrópusambandsins og
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-104/93 tekið af málaskrá: Dierk Herrmann og fleiri mjólkurframleiðendur gegn ráði
Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-152/93 tekið af málaskrá: Thomas Cornelius gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-170/93 tekið af málaskrá: Peter Hanssen og fleiri mjólkurframleiðendur gegn ráði
Evrópusambandsins.

Mál T-174/93 tekið af málaskrá: Christian Jessen gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-187/93 og T-188/93 tekin af málaskrá: Freiherr Ernst-Friedemann von Münchhausen og Uwe
Knop hvor um sig gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-195/93 tekið af málaskrá: Hans Uwe Carstensen gegn ráði Evrópusambandsins og
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-213/93 tekið af málaskrá: Günter Janßen gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-223/93 tekið af málaskrá: Walter Paustian gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-241/93 tekið af málaskrá: Timm Ehlers gegn ráði Evrópusambandsins.

Mál T-243/93 tekið af málaskrá: Klaus Morisse gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-245/93 tekið af málaskrá: Jochen Harders gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-248/93 tekið af málaskrá: Peter Donald Blanchard og fleiri mjólkurframleiðendur gegn ráði
Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-274/93 tekið af málaskrá: Sheila Hawkins gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna, með stuðningi Breska konungsríkisins.

Mál T-275/93 tekið af málaskrá: Peter Lloyd Symons gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna, með stuðningi Breska konungsríkisins.

Mál T-285/93 tekið af málaskrá: Donald Murphy og fleiri mjólkurframleiðendur gegn ráði
Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-427/93 tekið af málaskrá: John Edward Ward, David John Ward, Barbara Ward og Margaret
Ruth Lewis gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-428/93 tekið af málaskrá: Victor Edmund Sidford, Phillip James Sidford, Dorothy Anne Sidford,
Martin Anthony Shallcross og Ann Jennifer Shallcross gegn ráði Evrópusambandsins og
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-82/94 tekið af málaskrá: Helmut Fock gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.
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