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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

Tillegg til tegninger som nevnt i rådsdirektiv 71/316/EØF
av 26. juli 1971 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om felles
bestemmelser om både måleinstrumenter og metoder for metrologisk

kontroll

EØS-komiteen godkjente 28. september 1994 følgende tegninger som det vises til i vedlegg II nr. 3.2.1
i rådsdirektiv 71/316/EØF: A for Østerrike, FI for Finland, IS for Island, N for Norge og S for Sverige,
som fastsatt tilpasning b) til EØS-avtalens vedlegg II kapittel IX nr. 1 (rådsdirektiv 71/316/EØF).

94/EØS/46/01
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KOMMISJONEN

Melding fra Kommisjonen for De europeiske fellesskap
om ajourføring av meldingen fra 1986 om avtaler av mindre betydning

som ikke omfattes av EF-traktatens artikkel 85 nr. 1

Kommisjonen har til hensikt å ajourføre sin melding fra 1986 om avtaler av mindre betydning(1). Den
foreslår å øke fra 200 millioner ECU til 300 millioner ECU den omsetningsterskel som avgjør om
foretak kan omfattes av de fordeler som anvendelsen av denne meldingen gir.

Før Kommisjonen endrer ordlyden i meldingen, innbys alle interesserte parter til å sende sine merknader
innen 25. november 1994, til:

Commission of the European Communities
Directorate General of Competition
Unit IV/A/2 - C150 4/63
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Rådgivende kunngjøring

Kommisjonen har anmodet om at det utarbeides en rapport om pentaklorfenol (PCP), slik at den før
utgangen av 1994 kan vurdere om dette farlige stoffet samt preparater og produkter som inneholder
dette stoffet, kan totalforbys i hele Unionen.

Ved utarbeidelsen av rapporten vil Kommisjonens kontorer rådspørre sakkyndige i medlemsstatene og
i industrien og representanter for forbrukerverngrupper. På bakgrunn av samtlige opplysninger som
samles inn, vil de undersøke mulighetene for å erstatte PCP på de begrensede områder der stoffet fremdeles
er tillatt brukt, og der det fremdeles tillates at stoffet forekommer i produkter. (For gjeldende regler, se
rådsdirektiv 91/173/EØF, EFT nr. L 85 av 5.4.1991, s. 34).

Kontaktpersoner i Kommisjonen i denne forbindelse er Mrs Virginia Melgar (tlf. +32 2 295 83 23) og
Mr Paul Glynn (tlf. +32 2 295 01 83).

Kommisjonsvedtak av 9. november 1994 om endring av
kommisjonsvedtak 92/452/EØF om opprettelse av lister over grupper
for embryooppsamling som er godkjent i tredjestater for eksport til

Fellesskapet av embryoer fra storfe

Kommisjonen har i EFT nr. L 292 av 12.11.1994 kunngjort vedtak av 9. november 1994 om endring av
kommisjonsvedtak 92/452/EØF(1) om opprettelse av lister over grupper for embryooppsamling som er
godkjent i tredjestater for eksport til Fellesskapet av embryoer fra storfe. To embryooppsamlingsgrupper
skal tilføyes på den tidligere listen (se ovennevnte EFT for nærmere opplysninger).

94/EØS/46/02

(1) EFT nr. C 231 av 12.9.1986, s. 2.

(2) EFT nr. L 250 av 29.8.1992, s. 40.

94/EØS/46/04

EF-ORGANER

94/EØS/46/03
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(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

94/EØS/46/05

94/EØS/46/08

94/EØS/46/07

94/EØS/46/06

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.491 - General RE/Kölnische RE)

Kommisjonen vedtok 24.10.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(2). 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
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.508 - BHF/CCF (II))

Kommisjonen vedtok 28.10.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1 ). 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

Fellesskapsmarkedet for fast brensel i 1993 og utsiktene for 1994
(revidert utgave)

Kommisjonen har i EFT nr. C 320 av 17.11.1994 offentliggjort hovedinnholdet i rapporten
“Fellesskapsmarkedet for fast brensel i 1993 og utsiktene for 1994 (revidert utgave)”. Rapporten gir en
oversikt over situasjonen på fellesskapsmarkedet for fast brensel i 1993 og en prognose for hver av
medlemsstatene for 1994, basert på opplysninger innsendt til Kommisjonen i juni 1994. Et eksemplar
av den uavkortede rapporten kan fås tilsendt ved skriftlig henvendelse til: Commission of the European
Communities, Directorate-General for Energy (DG XVII-B), Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels.

Utkast til kommisjonsforordning (EF) av 19. oktober 1994
om endring av forordning nr. 2349/84/EØF om anvendelse av

traktatens artikkel 85 paragraf 3 på grupper av patentlisensavtaler

Kommisjonen har kunngjort utkast til forordning (EF) av 19. oktober 1994 om endring av forordning
nr. 2349/84/EØF om anvendelse av traktatens artikkel 85 paragraf 3 på grupper av patentlisensavtaler(2)
i EFT nr. C 313 av 10.11.1994. Gyldigheten av forordning nr. 2349/84/EØF forlenges med seks måneder
fram til 30.6.1995.

(2) EFT nr. L 219 av 16.8.1994, s. 15.  Rettelse i EFT nr. L 280 av 22.10.1994, s. 32.
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Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter. (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF.
(EFT nr. L 81 av 26.3.1988, s. 75).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

Stillstandsperioden

på tre måneder

utløper( 2)

TittelReferanse (1)

94-0230-F

94-0231-D

94-0232-D

94-0233-B

94-0234-B

94-0235-B

94-0236-B

94-0237-B

94-0238-B

94-0239-B

94-0240-B

Utkast til forskrift om endring av forskrift nr. 70-392 av 8.
mai 1970, som gjennomfører lov av 1. august 1905 om
hindring av bedrageri med hensyn til handel med bestrålet
gods som trolig vil bli benyttet i næringsmidler eller drikke
til dyr eller mennesker

Lisensforordning BAPT 222 ZV 103 for radioinstallasjoner
med lav effekt og med taleaktivert sender for særskilte
formål (baby monitoring system)

A. Tekniske bestemmelser for bruk av linjeformede, belagte
glasstak (utkast)
B. Forskrift om innføring av prøveeksemplarer, utgave av
juli 1994

Forskrift om teknisk typegodkjenning av hussentraler
beregnet på tilslutning til det offentlige svitsjede telefonnett
eller det offentlige EURO-ISDN i Belgia (BE-SP-001 1994-
utgave)

Forskrift om teknisk typegodkjenning av modemer for
talebånd beregnet på tilkopling til analoge
tilknytningspunkter i det offentlige telenettet (svitsjede
telenett og analoge leide samband) (BE-SP-100, utgave av
20. mai 1994)

Alminnelig teknisk forskrift om terminalutstyr beregnet på
tilkopling til et analogt abonnentgrensesnittkort i det
belgiske offentlige svitsjede telefonnett (BEP -SP-201,
utgave av 26.6.1994)

Forskrift om teknisk typegodkjenning av terminalutstyr
beregnet på tilslutning til analoge leide samband i det
belgiske offentlige telenett (BE-SP-202, utgave av 26. mai
1994)

Teknisk forskrift om godkjenning av omkoplere beregnet
på tilslutning til det belgiske offentlige svitsjede
telefonnettet (BE-SP-205, utgave av 10. mars 1994)

Teknisk forskrift om godkjenning av trådløse telefoner
beregnet på tilslutning til det belgiske offentlige svitsjede
telefonnettet (del tilsluttet det offentlige telefonnett) (BE-
SP-207, utgave av 30. mars 1994)

Teknisk forskrift om godkjenning av telefonapparater som
skal tilsluttes det belgiske offentlige svitsjede telefonnettet
(BE-SP-208, utgave av 5. mai 1994)

Teknisk forskrift om enkle firepolede plugger og adaptere
som skal brukes sammen med terminalutstyr beregnet på
tilkopling til analoge tilknytningspunkter i det offentlige
svitsjede telefonnettet (BE-SP-212, utgave av 20. mars
1994)

17.11.1994

21.11.1994

21.11.1994

25.11.1994

25.11.1994

25.11.1994

25.11.1994

25.11.1994

25.11.1994

25.11.1994

25.11.1994

(1)  År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.
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Stillstandsperioden

 på tre måneder

utløper( 2)

TittelReferanse (1)

Teknisk forskrift om kontakter til bruk i terminalutstyr som
skal tilsluttes det belgiske telenetts analoge leide samband
(BE-SP-222, utgave av 20. mars 1994)

Forordning i forbindelse med de tekniske forskrifter og
godkjenningsrutiner som gjelder for elektrifisering av
gjerder

Utkast til forskrift om endring av forskrift av 22. oktober
1980 som konsoliderer forskriftene om gassapparaters og
gassutstyrs samsvar med gjeldende franske standarder “når
de finnes inne i bolighus eller tilliggende bygninger”

Utkast til forskrift om gassforsyning til enkelte innretninger
inne i bolighus og tilliggende bygninger

Utkast til forskrift om endring av forskrift av 2. august 1977
om den tekniske forskrift og sikkerhetsforskrift som gjelder
for anlegg for brenngass og flytende hydrokarbon inne i
bolighus og tilliggende bygninger

Bygningsforskriftene av 1991 - utkast til offisielt dokument
L (lagring av brensel og energi) for 1995-utgaven

Bygningsforskriftene av 1991 - utkast til offisielt dokument
F (ventilasjon) for 1995-utgaven

Betegnelser i henhold til avsnitt 22.6 om en standard som
angir de tekniske krav til terminalutstyr beregnet på
tilslutning til det offentlige telenettet ved bruk av CCITT-
rekommandasjon G.703 grensesnitt med en bithastighet på
2048 kbit/s og med en 75 ohm ubalansert impedans

Utkast til endring for å unnta vitaminpreparater fra nærings-
og legemiddelloven

Rundskriv 01.058.03 om vinduer i motorvogner og særlig
gjennomsiktigheten i glasspaneler

Forskrift for handelsfartøyer (livredningsutstyr) (endring)
(1994)

Tekniske vilkår for levering av aske fra avfallsforbrenning
til bruk i veibygging - TL MVA - STB 94

WVO utkast til forskrift om disponering av spillvann fra
husholdninger

Ytterligere tekniske kontraktsvilkår og retningslinjer for
sammenføyninger i veidekker (ZTV -FUG-STB) del: sam-
menføyninger i veidekker av betong med sammentrykkbare
elastiske profiler

Utkast til forskrift om endring av forskrift av 21. november
1975 om fastsettelse av standarder for hjelmer for førere og
passasjerer av kjøretøyer

Unntak fra forskrift av 24. oktober 1984, endret ved
forskrift av 23. desember 1986 om gjennomføring av
standarder

Godkjenning av metoden for beregning av indeksen for den
systematiske utnyttelse av toleranser og av kvalitets-
indeksen for hver enkelt gjødselprodusents samlede
produksjon

Utkast til nærings- og legemiddelforskrift om leskedrikker
og nærings- og legemiddelforskrift om bruk av nærings-
middeltilsetninger i leskedrikker og saft

Offisiell tittel: Tekniske regler for heiskabelsystemer for
nødsituasjoner - TRA 106 -

94-0241-B

94-0242-F

94-0243-F

94-0244-F

94-0245-F

94-0246-UK

94-0247-UK

94-0248-UK

94-0249-NL

94-0250-B

94-0251-UK

94-0252-D

94-0253-NL

94-0254-D

94-0255-F

94-0256-F

94-0257-I

94-0258-NL

94-0259-D

(3) (4)

25.11.1994

21.11.1994

21.11.1994

21.11.1994

21.11.1994

25.11.1994

25.11.1994

25.11.1994

24.11.1994

28.11.1994

28.11.1994

28.11.1994

28.11.1994

28.11.1994

28.11.1994

28.11.1994

7.12.1994

2.12.1994

6.12.1994

(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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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, s. 3, og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994, s. 8.

(1) EFT nr. L 206 av 9.8.1994, s. 16.

Kommisjonsvedtak om annen endring av vedtak
94/514/EF av 8. august 1994 om visse beskyttelsestiltak med hensyn til

munn- og klovsyke i Hellas

Kommisjonen har i EFT nr. L 292 av 12.11.1994 kunngjort vedtak om annen endring av vedtak 94/514/
EF av 8. august 1994(1) om visse beskyttelsestiltak med hensyn til munn- og klovsyke i Hellas. Ved
dette vedtak endrer Kommisjonen de gjeldende beskyttelsestiltak.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.529 - GEC/VSEL)

1. Kommisjonen mottok 8.11.1994 melding om en planlagt foretakssammenslutning i henhold til
artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(2), der General Electric Company plc (GEC) overtar
kontroll over VSEL plc. Det forente kongerike har i samsvar med EF-traktatens artikkel 223 nr. 1
bokstav b) pålagt GEC ikke å gi melding om overtakelsen av den militære delen av VSELs
virksomhet.

2. De aktuelle foretakenes ikke-militære virksomhet omfatter:
- GEC: elektroniske systemer, kraftsystemer, telekommunikasjons- og informasjonsteknologi,

næringsmidler til forbruker, elektronisk metrologi, kontorutstyr og grafisk produksjon,
medisinsk utstyr, elektroniske komponenter og industrimaskiner

- VSEL: utforming, produksjon og vedlikehold av utstyr til olje- og gassindustrien, generell
metallproduksjon.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 320 av 17.11.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.529 - GEC/VSEL, til følgende adresse:

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

(2) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

94/EØS/46/11

94/EØS/46/10
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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Edsavleggelse av Domstolens nye medlemmer.

Valg av Domstolens president.

Vedtak i Domstolen på dens møte 10. oktober 1994
Utnevnelse av presidenter for kamrene. Kamrenes sammensetning. Utnevnelse av den første
generaladvokat.

Domstolens dom av 14. september 1994 i forente saker C-278/92, C-279/92 og C-280/92: Kongeriket
Spania mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte til offentlige foretak i tekstil- og
fottøybransjen - kapitaltilførsel).

Domstolens dom (femte kammer) av 15. september 1994 i sak C-293/93 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Arrondissementsrechtbank, Zutphen (Nederland)): Straffesak mot Ludomira Neeltje Barbara
Houtwipper (fritt varebytte - edelmetall - påbudt kontrollstempel).

Domstolens dom (femte kammer) av 15. september 1994 i sak C-318/93 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Bundesgerichtshof): Wolfgang Brenner, Peter Noller og Dean Witter Reynolds Inc.
(Brusselkonvensjonen - artikkel 13 og 14 - domsmyndighet over forbrukerkontrakter - kontrakter med
parter som ikke er bosatt i en stat som er avtalepart).

Domstolens dom (tredje kammer) av 15. september 1994 i sak C-452/93 P: Pedro Magdalena Fernández
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke - tjenestemenn - utenlandstillegg - mangel på fast
bosted i den medlemsstat der tjenestemannen er stasjonert).

Domstolens dom av 20. september 1994 i sak C-249/92: Kommisjonen for De europeiske fellesskap
mot Den italienske republikk (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - krav om
tillatelse til å innføre planter med opprinnelse i en annen medlemsstat).

Domstolens dom av 20. september 1994 i sak C-12/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Centrale
Raad van Beroep): Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging mot V.A. Drake (trygd -
gyldigheten av vedlegg VI del I (nå J) nr. 4 i forordning (EØF) nr. 1408/71).

Domstolens (annet kammer) dom av 22. september 1994 i sak C-301/93 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal de Travail, Mons): Lio Bettacini mot Fonds National de Retraite des Ouvriers
Mineurs (FNROM) (trygd for vandrearbeidere - økning i uføretrygd - anvendelse av nasjonale relger
som forbyr overlapping av ytelser).

Domstolens dom av 28. september 1994 i sak C-200/91 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Chancery Division of the High Court of Justice of England and Wales): Coloroll Pension Trustees
Limited mot 1. James Richard Russell, 2. Daniel Mangham, 3. Gerald Robert Parker, 4. Robert Sharp,
5. Joan Fuller, 6. Judith Ann Broughton og 7. Coloroll Group Plc (likelønn for kvinner og menn -
tilleggspensjon - anvendelse av aktuarielle faktorer som varierer avhengig av kjønn - tidsbegrensning
av virkningene av dommen i sak C-262/88 Barber).

(1) EFT nr. C 304 av 29.10.1994.
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Domstolens dom av 28. september 1994 i sak C-408/92 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Bedford Industrial Tribunal (Det forente kongerike)): Constance Christina Ellen Smith mot Avdel Sys-
tems Limited (likelønn for kvinner og menn - tilleggspensjon - varierende pensjonsalder avhengig av
kjønn - utjevning).

Domstolens dom av 28. september 1994 i sak C-28/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Kantongerecht, Den Haag (Nederland)): Maria Nelleke Gerda van den Akker mfl. mot Stichting Shell
Pensioenfonds (likelønn for kvinner og menn - tilleggspensjon - varierende pensjonsalder avhengig av
kjønn - utjevning).

Domstolens dom av 28. september 1994 i sak C-57/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Kantongerecht Utrecht (Nederland)): Anna Adriaantje Vroege mot 1. NCIV Instituut voor
Volkshuisvesting BV og 2. Stichting Pensioenfonds NCIV (likelønn for kvinner og menn - rett til å bli
medlem av en tilleggspensjonsordning - tidsbegrensning av virkningene av dommen i sak C-262/88
Barber).

Domstolens dom av 28. september 1994 i sak C-128/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Kantongerecht Utrecht (Nederland)): Geertruida Catharina Fisscher mot 1. Voorhuis Hengelo BV og 2.
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel (likelønn for kvinner og menn - rett til å bli
medlem av en tilleggspensjonsordning - tidsbegrensning av virkningene av dommen i sak C-262/88
Barber).

Domstolens dom (første kammer) av 28. september 1994 i sak C-144/93 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Bundesverwaltungsgericht: Pfanni Werke Otto Eckart KG mot Landeshauptstadt München
(næringsmidler - plikt til å oppføre et tilsetningsstoff på varedeklarasjonen (merking) - direktiv 79/112/
EØF) - unntak fra denne plikten).

Sak C-227/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arrondissementsrechtbank, Amsterdam, ved
nevnte domstols beslutning av 1. august 1994 i saken E. Olivieri-Coenen, i Imperia (Italia) mot Bestuur
van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.

Sak C-238/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du
Tarn et Garonne, ved nevnte domstols dom av 7. juni 1994 i saken José Garcia mfl. mot La Mutuelle de
Prévoyance Sociale Aquitaine mfl.

Sak C-241/94: Søksmål anlagt 2. september 1994 av Den franske republikk mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-243/93: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Sozialgericht Stuttgart, ved nevnte domstols
beslutning av 29. august 1994 i saken Alejandro Rincon Moreno mot Bundesanstalt für Arbeit.

Sak C-244/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Conseil d’Etat de la Republique Française,
ved nevnte domstols beslutning av 24. juni 1994 i saken Fédération française des sociétés d’assurance
mot Caisse nationale d’assurance vieillesse mutuelle agricole.

Sak C-245/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen av
17. juni 1994 i saken Ingrid Hoever mot Land Nordrhein-Westfalen.

Sak C-250/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia
Nacional, ved nevnte domstols beslutning av 1. juli 1994 i saken Ministerio Fiscal mot Figen Kapanoglu.

Sak C-252/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Grande Instance de Quimper, ved
nevnte domstols dom av 9. august 1994 i saken Société Française Maritime SA mot Direction des
services fiscaux du département du Finistère.

Sak C-256/94: Søksmål anlagt 16. september 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Spania.
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Sak C-257/94: Søksmål anlagt 16. september 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Den italienske republikk.

Sak C-263/94: Søksmål anlagt 22. september 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Nederland.

Sak C-265/94: Søksmål anlagt 23. september 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Spania.

Sak C-266/94: Søksmål anlagt 23. september 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Spania.

Avskriving i registeret av sak C-331/93: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den italienske
republikk.

Avskriving i registeret av sak C-78/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den franske
republikk.

Avskriving i registeret av sak C-102/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps
førsteinstansdomstol(1)

Vedtak om kriteriene for fordeling av saker mellom kamrene.

Beslutning av 15. juli 1994 truffet av førstedomstolens president i sak T-239/94 R: Association des
aciéries européennes indépendantes (EISA) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-261/94: Søksmål anlagt 8. juli 1994 av Bernhard Schulte mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-277/94: Søksmål anlagt 12. august 1994 av Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento
(Aitec) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-278/94: Søksmål anlagt 16. august 1994 av Otto Schmid mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-279/94: Søksmål anlagt 16. august 1994 av Josef Reinartz mot Rådet for Den europeiske union
og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-281/94: Søksmål anlagt 18. august 1994 av Karl-Josef Leurs mot Rådet for Den europeiske union
og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-282/94: Søksmål anlagt 26. august 1994 av “Jurope”, M. Vissers og S.M.H. Van der Laak mot
Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 304 av 29.10.1994.
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