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EØS-ORGANER
PARLAMENTARIKERKOMITEEN FOR EØS

FORRETNINGSORDEN

for parlamentarikerkomiteen for EØS

vedtatt 24. januar 1994

94/EØS/35/01

Parlamentarikerkomiteen for EØS er opprettet på grunnlag av
artikkel 95 og protokoll 36 i avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde, samt på grunnlag av
Europaparlamentets resolusjon av 22. januar 1993 og
beslutningen i komiteen for medlemmer av EFTA-statenes
nasjonalforsamlinger av 24. januar 1994.

Regel 1
Parlamentarikerkomiteen for EØS skal ha 66 medlemmer. Et likt
antall medlemmer av parlamentarikerkomiteen for EØS skal
utpekes av henholdsvis Europaparlamentet og EFTA-statenes
nasjonalforsamlinger. Komiteens medlemmer kan ta sete i
samsvar med sin politiske tilhørighet.

Regel 2
Medlemmene av parlamentarikerkomiteen for EØS skal utpekes
for en tilsvarende periode som for Europaparlamentet og EFTA-
statenes nasjonalforsamlinger.

Regel 3
Parlamentarikerkomiteen for EØS skal velge en president og en
visepresident blant sine medlemmer. Vervet som komiteens presi-
dent skal alternere mellom et medlem utpekt av
Europaparlamentet og et medlem utpekt av nasjonalforsamlingen
i en EFTA-stat for ett år om gangen.

Regel 4
Styret for parlamentarikerkomiteen for EØS skal bestå av lederen
for delegasjonen fra Europaparlamentet, lederen for delegasjonen
fra EFTA-statenes nasjonalforsamlinger og tre nestledere fra hver
delegasjon.

Regel 5
Styret skal forberede, samordne og rettlede arbeidet i
parlamentarikerkomiteen for EØS. Det skal særlig utarbeide et
utkast til dagsorden for hver sesjon. Styret skal fastsette frister
for framlegging av utkast til resolusjoner og endringer, for å sikre
at utkastene blir oversatt og behørig drøftet i komiteen. Forslag
til resolusjoner må omhandle saker som omfattes av EØS-avtalen.

Regel 6
Parlamentarikerkomiteen for EØS skal holde en ordinær sesjon
to ganger i året, annen hver gang i Fellesskapet og i en EFTA-
stat.

Ekstraordinære sesjoner i parlamentarikerkomiteen for EØS skal
sammenkalles av styret av eget tiltak eller etter skriftlig
anmodning fra minst en tredel av parlamentarikerkomiteens
medlemmer.

Regel 7
En nasjonalforsamling i en EFTA-stat som ikke er part i EØS-
avtalen, kan få observatørstatus under sesjoner i
parlamentarikerkomiteen for EØS.

Regel 8
Sesjonene i parlamentarikerkomiteen for EØS skal være
offentlige, med mindre annet blir bestemt av komiteen.

Regel 9
Parlamentarikerkomiteen for EØS skal ha til oppgave å bidra,
gjennom dialog og drøftelser, til en bedre forståelse mellom
Fellesskapet og EFTA-statene på de områder som omfattes av
EØS-avtalen.

Regel 10
For å sikre demokratisk parlamentarisk kontroll, vil presidenten
for EØS-rådet og representantene for EØS-komiteen bli innbudt
til å delta aktivt i arbeidet i parlamentarikerkomiteen for EØS.
Styret kan innby envher annen person til å være til stede under
parlamentarikerkomiteens møter.

Alle EF-regler som får anvendelse på EØS, samt reglenes
gjennomføring, skal være gjenstand for gransking i
parlamentarikerkomiteen for EØS.

Regel 11
Parlamentarikerkomiteen for EØS vil gi uttrykk for sine
synspunkter i form av rapporter eller resolusjoner, etter hva som
er hensiktsmessig. Den skal særlig gjennomgå årsberetningen
fra EØS-komiteen, utferdiget i samsvar med EØS-avtalens
artikkel 94 nr. 4, om hvordan avtalen virker og utvikler seg.

Regel 12
Komiteen skal for en periode på ett år utpeke to rapportører blant
komiteens medlemmer, én blant medlemmene av
Europaparlamentet og én blant medlemmene av EFTA-statenes
nasjonalforsamlinger, som skal framlegge for komiteen utkast
til rapporter og resolusjoner om EØS-komiteens årsberetning.
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Slike utkast må framlegges for styret i god tid, for å sikre at de
blir oversatt og behørig drøftet i parlamentarikerkomiteen.

Regel 13
Komiteen kan utpeke medrapportører i bestemte saker. Den skal
etter forslag fra styret fastsette medrapportørenes mandat og
varigheten av deres oppgaver.

Regel 14
Rapporter og resolusjoner skal anses vedtatt dersom de støttes av
to tredeler av  de medlemmene som er til stede.

Vedtatte rapporter og resolusjoner skal oversendes til
Europaparlamentet og EFTA-statenes nasjonalforsamlinger samt
til EØS-rådet og EØS-komiteen for videre tiltak.

Regel 15
Andre beslutninger enn dem som omfattes av regel 14, skal treffes
med simpelt flertall blant de medlemmene som er til stede.

Regel 16
Medlemmene av parlamentarikerkomiteen har rett til å framsette
muntlige og skriftlige spørsmål til representantene for EØS-rådet
og EØS-komiteen.

Regel 17
Under sesjoner i parlamentarikerkomiteen for EØS vil det være
tilgang til tolking til og fra alle offisielle språk i EF samt ethvert
annet språk som nasjonalforsamlingene i EFTA anmoder om.

Rettslige beslutninger som vedtas av parlamentarikerkomiteen
for EØS, skal offentliggjøres på de offisielle språk.

Regel 18
For hver sesjon i parlamentarikerkomiteen for EØS skal det
utarbeides en protokoll som skal godkjennes ved åpningen av
det påfølgende møtet.

Regel 19
Reiseutgifter og oppholdskostnader for komitémedlemmer og
tjenestemenn som bistår dem, skal betales av den
nasjonalforsamling som har utpekt dem.

Regel 20
Utgiftene til tolking og oversettelse skal dekkes av de respektive
nasjonalforsamlinger. Andre utgifter i forbindelse med
parlamentarikerkomiteens møter og virksomhet skal dekkes av
vertsorganet.

Regel 21
Sekretariatsoppgavene for parlamentarikerkomiteen for EØS skal
ivaretas av sekretariatet for Europaparlamentet og sektretariatet
for komiteen for medlemmer av EFTA-statenes nasjonal-
forsamlinger i fellesskap.

Regel 22
Parlamentarikerkomiteen for EØS skal vedta sin forretningsorden
med to tredels flertall blant komiteens medlemmer. Det samme
gjelder ved endring av denne forretningsorden.

Utferdiget i Brussel, 24. januar 1994.

Gary Titley
President
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94/EØS/35/02Rekommandasjoner

vedtatt på komiteens annet møte

i Helsinki 26. og 27. april 1994

Parlamentarikerkomiteen for EØS

I. De fire friheter

A. henstiller medlemsstatene i Den europeiske union og
EØS-/EFTA-statene om å gjennomføre EØS-avtalen
og tilleggspakken til EØS-avtalen etter den fastsatte
tidsplan,

B. henstiller EØS-komiteen om å utferdige en
interimrapport om hvordan EØS-avtalen virker og
utvikler seg,

C. oppfordrer EØS-rådet til å treffe beslutning på
grunnlag av artikkel 121 med hensyn til om den
regionale union mellom Liechtenstein og Sveits er
forenlig med forutsetningen om at EØS-avtalen skal
kunne virke tilfredsstillende,

Med hensyn til det frie varebytte

D. oppfordrer EØS-rådet til å revidere opprinnelses-
reglene på grunnlag av EØS-avtalens artikkel 9 bokstav
c), med sikte på å utarbeide all-europeiske
kumulasjonsregler for å lette og utvide handelsfor-
bindelsene mellom EU, EFTA og de sentral- og
østeuropeiske stater,

E. henstiller EØS-rådet om å harmonisere reglene om
uteforedling av tekstiler,

F. henstiller Europakommisjonen om å framlegge forslag
til formålstjenlige tiltak for å sikre ensartede, høye
miljøstandarder for motorvogner i alle EØS-stater fra
1. januar 1995,

G. anmoder EØS-komiteen om å opplyse om vedtaket
truffet nylig om å innføre minstepriser på importert
fisk, er omfattet av EØS-avtalen,

H. beklager nylige tiltak for å opprette hindringer for im-
port av fiskeri- og papirprodukter, og henstiller
Kommisjonen om å unngå slike hindringer i framtiden,

I. er positivt innstilt til anmodninger om unntak fra
bestemmelsene om den høyest tillatte lengde og vekt
på kjøretøyer som brukes innenlands hovedsakelig til
skogsbruksformål,

J. uttrykker bekymring over blokaden av europeiske
grenser mellom det nordlige Hellas og Den tidligere
jugoslaviske republikk Makedonia, som skaper
forstyrrelser i det frie varebytte ikke bare med
tredjestater, men også innenfor EØS, og avventer med
interesse kjennelsen fra Europadomstolen,

Med hensyn til fri bevegelighet for personer

K. anser fri bevegelighet for arbeidstakere som en
avgjørende rettighet etter EØS-avtalen og henstiller
innstendig Europakommisjonen om å sikre umiddelbar
gjennomføring av artikkel 7 a i traktaten om Den
europeiske union (fri bevegelighet for personer),

L. understreker nødvendigheten av en effektiv
gjennomføring av en framgangsmåte for samordning
av nasjonale trygdeordninger,

M. understreker nødvendigheten av en effektiv
gjennomføring av en ordning for gjensidig god-
kjenning av diplomer, og henstiller EØS-komiteen om
å behandle dette spørsmålet som en hastesak,

N. henstiller om at det treffes tiltak for å lette adgangen
til universiteter i EØS ved å sørge for at studenter fra
andre EØS-stater ikke kan pålegges høyere
undervisningkostnader og -avgifter enn borgere i
vedkommende stat,

O. oppfordrer de berørte myndigheter til å treffe tiltak
for å fremme den frie bevegelighet for personer ved å
liberalisere passkontrollen ved grensene for borgere i
EØS-statene,

Med hensyn til fri bevegelighet for kapital

P. oppfordrer Europakommisjonen til å framlegge forslag
til tiltak for å sikre effektive kapitaltransaksjoner og
betalinger over grensene.

II. Konkurransepolitikk

A. understreker at det må legges stor vekt på anvendelsen
av reglene om lojal konkurranse innenfor det
territorium som omfattes av EØS-avtalen, og på en
snarlig gjennomføring med hensyn til å harmonisere
den praksis som følges på konkurranseområdet som
fastsatt i avtalen,

B. gjør økonomiske og politiske myndigheter i EØS-
statene oppmerksom på nødvendigheten av å endre
visse rutiner. Meldeplikten i forbindelse med
statsstøtteprosjekter må etterkommes,

C. understreker overfor myndighetene i Den europeiske
union betydningen av den innsats som kreves av
EFTA-statene. Denne innsats vil sikre at EØS-avtalen
virker tilfredsstillende og en eventuell innlemmelse av
visse EFTA-stater i Den europeiske union innen
rimelig tid,
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D. framhever nødvendigheten av at både Europa-
kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan sørger for
en ensartet anvendelse av konkurransereglene for å
unngå veksling mellom instanser,

E. gleder seg over hvor raskt EFTAs overvåkningsorgan
har kommet i gang med sin virksomhet etter at EØS-
avtalen ble ratifisert, og understreker betydningen av
en nær samordning mellom virksomheten i EFTAs
overvåkningsorgan og i Europakommisjonen,

F. en tilfredsstillende gjennomføring og anvendelse av
konkurransereglene i EØS avhenger i stor grad av
nivået og kvaliteten på de opplysninger som gis
markedsdeltakerne,

G. oppfordrer derfor EFTAs overvåkningsorgan og
Europakommisjonen til å sørge for en opplysnings-
kampanje, særlig for små og mellomstore bedrifter, som
tar opp praktiske spørsmål med hensyn til anvendt
konkurranserett innenfor EØS, statsstøtte og offentlige
innkjøp. Håndboken vil kunne brukes av markedsdelta-
kerne for å oppnå innsyn,

H. oppfordrer EFTAs overvåkningsorgan til å utarbeide
en oversikt over sektoravgrensede og regionale
støtteordninger som anvendes i EØS-/EFTA-statene,
og til å framlegge denne oversikten for parlamentari-
kerkomiteen for EØS,

I. ber EFTAs overvåkningsorgan og Europakommisjonen
undersøke konkurranseforholdene i visse følsomme
næringsgrener som telekommunikasjoner, luft-trans-
port, skipsbygging, rentenivået i privat bankvirksom-
het, utsalgspriser på motorvogner og lakseoppdrett, og
granske anvendelsen av konkurransereglene på området
offentlige innkjøp. Resultatet av disse undersøkelsene
bør gjøres tilgjengelig for parlamentarikerkomiteen for
EØS,

J. er av den mening at konkurransereglene i EØS ikke
bør tolkes på en måte som setter målene med de
nordiske lands alkoholpolitikk med hensyn til vern av
folkehelsen i fare,

K. henstiller innstendig EØS-rådet om å søke å finne en
løsning på de problemer med hensyn til doms-
myndighet som har hindret behandlingen av en klage
angående støtte til lakseoppdrett.

III. Generell politikk og tiltak på tilstøtende områder

A. gleder seg over at alle parter i arbeidslivet for alle parter
i EØS-avtalen deltar fullt ut i dialogen om sosiale
spørsmål,

B. uttrykker et sterkt håp om at egnede bestemmelser om
EØS-/EFTA-statenes deltakelse snart vil gjøre det
mulig for dem å delta fullt ut i EU-programmene for

eldre og funksjonshemmede (HELIUS II) samt i
virksomheten i Dublin Foundation,

C. oppmuntrer partene i arbeidslivet på europeisk plan
til å spille en konstruktiv rolle i kampen mot
arbeidsløshet og i å fremme et arbeidsintensivt
vekstmønster,

D. framhever betydningen av å utvikle og fremme like
muligheter for kvinner og menn i sysselsettings- og
arbeidsmarkedspolitikken samt innen utdanning og
opplæring, forskning og utvikling,

E. støtter en formalisering av samarbeidet mellom EFTAs
rådgivende komité for forbrukerspørsmål og EUs
rådgivende komité for forbrukerspørsmål innenfor
rammen av EØS-avtalen,

F. oppfordrer Europakommisjonen og EFTAs faste
komité til i fellesskap å utarbeide en grønnbok om
europeisk forbrukervern med sikte på å vurdere de
nødvendige elementer i framtidige EØS-regler på dette
området,

G. støtter prinsippet om og innføringen av en CO2-/
energiskatt, og forventer at et bredt samarbeid vil ta
form innenfor EØS som en oppfølging av EUs femte
tiltaksprogram for miljøet og i forbindelse med
politiske spørsmål vedrørende klimaendringer,

H. støtter EØS-/EFTA-statenes deltakelse i Det
europeiske miljøvernbyrås virksomhet,

I. framhever at målet med felles miljøtiltak innenfor EØS
bør være å nå et miljøvernnivå som sikrer en økologisk
bærekraftig utvikling,

J. understreker betydningen av å utvide EØS-avtalen slik
at den kan omfattes av EUs fjerde rammeprogram for
forskning og utvikling,

K. håper at EØS-komiteen med det første vil treffe
beslutning om å utvide EØS-avtalen med hensyn til
små og mellomstore bedrifter, slik at EØS-/EFTA-
statene kan delta fullt ut i EU-programmet for å sikre
kontinuitet og en konsolidering av politikken for små
og mellomstore bedrifter,

L. støtter innlemmelse av alle EFTA-/EØS-parter i
strategiske prosjekter i forbindelse med programmer
på det audiovisulle området og innen telekommuni-
kasjoner,

M. forventer at de nye EU-programmene for utdanning
vil bli vedtatt etter den fastsatte tidsplan for å gjøre
det mulig for EØS-/EFTA-statene å delta,

N. oppmuntrer EØS-/EFTA-statene til å delta fullt ut i
EUs handlingsplan for turisme.
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EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
særlig artikkel 17 og protokoll 1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr. 1 i
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde om
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet (rådsdirektiv 64/432/EØF, heretter kalt rettsakten
om storfe og svin), særlig artikkel 3 nr. 13,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, justert ved protokollen
om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, særlig artikkel 5 nr. 2
bokstav d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav e), og

ut fra følgende betraktninger:

Som Finland har fastslått i brev av 7. mars 1994, Sverige i brev
av 28. april 1994 og Norge i brev av 29. april 1994, anser disse
statene seg å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 13 i rettsakten om
storfe og svin.

Over 99,8 % av storfebesetningene i Finland, Norge og Sverige
er erklært offisielt fri for brucellose i henhold til artikkel 2 bokstav
e) i rettsakten om storfe og svin og anses å oppfylle vilkårene for
denne status for minst ti år.

Det er ikke registrert noe tilfelle av abort på grunn av
brucellosesmitte i Finland, Norge eller Sverige de siste tre år.

For å opprettholde denne status må det fastsettes kontrolltiltak
som sikrer at den virker som forutsatt, og som er tilpasset den

særlige helsetilstand hos storfebesetninger i Finland, Norge og
Sverige.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
EFTAs veterinærkomité, som bistår EFTAs overvåknings-
organ -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Som unntak fra vedlegg A punkt II avsnitt A nr. 1 bokstav
c) ii) i rettsakten om storfe og svin kan de EFTA-stater
eller regioner i EFTA-stater som er oppført i vedlegget til
dette vedtak, opprettholde storfebesetningers status som
offisielt fri for brucellose dersom følgende vilkår er oppfylt:

- ethvert dyr som mistenkes for å være angrepet av
brucellose, må meldes til vedkommende myndigheter
og gjennomgå offisielle undersøkelser for brucellose,
herunder minst to serologiske prøver som omfatter
komplementbindingsprøver, samt en mikrobiologisk
undersøkelse av passende prøver tatt i tilfelle av abort,

- i den periode mistanken består, dvs. inntil det er
oppnådd negative resultater på prøvene fastsatt i første
strekpunkt, skal statusen offisielt fri for brucellose
midlertidig oppheves for besetningen der dyret eller
dyrene under mistanke ble funnet.

2. Dette vedtak trer i kraft 1. juli 1994.

3. Dette vedtak er rettet til Finland, Norge og Sverige.

4. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 66/94/COL

av 27. juni 1994

om fastsettelse av kontrollmetoder med sikte på å opprettholde status som
offisielt fri for brucellose for storfebesetninger i visse EFTA-stater

94/EØS/35/03

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1994.

For EFTAs overvåkningsorgan

Pekka Säilä
Medlem av kollegiet
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VEDLEGG

Regioner som kan opprettholde sin status som offisielt fri for
brucellose i henhold til artikkel 3 nr. 13 i rettsakten om storfe og
svin

Finland: Alle regioner

Norge: Alle regioner

Sverige: Alle regioner

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 67/94/COL

av 27. juni 1994

om fastsettelse av kontrollmetoder med sikte på opprettholde status som
offisielt fri for tuberkulose for storfebesetninger i visse EFTA-stater

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig artikkel
17 og protokoll 1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr. 1 i
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde om
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet (rådsdirektiv 64/432/EØF, heretter kalt rettsakten om
storfe og svin), særlig artikkel 3 nr. 14,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, justert ved protokollen
om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av
et overvåkningsorgan og en domstol, særlig artikkel 5 nr. 2 bokstav
d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav e), og

ut fra følgende betraktninger:

Som Finland har fastslått i brev av 7. mars 1994, Sverige i brev av
28. april 1994 og Norge i brev av 29. april 1994, anser disse statene
seg å oppfylle kravene i artikkel 3 nr. 14 i rettsakten om storfe og
svin.

Over 99,9 % av storfebesetningene i Finland, Norge og Sverige er
erklært offisielt fri for tuberkulose som definert i artikkel 2 bokstav
d) i rettsakten om storfe og svin, og anses å oppfylle vilkårene for
denne status for minst ti år.

Hvert år i løpet av minst de siste seks år er forekomst av bovin
tuberkulose ikke påvist i mer enn én besetning av 10 000 i
Finland, Norge og Sverige.

Alt storfe som slaktes i Finland, Norge og Sverige, unntatt dyr
som slaktes i driftsenheten for konsum i driftsenheten, blir
undersøkt post mortem av en offentlig veterinær.

For å opprettholde denne status må det fastsettes kontrolltiltak
som sikrer at den virker som forutsatt, og som er tilpasset den
særlige helsetilstand hos storfebesetninger i Finland, Norge og
Sverige.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs overvåknings-
organ -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Som unntak fra vedlegg A punkt I bokstav b) i rettsakten
om storfe og svin kan de EFTA-stater eller regioner i
EFTA-stater som er oppført i vedlegget til dette vedtak,
opprettholde storfebesetningers status som offisielt fri for
tuberkulose dersom følgende vilkår er oppfylt:

1.1. Det skal opprettes en identifikasjonsordning som gjør
det mulig å finne tilbake til opprinnelses- og
transittbesetningen for hvert enkelt dyr.

1.2. Alle dyr som slaktes, unntatt dyr som slaktes i
driftsenheten for konsum i driftsenheten, skal
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gjennomgå en undersøkelse post mortem foretatt av
en offentlig veterinær.

1.3. Ethvert tilfelle der det er mistanke om tuberkulose i et
levende eller dødt/slaktet dyr, skal meldes til
vedkommende myndigheter.

1.4. For hvert tilfelle der det foreligger mistanke, skal
vedkommende myndigheter foreta de nødvendige
undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte mistanken,
blant annet ved å finne tilbake til opprinnelses- og
transittbesetningen. Dersom det ved undersøkelse post
mortem eller ved slakting oppdages lesjoner som gir
grunn til mistanke om turberkulose, skal
vedkommende myndigheter sørge for at lesjonene
undersøkes i et laboratorium.

1.5. Opprinnelses- og transittbesetningens status som
offisielt fri for tuberkulose skal midlertidig oppheves
inntil kliniske undersøkelser eller laboratorie-
undersøkelser har utelukket forekomst av bovin
tuberkulose.

1.6. Dersom mistanken om tuberkulose bekreftes, enten ved
tuberkulinprøver eller ved kliniske undersøkelser eller
laboratorieundersøkelser, skal opprinnelses- og
transittbesetningens status som offisielt fri for
tuberkulose tilbakekalles.

2. Statusen offisielt fri for tuberkulose skal holdes tilbake inntil

2.1. alle dyr som har vært ansett som angrepet, er fjernet
fra besetningen,

2.2. alle lokaler og redskaper er desinfisert, og

2.3. alle gjenværende dyr som er over seks uker gamle,
har reagert negativt på minst to offisielle intrakutane
tuberkulinprøver i samsvar med vedlegg B til rettsakten
om storfe og svin, der den første prøven er utført minst
seks måneder etter at det siste angrepne dyret er fjernet
fra besetningen, og den andre prøven minst seks
måneder etter den første prøven.

3. EFTAs overvåkningsorgan skal hvert år underrettes om
antallet besetninger som er smittet; med en smittet besetning
menes en opprinnelses- eller transittbesetning der det har
vært påvist et dyr som reagerer positivt på forekomst av
Mycobacterium bovis. EFTAs overvåkningsorgan kan,
dersom det er hensiktsmessig på grunnlag av disse
opplysninger, gjøre vedtak i samsvar med artikkel 3 nr. 14
annet strekpunkt i rettsakten om storfe og svin.

4. Dette vedtak trer i kraft 1. juli 1994.

5. Dette vedtak er rettet til Finland, Norge og Sverige.

6. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

VEDLEGG

Regioner som kan opprettholde sin status som offisielt fri for
tuberkulose I henhold til artikkel 3 nr. 14 i rettsakten om storfe
og svin

Finland: Alle regioner

Norge: Alle regioner

Sverige: Alle regioner

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1994.

For EFTAs overvåkningsorgan

Pekka Säilä
Medlem av kollegiet
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 00VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 68/94/COL

av 27. juni 1994

om endring av vedlegg I til EFTAs overvåkningsorgans vedtak 48/94/COL av 8. juni 1994 om
tilleggsgarantier med hensyn til smittsom gastroenteritt for svin som skal sendes til EFTA-

stater eller regioner i EFTA-stater som er fri for sykdommen

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig
artikkel 17 og protokoll 1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr. 1 i
avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde om
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet (rådsdirektiv 64/432/EØF, heretter kalt rettsakten
om storfe og svin), særlig artikkel 10,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, justert ved protokollen
om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av
et overvåkningsorgan og en domstol, særlig artikkel 5 nr. 2
bokstav d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav c), og

ut fra følgende betraktninger:

Som fastslått i brev av 3. januar 1994 anser Norge sitt territorium
å være fritt for smittsom gastroenteritt, og Norge har framlagt
dokumentasjon for EFTAs overvåkningsorgan i samsvar med
artikkel 10 nr. 1 i rettsakten om storfe og svin.

Det bør fastsettes visse tilleggsgarantier for å beskytte Norges
sykdomsstatus.

Norske myndigheter anvender regler som minst tilsvarer reglene
fastsatt i dette vedtak på innenlands forflytning av avlssvin og
svin til produksjon.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs overvåkningsorgan
-

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Vedlegg I til EFTAs overvåkningsorgans vedtak nr.
48/94/COL av 8. juni 1994 om tilleggsgarantier med hensyn
til smittsom gastroenteritt for svin som skal sendes til
EFTA-stater eller regioner i EFTA-stater som er fri for
sykdommen, erstattes med vedlegget til dette vedtak.

2. Dette vedtak trer i kraft 1. juli 1994.

3. Dette vedtak er rettet til EFTA-statene.

4. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

VEDLEGG

Regioner som er fri for smittsom gastroenteritt og som ikke tillater
vaksinasjon

Finland: Alle regioner

Norge: Alle regioner

94/EØS/35/05

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1994.

For EFTAs overvåkningsorgan

Pekka Säilä
Medlem av kollegiet

VEDLEGG I
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 70/94/COL

av 27. juni 1994

om Sveriges status med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk
virusseptikemi

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
særlig artikkel 17 og protokoll 1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr. 5 i
avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde om
krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter (rådsdirektiv 91/67/EØF, heretter kalt
rettsakten om akvakultur), særlig artikkel 5,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, justert ved protokollen
om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, særlig artikkel 5 nr. 2
bokstav d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav e), og

ut fra følgende betraktninger:

En EFTA-stat kan for én eller flere fastlands- og kystsoner oppnå
status som godkjent sone fri for visse fiske- og
bløtdyrsykdommer.

Ved brev av 14. desember 1993 og 3. mars 1994 har Sverige
framlagt de nødvendige begrunnelser for å gi sitt territorium sta-
tus som godkjent sone med hensyn til infeksiøs hematopoietisk
nekrose (IHN) og hemoragisk virusseptikemi (VHS), samt de
nasjonale regler som sikrer at vilkårene for å opprettholde denne
status, blir overholdt.

Sverige bør derfor innrømmes status som godkjent fastlands- og
kystsone med hensyn til IHN og VHS.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs overvåknings-
organ -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Sverige erklæres som godkjent fastlands- og kystsone for
fisk med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og
hemoragisk viursseptikemi.

2. Dette vedtak trer i kraft 1. juli 1994.

3. Dette vedtak er rettet til EFTA-statene.

4. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1994.

For EFTAs overvåkningsorgan

Pekka Säilä
Medlem av kollegiet
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 71/94/COL

av 27. juni 1994

om Norges status med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og hemoragisk
virusseptikemi

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig
artikkel 17 og protokoll 1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr. 5 i
avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde om
krav til dyrehelse ved omsetning av akvakulturdyr og
akvakulturprodukter (rådsdirektiv 91/67/EØF, heretter kalt
rettsakten om akvakultur), særlig artikkel 5,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, justert ved protokollen
om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av
et overvåkningsorgan og en domstol, særlig artikkel 5 nr. 2
bokstav d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav e), og

ut fra følgende betraktninger:

En EFTA-stat kan for én eller flere fastlands- og kystsoner oppnå
status som godkjent sone fri for visse fiske- og bløtdyrsykdommer.

Ved brev av 3. mai 1994 har Norge framlagt de nødvendige
begrunnelser for å gi sitt territorium status som godkjent sone
med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og
hemoragisk virusseptikemi (VHS), samt de nasjonale regler som
sikrer at vilkårene for å opprettholde denne status, blir overholdt.

Norge bør derfor innrømmes status som godkjent fastlands- og
kystsone med hensyn til IHN og VHS.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs overvåkningsorgan
-

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Norge erklæres som godkjent fastlands- og kystsone for
fisk med hensyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og
hemoragisk viursseptikemi.

2. Dette vedtak trer i kraft 1. juli 1994.

3. Dette vedtak er rettet til EFTA-statene.

4. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1994.

For EFTAs overvåkningsorgan

Pekka Säilä
Medlem av kollegiet
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 72/94/COL

av 27. juni 1994

om anerkjennelse av at visse EFTA-stater eller regioner i EFTA-stater overholder kravene
med hensyn til brucellose (B. melitensis), og om tildeling av status som offisielt fri for

sykdommen

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
særlig artikkel 17 og protokoll 1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr. 2 i
avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde om
krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor
Fellesskapet (rådsdirektiv 91/68/EØF, heretter kalt rettsakten om
sau og geit), særlig vedlegg A kapittel 1 avsnitt II,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, justert ved protokollen
om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, særlig artikkel 5 nr. 2
bokstav d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav e), og

ut fra følgende betraktninger:

Som fastslått i brev av 15. desember 1993 anser Sverige seg å
oppfylle kravene fastsatt i vedlegg A kapittel 1 avsnitt II nr. 1
bokstav b) i rettsakten om sau og geit.

I Sverige har brucellose (B. melitensis) vært en meldepliktig
sykdom i minst fem år. Det har ikke vært noe offisielt bekreftet
tilfelle av sykdommen på minst fem år, og vaksinasjon har vært
forbudt i minst tre år. Det bør derfor fastslås at Sverige oppfyller
vilkårene fastsatt i vedlegg A kapittel 1 avsnitt II nr. 1 bokstav
b) i rettsakten om san og geit.

Sverige forplikter seg dessuten til å overholde bestemmelsene
fastsatt i vedlegg A kapittel 1 avsnitt II nr. 2. Sverige bør derfor
tildeles status som offisielt fri for brucellose (B. melitensis).

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs overvåknings-
organ -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. De EFTA-stater eller regioner i EFTA-stater som er oppført
i vedlegget, oppfyller vilkårene fastsatt i vedlegg A kapittel
1 avsnitt II nr. 1 bokstav b) i rettsakten nevnt i vedlegg I
kapittel I nr. 2 i avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde om krav til dyrehelse ved handel med
sau og geit innenfor Fellesskapet (rådsdirektiv 91/68/EØF)
og anses som offisielt fri for brucellose (B. melitensis).

2. De EFTA-stater som er oppført i vedlegget, skal framlegge
årlige rapporter om overvåkning og funn med hensyn til
brucellose (B. melitensis). Rapporten skal framlegges for
EFTAs overvåkningsorgan senest 1. april det påfølgende
år.

3. Dette vedtak trer i kraft 1. juli 1994.

4. Dette vedtak er rettet til EFTA-statene.

5. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1994.

For EFTAs overvåkningsorgan

Pekka Säilä
Medlem av kollegiet

VEDLEGG

Regioner som anses som offisielt fri for brucellose (B. melitensis)

Sverige: Alle regioner
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 73/94/COL

av 27. juni 1994

om godkjenning av et program for utrydding av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Sverige og om
fastsettelse av tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe som skal

sendes til Sverige

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig
artikkel 17 og protokoll 1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr. 1 i
avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde om
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet (rådsdirektiv 64/432/EØF, heretter kalt rettsakten
om storfe og svin), særlig artikkel 9,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, justert ved protokollen
om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av
et overvåkningsorgan og en domstol, særlig artikkel 5 nr. 2
bokstav d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav c) og e), og

ut fra følgende betraktninger:

Som fastslått i brev av 20. desember 1993 og 10. mai 1994
gjennomfører Sverige et program for å utrydde infeksiøs bovin
rhinotrakeitt (IBR).

Programmet for utrydding av IBR oppfyller kriteriene fastsatt i
artikkel 9 i rettsakten om storfe og svin.

Det bør innføres visse tilleggsgarantier for å befeste den framgang
som allerede er gjort, og for å sikre at programmet fullføres på
tilfredsstillende måte.

Svenske myndigheter anvender regler som minst tilsvarer reglene
fastsatt i dette vedtak på innenlands forflytning av storfe.

Tilleggsgarantiene fastsatt i dette vedtak kan ikke kreves fra
EFTA-stater eller regioner i EFTA-stater som har en tilsvarende
eller høyere helsestatus med hensyn til IBR.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs overvåkningsorgan -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Sveriges program for utrydding av infeksiøs bovin
rhinotrakeitt (IBR) godkjennes fram til 30. juni 1997.

2. Storfe til avl og produksjon som kommer fra en EFTA-
stat eller en medlemsstat i EF og skal sendes til Sverige,
må oppfylle følgende vilkår:

2.1 Det må ifølge offisielle opplysninger ikke ha vært
registrert noe klinisk eller patologisk tegn på forekomst
av IBR i opprinnelsesbesetningen de siste tolv
måneder,

2.2 dyrene må ha vært holdt i isolasjon i lokaler godkjent
av vedkommende myndighet de siste 30 dager før
forflytning,

2.3 dyrene må ha gjennomgått en serologisk undersøkelse
for IBR på serum tatt ut minst 21 dager etter at de ble
satt i isolasjon, med negativt resultat. Alle dyr i
isolasjon må dessuten ha reagert negativt på denne
undersøkelsen,

2.4 dyrene må ikke være vaksinert mot IBR.

3. Storfe til slakting som kommer fra en EFTA-stat eller en
medlemsstat i EF og skal sendes til Sverige, må
transporteres direkte til mottakerslakteriet.

4. Helsesertifikatet fastsatt i vedlegg F til rettsakten om storfe
og svin må utfylles med følgende for storfe som sendes til
Sverige:

“storfe som oppfyller vilkårene i EFTAs
overvåkningsorgans vedtak 73/94/COL av 27. juni
1994 om godkjenning av et program for utrydding av
infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Sverige og om
fastsettelse av tilleggsgarantier med hensyn til
infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe som skal sendes
til Sverige”.

5. Sverige skal framlegge en årlig rapport om
utryddingsprogrammets framdrift. Rapporten skal
framlegges for EFTAs overvåkningsorgan senest 1. april
det påfølgende år.

6. Vilkårene fastsatt i nr. 2 til 4 får ikke anvendelse i tilfeller
der storfe bringes inn i Sverige fra en EFTA-stat eller en
del av en EFTA-stat som i henhold til artikkel 9 eller 10 i
rettsakten om storfe og svin er innrømmet tilleggsgarantier
tilsvarende dem som er fastsatt i dette vedtak.

94/EØS/35/09
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7. Dette vedtak trer i kraft 1. juli 1994.

8. Sverige skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å oppfylle vilkårene fastsatt i dette vedtak
innen 1. juli 1994.

9. Dette vedtak er rettet til EFTA-statene.

10. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1994.

For EFTAs overvåkningsorgan

Pekka Säilä
Medlem av kollegiet
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 00VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 74/94/COL

av 27. juni 1994

om tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe
som skal sendes til Norge

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig
artikkel 17 og protokoll 1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr. 1 i
avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde om
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet (rådsdirektiv 64/432/EØF, heretter kalt rettsakten
om storfe og svin), særlig artikkel 10,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, justert ved protokollen
om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av
et overvåkningsorgan og en domstol, særlig artikkel 5 nr. 2
bokstav d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav c), og

ut fra følgende betraktninger:

Som fastslått i brev av 4. januar 1994 anser Norge sitt territorium
å være fritt for infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR).

Norge har framlagt dokumentasjon for EFTAs overvåkningsorgan
i samsvar med artikkel 10 i rettsakten om storfe og svin.

Norske myndigheter anvender regler som minst tilsvarer reglene
fastsatt i dette vedtak på innenlands forflytning av storfe.

Norge har forpliktet seg til å overvåke situasjonen ved årlige
undersøkelser og til å framlegge en årlig rapport for EFTAs
overvåkningsorgan om funn som gjelder IBR.

Det bør fastsettes visse tilleggsgarantier for å beskytte Norges
sykdomsstatus.

Tilleggsgarantiene fastsatt i dette vedtak kan ikke kreves fra
EFTA-stater eller regioner i EFTA-stater som anses å være fri
for IBR.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs overvåkningsorgan -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Storfe til avl og produksjon som kommer fra en EFTA-
stat eller en medlemsstat i EF og skal sendes til Norge, må
oppfylle følgende vilkår:

1.1. Det må ifølge offisielle opplysninger ikke ha vært
registrert noe klinisk eller patologisk tegn på forekomst
av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR) i
opprinnelsesbesetningen de siste tolv måneder,

1.2. dyrene må ha vært holdt i isolasjon i lokaler godkjent
av vedkommende myndighet de siste 30 dager før
forflytning,

1.3. dyrene må ha gjennomgått en serologisk undersøkelse
for IBR på serum tatt ut minst 21 dager etter at de ble
satt i isolasjon, med negativt resultat. Alle dyr i
isolasjon må dessuten ha reagert negativt på denne
prøven,

1.4. dyrene må ikke være vaksinert mot IBR.

2. Storfe til slakting som kommer fra en EFTA-stat eller en
medlemsstat i EF og skal sendes til Norge, må transporteres
direkte til mottakerslakteriet.

3. Helsesertifikatet fastsatt i vedlegg F til rettsakten om storfe
og svin må utfylles med følgende for storfe som sendes til
Norge:

“storfe som oppfyller vilkårene i EFTAs
overvåkningsorgans vedtak 74/94/COL av 27. juni
1994 om tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs
bovin rhinotrakeitt for storfe som skal sendes til
Norge”.

4. Norge skal framlegge en årlig rapport om overvåkning og
funn som gjelder IBR. Rapporten skal framlegges for
EFTAs overvåkningsorgan senest 1. april det påfølgende
år.

5. Vilkårene fastsatt i nr. 1 til 3 får ikke anvendelse i tilfeller
der storfe bringes inn i Norge fra en EFTA-stat eller en del

94/EØS/35/10
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av en EFTA-stat som i henhold til artikkel 10 i rettsakten
om storfe og svin er innrømmet tilleggsgarantier tilsvarende
dem som er fastsatt i dette vedtak.

6. Dette vedtak trer i kraft 1. juli 1994.

7. Dette vedtak er rettet til EFTA-statene.

8. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1994.

For EFTAs overvåkningsorgan

Pekka Säilä
Medlem av kollegiet
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 75/94/COL

av 27. juni 1994

om godkjenning av et program for utrydding av pseudorabies i Sverige og om endring av
EFTAs overvåkningsorgans vedtak 31/94/COL av 29. april 1994 om tilleggsgarantier med

hensyn til pseudorabies for svin beregnet på EFTA-stater eller regioner i
EFTA-stater som er fri for sykdommen

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig
artikkel 17 og protokoll 1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr. 1 i
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde om
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet (rådsdirektiv 64/432/EØF, heretter kalt rettsakten
om storfe og svin), særlig artikkel 9 og 10,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, justert ved protokollen
om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av
et overvåkningsorgan og en domstol, særlig artikkel 5 nr. 2
bokstav d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav c) og e), og

ut fra følgende betraktninger:

Som fastslått i brev av 15. desember 1993 og 6. juni 1994
gjennomfører Sverige et program for å utrydde pseudorabies.

Programmet for utrydding av pseudorabies oppfyller vilkårene
fastsatt i artikkel 9 i rettsakten om storfe og svin.

Det bør innføres visse tilleggsgarantier for å befeste den framgang
som allerede er gjort i Sverige, og for å sikre at programmet
fullføres på tilfredsstillende måte.

Svenske myndigheter anvender regler som minst tilsvarer reglene
fastsatt i dette vedtak på innenlands forflytning av avlssvin og
svin til produksjon.

Som fastslått i brev av 3. januar 1994 og 1. juni 1994 anser Norge
sitt territorium å være fritt for pseudorabies, og Norge har framlagt
dokumentasjon for EFTAs overvåkningsorgan i samsvar med
artikkel 10 nr. 1 i rettsakten om storfe og svin.

Det bør fastsettes visse tilleggsgarantier for å beskytte Norges
sykdomsstatus.

Norske myndigheter anvender regler som minst tilsvarer reglene

fastsatt i dette vedtak på innenlands forflytning av avlssvin og
svin til produksjon.

Tilleggsgarantiene fastsatt i dette vedtak kan ikke kreves fra
EFTA-stater eller regioner i EFTA-stater som har en tilsvarende
eller høyere helsestatus med hensyn til pseudorabies.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs overvåknings-
organ -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Sveriges program for utrydding av pseudorabies
godkjennes fram til 30. juni 1997.

2. I EFTAs overvåkningsorgans vedtak 31/94/COL av 29.
april 1994 om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies
for svin beregnet på EFTA-stater eller regioner i EFTA-
stater som er fri for sykdommen, gjøres følgende endringer:

2.1. Nr. 5 skal lyde:

“5. Helsesertifikatet kalt modell III i vedlegg F til
rettsakten om storfe og svin må utfylles med
følgende for svin som er beregnet på en EFTA-
stat eller en region i en EFTA-stat oppført i
vedlegg I, og som kommer fra en EFTA-stat eller
en medlemsstat i EF eller en region i en av disse
statene:

“svin som oppfyller vilkårene i EFTAs
overvåkningsorgans vedtak 31/94/COL av 29.
april 1994 om pseudorabies, endret ved EFTAs
overvåkningsorgans vedtak 75/94/COL. Med
hensyn til avlssvin er det brukt en ELISA-prøve
med virus med alle antigener/en ELISA-prøve
for påvisning av gI-antistoffer (stryk det som
ikke passer)”.”

2.2. Nr. 6 skal lyde:

“6. Vilkårene fastsatt i nr. 1 til 5 får ikke anvendelse
i tilfeller der svin bringes inn i en EFTA-stat
eller en region i en EFTA-stat oppført i vedlegg
I avsnitt A, fra en EFTA-stat oppført i vedlegg I
avsnitt A.”

94/EØS/35/11
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VEDLEGG

A. Regioner som er fri for pseudorabies og som ikke tillater
vaksinasjon

Finland: Alle regioner

Norge: Alle regioner

B. Regioner som har et program for utrydding av pseudorabies
og som ikke tillater vaksinasjon

Sverige: Alle regioner

2.3. Nytt nr. 6a skal lyde:

“6a. Vilkårene fastsatt i nr. 1 til 5 får ikke anvendelse
i tilfeller der svin bringes inn i en EFTA-stat eller
en region i en EFTA-stat oppført i vedlegg I
avsnitt B, fra en EFTA-stat oppført i vedlegg I
avsnitt A eller B.”

2.4. Vedlegg I erstattes med vedlegget til dette vedtak.

3. Dette vedtak trer i kraft 1. juli 1994.

4. Dette vedtak er rettet til EFTA-statene.

5. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1994.

For EFTAs overvåkningsorgan

Pekka Säilä
Medlem av kollegiet

VEDLEGG I
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VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 76/94/COL

av 27. juni 1994

om godkjenning av et program for utrydding av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Østerrike og
om fastsettelse av tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe som

skal sendes til Østerrike

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig
artikkel 17 og protokoll 1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr. 1 i
avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområde om
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet (rådsdirektiv 64/432/EØF, heretter kalt rettsakten
om storfe og svin), særlig artikkel 9,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, justert ved protokollen
om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av
et overvåkningsorgan og en domstol, særlig artikkel 5 nr. 2
bokstav d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav c) og e), og

ut fra følgende betraktninger:

Som fastslått i brev av 29. desember 1993 gjennomfører Østerrike
et program for å utrydde infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR).

Programmet for utrydding av IBR oppfyller kriteriene fastsatt i
artikkel 9 i rettsakten om storfe og svin.

Det bør innføres visse tilleggsgarantier for å befeste den framgang
som allerede er gjort, og for å sikre at programmet fullføres på
tilfredsstillende måte.

Østerrikske myndigheter anvender regler som minst tilsvarer
reglene fastsatt i dette vedtak på innenlands forflytning av storfe.

Tilleggsgarantiene fastsatt i dette vedtak kan ikke kreves fra
EFTA-stater eller regioner i EFTA-stater som har en tilsvarende
eller høyere helsestatus med hensyn til IBR.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
EFTAs veterinærkomité som bistår EFTAs overvåkningsorgan -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Østerrikes program for utrydding av infeksiøs bovin
rhinotrakeitt (IBR) godkjennes fram til 30. juni 1997.

2. Storfe til avl og produksjon som kommer fra en EFTA-
stat eller en medlemsstat i EF og skal sendes til Østerrike,
må oppfylle følgende vilkår:

2.1 Det må ifølge offisielle opplysninger ikke ha vært
registrert noe klinisk eller patologisk tegn på forekomst
av IBR i opprinnelsesbesetningen de siste tolv
måneder,

2.2 dyrene må ha vært holdt i isolasjon i lokaler godkjent
av vedkommende myndighet de siste 30 dager før
forflytning,

2.3 dyrene må ha gjennomgått en serologisk undersøkelse
for IBR på serum tatt ut minst 21 dager etter at de ble
satt i isolasjon, med negativt resultat. Alle dyr i
isolasjon må dessuten ha reagert negativt på denne
undersøkelsen,

2.4 dyrene må ikke være vaksinert mot IBR.

3. Storfe til slakting som kommer fra en EFTA-stat eller en
medlemsstat i EF og skal sendes til Østerrike, må
transporteres direkte til mottakerslakteriet.

4. Helsesertifikatet fastsatt i vedlegg F til rettsakten om storfe
og svin må utfylles med følgende for storfe som sendes til
Østerrike:

“storfe som oppfyller vilkårene i EFTAs
overvåkningsorgans vedtak 76/94/COL av 27. juni
1994 om godkjenning av et program for utrydding av
infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Østerrike og om
fastsettelse av tilleggsgarantier med hensyn til
infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe som skal sendes
til Østerrike”.

5. Østerrike skal framlegge en årlig rapport om
utryddingsprogrammets framdrift. Rapporten skal
framlegges for EFTAs overvåkningsorgan senest 1. april
det påfølgende år.

6. Vilkårene fastsatt i nr. 2 til 4 får ikke anvendelse i tilfeller
der storfe bringes inn i Østerrike fra en EFTA-stat eller en
del av en EFTA-stat som i henhold til artikkel 9 eller 10 i
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rettsakten om storfe og svin er innrømmet tilleggsgarantier
tilsvarende dem som er fastsatt i dette vedtak.

7. Dette vedtak trer i kraft 1. juli 1994.

8. Østerrike skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å oppfylle vilkårene fastsatt i dette vedtak
innen 1. juli 1994.

9. Dette vedtak er rettet til EFTA-statene.

10. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

Utferdiget i Brussel, 27. juni 1994.

For EFTAs overvåkningsorgan

Pekka Säilä
Medlem av kollegiet
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 00Godkjenning av statsstøtte i henhold til EØS-avtalens
artikkel 61 og protokoll 3 artikkel 1 nr. 3

i overvåknings- og domstolsavtalen

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse

Dato for vedtaket: 27. juli 1994

EFTA-stat: Norge

Støttens nr.: 94-007

Tittel : Støtte til Norges Eksportråd

Formål: Finansiering av en del av driftsutgiftene i
Norges Eksportråd

Juridisk grunnlag: Stortingsproposisjon nr. 63 (1993-94)
(Ot.prp. nr. 63 (1993-94) Om lov om
opphevelse av lov av 23. mars 1956 om
avgift på eksport til fremme av Norges
eksportinteresser)

Budsjett: 1994: NOK 88 mill.

Varighet: 1. januar 1996

94/EØS/35/13
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Melding om et fellesforetak

(Sak nr. IV/C-2/35.213)

1. Kommisjonen mottok 5. september 1994 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 17/62(1)
om et foreslått fellesforetak mellom Saale Energie GmbH, Tyskland (et fellesforetak der aksjene
deles likt av PowerGen plc, Storbritannia, og NRG Energy Inc., USA) og VEBA Kraftwerke Ruhr
AG, Tyskland, i forbindelse med bygging og drift av et elektrisitetsverk drevet med brunkull i
Schkopau i den østlige delen av Tyskland.

I henhold til den meldte avtalen skal det dannes to enheter som eies i fellesskap av hovedforetakene:
For det første Kraftwerk Schkopau GbR, med ansvar for bygging og administrering av kraftverket,
og som skal kontrolleres av hovedforetakene i fellesskap. For det andre Kraftwerk Schkopau
Betriebsgesellschaft mbH, med ansvar for driften av kraftverket, og som skal kontrolleres av VEBA
Kraftwerke Ruhr AG alene.

Anleggets produksjonskapasitet på ca. 900 MW vil bli tildelt de to eierne (400 MW til Saale
Energie GmbH og resten, innbefattet damp, til VEBA Kraftwerke Ruhr AG), og hver av dem vil
selge energien i eget navn på selvstendig grunnlag og for egen regning.

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

3. 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 er offentliggjort i EFT nr. C
263 av 20.9.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 42 73) eller
med post, med referanse IV/C-2/35.213, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C
Office 2/82
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

94/EØS/35/14
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Vedtak nr. 153 av 7. oktober 1993 om
modellen for de blanketter som er nødvendige for anvendelsen

av rådsforordning
(EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 001, E 103 - E 127)

Kommisjonen har offentliggjort vedtak nr. 153 av 7. oktober 1993 om modellen for de blanketter som
er nødvendige for anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 001, E 103
- E 127 i EFT nr. L 244 av 19.9.1994. Den administrative kommisjon for vandrearbeideres trygdeordninger
har besluttet at blankettene E 001, E 103 - E 127 som er trykt i beslutning nr. 130, skal erstattes av
blankettene som er trykt som vedlegg til beslutning nr. 153. Disse blankettene vil bli offentliggjort i
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende når EØS-komiteen har gjort det nødvendige vedtak.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt sammenslutning

(Sak nr. IV/M.472 - Vesuvius/Wülfrath)

Kommisjonen vedtok 5.9.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte sammenslutning og å
erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1 ). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en
kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr. +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt sammenslutning

(Sak nr. IV/M.427 - Rhône-Poulenc/Caffaro)

Kommisjonen vedtok 17.6.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte sammenslutning og å
erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b)
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1 ). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en
kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr. +32 2 296 43 01

94/EØS/35/15
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Retningslinjer for undersøkelse
av statsstøtte til fiske og akvakultur

Kommisjonen har godkjent nye retningslinjer for undersøkelse av statsstøtte til fiske og akvakultur.
Retningslinjene erstatter dem som ble offentliggjort i 1992 (se EFT nr. C 260 av 17.9.1994 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 14. september 1994 om
endring av vedtak 94/462/EF om visse vernetiltak mot klassisk svinepest

i Tyskland og opphevelsesvedtak 94/178/EF

Kommisjonen har offentliggjort vedtak av 14. september 1994 om endring av vedtak 94/462/EF(1) om
visse vernetiltak mot klassisk svinepest i Tyskland og opphevelsesvedtak 94/178/EF(2) i EFT nr. L 240
av 15.9.1994. Ved dette vedtak endret Kommisjonen de nåværende vernetiltak og opphevet tidligere
vedtak 94/178/EF av 23. mars 1994. Vedtaket skal revideres før 20. november 1994, der det skal tas
hensyn til utviklingen i dyresykdomssituasjonen i Tyskland.

(1) EFT nr. L 189 av 23.7.1994, s. 89.

(2) EFT nr. L 83 av 26.3.1994, s. 54.

94/EØS/35/18

94/EØS/35/19



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.35/ 22.9.1994

 00

24

94/EØS/35/20Informasjonsrutine - 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.

Tittel

Utkast til endring av næringsmiddelforskriften
om aromastoffer og smaksstoffer

Utkast til unntaksforordning om stivelse i
smøreoster

MPT 1380 juli 1994 (versjon 1.6.6) Aktiverte
reléstasjoner til bruk i utvalgte frekvensbånd for
landbaserte mobiltjenester

Typegodkjenningsspesifikasjon BAPT 211 TV
19-067 - Typegodkjenningsspesifikasjon for
radiofjernskriverutstyr til de offentlige
kystradiosendingene i de perifere mellombølge-
og kortbølgeområdene

Typegodkjenningsspesifikasjon BAPT 222 ZV
- Typegodkjenningsspesifikasjon for releer på
“D”-radionett

Referanse(1)

94-0180-NL

94-0181-NL

94-0187-UK

94-0188-D

Stillstandsperioden

på tre måneder utløper(2)

31.10.1994

31.10.1994

1.12.1994

14.11.1994

28.10.199494-0189-D

(3) (4)

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 17.3.1989, s. 3 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4.5.1994, s. 8.

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4) Ingen stillstandperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.
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Forhåndsmelding om en sammenslutning

(Sak nr. IV/M.468 Siemens/Italtel)

1. Kommisjonen mottok 13.9.1994 melding om en planlagt sammenslutning i henhold til artikkel 4
i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), der foretaket STET - Società Finanziaria Telefonica - per
Azioni (“STET”), som tilhører gruppen Istituto per la Recostruzione Industriale S.p.A. (IRI), og
Siemens Aktiengesellschaft (“Siemens”) overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b), over et nyopprettet holdingselskap som utgjør et fellesforetak. Foretaket
vil overføre til fellesforetaket sine italienske datterforetak, Italtel - Società Italiana Telecomunicazioni
S.p.A. og Siemens Telecomunicazioni S.p.A., med sikte på utvikling, produksjon, salg og
servicevirksomhet på området offentlige og private telesystemer, teleutstyr og teletjenester.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- STET: telekommunikasjons- og databehandlingstjenester, industrivirksomhet innen
telekommunikasjon og anleggsteknikk, forlagsvirksomhet og markedsføring, forskning,

- Siemens: offentlige kommunikasjonsnett, nettsystemer og private kommunikasjonssystemer,
utstyr og tjenester i forbindelse med produksjon, overføring og fordeling av kraft,
medisinteknisk utstyr, transportsystemer, elektronikk, industri- og bygningssystemer, drivverk,
automatisering og automatiseringsutstyr.

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 at dette er offentliggjort i EFT nr. C
264 av 21.9.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.468-Siemens/Italtel, 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/35/21

(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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Melding om en avtale

(Sak nr. IV/35.056 - Groupement des Cartes Bancaires
“CB”/France Télécom)

1. Kommisjonen mottok 29.4.1994 melding om en avtale mellom Groupement des Cartes Bancaires
“CB” og France Télécom i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 17/62, der formålet er tilgang til
det offentlige telefonnett ved bruk av CB-kort, i tillegg til kortene som utstedes av France Télécom
(forhåndsbetalte kort og abonnementskort).

Rent teknisk gjelder denne avtalen de offentlige telefoner som er utstyrt med smart-kort-leser.

Avtalen mellom Groupement des Cartes Bancaires “CB” og France Télécom har ingen tilknytning
til tjenestene i forbindelse med CB-kort som et betalingsmiddel for France Télécoms offentlige
telefoner. Disse tjenestene knytter seg til avtaler som France Télécom fritt kan inngå med én eller
flere medlemmer av gruppen innenfor rammen av interbankreglene gruppen har utarbeidet.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:
- Groupement des Cartes Bancaires “CB”: en gruppe finansieringsinstitusjoner eller utstedere

av CB-kredittkort,
- France Télécom: det franske statlige televerk.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at meldingen kan komme inn under
virkeområdet for forordning 17/62.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til dette prosjektet.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C
264 av 21.9.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks eller med post, med referanse IV/
35.056- Groupement des Cartes Bancaires/France Télécom, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Direction B
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
(faksnr. +32 2 296 27 22)

94/EØS/35/22
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Forhåndsmelding om en sammenslutning

(Sak nr. IV/M.477 Mercedes-Benz AG/Kässbohrer)

1. Kommisjonen mottok 13.9.1994 melding om en planlagt sammenslutning i henhold til artikkel 4 i
rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), der Mercedes-Benz AG (“Mercedes-Benz), som kontrolleres
av Daimler-Benz AG (“Daimler-Benz”) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel
3 nr. 1 bokstav b), over Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH, Ulm (“Kässbohrer”) ved kjøp av
selskapets aksjer.

Transaksjonen gjelder bare Kässbohrers bussvirksomhet. Kässbohrers øvrige virksomheter vil bli
solgt til tredjemann.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- Mercedes-Benz: biler, lastebiler, busser, deler til kjøretøyer

- Daimler-Benz: biler, lastebiler, busser, deler til kjøretøyer (alle gjennom Mercedes-Benz),
luftfartøyer, togsystemer, finansielle tjenester og datatjenester

- Kässbohrer: busser, andre spesialnyttekjøretøyer.

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
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 264
av 21.9.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.477- Mercedes-Benz AG/Kässbohrer, til følgende adresse:

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

(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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