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94/EØS/47/01

EØS-ORGANER
DEN RÅDGIVENDE KOMITÉ FOR EØS

Forretningsorden for Den rådgivende komité for EØS
vedtatt 8. februar 1994

KAPITTEL I

Artikkel 1
 Sammensetning

Den rådgivende komité for EØS, opprettet på grunnlag av EØS-
avtalens artikkel 96, skal ha 60 medlemmer. 30 av disse skal
utpekes av Den økonomiske og sosiale komité og 30 av EFTAs
rådgivende komité.

Artikkel 2
Myndighet

1. Myndighetsområdet for Den rådgivende komité for EØS
omfatter alle økonomiske og samfunnsmessige saker som
har tilknytning til EØS.

2. Den rådgivende komité for EØS kan gi uttrykk for sine
synspunkter i form av rapporter eller resolusjoner, etter
hva som er hensiktsmessig.

3. Den rådgivende komité for EØS skal utøve sin rett til å
fremme forslag, som den implisitt er innrømmet i EØS-
avtalen, ved å fatte vedtak under plenumssesjonene.

4. Den rådgivende komité for EØS skal bidra til å styrke
forbindelsene mellom partene i arbeidslivet i EU og EFTA.

Artikkel 3
Utpeking av medlemmene

Den sosiale og økonomiske komité og EFTAs rådgivende komité
skal utpeke medlemmene av Den rådgivende komité for EØS
blant sine medlemmer, senest tre måneder før hver plenumssesjon
i Den rådgivende komité for EØS. Medlemmene av EFTAs
rådgivende komité utpekes av de EFTA-stater der EØS-avtalen
er trådt i kraft. Medlemmene skal bli værende i embetet inntil
det organ som har utpekt dem, beslutter noe annet.

Artikkel 4
Faste observatører

1. Faste observatører kan også delta i møtene til Den
rådgivende komité for EØS.

2. For dette formål skal følgende organer utpeke en fast
observatør: UNICE, EFF og gruppe III i Den økonomiske
og sosiale komité.

3. Gruppe III i Den økonomiske og sosiale komité skal, når
den utpeker sin faste observatør, ta hensyn til så mange
som mulig av de interessegrupper som er representert der.

Artikkel 5
Andre observatører

1. Styret kan invitere andre obsevatører, herunder medlemmer
av EFTAs rådgivende komité fra stater som ikke deltar i
EØS, som er utpekt av europeiske yrkesorganisasjoner, til
møtene i Den rådgivende komité for EØS for å delta i
debatter om spesielle emner.

2. Anmodninger fra slike organisasjoner om å delta på denne
måten kan i første instans fremmes gjennom en anerkjent
gruppe innen Den økonomiske og sosiale komité eller
EFTAs rådgivende komité.

Artikkel 6
Utskiftning

Medlemmene utpekt av de to komiteene, samt faste observatører
utpekt av henholdsvis UNICE, EFF og gruppe III i Den
økonomiske og sosiale komité, kan til enhver tid byttes ut av det
organ som har utpekt dem.
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Artikkel 7
EØS-organer og Den rådgivende komité for EØS

1. Formannen i EØS-rådet kan høres av Den rådgivende
komité for EØS.

2. Vedkommende myndigheter i EØS, samt i EU og EFTA,
kan også delta i arbeidet i Den rådgivende komité for EØS

Artikkel 8
Formannskap

1. Den rådgivende komité for EØS skal ledes av formennene
i Den sosiale og økonomiske komité og EFTAs rådgivende
komité i fellesskap.

2. Formennene kan byttes ut i løpet av tjenestetiden, i samsvar
med de to komiteenes forretningsorden.

Artikkel 9 - Styre
1. Den rådgivende komité for EØS skal velge et styre med

ansvar for å forberede, samordne og organisere
plenumssesjonene i komiteen. Styret skal også utøve de
nødvendige oppgaver mellom plenumssesjonene.

2. Styret skal ha 18 medlemmer; ni fra Den økonomiske og
sosiale komité og ni fra EFTAs rådgivende komité, herunder
de to formennene.

3. Styremedlemmene skal utpekes for en periode på to år i
samsvar med hver komités forretningsorden. De kan
imidlertid byttes ut til enhver tid av det organ som har utpekt
dem.

4. Når styrets sammensetning fastsettes, skal det i størst mulig
grad tas hensyn til hvordan de ulike medlemsstater og de
ulike grupper i det økonomiske og sosiale liv er representert
i de to komiteene.

KAPITTEL II
ORGANISERING AV ARBEIDET

Artikkel 10
Plenumssesjoner

1. Den rådgivende komité for EØS skal som hovedregel møtes
to ganger i året, i en EU-medlemsstat og en EFTA-stat etter
tur.

2. Etter et behørig begrunnet vedtak i styret kan Den
rådgivende komité for EØS holde ekstraordinære møter i
Brussel eller Genève sammenfallende med
plenumssesjonene i Den økonomiske og sosiale komité og
i EFTAs rådgivende komité.

3. De ulike interessegrupper (arbeidsgivere, fagforeninger og
andre interessegrupper) kan holde forberedende møter
umiddelbart før en plenumssesjon i Den rådgivende komité
for EØS.

Artikkel 11
Beslutningstaking

1. For at Den rådgivende komité for EØS skal være
beslutningsdyktig, må over halvparten av medlemmene og
over halvparten av medlemmene som er utsendt fra hver
av de to komiteene, være til stede.

2. I prinsippet skal rapporter og resolusjoner fra Den
rådgivende komité for EØS utarbeides ved enstemmighet.

3. Det skal foretas en avstemning bare dersom dette er den
eneste måten å hindre en blokkering av komiteens arbeid
på.

4. Avvikende synspunkter kan protokollføres og vedlegges
rapportene og resolusjonene til Den rådgivende komité for
EØS for å gi en dypere forståelse av standpunktene til
partene i arbeidslivet.

5. Avvikende synspunkter er skriftlige erklæringer fra de ulike
interessegrupper.

Artikkel 12
Prosedyre

1. Dersom det foretas en avstemning, skal vedtaket fattes ved
kvalifisert (to tredels) flertall blant medlemmene i Den
rådgivende komité for EØS, forutsatt at det også er oppnådd
simpelt flertall blant medlemmene av Den økonomiske og
sosiale komité og EFTAs rådgivende komité.

2. Dersom minst en tidel av de tilstedeværende medlemmene
krever det, kan avstemningen skje ved opprop.

3. Det kan framlegges avstemningserklæringer, som vil bli
registrert i møteprotokollen.

Artikkel 13
Offentliggjøring

1. Rapporter og resolusjoner skal oversendes beslutnings-
myndighetene i EØS samt de aktuelle EU- og EFTA-
organer, og offentliggjøres på alle offisielle språk i EØS, i
EØS-avsnittet av og EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

2. De to komiteenes respektive sekretariater skal sørge for at
rapportene og resolusjonene blir spredt, hovedsakelig til
de europeiske yrkesorganisasjoner.
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Artikkel 14
Dagsorden

1. Dagsorden for plenumssesjonene skal settes opp av styret,
som skal ta hensyn til saker som er behandlet på EØS-nivå
samt til forslag fra de to komiteene og fra medlemmene
selv.

2. Dagsorden skal godkjennes i begynnelsen av hver
plenumssesjon. Den kan inneholde et punkt “eventuelt” til
behandling ved møtets slutt.

Artikkel 15
Møter i styret

1. I prinsippet skal styret møtes fire ganger i året. To av disse
møtene skal finne sted umiddelbart før plenumssesjonene
i Den rådgivende komité for EØS.

2. Styret kan imidlertid holde ekstraordinært møte dersom
det er påkrevet på bakgrunn av sakens hastekarakter.

3. Styret skal møtes der plenumssesjonene finner sted eller i
hovedkvarterene til Den økonomiske og sosiale komité eller
EFTAs rådgivende komité.

Artikkel 16
Rapportører og arbeidsgrupper

1. For å sikre at en resolusjon eller rapport fra Den rådgivende
komité for EØS vedtas i tide, kan en plenumssesjon eller
styret beslutte å utnevne en rapportør og å nedsette en
arbeidsgruppe til å bistå rapportøren i å utarbeide forslag
som skal fremmes for plenumssesjonen.

2. Arbeidsgruppene skal i prinsippet bestå av tre medlemmer
som utpekes av Den økonomiske og sosiale komité og tre
medlemmer som utpekes av EFTAs rådgivende komité.
De kan til enhver tid byttes ut av det organ som har utpekt
dem.

3. Arbeidsgruppene skal holde høyst tre møter, som skal
foregå i hovedkvarterene til Den økonomiske og sosiale
komité eller EFTAs rådgivende komité. Det er også mulig
å benytte en skriftlig prosedyre.

4. Arbeidsgruppene kan bistås av to sakkyndige, som utpekes
på bakgrunn av deres faglige kunnskaper, av henholdsvis
Den økonomiske og sosiale komité og EFTAs rådgivende
komité.

5. Andre sakkyndige kan også trekkes inn dersom styret
beslutter det etter forslag fra medlemmer i arbeidsgruppene.

Artikel 17
Sekretariat

1. Sekretariatsoppgavene skal ivaretas av sekretariatene i Den
økonomiske og sosiale komité eller EFTAs rådgivende
komité, avhengig av hvor møtene holdes.

2. De to sekretariatene skal ha et nært samarbeid.

KAPITTEL III
FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikkel 18
Administrative utgifter

De administrative utgiftene til Den rådgivende komité for EØS
skal dekkes av Den økonomiske og sosiale komité eller av EFTAs
rådgivende komité, avhengig av hvor møtene holdes.

Artikkel 19
Utgifter for medlemmene

Reise- og oppholdsutgifter for medlemmene av Den rådgivende
komité for EØS skal dekkes i henhold til vedtektene for hver
komité.

KAPITTEL IV
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 20
Språk

1. De offisielle språk i Den rådgivende komité for EØS er de
som er offentlig anerkjent som sådanne i de respektive
medlemsstatene i EU og EFTA.

2. Arbeidsspråkene i Den rådgivende komité for EØS er
engelsk, fransk og tysk.

3. For å ta behørig hensyn til at EØS-avtalen er basert på et
to-pillar-system, vil det under plenumssesjonene også
benyttes et nordisk språk( 1).

4. Dersom et medlem i Den rådgivende komité for EØS ønsker
å tilføye ytterligere et språk til dem som er nevnt over, skal
vedkommende bære merutgiftene.

5. På anmodning kan styret tillate passiv bruk av et begrenset
antall andre offisielle språk; dvs. at språkene kan brukes
muntlig, men at det ikke vil bli foretatt noen tolkning til
disse språkene.

6. Likeledes kan antall arbeidsspråk som benyttes i en bestemt
arbeidsgruppe reduseres på bakgrunn av gruppens
sammensetning og de påfølgende kostnader.

(1 ) Det vil fastsettes bestemmelser for å få dekket kostnadene som følger.
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Artikkel 21
Revisjon av forretningsordenen

1. Denne forretningsorden kan om nødvendig revideres.

2. Etter et plenumsvedtak om å revidere forretningsordenen,
vil styret utarbeide de nødvendige forslag til endring av
forretningsorden.

3. Avstemningen skal foregå etter prosedyren beskrevet i
artikkel 12.

Erik Forsman
Leder for EFTAs rådgivende komité

Susanne Tiemann
Leder for EFs økonomiske og sosiale komité

Utferdiget i Brussel, 8. februar 1994

For Den rådgivende komité for EØS

04



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende24.11.1994 Nr.47/

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesstat i EFTA som er part i EØS-avtalen.

(2) Frist for merknader fra EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-stater som er part i EØS-avtalen.

94/9001/N

94/9002/S

94/9003/A

94/9004/A

94/9005/A

94/9006/S

94/9007/N

94/9008/A

94/9009/A

94/9010/N

94/9011/SF

94/9013/A

94/9014/N

94/9015/N

94/9016/S

94/9017/S

94/9018/A

Sikringstiltak mot brann på skip som omfattes av
sjøsikkerhetskonvensjonen

Forslag til nye grenseverdier for rester av plantevernmidler i
næringsmidler

Endring av loven om mål og vekt

Forordning om akkreditering av myndigheter som skal
utføre prøver og sertifisering som tilsvarer verifisering

Forordning om gjennomføring av EF-direktiv 90/384/EØF
og 93/68/EØF

Forskrifter om tiltak mot vannforurensning fra fartøyer som
trafikkerer Mälaren, Trollhätte kanal og Vänern

Forskrift om sikkerheten ved sportsdykking

Tekniske kontraktsvilkår for brokonstruksjone

RVS pukkmastiksasfalt

Forskrift om sikkerheten ved rafting

Utkast til forskrift om næringsmidler

RVS - Viltverninnretninger

1995-revisjonen av ADR- nasjonale tilpasninger

Forskrift om forbud mot tilvirkning, innførsel, utførsel og
bruk av 1,1,1-trikloretan (metylkloroform)

Forskrift om kontroll av forsamlingstelt

Forskrift om innenlands vei- og terrengtransport av farlig
gods

Forskrift fra forbundsministeren for miljø, ungdom og
familie om deponering av avfall

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

Utløpt

13.12.1994

Utløpt

EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Meldingsrutine
for utkast til tekniske forskrifter

- Rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XIX nr. 1 om en informasjonsrutine for
standarder og tekniske forskrifter (rådsdirektiv 83/189/EØF)

Meldinger om utkast til nasjonale tekniske forskrifter mottatt av EFTAs overvåkningsorgan.

Stillstandsperioden

på tre måneder

utløper( 2)

TittelReferanse (1)
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Stillstandsperioden
på tre måneder

utløper( 2)

TittelReferanse (1)

94/9019/S

94/9020/SF

94/9021/S

94/9022/S

94/9023/S

94/9024/S

94/9025/S

94/9026/S

94/9027/S

94/9028/S

94/9029/S

94/9030/S

94/9031/S

94/9032/S

94/9033/S

94/9034/S

Forordning om endring i forordning (1985:838) om
motordrivstoff

Forskrift fra teleadministrasjonssenteret om krav til
typegodkjenning av landmobilt radioutstyr som er underlagt
lisenskrav og som brukes i private radionett

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til
terminalutstyr for tilslutning til et offentlig tjenesteintegrert
digitalt telenett (ISDN) via primærtilgang

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til digitale
trådløse telefonapparater i frekvensbåndet 862-866 MHz
ved bruk av TDMA og TDD

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til utstyr
for leide telesamband

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til utstyr
for tilslutning til en strukturert 2048 kbit/s systemledning i
et offentlig telenett

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til
hustelefonsentraler for tilslutning til et offentlig telenett

Post- og televerkets forskrifter om oppheving av forskrifter
fra statens telenemnd (STNFS 1989:7) om den tekniske
utformingen av abonnentutstyr til telegraflinjer

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til utstyr til
analog sammenkopling av radionett med et offentlig telenett

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til analoge
trådløse telefonapparater CT1 i frekvensbåndet 914-915/
959-960 MHz

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til digitale
trådløse telefoner CT2 i frekvensbåndet 864,1-868,1 MHz

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til utstyr
for tilslutning til digital systemledning 8448 kbit/s i et
offentlig telenett

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til utstyr
for tilslutning til teleksfunksjonen i et offentlig telenett

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til utstyr
for tilslutning til et offentlig kretskoplet datanett eller leide
samband i et offentlig telenett via DCE (data circuit-
terminating equipment) med grensesnitt i samsvar med ITU-
T-rekommandasjon X.21

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til utstyr
for tilslutning til et offentlig pakkesvitsjet datanett via DCE
(data circuit-terminating equipment) med grensesnitt i
samsvar med ITU-T-rekommandasjon X.25

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til utstyr
for tilslutning til leide 1,2-1984 kbit/s digitale samband i et
offentlig telenett via DCE (data circuit-terminating
equipment) med grensesnitt i samsvar med ITU-T-
rekommandasjon V.24, V.35 eller V.36

Utløpt

Utløpt

28.12.1994

11.1.1995

11.1.1995

11.1.1995

28.12.1994

Utløpt

11.1.1995

11.1.1995

11.1.1995

11.1.1995

11.1.1995

28.12.1994

28.12.1994

11.1.1995

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesstat i EFTA som er part i EØS-avtalen.

(2) Frist for merknader fra EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-stater som er part i EØS-avtalen.
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Referanse (1)

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til utstyr for
tilslutning til et offentlig kretskoplet datanett via DCE (data
circuit-terminating equipment) med grensesnitt i samsvar med
ITU-T-rekommandasjon X.20 bis eller X.21
bis

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til terminalutstyr
for tilslutning til et offentlig tjenesteintegrert digitalt telenett
(ISDN) via basetilgang

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til utstyr for
tilslutning til digital systemledning 34368 kbit/s i et offentlig
telenett

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til
telefonapparater med sentralbordfunksjon

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til utstyr for 3,1
kHz telefonitjenester for tilslutning til et tjenesteintegrert digitalt
telenett (ISDN) via basetilgang

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til utstyr for
tilslutning til en leid kopperledning i et offentlig telenett

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til telefon-
apparater

Post- og televerkets forskrifter om endring i televerkets forskrifter
(TSNFS 1993:9) om krav til teleterminalutstyr og om kontroll og
merking av slikt utstyr

Post- og televerkets forskrifter om tekniske krav til abonnentutstyr
med analogt grensesnitt for tilslutning til et offentlig telenett

RVS - Modifisert kantabrisk prøve

RVS - Prøving av bindemiddelavrenning

Forskrift fra forbundsministeren for økonomiske saker om
installering og drift av dampkjeler

Forslag til endret §1 i KFK-forskriften om tilvirkning, innførsel,
utførsel og bruk av klorfluorkarboner (KFK) og haloner

Forskrifter og generelle råd om typegodkjenning og
produksjonskontroll

Forskrift fra delstatsregjeringen i Wien om energi-økonomisering i
bygninger (forskrift om energi-økonomisering)

Forskrift fra delstatsregjeringen i Oberösterreich om gjennom-
føring av  delstatens bygningslov og reguleringsplan

94/9035/S

94/9036/S

94/9037/S

94/9038/S

94/9039/S

94/9040/S

94/9041/S

94/9042/S

94/9043/S

94/9044/A

94/9045/A

94/9046/A

94/9047/N

94/9048/S

94/9049/A

94/9050/A

( 3) ( 4)

11.1.1995

28.12.1994

11.1.1995

11.1.1995

28.12.1994

11.1.1995

11.1.1995

28.12.1994

28.12.1994

8.12.1994

8.12.1994

8.12.1994

11.1.1995

27.12.1994

30.12.1994

12.1.1995

EFTAs overvåkningsorgan vil gjøre oppmerksom på rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II
kapittel XIX nr. 6 om manglende overholdelse av visse bestemmelser i rådsdirektiv 83/189/EØF av 28.
mars 1983 om en informasjonsrutine for tekniske standarder og forskrifter. I denne rettsakten framholdes
det at dersom en teknisk forskrift vedtas uten at utkastet oversendes eller stillstandsplikten overholdes i
samsvar med bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, kan den ikke håndheves overfor tredjemann, og
partene i en tvist har derfor rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale
tekniske forskrifter det ikke er gitt melding om som fastsatt i direktivet.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i EØS-avsnittet av De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 199 av 21.7.1994, s. 8 og i EØS-tillegget
nr. 22 av 21.7.1994, s. 1.

Stillstandsperioden

på tre måneder

utløper( 2)

Tittel

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesstat i EFTA som er part i EØS-avtalen.

(2) Frist for merknader fra EFTAs overvåkningsorgan og EFTA-stater som er part i EØS-avtalen.

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

(4)  Ingen stillstandsperiode ettersom en EFTA-stat som er part i EØS-avtalen, har krevd at saken behandles som hastesak.
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Utkast til kunngjøring om anvendelse av EFs konkurranseregler
på systemer for kredittoverføringer over grensene

Kommisjonen har til hensikt å vedta en kunngjøring som fastsetter hvilken metode den vil anvende ved
vurderingen av om over grensene er forenlige med EF-traktatens konkurranseregler. Kommisjonen har
som et første skritt vedtatt utkastet til kunngjøring, offentliggjort i EFT nr. C 322 av 19.11.1994.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å oversende sine merknader til dette utkastet til kunngjøring.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest 6. januar 1995. De kan sendes per faks (+ 32 2 296
98 07) eller med post til følgende adresse:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.512 - UAP/Provincial)

Kommisjonen vedtok 7.11.1994 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

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

94/EØS/47/03

94/EØS/47/04
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.513 - Rhône-Poulenc Italia/Ambiente)

Kommisjonen vedtok 7.11.1994 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

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2754/94 av 11. november 1994
om et overvåkningssystem for leveringer til Norge av visse

landbruksvarer fra andre medlemsstater

Kommisjonen har kunngjort forordning (EF) om et overvåkningssystem for leveringer til Norge av
visse landbruksvarer fra andre medlemsstater i EFT nr. L 292 av 12.11.1994. I henhold til denne forordning
skal det for en periode på tre år opprettes et overvåkningssystem for leveringer til Norge av visse
landbruksvarer fra andre medlemsstater, for å kunne påvise i god tid enhver risiko for forstyrrelser i det
norske marked som kan utgjøre en fare for den nødvendige omstrukturering av sektorene som disse
produktene hører inn under (se ovennevnte EFT for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 14. november 1994 om annen endring
av vedtak 94/462/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med

klassisk svinepest i Tyskland og om oppheving av vedtak 94/178/EF

Kommisjonen har kunngjort vedtak av 14. november 1994 om annen endring av vedtak 94/462/EF om
visse beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland og om oppheving av vedtak 94/
178/EF i EFT nr. L 295 av 16.11.1994. Kommisjonen har endret gjeldende tiltak med hensyn til vilkårene
for forflytning av levende svin (se ovennevnte EFT for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 14. november 1994 om markedsføring
og bruk av svinekjøtt i henhold til artikkel 9 i rådsdirektiv 80/217/EØF

Kommisjonen har kunngjort vedtak av 14. november 1994 om markedsføring og bruk av svinekjøtt i
henhold til artikkel 9 i rådsdirektiv 80/217/EØF i EFT nr. L 295 av 16.11.1994. Vedtaket fastsetter de
vilkår Belgia må oppfylle med hensyn til merking og bruk av svinekjøtt fra svin med opprinnelse i
driftsenheter som ligger i overvåkningssonen opprettet 6. oktober 1994 rundt utbruddet av klassisk
svinepest i kommunen Nevelle (se ovennevnte EFT for nærmere opplysninger).

94/EØS/47/05

94/EØS/47/06

94/EØS/47/07

94/EØS/47/08

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

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent støtteordningene innført av Det forente kongerike for støtte til
rådgivningstjenester for små og mellomstore bedrifter, statsstøttenr. NN 94/94, 95/94, 96/94 og 97/94
(se EFT nr. C 314 av 12.11.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen innført av Det forente kongerike for KONVER-programmet,
statsstøttenr. N 171/94 (se EFT nr. C 314 av 12.11.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Tyskland for fremme av tiltak for avfallshåndtering
i Sachsen, statsstøttenr. N 292/94 (se EFT nr. C 314 av 12.11.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 11. november 1994 om endring av vedtak
93/402/EØF om krav til dyrehelse og veterinærgodkjenning ved import

av ferskt kjøtt fra visse stater i Sør-Amerika for å ta hensyn til
provinsene Chaco og Formosa (Argentina) og staten Santa Catarina

(Brasil)

Kommisjonen har i EFT nr. L 292 av 12.11.1994 kunngjort vedtak av 11. november 1994 om endring
av vedtak 93/402/EØF(1) om krav til dyrehelse og veterinærgodkjenning ved import av ferskt kjøtt fra
visse stater i Sør-Amerika for å ta hensyn til provinsene Chaco og Formosa (Argentina) og staten Santa
Catarina (Brasil). Medlemsstatene skal, i førtifem dager etter at de er underrettet om vedtaket, tillate
import av ferskt kjøtt fra Argentina og Brasil, som er produsert og godkjent i samsvar med vilkårene
fastsatt i vedtak 93/402/EF, sist endret ved vedtak 94/335/EF(2) (se ovennevnte EFT for nærmere
opplysninger).

Melding om et fellesforetak
(Sak IV/34.861 - Morton-Bosch)

1. Kommisjonen mottok 24. september 1993 melding om et fellesforetak i henhold til artikkel 4 i
rådsforordning nr. 17(3), som vil bli dannet av Morton International Inc., USA, og Robert Bosch
GmbH, Tyskland. Fellesforetaket, som vil bli etablert i Tyskland, skal utvikle og produsere
fullstendige luftputesystemer for biler samt markedsføre dem over hele verden. Morton vil bidra
med ekspertise på moduler, herunder oppblåsingsmekanismer, mens Bosch vil bidra med ekspertise
på elektroniske kontrollenheter.

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

3. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til denne transaksjonen
for Kommisjonen.

(1) EFT nr. L 179 av 22.7.1993, s. 11.

(2) EFT nr. L 148 av 15.6.1994, s. 15.

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

94/EØS/47/09

94/EØS/47/10

94/EØS/47/11
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4. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 322 av 19.11.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 00)
eller med post, med referanse IV/34.861, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate D - Office 1/57
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels.

Melding om anvendelse av EF-traktatens
artikkel 85 nr. 3 på grupper av avtaler og samordnet opptreden

Kommisjonen vil 31. januar 1995 arrangere en høring om utkastet til en forordning (EF) om anvendelse
av EF-traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse grupper av teknologioverføringsavtaler, offentliggjort i EF-
Tidende nr. C 178 av 30. juni 1994. I den forbindelse oppfordrer Kommisjonen alle parter som har
interesse av å delta, til å gi seg til kjenne, og, med mindre det allerede er gjort, til å sende skriftlige
merknader til utkastet innen en måned etter at denne melding er offentliggjort i EFT nr. C 322 av
19.11.1994. Adressen de skal henvende seg til er:

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

Kommisjonen kan bli tvunget til å begrense antallet deltakere på grunn av begrenset plass.

94/EØS/47/12
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COM(94) 429 CB-CO-94-453-EN-C(1)

COM(94) 441 CB-CO-94-464-EN-C

COM(94) 356 CB-CO-94-371-EN-C

COM(94) 455 CB-CO-94-477-EN-C

COM(94) 440 CB-CO-94-501-EN-C

COM(94) 459 CB-CO-94-483-EN-C

COM(94) 466 CB-CO-94-495-EN-C

COM(94) 435 CB-CO-94-456-EN-C

COM(94) 467 CB-CO-94-490-EN-C

COM(94) 469 CB-CO-94-492-EN-C

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
direktiv 91/439/EØF om førerkort

Forslag til en rådsforordning (EF) om
støtte som Norge, Østerrike og Finland
kan gi med hensyn til besetninger og
varebeholdninger som er i private
markedsdeltakeres eie per 1. januar 1995

Fellesskapets kulturstøttetiltak -
Kommisjonsmelding til Europaparlamen-
tet og Rådet for Den europeiske union

Forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om fastsettelse av et
støtteprogram for kunstnerisk og kulturell
virksomhet med en europeisk dimensjon
(Kaleidoskop 2000)

Forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om fastsettelse av et støtte-
program på området bøker og lesing
(Ariane)

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om bruk av standarder for
overføring av fjernsynssignaler (og om
oppheving av direktiv 92/38/EØF)

Kommisjonsmelding - Grønnbok om
liberalisering med hensyn til infrastruktur
for telekommunikasjoner og
kabelfjernsynsnett (Del I: prinsipper og
tidsplan)

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EF) nr. 3676/93
om fastsettelse av den største tillatte
fangstmengde for visse fiskebestander og
grupper av fiskebestander for 1994 og
bestemte vilkår for å drive fangst på disse
bestandene

Kommisjonsmelding til Rådet og
Europaparlamentet - Omstrukturering av
Fellesskapets stålindustri: endelig
vurdering og konklusjoner

Kommisjonsmelding om rundebords-
møter for ledende representanter fra
banksektoren

Forslag til en rådsforordning (EF) om den
felles markedsordning for storfekjøtt
(konsolidert tekst)

Kommisjonsmelding til Rådet og
Europaparlamentet om telematikk-
applikasjoner for transport i Europa

24.10.1994 24.10.1994 5

21.10.1994 24.10.1994 14

27.7.1994 25.10.1994 55

25.10.1994 25.10.1994 18

25.10.1994 28.10.1994 44

26.10.1994 28.10.1994 9

25.10.1994 28.10.1994 10

28.10.1994 3.11.1994 35

3.11.1994 4.11.1994 45

4.11.1994 4.11.1994 43

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen
til Rådet i perioden 24.10 til 4.11.1994

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kode Katalognr. Tittel Vedtatt av
Kommi-
sjonen

Antall
sider

12

Oversendt
til Rådet

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

94/EØS/47/13
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Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av retningsgivende priser for
fiskeriproduktene oppført i vedlegg II til
forordning (EØF) nr. 3759/92 for fiske-
sesongen 1995

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av retningsgivende priser for
fiskeriproduktene oppført i vedlegg I
avsnitt A, D og E i forordning (EØF) nr.
3759/92 for fiskesesongen 1995

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av Fellesskapets
produsentpriser for tunfisk beregnet på
industriell framstilling av produkter som
omfattes av KN-kode 1604 for
fiskesesongen 1995

Rapport fra Kommisjonen til Rådet om
anvendelse av rådsforordning (EØF) nr.
2990/82 om salg av smør til nedsatte priser
til personer som mottar sosialhjelp

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EØF) nr. 2990/82
om salg av smør til nedsatte priser til
personer som mottar sosialhjelp

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av nærmere regler for
anvendelse av handelsovervåknings-
systemet for visse fiskeriprodukter fra
Norge

COM(94) 470 CB-CO-94-496-EN-C

COM(94) 472 CB-CO-94-497-EN-C

COM(94) 474 CB-CO-94-499-EN-C

4.11.1994 4.11.1994 20

3.11.1994 4.11.1994 8

3.11.1994 4.11.1994 16

Tittel Antall
sider

13

Oversendt
til Rådet

Vedtatt av
Kommi-
sjonen

Katalognr.Kode
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94-0260-D

94-0261-D

94-0262-D

94-0263-D

94-0264-D

94-0265-D

94-0266-D

94-0267-D

94-0268-D

94-0269-D

Tekniske forskrifter for heiser -  “Personheiser, lasteheiser,
vareheiser” - TRA 200

Tekniske forskrifter for heiser -  “Personheiser, lasteheiser,
vareheiser” - TRA 200

Tekniske forskrifter for heiser - “Forenklede vareheiser,
containerheiser, underjordiske heiser” - TRA 300

Tekniske forskrifter for heiser - “Forenklede vareheiser,
containerheiser, underjordiske heiser” - TRA 300

Tekniske forskrifter for heiser - “Små vareheiser” - TRA
400

Tekniske forskrifter for heiser - “Små vareheiser” - TRA
400

Tekniske forskrifter for heiser - “Mølleheiser” - TRA 600

Tekniske forskrifter for heiser - “Fasadeheiser med
motordrevet heiseverk” - TRA 900

Tekniske forskrifter for heiser - “Bygningsheiser som kan
brukes som personheiser - TRA 1100

Formell tittel: Tekniske forskrifter for heiser -
“Bygningsheiser som kan brukes som personheiser” - TRA
1100

Referanse(1) Tittel Stillstandsperioden på

tre måneder utløper(2)

6.12.1994

6.12.1994

6.12.1994

6.12.1994

6.12.1994

6.12.1994

6.12.1994

6.12.1994

6.12.1994

6.12.1994

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.

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 av 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 stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.

14
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.505 - Shell/Monteshell)

 1. Kommisjonen mottok 15.11.1994 melding om en planlagt foretakssammenslutning i henhold til
artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), der Shell Italia SpA overtar kontroll over
Monteshell SpA.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- Shell Italia: produksjon og engroslevering av smøremidler, flytende petroleumsgass, andre
petroleumsprodukter, kjemikalier og tilknyttede produkter

- Monteshell: detaljlevering av drivstoff, smøremidler og flytende petroleumsgass, levering av
bitumen og andre hydrokarbonderivater samt tilknyttede distribusjonsanlegg og tjenester.

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
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 325 av 23.11.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.505 - Shell/Monteshell, til følgende adresse:

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

Melding om et fellesforetak
(Sak nr. IV/C-2/35167 - DuPont/Rhône-Poulenc)

1. Kommisjonen mottok 10.11.1994 en felles melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr.
17/62(2) om et planlagt fellesforetak dannet av E.I. du Pont de Nemours & Company og Rhône-
Poulenc S.A. med sikte på produksjon av adipinsyre i Chalampe, Frankrike.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte fellesforetaket kan komme inn
under virkeområdet for rådsforordning (EØF) 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
325 av 23.11.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 42 73) eller
med post, med referanse IV/C-2/35167 - DuPont/Rhône-Poulenc, 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

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

(2) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204.
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RETTELSE

Rettelse i 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.

(EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 46 av 17.11.1994)

På side 2 i punkt 94/EØS/46/04 første linje:

erstattes “... i EFT nr. L 292 av 12.11.1994...”

med “... i EFT nr. L 294 av 15.11.1994...”.
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