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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

94/EØS/24/01Melding av 8. juli 1994
om ikrafttredelse for EØS-komiteens beslutning

nr. 2/94, 3/94, 4/94, 5/94 og 7/94

1. EØS-komiteen mottok før 1. juli 1994 alle nødvendige
meddelelser i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1
for følgende beslutninger:

- EØS-komiteens beslutning nr. 2/94 av 8. februar 1994
om endring av EØS-avtalens protokoll 1 om
gjennomgående tilpasning,

- EØS-komiteens beslutning nr. 3/94 av 8. februar 1994
om endring av EØS-avtalens protokoll 21 om
gjennomføring av konkurransebestemmelser for
foretak, og

- EØS-komiteens beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994
om endring av protokoll 47 og visse vedlegg til EØS-
avtalen.

Disse beslutninger trådte dermed i kraft 1. juli 1994.

2. EØS-komiteen mottok 28. juni 1994 den siste nødvendige
meddelelsen i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1
for følgende beslutninger:

- EØS-komiteens beslutning nr. 4/94 av 8. februar 1994
om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om
samarbeid innen statistikk, og

- EØS-komiteens beslutning nr. 5/94 av 8. februar 1994
om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg
VII.

Disse beslutninger trer dermed i kraft 1. august 1994.

EØS-komiteens president

H. Hafstein
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94/EØS/24/02

EFTA-ORGANER
EFTA-DOMSTOLEN

Domstolens sammensetning og
andre opplysninger i forbindelse med Domstolen

1. Domstolens sammensetning

I et formelt møte 4. januar 1994 har Bjørn Haug, Thór
Vilhjálmsson, Kurt Herndl, Sven Norberg og Leif Sevón,
utnevnt som dommere ved EFTA-domstolen ved en
beslutning truffet av EFTA-statenes regjeringer 16. juni
1993, avlagt ed i samsvar med protokoll 5 artikkel 2 i avtalen
mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåknings-
organ og en domstol (overvåknings- og domstolsavtalen).

I samsvar med artikkel 30, justert ved protokollen om
justering av overvåknings- og domstolsavtalen, og  protokoll
5 artikkel 3 i overvåknings- og domstolsavtalen er Thór
Vilhjálmsson og Kurt Herndl ved loddtrekning utpekt som
de av domstolens dommere som skal fratre etter utløpet av
den første treårsperiode.

2. Valg av Domstolens president

Dommerne valgte 4. januar 1994 Leif Sevón som
Domstolens president i henhold til overvåknings- og
domstolsavtalens artikkel 30.

3. Utnevnelse av justissekretæren

I et formelt møte 4. januar 1994 har Karin Hökborg, utnevnt
som EFTA-domstolens justissekretær i henhold til
overvåknings- og domstolsvtalens protokoll 5 artikkel 9,
avlagt ed som fastsatt i avtalens protokoll 5 artikkel 10.

4. Utnevnelse av den assisterende justissekretær

EFTA-domstolen har utnevnt Heikki Kanninen som
assisterende justissekretær i henhold til artikkel 11 i EFTA-
domstolens rettergangsordning.
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94/EØS/24/03

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Kommisjonskunngjøring i henhold til
artikkel 5 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 3975/87 om en avtale mellom

SAS og Icelandair

I sak nr. IV/34.761 SAS-Icelandair er det i EFT nr. C 201 av 23.7.1994 offentliggjort en kunngjøring i
samsvar med artikkel 5 nr. 2 i rådsforordning (EØF) nr. 3975/87(1), med gjengivelse av hovedinnholdet
i en anmodning om unntak i henhold til EF-traktatens artikkel 85 nr. 3 for en avtale mellom SAS og
Icelandair. Avtalen omhandler samarbeid på følgende områder: interlining (billettsamarbeid), prorating
(fordeling av billettprisen mellom de deltakende flyselskaper), bonusprogram for faste kunder,
bakketjeneste, felles markedsføring på visse områder, deling av lokaler. Den åpner også for samarbeid
på rutene København - Reykjavik og København - Hamburg.

I tillegg til en vurdering etter EF-traktatens artikkel 85 vil Kommisjonen også vurdere samarbeidet etter
EØS-avtalens artikkel 53.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å oversende sine merknader innen tretti dager etter at
kunngjøringen ble offentliggjort i EF-Tidende, med referanse IV/34.761, til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate D, Unit 3
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Kommisjonsmelding om ytelse av finansiell støtte til 183
prosjekter til fremme av energiteknologi

THERMIE-PROGRAMMET

Kommisjonen har nylig gjort følgende vedtak:

- et beløp på 147 096 389 ECU er tildelt under THERMIE-programmet i form av finansiell støtte til
183 prosjekter til fremme av energiteknologi (vedlegg I)

- det er opprettet en reserveliste over 57 alternative prosjekter (vedlegg II)

Kopier av vedlegg I og II kan fås tilsendt ved (skriftlig) henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Energy
THERMIE 94
Rue de la Loi 200, TERV 1/1
B-1049 Brussels
Faksnr.: +32 2 295 05 77

94/EØS/24/04

(1) EFT nr. L 374 av 31.12.1987, s. 1.
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Kommisjonsmelding som inngår i gjennomføringen
av direktiv 89/106/EØF om byggevarer,

endret ved rådsdirektiv 93/68/EØF

Kommisjonsmelding som inngår i gjennomføringen av direktiv 89/106/EØF(1) om byggevarer, endret
ved rådsdirektiv 93/68/EEC(2), ble offentliggjort i EFT nr. C 206 av 26.7.1994. Kommisjonen
offentliggjorde til orientering navnene på de organer som har myndighet til å utstede europeiske tekniske
godkjenninger i Belgia, Danmark, Tyskland, Spania, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland,
Portugal og Storbritannia.

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Tyskland til støtte for Aluminium Gießerei
Villingen GmbH, statsstøttenr. N 549/93 - Tyskland (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent regionalinvesteringsstøtteordningen planlagt av Tyskland til fordel for TTR
Thyssen Rohstoff-Recycling GmbH med sikte på opprettelse av tilleggskapasitet til resirkulering av
skrap, statsstøttenr. N 14/93 - Tyskland (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent skipsbyggingsstøtten gitt av Tyskland til Indonesia, statsstøttenr. N 290/92
- Tyskland (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent skipsbyggingsstøtten gitt av Tyskland til Kina, statsstøttenr. N 18/94 -
Tyskland (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent skipsbyggingsstøtten gitt av Tyskland til Kamerun, statsstøttenr. N 354/92
- Tyskland (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtten gitt av Spania til de spanske spesialstålselskapene Aforasa og Pesa,
statsstøttenr. N 10/94 - Spania (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Nederland med sikte på justering av
fiskekapasiteten for 1994, statsstøttenr. N 202/94 - Nederland (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Spania for støtte til fiskeindustrien, statsstøttenr.
N 281/94 - Spania (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en investeringsstøtteordning for bondegårdsturisme i delstaten Saxen, som
innebærer støtte til lokale myndigheter og privatpersoner i visse landdistrikter i Saxen, statsstøttenr. N
751/93 - Tyskland (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en endret tilskuddsordning til dekning av eksportkredittkostnader i Nederland,
statsstøttenr. N 52/94 - Nederland (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Frankrike for å stimulere foretak til å søke hjelp
fra eksterne rådgivere med sikte på å bedre sine resultater, statsstøttenr. N 89/94 - Frankrike (se EFT nr.
C 201 av 23.7.1994 for nærmere opplysninger).

94/EØS/24/05

94/EØS/24/06

(1) EFT nr. L 40 av 22.3.1989, s. 12.

(2) EFT nr. L 330 av 4.8.1993, s. 1.
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Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Tyskland med sikte på egenkapitalfinansiering
for små og mellomstore bedrifter, statsstøttenr. N 110/94 - Tyskland (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent en dansk garantiordning for venture-selskaper som skaffer egenkapital til
innovative små og mellomstore bedrifter, statsstøttenr. N 178/94 - Danmark (se EFT nr. C 201 av
23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtten planlagt av Spania for samvirkelag og aksjeselskaper i Catalonia,
statsstøttenr. N 194/94 - Spania (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Spania med sikte på å fremme utviklingen og
øke handelen i Andalusia, statsstøttenr. N 196/94 - Spania (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Spania for virksomhet med sikte på opprettelse
av arbeidsplasser, statsstøttenr. N 197, 198 and 199/94 - Spania (se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent visse endringer i en dansk ordning der det innføres en særskilt flat inntektsskatt
for vitenskapsmenn og personer i ledende stillinger som bor i utlandet, statsstøttenr. N 307/94 - Danmark
(se EFT nr. C 201 av 23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent regionalstøtten som Det forente kongerike har til hensikt å gi Jaguar Cars
Limited til støtte for et investeringsprosjekt, statsstøttenr. N 81/94, Det forente kongerike (se EFT nr. C
201 av 23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Statsstøtte
Nr. C 22/94 (N 53/94)

Belgia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten Belgia har til hensikt å gi B.V.B.A. D.S. Profil for å dekke deler av kostnadene ved å investere i
et nytt anlegg for produksjon av polyesterstapelfiber og senere bearbeiding til vatt (se EFT nr. C 201 av
23.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette EØS-statene og interesserte parter, slik at de kan sende sine merknader
til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort, til:

Commission of the European Communities
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Merknadene vil bli oversendt Belgia.

94/EØS/24/07
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Statsstøtte
Nr. C 4/94 (ex NN 103/93)

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten innført av Tyskland med sikte på fortsatt finansiering av omstruktureringen av Leuna AG (se
EFT nr. C 206 av 26.7.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette EØS-statene og interesserte parter, slik at de kan sende sine merknader
til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort, til:

Commission of the European Communities
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Merknadene vil bli oversendt Tyskland.

Statsstøtte
Nr. C 19/94 (ex NN 127/94)

Frankrike

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten gitt av Frankrike til Cellulose du Rhône et de l’Aquitaine (CDRA) (se EFT nr. C 206 av 26.7.1994
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette EØS-statene og interesserte parter, slik at de kan sende sine merknader
til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort, til:

Commission of the European Communities
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Merknadene vil bli oversendt Frankrike.

94/EØS/24/09

94/EØS/24/08
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Forhåndsmelding om en sammenslutning

(Sak nr. IV/M.480 - Sanofi/Kodak)

1. Kommisjonen mottok 13.7.1994 melding om en planlagt sammenslutning i henhold til artikkel 4
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), der Sanofi, som kontrolleres av Elf Aquitaine, overtar
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Sanofi Winthrop,
som for tiden kontrolleres av Sanofi og Kodak i fellesskap, ved erverv av aktiva.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- Sanofi: legemidler, næringsmidler, parfyme og kosmetikk

- Sanofi Winthrop: legemidler underlagt resept.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte sammenslutningen 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
sammenslutningen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter denne offentliggjøring i EF-Tidende
(EFT nr. C 200 av 22.7.1994). Merknadene kan sendes Kommisjonen per faks (faksnr. 32 2 296 43 01)
eller med post, med referanse IV/M.480 - Sanofi/Kodak, til følgende adresse:

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

94/EØS/24/10

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

(Sak nr. IV/M.471 - Delhaize/PG)

1. Kommisjonen mottok 18.7.1994 melding om en planlagt sammenslutning i henhold til artikkel 4
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), der foretaket Delhaize “The Lion” BV, som kontrolleres av
Delhaize “Le Lion” SA, overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
b) over hele PG-gruppen ved erverv av eierandeler.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- for Delhaize: distribusjon av matvarer og andre dagligvarer

- for PG-gruppen: distribusjon av matvarer og andre dagligvarer.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte sammenslutningen 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
sammenslutningen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter denne offentliggjøring i EF-Tidende
(EFT nr. C 201 av 23.7.1994). Merknadene kan sendes Kommisjonen per faks (faksnr. 32 2 296 43 01)
eller med post, med referanse IV/M.471 - Delhaize-PG, til følgende adresse:

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

94/EØS/24/11

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 4.7 til 8.7.1994

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kode Katalognr. Tittel

94/EØS/24/12

4.7.1994 4.7.1994 43

1.7.1994 4.7.1994 8

4.7.1994 4.7.1994 36

15.6.1994 7.7.1994 21

6.7.1994 7.7.1994 50

6.7.1994 7.7.1994 64

15.6.1994 8.7.1994 43

8.7.1994 8.7.1994 40

7.7.1994 8.7.1994 10

7.7.1994 8.7.1994 5

7.7.1994 8.7.1994 5

7.7.1994 8.7.1994 6

7.7.1994 8.7.1994 5

6.7.1994 7.7.1994 44

COM(94) 109 CB-CO-94-118-EN-C

COM(94) 147 CB-CO-94-154-EN-C

COM(94) 275 CB-CO-94-292-EN-C

COM(94) 214 CB-CO-94-265-EN-C

COM(94) 280 CB-CO-94-295-EN-C

COM(94) 282 CB-CO-94-298-EN-C

COM(94) 680 CB-CO-94-731-EN-C

COM(94) 284 CB-CO-94-300-EN-C

COM(94) 289 CB-CO-94-306-EN-C

COM(94) 292 CB-CO-94-308-EN-C

COM(94) 293 CB-CO-94-309-EN-C

COM(94) 294 CB-CO-94-310-EN-C

COM(94) 295 CB-CO-94-311-EN-C

COM(94) 281 CB-CO-94-297-EN-C

Forslag til et rådsdirektiv om vurdering og
forvaltning av luftkvalitet

Endret forslag til et rådsdirektiv om særavgifter
på drivstoff av landbruksopprinnelse

Forslag til et rådsdirektiv om statistiske
oppgaver over gods- og passasjertransport til
sjøs

Forslag til en rådsforordning (EF, Euratom) om
vern av Fellesskapets finansielle interesser

Forslag til en rettsakt fra Rådet for Den
europeiske union om en konvensjon om vern
av Fellesskapenes finansielle interesser

Rapport fra Kommisjonen om lingua-
programmet

Aktivitetsrapport 1993

Rapport om bruken av sikkerhetstiltak i
Euratom 1991-1992

Forslag til et rådsdirektiv om økologisk
vannkvalitet

Endret forslag til et rådsdirektiv om minstekrav
til helse og sikkerhet med hensyn til
arbeidstakeres eksponering for risikoer
forbundet med fysiske agenser

Forslag til en rådsforordning (EF) om
opprettelse av arbeidsplasser og støtte til små
og meget små bedrifter i Maghreb-landende

Endret forslag til et rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EØF) nr. 2092/91 om
økologisk produksjonsmetode for land-
bruksprodukter og slik angivelse på land-
bruksprodukter og næringsmidler

Endret forslag til en rådsforordning (EF) om
forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell
eller tyreostatisk virkning og beta-agonister i
husdyrhold

Endret forslag til en rådsforordning (EF) om
tiltak for kontroll av visse stoffer og
restmengder av disse stoffene i levende dyr og
animalske produkter

Endret forslag til et rådsdirektiv om endring
og ajourføring av direktiv 64/432/EØF om
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og
svin innenfor Fellesskapet

Rapport fra Kommisjonen om Erasmus-
programmet

Årsrapport 1993

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

Vedtatt av
Kommi-
sjonen

Overs-
endt
Rådet

Antall
sider

( 1)
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COM(94) 230

COM(94) 238

COM(94) 239

COM(94) 203

COM(94) 228

COM(94) 252

Endret forslag til et rådsdirektiv om vern av arbeidstakeres helse
og sikkerhet mot farer forbundet med kjemiske agenser på
arbeidsplassen

Den europeiske union

Endret forslag til et rådsdirektiv om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods

Endret forslag til en rådsforordning (EF) om gjennomføring
av IMO-resolusjon A. 747(18) om gjennomføring av
tonnasjemåling av ballastrom i oljetankere med segregert bal-
last

Forslag til en rådsforordning (EF) om endring av forordning
(EØF) nr. 3928/92 om opprettelse av en prøveordning med
NAFO-observatører som gjelder for fiskefartøyer fra
Fellesskapet som opererer i området regulert av organisasjonen
for fiske i det nordvestlige Atlanterhav

Endret forslag til et rådsdirektiv om innføring av europeiske
komiteer eller rutiner i foretak av fellesskapsdimensjon og
foretaksgrupper av fellesskapsdimensjon med sikte på å
informere og rådspørre arbeidstakere

Endret forslag til et rådsdirektiv om endring av direktiv

91/628/EØF om beskyttelse av dyr under transport

EFT nr. C 191 av 4.7.1994

EFT nr. C 192 av 15.7.1994

EFT nr. C 192 av 15.7.1994

EFT nr. C 193 av 16.7.1994

EFT nr. C 199 av 21.7.1994

EFT nr. C 200 av 22.7.1994

94/EØS/24/13Liste over EØS-relevante
dokumenter offentliggjort av

Kommisjonen i De Europeiske Fellesskaps Tidende

Kode Tittel Offentliggjort i EFT
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Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

MPT 1407 - Ytelsesspesifikasjoner og kriterier for frekvens-
tildeling for privat fast radiolinjeutstyr og antenner som sender
i frekvensområdet 7.425 til 7.900 GHz

Utkast til teknisk forskrift om bestemmelser om fram-
gangsmåter og underlagsdokumenter ved utstedelse av
tillatelser til å starte og drive bakerier og brødutsalg og for
drift av ovner til steking av brød og kjeks, samt salg av brød
og tilberedning og pakking av brød, halvfabrikata og bakervarer
fra bakerier, meierier og ethvert annet utsalgssted som selger
matvarer og sukkervarer

Byggeforskrifter liste A og C, utgave januar 1994

Forskrifter av 1994 om drivstoff (sammensetning og innhold)

Teknisk forskrift om brannslokkingsapparater med gass-
blandinger om bord på skip

Britiske farmakopeer 1993, endring nr. 2

Teknisk forskrift om CO
2
-utstyr for brannvern i maskinrom i

skip med en lengde på mindre enn 24 meter og for brannvern i
små rom om bord på alle skip

Utkast til forskrift om å gjøre stardarden NF G 28-002 eller
tilsvarende standarder obligatoriske

Forskrift om bruk av applikatorer for plantevernmidler

Utkast til teknisk forskrift om greske monografier

Typegodkjenningsspesifikasjon BAPT 221 ZV 08 for
radiotelefoner i C-nettverket

Typegodkjenningsspesifikasjon BAPT 223 ZV 5 for
terminalutstyr for tilknytning til analoge svitsjede forbindelser
(med unntak av nødtelefoner og direkte telefonforbindelser) i
ISDN-telefonnettet i Deutsche Bundesposts telekomavdeling

94-0106-UK

94-0122-GR

94-0123-D

94-0124-UK

94-0125-DK

94-0126-UK

94-0127-DK

94-0129-F

94-0130-NL

94-0131-GR

94-0132-D

94-0133 D

 ( 4)

29.9.1994

31.8.1994

8.9.1994

31.8.1994

5.9.1994

(3)

5.9.1994

5.9.1994

19.9.1994

(3)

8.9.1994

2.9.1994

94/EØS/24/14Informasjonsrutine – 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).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

Kommisjonen vil gjøre 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 ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.
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UTLYSNING (ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE) AV
EKSPERTSTILLINGER I DG XIII

I. DG XIII (XIII/I)

J. Hamacher - Head of Personnel Unit
Rue de la Loi 200
B - 1049 Brussels
Tel.: +32 2 296 80 27
Teleks: 28177 (Comeu B)
Faks: +32 2 296 83 61

II. I generaldirektorat XIII vil det bli behov for midlertidig teknisk bistand på en rekke områder som
kommer inn under dets ansvarsområde.

Det er anslått et behov for 14 stillinger på følgende områder:

STILLINGER I DIREKTORAT C (Teknologisk utvikling i forbindelse med telematikkapplikasjoner
(nett og tjenester)

C-1 Samordning av telematikkprosjekter som innebærer applikasjoner innen informasjonsteknologi

C-2 Samordning av telematikkprosjekter som innebærer avanserte telekommunikasjons- og nettjenester

C-3 Strategisk planlegging og ny bruk av teleteknologi til fjernarbeid

C-4 Telematikkapplikasjoner (fjernarbeid og teletjenester) og prosjektstyring

C-5 Transeuropeiske telematikkapplikasjoner og prosjektstyring

C-6 Telekommunikasjonsnett og arkitekturer for fjernundervisning og prosjektstyring

C-7 Helsetjenestetelematikk og prosjektstyring

C-8 Telematikkapplikasjoner innen miljø samt prosjektstyring

C-9 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i forbindelse med jernbaner samt prosjektstyring

C-10 Telekommunikasjon for veitelematikk

C-11Undersøkelser innen lufttrafikkadministrasjon og prosjekter som særlig omhandler ATC-prosedyrer,
-metoder og internasjonale standarder

C-12 Undersøkelser innen lufttrafikkadministrasjon og prosjekter som særlig omhandler bruk av nye
begrepsløsninger og avansert teknologi for å øke kapasiteten

C-13 Undersøkelser innen lufttrafikkadministrasjon og prosjekter som særlig omhandler kommunikasjon
og overvåkning, særlig innen lufttransport

C-14 Undersøkelser innen lufttrafikkadministrasjon og prosjekter som særlig omhandler luft/bakke-,
bakke- og satellittkommunikasjon

94/EØS/24/15
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III. Arbeidsstedet er Kommisjonens lokaler i Brussel

IV.

V. Det kan søkes på én eller flere av stillingene

VI.

VII. Kontraktene vil i første omgang gjelde for ett år (220 arbeidsdager). Denne perioden kan etter
Kommisjonens ønske forlenges to ganger til opptil tre år (660 arbeidsdager).

VIII. Søknadene, som kan skrives på ett av de offisielle språk i EØS, sendes innen 22 dager etter
offentliggjøringen av denne utlysning til:

European Commission
DG XIII/I (BU24 4/13)
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

IX.

X.

XI.

XII. Denne utlysning er rettet til selvstendige næringsdrivende eller juridiske personer

XIII. Liste over de viktigste oppdragene som er utført i løpet av de siste tre år, med priser på og datoer
for tjenestene samt navnet på oppdragsgiverne, offentlige eller private:

Dersom tjenestene er ytt til offentlige oppdragsgivere, skal det framlegges bevis i form av attester
utstedt av eller kontrasignert av vedkommende myndighet,

dersom tjenestene er ytt til private kjøpere, skal kjøperen bekrefte at oppdraget er utført eller,
dersom ikke dette er mulig, skal tjenesteyteren erklære at oppdraget er utført.

En erklæring om tjenesteyterens gjennomsnittlige årlige arbeidsstyrke og størrelsen på den ad-
ministrative ledelse de siste tre år.

XIV. Anbudsinnbydelsen gjelder i tolv måneder fra anbudsfristens utløp

XV. Nærmere regler om vilkårene som vil bli benyttet ved vurdering av anbudene, vil bli oppgitt i den
formelle anbudsinnbydelsen

XVI.

XVII.

XVIII.
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