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EFTA-ORGANER

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Kunngjøring i henhold til protokoll 4 kapittel II
artikkel 19 nr. 3 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et
overvåkningsorgan og en domstol med hensyn til sak nr. COM 0006 -

Metsäteollisiuus Ry - Skogsindustrin Rf og sak nr. COM 0105 - Maa-ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.

A. Anmodninger og meldinger

1. Metsäteollisiuus Ry - Skogsindustrin rf (det finske skogsnæringsforbund, heretter kalt “forbundet”)
ga 28. april 1994 melding til EFTAs overvåkningsorgan om en avtale som trådte i kraft 18. mars
1994, mellom forbundet og Maa-ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. (den finske
hovedsammenslutningen av jordbruks- og skogbruksprodusenter, heretter kalt “MTK”), der det
ble anmodet om negativattest etter protokoll 4 kapittel II artikkel 2 i avtalen mellom EFTA-statene
om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol (overvåknings- og domstolsavtalen),
eventuelt om enkeltunntak etter EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3, dersom negativattest ikke blir gitt.

2. EFTAs overvåkningsorgan mottok fra MTK 27. september 1994 en anmodning om negativattest
og en melding for eventuelt å oppnå enkeltunntak for samme avtale. Etter vedtak i EFTAs
overvåkningsorgan og etter avtale med partene, vil sakene bli behandlet samlet.

B. Partene

3. Forbundet er en sammenslutning av finske foretak og deres medlemsforbund som driver innen
skogsnæringen og tilknyttet virksomhet, og som behandler saker i tilknytning til nærings- og
arbeidsgiverpolitikk. Det er en frivillig sammenslutning, der selskaper innen denne næringen eller
tilknyttet virksomhet kan opptas som medlemmer. På det tidspunkt meldingen ble gitt, hadde
forbundet i alt 115 medlemmer.

4. MTK er en nasjonal, nærings- og interesseorganisasjon for gårdbrukere, skogeiere og andre
entreprenører i landdistriktene som arbeider i skogbruks- og skogbruksrelatert virksomhet i Fin-
land. Sammenslutninger av skogbruksforeninger og sammenslutninger av landbruksprodusenter
kan opptas som medlemmer. Skogavdelingen i MTK representerer skogeiere, dvs. selgere av
tømmer, i forhandlinger om handel med tømmer.

C. Saksbehandling

5. EFTAs overvåkningsorgan innledet 20. juli 1994 saksbehandlingen fastsatt i EØS-avtalens artikkel
53 med hensyn til den første meldingen på grunnlag av en foreløpig undersøkelse, som tydet på at
den meldte avtalen utgjorde et priskartell og en regional markedsdelingsordning, som er uttrykkelig
forbudt etter EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1, og at unntak ikke kunne gis på bakgrunn av de
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opplysninger som på det tidspunkt var forelagt EFTAs overvåkningsorgan. Forbundet ble formelt
underrettet om disse innvendinger og om EFTAs overvåkningsorgans planer om å oppheve fritaket
for bøter i henhold til protokoll 4 kapittel 2 artikkel 15 nr. 6 i overvåknings- og domstolsavtalen.

D. Avtalene

6. Etter at MTK sendte inn meldingen, og etter rådspørringer med EFTAs overvåkningsorgan, har
partene inngått en ny avtale av 21 november 1994 om den langsiktige utvikling med hensyn til
konkurransevilkårene for handel med rundtømmer. Avtalen er vedlagt en prinsipperklæring,
undertegnet av partene samme dag, om å bedre markedet for rundtømmer og gradvis å øke
konkurransen. Begge dokumenter er oversendt EFTAs overvåkningsorgan.

7. Som følge av den nye avtalen sier partene opp den avtale det opprinnelig ble gitt melding om, og
opphever vedtak truffet i forbindelse med nevnte avtale, med det unntak at prinsippene om å
fastsette et gjennomsnittlig prisnivå og regionale bonuspriser, vil gjelde fram til 28. februar 1995.

8. Målet med den nye avtalen er å skape et langsiktig grunnlag for konkurransebasert handel på
rundtømmermarkedet, som vil kunne sikre en livskraftig utvikling i den nasjonale økonomi ved å
utnytte skogsressursene optimalt, opprettholde en tilstrekkelig forsyning av rundtømmer til
næringen, sikre konkurransedyktige priser på rundtømmer, sikre at private skogeiere forvalter
skogen på lønnsom måte basert på bærekraftig utvikling, styrke den teknisk og økonomiske utvikling
og ta hensyn til forbrukernes interesser, samtidig som bestemmelsene i konkurranseretten blir
overholdt. For å nå dette mål har partene til hensikt å skape likevekt mellom tilbud og etterspørsel
på markedet til enhver tid og under alle markedsforhold.

9. For å sikre at markedet for rundtømmer fungerer tilfredsstillende, vil partene holde hverandre
fortløpende underrettet gjennom pålitelig informasjon om prisutviklingen for å oppnå den
nødvendige oversikt i markedet. For å gjøre slik informasjon like tilgjengelig både for leverandører
og kjøpere, er prinsippet om kvalitetsstandardisering fastsatt i avtalen, og partene vil bestrebe seg
på å gjøre slike markedsopplysninger tilgjengelige for hverandre. Standarder for dimensjoner og
kvalitet er ikke bindende for foretak eller leverandører, som ved hver transaksjon fritt kan forhandle
om kvalitet og hvilken virkning den får på prisene.

10. Markedsprisnivåene i de ulike regioner og for de ulike virkesorteringer skal fastsettes særskilt
gjennom forhandlinger mellom representanter for kjøpere og forhandlere. Prisene som anvendes i
faktiske handelstransaksjoner, skal imidlertid til enhver tid fastsettes særskilt av partene i
transaksjonen.

11. For å hindre en krise i forsyningen av rundtømmer og for å unngå at slike situasjoner får utvikle
seg videre, samt for å fremme konkurranseaspektet ved handelen, skal partene på hverandres
anmodning, møtes for å komme fram til et felles standpunkt om prisutviklingen for rundtømmer
og om hvordan tilstrekkelige forsyninger kan opprettholdes. Dette felles standpunkt skal uttrykkes
på en måte som skal fastsettes særskilt for heltømmer og ved til papirmasse, uten at det skilles
mellom ulike virkesorteringer; det skal gjelde bare for en begrenset periode, og det er ikke bindende
ved enkelttransaksjoner.

12. For å sikre tilstrekkelig forsyning, vil forbundet kartlegge hvilke mengder som behøves fra private
skoger, og MTK skal bidra til at markedet forsynes med mengder de som er nødvendige fra private
skoger for å møte næringens behov for ulike virkesorteringer.

13. Partene skal ikke på noen måte forsøke å begrense eller kontrollere innførselen eller utførselen av
rundtømmer.

14. I henhold til intensjonserklæringen skal partene nedsette en arbeidsgruppe som skal utforske og
utvikle nye metoder og midler for å gjøre handelen med rundtømmer mer konkurransedyktig, og
for å sikre at markedet fungerer tilfredsstillende på lang sikt. Arbeidsgruppen skal bl.a. utarbeide
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statistikker og ulike typer kontrakter, undersøke og analysere mulighetene for å gjennomføre et
børsnoteringssystem på det finske tømmermarked, arrangere rundtømmerauksjoner, utvikle
regionale former for produsentsamvirker, samt benytte seg av salgs- og kjøpsopsjoner for salg av
rundtømmer og børsnoteringer. Arbeidsgruppen skal avgi jevnlige rapporter om hvilke framskritt
som er gjort, og skal senest 28. februar 1995 framlegge de første forslag til konkrete tiltak som bør
treffes.

E. Markedet

15. I Finland finnes det 430.000 skogeiere. Disse eier 63 % av det samlede skogareal i Finland. 32 %
av disse er medlemmer av MTK. Staten eier 24 % av det resterende skogareal, skogsnæringen eier
9 %, og 4 % eies av andre. Næringen er avhengig av forsyninger av rundtømmer fra private
skoger. Det er anslått at ca. 144 milliarder kubikkmeter skog ble avvirket i Europa i 1993. Samme
år kjøpte forbundets medlemmer ca. 21 millioner kubikkmeter tømmer fra private skoger og innførte
ca. 7 millioner kubikkmeter. Finlands samlede skogsnæring kjøpte i 1993 ca. 5 millioner
kubikkmeter tømmer fra statseide skoger og omtrent samme mengde fra skog som eies av næringen
selv. Hele næringen bearbeidet ca. 51 millioner kubikkmeter tømmer i 1993. Gjennomsnittlig
foretas det ca 150.000 tømmertransaksjoner i Finland hvert år. Den gjennomsnittlige transaksjon
omfatter 350 til 450 kubikkmeter tømmer. Verdien av innenlandske kjøp utgjorde i 1993 mellom
4 og 6 milliarder FIM, og verdien av innførselen utgjorde ca. 1,2 milliarder FIM.

F. EFTAs overvåkningsorgans holdning

16. EFTAs overvåkningsorgan har til hensikt å innta en positiv holdning til avtalen hvis hovedinnhold
er gjengitt ovenfor. Før det gjør vedtak, innbyr det interesserte parter til å oversende sine merknader
innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort, med de aktuelle referanser, til følgende
adresse:

EFTA Surveillance Authority
Competition Directorate
Rue Marie-Thérèse 1-3
1040 Brussels
Belgium
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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.

EF-ORGANER

KOMMISJONEN

94/EØS/48/02Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.475 - Shell Chimie/Elf Atochem)

 1. Kommisjonen mottok 21.11.1994 melding om en planlagt foretakssammenslutning i henhold til
artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), der foretakene Shell Chimie SA og Elf Atochem
SA overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over SNC
Dorlyl, tidligere kontrollert av Shell Chimie SA.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- Elf Atochem SA: petrokjemikalier, spesialprodukter som klorin og PVC,

- Shell Chimie SA: petrokjemikalier, tilsetningsstoffer, PVC,

- SNC Dorlyl: PVC: PVC-forbindelser, særlig til hulformstøping.

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
328 av 25.11.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.475 - Shell Chimie/Elf Atochem, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
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Statsstøtte
C 39/94 (ex NN 55/94)

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten gitt av Italia til omstrukturering av IRITECNA-gruppen (se EFT nr. C 328 av 25.11.1994 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at kunngjøringen er offentliggjort i EF-
Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt Italia.

Statsstøtte
C 44/93 (ex N 335/B/91)

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten gitt av Italia til Società Ittica Europea (se EFT nr. C 330 av 26.11.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at kunngjøringen er offentliggjort i EF-
Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt Italia.

Statsstøtte
C 12/94 (ex NN 11/94)

Italia

Kommisjonen har avsluttet saksbehandlingen fastsatt i EF-trakatatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten gitt av Italia til ENICHEM S.p.A. (se EFT nr. C 330 av 26.11.1994 for nærmere opplysninger).

94/EØS/48/03

94/EØS/48/04

94/EØS/48/05

05



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 1.12.1994

 00

Nr.48/

(1) EFT nr. 13 av 21.12.1962, s. 204.

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

Statsstøtte
C 21/94 (ex N 415/93)

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
visse former for støtte som myndighetene i regionen Abruzzo har besluttet å gi til fiskerisektoren (se
EFT nr. C 325 av 23.11.1994 for nærmere opplysninger).

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

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

Merknadene vil bli oversendt Italia.

Kunngjøring i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning
nr. 17/62 om anmodning om negativattest eller unntak i henhold til EF-

traktatens artikkel 85 nr. 3
(Sak nr. IV/34.516 - PolyGram/Sony/Warner)

I sak nr. IV/34.516 - PolyGram/Sony/Warner vil Kommisjonen innta en positiv holdning i samsvar med
EF-traktatens artikkel 85 nr. 3. Den har offentliggjort hovedinnholdet i den aktuelle meldingen i EFT
nr. C 330 av 26.11.1994 i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning nr. 17/62(1). Saken gjelder
opprettelse av fellesforetak ved PolyGram, Sony og Warner. Disse datterforetakene skal forvalte
“klubbsalget” av lydledere og audiovisuell programvare for hjemmebruk på vegne av morforetakene.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å sende sine merknader innen en måned etter at kunngjøringen
er offentliggjort i EF-Tidende, med referanse IV/34.516 - PolyGram/Sony/Warner, til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition, IV/B/4
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.504 - Avesta III)

Kommisjonen vedtok 20.10.1994 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(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

94/EØS/48/06
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Utkast til kommisjonskunngjøring i henhold til
artikkel 19 nr. 3 i forordning nr. 17

Kommisjonen mottok 14.2.1992 melding fra det franske selskapet Chanel SA om et distribusjonssystem
for armbåndsur som selges under varenavnet Chanel i alle land i Fellesskapet. Etter at Kommisjonen
grep inn, endret Chanel visse klausuler som i sin opprinnelige form kunne føre til problemer med
hensyn til konkurransen. På bakgrunn av endringene foretatt av Chanel, har Kommisjonen til hensikt å
avslutte saksbehandlingen ved å avgi en administrativ uttalelse.

Før Kommisjonen avslutter saken, innbyr den interesserte parter til å sende eventuelle merknader innen
en måned etter at kunngjøringen er offentliggjort i EFT nr. C 330 av 26.11.1994, med referanse IV/
34.228, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Division IV/D-5
Rue de la Loi 200
B-1049-Brussels

Forhåndsmelding om et fellesforetak
(Sak nr. IV/35.226 - Texas Instruments/Samsung)

1. Kommisjonen mottok 13.9.1994 melding om et fellesforetak i henhold til artikkel 4 i rådsforordning
nr. 17(1), dannet av Texas Instruments, et amerikansk foretak med datterforetak i EF, og Samsung,
et koreansk foretak. Etter den meldte avtalen forplikter partene seg til i fellesskap å investere i
moderniseringen av en fabrikk som nå eies og drives av Texas Instruments-gruppen. Etter
moderniseringen vil fabrikken montere og teste to atskilte linjer av mikroelektroniske produkter
for henholdsvis Texas Instruments og Samsung. Fabrikkens produkter vil bli solgt utelukkende til
morforetakene.

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

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C
330 av 26.11.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 09) eller
med post, med referanse IV/35.226- Texas Instruments/Samsung, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B
Office 3/68
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 201/62.
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 7.11. til 11.11.1994

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kommisjonsmelding til Rådet om en
“avtale om overholdelse av alminnelige
konkurransevilkår i den kommersielle
skipsbyggings- og verkstedindustri” innen-
for rammen av OECD

Forslag til et rådsvedtak om inngåelse av
avtalen om overholdelse av alminnelige
konkurransevilkår i skipsbyggings- og
verkstedindustrien

Økonomisk vekst og miljøet: Følger for
utformingen av den økonomiske politikk -

Kommisjonsmelding til Europaparlamentet
og Rådet

Rapport fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet - Gjennomføring av
artikkel 9 i rådsdirektiv 89/398/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om næringsmidler til bruk ved spesielle
ernæringsmessige behov

Kommisjonsmelding om styrking av
konkurranseevnen i den mekaniske verk-
stedindustri i Europa

Kommisjonsmelding om et handlings-
program for Fellesskapet for forebygging
av AIDS og visse andre overførbare syk-
dommer innenfor rammen av tiltak på
området folkehelse

Forslag til et europaparlaments- og råds-
direktiv om vedtakelse av et handlings-
program for Fellesskapet for forebygging
av AIDS og visse andre overførbare syk-
dommer innenfor rammen av tiltak på
området folkehelse

Forslag til en rådsforordning (EF) om
sjuende endring av forordning (EØF) nr.
3094/86 om fastsettelse av visse tekniske
tiltak til bevaring av fiskeressursene

Forslag til et rådsdirektiv om endring a
direktiv 90/684/EØF om støtte til skips-
bygging

Forslag til en rådsforordning (EF) om god-
skriving av verdipapirer, innskudd og
garantier som er gitt innenfor rammen av
den felles landbrukspolitikk og senere
bortfalt, og om oppheving av forordning
(EØF) nr. 352/78

COM(94) 460 CB-CO-94-512-EN-C(1)

COM(94) 465 CB-CO-94-494-EN-C

COM(94) 475 CB-CO-94-500-EN-C

COM(94) 380 CB-CO-94-493-EN-C

COM(94) 413 CB-CO-94-443-EN-C

COM(94) 481 CB-CO-94-508-EN-C

COM(94) 444 CB-CO-94-511-EN-C

COM(94) 480 CB-CO-94-506-EN-C

3.11.1994 8.11.1994 122

3.11.1994 8.11.1994 21

7.11.1994 8.11.1994 6

25.10.1994 9.11.1994 29

9.11.1994 9.11.1994 60

9.11.1994 9.11.1994 11

12.10.1994 10.11.1994 8

8.11.1994 10.11.1994 7

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

Oversendt
til Rådet

Vedtatt av
Kommi-
sjonen

TittelKatalognr.Kode Antall
sider
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COM(94) 490 CB-CO-94-519-EN-C

COM(94) 482 CB-CO-94-509-EN-C

COM(94) 502 CB-CO-94-528-EN-C

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer i Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et
europaparlaments- og rådsvedtak om
vedtakelse av tredje fase av “Ungdom for
Europa”-programmet med sikte på å fremme
utveksling av ungdom og ungdomsaktiviteter
innenfor Fellesskapet

Endring av Kommisjonens forslag i henhold
til EF-traktatens artikkel 189 A nr. 2

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
vedlegg I og II til direktiv 90/642/EØF om
fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på eller i visse produkter av
vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og
grønnsaker, og om utarbeidelse av en liste
over maksimumsverdier

Forslag til et rådsdirektiv om endring av ved-
leggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og
86/363/EØF om fastsettelse av maksimums-
verdier for rester av plantevernmidler i og på
henholdsvis korn og næringsmidler av animal-
sk opprinnelse

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til EF-
traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav d) om
Europaparlamentets endringer til Rådets felles
innstilling med hensyn til forslag til et europa-
parlaments- og rådsvedtak om innføring av
Fellesskapets handlingsprogram “Socrates”

Endring av Kommisjonens forslag i henhold
til EF-traktatens artikkel 189 A nr. 2

Vedtatt av
Kommi-
sjonen

10.11.1994 10.11.1994 14

11.11.1994 11.11.1994 46

11.11.1994 11.11.1994 24

Oversendt
til Rådet

Antall
sider

Katalognr.Kode Tittel
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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.

94-0270-D

94-0271-F

94-0272-UK

94-0273-UK

94-0274-UK

94-0275-UK

94-0276-D

94-0277-B

94-0278-B

94-0279-B

(3) (4)

Tekniske forskrifter for heiser “forenklede personheiser” -
TRA 1300

Forskrift som utfyller forskrift av 15. april 1912 om
gjennomføring av lov av 1. august 1905 om bedrageri og
villedende framstilling med hensyn til varer eller tjenester
i forbindelse med næringsmidler, særlig kjøtt, bearbeidede
kjøttprodukter, frukt, grønnsaker, fisk og konserver

Ytelsesspesifikasjon TR2174 NMCS2 for MIDAS

ECAR avdeling S utgave 1 - småfly

Fastsettelse av vilkår i henhold til avdeling 22(6) for til-
slutning av terminalutstyr til det offentlige svitsjede tele-
fonnettet i Det forente kongerike (PSTN), med unntak av
mikrotelefoner

ECAR avdeling T - lette gyroplan

Forskrift om endring av mineralvann- og konsumvann-
forskriften

Teknisk spesifikasjon for godkjenning av telefonsvarere
og kombinerte telefonsvarere og registreringsapparater
beregnet på tilslutning til det belgiske offentlige svitsjede
telefonnettet (BE-SP-206, utgave av 28.2.1994)

Teknisk godkjenningsspesifikasjon for gruppe 3 faks-
maskiner beregnet på tilslutning til det belgiske offentlige
svitsjede telefonnettet (BE-SP-210, utgave av 28.2.1994)

Teknisk godkjenningsspesifikasjon for automatisk grense-
snittkoplingsutstyr beregnet på tilslutning til det belgiske
offentlige svitsjede telefonnettet (BE-SP-216, utgave av
6.6.1994)

6.12.1994

2.12.1994

8.12.1994

8.12.1994

13.12.1994

8.12.1994

13.12.1994

15.12.1994

15.12.1994

15.12.1994

Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4), er av den mening at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk
forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til
Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor
tredjemann etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at
partene i en tvist har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske
forskrifter det ikke er gitt melding om som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i EØS -tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

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

(4) Ingen stillstandperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.

94/EØS/48/12
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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.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.535 - Mannesmann Demag/Delaval Stork)

1. Kommisjonen mottok 18.11.1994 melding om en planlagt foretakssammenslutning i henhold til
artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1) der Mannesmann Demag AG overtar kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele turbomaskinvirksomheten
ved IMO Industries Inc. og 50 % av andelene i Delaval Stork VOF, et foretak som eies av IMO
Industries Inc. og Stork NV.

2. Virksomheten omfatter produksjon og service på gasskompressorer, dampturbiner og
matevannpumper.

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
333 av 29.11.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.535 - Mannesmann Demag/Delaval Stork, 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/48/13
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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.

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.525 - Vox (II))

1. Kommisjonen mottok 21.11.1994 melding om en planlagt foretakssammenslutning i henhold til
artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), der foretakene Canal + S.A, News International
plc (“News International”), som kontrolleres av News Corporation Limited (“News Corporation”)
og Ufa Film- und Fernseh-GmbH (“Ufa”), som tilhører Bertelsmann-gruppen, overtar felles kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Vox Film- und Fernseh-
Geschäftsführungsgesellschaft mbH (“Vox GmbH”) ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- Canal +: fjernsynskringkasting, markedsføring av kanaler i forbindelse med betalings-tv,
produksjon av fjernsynsprogrammer og fjernsynsfilmer

- News International: trykking og utgivelse av innenlandske aviser i Storbritannia, utvikling og
salg av programvare med adgangsbegrensninger, lagervirksomhet, transport, levering av
satellittfjernsyn i Storbritannia og Irland

- Ufa: Holdingselskap for Bertelsmanns virksomhet innen elektroniske media
- Bertelsmann-gruppen: utgivelse av bøker og tidsskrifter, bokklubber, utgivelse og distribusjon

av musikkinnspillinger, privatfjernsyn
- Vox: produksjon og kringkasting av fjernsynsprogrammer, kjøp og salg av programmer og

programrettigheter.

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 333 av 29.11.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.525 - Vox (II), til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.521 - Viag/Sanofi)

1.  Kommisjonen mottok 21.11.1994 melding om en planlagt foretakssammenslutning i henhold til
artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), der Viag AG ved kjøp av aksjer og eiendeler
overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Sanofis
virksomhet, nærmere bestemt innen tilsetningsstoffer for næringsmidler, teknisk gelatin og
dyrerester.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- Viag: en tysk foretaksgruppe innen kjemikalier, energi, aluminium, brannsikre materialer,
glass, innpakkingsmateriale, papirproduksjon og transport

94/EØS/48/14

94/EØS/48/15
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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.

- Sanofi: et fransk foretak innen helse- og kroppspleie (herunder legemidler, landbruksbasert
næringsmiddelindustri, parfyme og kosmetikk).

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
334 av 30.11.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.521 - Viag/Sanofi, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.534 - Bayer AG/Hoechst AG)

1. Kommisjonen mottok 21.11.1994 melding om en planlagt foretakssammenslutning i henhold til
artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), der foretakene Bayer AG og Hoechst AG overtar
felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et fellesforetak på
området tekstilfargestoffer, ved kjøp av aksjer i et nyopprettet foretak som utgjør et fellesforetak.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- Bayer AG: produksjon og salg av kjemiske produkter og legemidler

- Hoechst AG: produksjon og salg kjemiske produkter og legemidler

- Fellesforetaket: utvikling, produksjon og salg av tekstilfargestoffer.

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 334 av 30.11.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.534 - Bayer AG/Hoechst AG, 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/48/16
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.532 - Cable and Wireless plc/Schlumberger Ltd.)

1. Kommisjonen mottok 21.11.1994 melding om en planlagt foretakssammenslutning i henhold til
artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), som innebærer at Cable and Wireless plc og
Schlumberger Ltd. vil opprette et fellesforetak under felles kontroll, som skal levere kommersielle
datatjenester, audiotjenester og verdiøkende tjenester til blant annet olje- og gassindustrien, via et
kommunikasjonsnett som består av kommunikasjonslinjer fra offentlige teleoperatører verden over.

2. De aktuelle foretakenes forretningsvirksomhet er:

- Cable and Wireless: teletjenester

- Schlumberger:

- offshoretjenester: lokalisering og avgrensing av olje- og gassreservoarer, måling av geofysiske
og geografiske egenskaper, seismiske tjenester, bore- og pumpetjenester, borerigger,
borehullanalyser, trykkpumping

- måling og systemer: målere, styringssystemer, tilknyttede kommunikasjonstjenester og andre
tjenester med hensyn til elektrisitet, vann og gass, produkter og systemer for elektronisk
betaling og elektroniske transaksjoner, automatisk prøvingsutstyr og programvare for
diagnostisk prøving og integrerte kretser.

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
334 av 30.11.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.532 - Cable and Wireless plc/Schlumberger Ltd., 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/48/17
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Støtte til samarbeid over grensene mellom håndverksbedrifter
og små foretak

Anbudsinnbydelse nr. 504/94

I. Kommisjonen er i ferd med å gjennomføre et prøveprogram innenfor rammen av rådsvedtak av
14.6.1993 (L 161/68 av 2.7.1993) om det flerårige handlingsprogrammet for små og mellomstore
bedrifter, herunder håndverksbedrifter, med sikte på å fremme pilotsamarbeidsprosjekter for å
bistå håndverksbedrifter og små foretak i andre stater i Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde i å inngå varige kompaniskap med liknende foretak og forretningsvirksomheter.

II. Det er åpenbart at samarbeid over grensene mellom håndverksbedrifter og små foretak i Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde er et effektivt middel for disse foretak til å bedre sin
innsikt i andre staters markeder og å øke sin økonomiske styrke på, ved at de lærer ulike former for
forretningspraksis.

Det er imidlertid svært vanskelig for disse foretak å finne egnede deltakere og å opprette langvarige
forbindelser med dem på egen hånd. Stort sett må disse foretak konsultere spesialiserte foretak for
rådgivning og støtte.

III. Målet med prøveprogrammet er derfor å bistå disse foretakene i å utnytte fordelene med Fellesskapets
indre marked ved å inngå kompaniskap, med bistand fra erfarne støtteorganisasjoner.

Denne kunngjøring er derfor rettet til organisasjoner med solid erfaring fra området konsulent- og
rådgivningsvirksomhet overfor håndverksbedrifter og små foretak, og som kan godtgjøre sin
kompetanse på området organisering av samarbeid over grensene og støtte til foretak. Et slikt
samarbeid kan anvendes på nye markeder i forbindelse med produkter eller tjenester, distribusjon
og forskning.

Den finansielle støtten er beregnet på konsulent- og rådgivningsorganisasjoner, med sikte på å
gjennomføre pilotprosjekter for å utvikle samarbeid over grensene mellom foretak.

Hvert pilotprosjekt må omfatte organisasjoner og foretak i minst to stater.

Europakommisjonen kan dekke opptil 50 % av kostnadene ved hvert godkjente pilotprosjekt, med
inntil 20 000 ECU. Hvor mye støtte Europakommisjonen vil gi, avhenger av hvor vellykket
prosjektet er. Antydningsvis vil den første halvdelen av støtten overføres forskuddsvis etter at
mottakeren har undertegnet en erklæring. Forskuddet skal betales tilbake til Europakommisjonen
dersom ingen av vilkårene i de tre trinnene omhandlet i kapittel IV, er oppfylt ett år etter at
begunstigede undertegnet erklæringen. Den andre halvdelen vil overføres etter at sluttrapporten er
mottatt og godkjent.

IV. Hvert prosjekt skal omfatte tre trinn:

1. Opplysningsvirksomhet overfor foretak og tilrettelegging av møter mellom foretak fra ulike
stater, utvelgelse av deltakere, samordning av oppgaver og møter mellom sakkyndige fra
rådgivningsorganisasjoner i de berørte stater,

2. organisering av møter mellom de utvalgte foretak og støtteforetak,

3. initiering av samarbeidsprosjekter og foretaksstøtte: oppfølging av møter, utvelgelse av egnede
deltakere, bistand ved oversettelse, tilrettelegging av kontrakter osv. Det må framlegges en
rapport som oppsummerer og analyserer hvilke resultater som er oppnådd.

94/EØS/48/18
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V. Interesserte organisasjoner må framlegge et forslag med en beskrivelse av prosjektet. Forslagene
skal inneholde følgende opplysninger:

- navn, status og andre opplysninger om organisasjonen med ansvar for prosjektet og dets
gjennomføring, bankreferanser (herunder eventuelt mva-nummer), samt navnet på prosjektets
ansvarshavende,

- navn, status og nærmere opplysninger om deltakerorganisasjonen(e),

- dokumentasjon på organisasjonens faglige kompetanse på området konsulent- og
rådgivningsvirksomhet i forbindelse med samarbeid mellom foretak,

- en utførlig beskrivelse av pilotprosjektet med en gjennomføringsplan, særlig med sikte på å
utvikle kontakten mellom foretak,

- et utførlig budsjett uttrykt i ECU, med angivelse av prosjektets samlede verdi (inntekter og
utgifter), ikke medregnet mva, samt hvor mye støtte det anmodes om fra Europakommisjonen,

- forslaget skal være endelig, og kan ikke trekkes tilbake.

VI. Utvelgelsen vil finne sted ut fra følgende kriterier:

- kvaliteten på forslaget, særlig med hensyn til:

gjennomførbarhet,

nytteverdi for berørte foretak,

de mellomliggende organisasjoners kompetanse på samarbeidsområdet,

i hvilken grad organisasjonene er beredt til å samarbeide seg imellom samt kvaliteten på deres
tjenester overfor foretak. Oppfølgingstiltak etter møtene mellom foretak må vies særlig
oppmerksomhet (se kapittel IV nr. 3),

valuta for pengene,

- organisasjonenes erfaring: minst ti års erfaring på området konsulentvirksomhet og direkte
støtte til håndverksbedrifter og små foretak.

VII. Framlegging av forslag:

Forslag kan til enhver tid legges fram for Europakommisjonen fram til utgangen av 1995. De vil
bli åpnet og vurdert tre ganger i året, dvs. (poststempelet gjelder):

- 1.4.1995 for forslag avsendt før 15.3.1995,

- 1.7.1995 for forslag avsendt før 15.6.1995,

- 1.12.1995 for forslag avsendt før 15.11.1995.

Forslag må sendes inn i tre eksemplarer, i dobbel forseglet konvolutt, som rekommandert brev, og
den innerste konvolutten skal merkes “Appel d’offres no 504/94”, på et av de offisielle språk i Den
europeiske union. Forslag som er på mer enn 10 sider, vedlegg og dokumentasjon ikke medregnet,
vil ikke komme i betraktning.
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Den europeiske union forbeholder seg retten til å kreve flere opplysninger som kan anses som
nyttige.

Den europeiske union vil underrette de deltakende foretak skriftlig om hvorvidt deres forslag har
gått gjennom, men er ikke forpliktet til å begrunne noen av sine avgjørelser eller til å returnere
noen av de dokumenter som er innsendt til denne anbudsinnbydelsen.

VIII. Alle andre opplysninger kan fås fra European Commission, Directorate-General XXIII “Enter-
prise Policy, Distributive Trades, Tourism and Cooperatives”, unit B/3, “Improvements of condi-
tions for enterprise and market access”, rue d’Arlon 80, B-1049 Brussels, faksnr. +32 2 295 21 54.

IX. Forslag sendes følgende adresse:

European Commission, Directorate-General XXIII-B, rue d’Arlon 80, office 4/44,
B-1049 Brussels.
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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (femte kammer) av 15. september 1994 i sak C-146/91: Koinopraxia Enoseon Georgikon
Synetairismon Diacheiriseos Enchorion Proionton (KYDEP) mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap: (felles markedsordning for korn - erstatningsansvar utenfor
kontraktsforhold).

Domstolens dom av 28. september 1994 i sak C-7/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Centrale
Raad van Beroep): Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds mot G.A. Beune (likebehandling
av kvinner og menn - direktiv 79/7/EØF, direktiv 86/378/EØF - EØF-traktatens artikkel 119).

Domstolens dom (sjette kammer) av 28. september 1994 i sak C-65/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Belgia (manglende oppfyllelse av forpliktelser - direktiv 90/167/EØF - vilkår
for tilberedning, markedsføring og bruk av medisinfôr i Fellesskapet).

Domstolens dom av 5. oktober 1994 i sak C-47/91: Den italienske republikk mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (oppheving av tiltak - statsstøtte - brev om innledning av saksbehandling som
fastsatt i traktatens artikkel 93 nr. 2 - oppheving av støtte - beskrivelse av støtte: ny støtte).

Domstolens dom av 5. oktober 1994 i sak C-165/91 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arbeidshof,
Antwerpen): Simon J.M. van Münster mot Rijksdienst voor Pensioenen (trygd - fri bevegelighet for
arbeidstakere - likebehandling av kvinner og menn - alderspensjon - tillegg for avhengig ektefelle).

Domstolens dom av 5. oktober 1994 i sak C-400/92: Forbundsrepublikken Tyskland mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (støtte til skipsbygging).

Domstolens dom (femte kammer) av 5. oktober 1994 i sak C-55/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Hoge Raad der Nederlanden): Straffesak mot Johannes Gerrit Cornelis van Schaik (foreløpig
anmodning - EØF-traktatens artikkel 5, 30, 36, 55, 62, 85 og 86 - rådsdirektiv 77/143/EØF - teknisk
kontroll av motorvogner og deres tilhengere - nasjonal lovgivning som gjør det lettere å utføre tekniske
kontroller i forbindelse med regelmessig service på motorvogner).

Domstolens dom (femte kammer) av 5. oktober 1994 i forente saker C-133/93, C-300/93 og C-362/93
(anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Caserta og Pretura Circondariale di
Perugia): Antonio Crispoltoni mot Fattoria Autonoma Tabacchi, Guiseppe Natale mot Donatab S.r.L.
og Antonio Pontillo mot Donatab S.r.L (den felles markedsordning - råtobakk - ordning med største
garantimengde - gyldigheten av forordning (EØF) nr. 1114/88 og 1738/91).

(1)  EFT nr. C 316 av 12.11.1994.
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Domstolens dom (første kammer) av 5. oktober 1994 i sak C-151/93 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Gerechtshof, Den Haag): Straffesak mot M. Voogd Vleesimport en -export BV (den felles
landbrukspolitikk - tilbakebetaling ved eksport - tilbakebetalingsnomenklatur - fjørfekjøtt - klassifisering).

Domstolens dom av 5. oktober 1994 i sak C-255/93: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Den franske republikk (søksmål grunnet manglende oppfyllelse av forpliktelser - beholdere for væsker
beregnet på konsum - gjennomføring av et direktiv i nasjonal lovgivning).

Domstolens dom av 5. oktober 1994 i sak C-280/93: Forbundsrepublikken Tyskland mot Rådet for Den
europeiske union (bananer - den felles markedsordning - importordning).

Domstolens dom (sjette kammer) av 5. oktober 1994 i sak C-355/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Verwaltungsgericht Karlsruhe): Hayriye Eroglu mot Land Baden-Württemberg (assosieringsavtalen
mellom EF og Tyrkia - vedtak om assosieringsråd - fri bevegelighet for arbedstakere - oppholdsrett).

Domstolens dom av 5. oktober 1994 i sak 381/93: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den
franske republikk (rettergang etter artikkel 169 - sjøtransport - adgang til å yte tjenester).

Domstolens beslutning av 26. september 1994 i sak C-26/94 P: X mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap (anke - utilstrekkelig begrunnelse av årsakene - vedtak om at saken ikke tas under
realitetsbehandling).

Sak C-224/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arrondissementsrechtbank ‘s-Hertogenbosch,
ved nevnte domstols beslutning av 29. juli 1994 i saken W. di Bie og 14 andre og Coöperatie
Zuivelcoöperatie Campina Melkunie BA.

Sak C-247/94, C-248/94 og C-249/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Corte Suprema di
Cassazione, ved nevnte domstols beslutning av 2. mai 1994 i de to sakene Amministrazione delle Finanze
dello Stato mot Cooperativa Lomellina di Cerealicoltori, og Amministrazione delle Finanze dello Stato
mot Cassa di Risparmio di Trieste - Banca SpA og Bruno Cavicchi.

Sak C-251/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma del País Vasco (Sala de lo Social) av 31. mai 1994 i saken Eduardo Lafuente Nieto og
Instituto Nacional de la Seguridad Social og Tesorería General de la Seguridad Social.

Sak C-259/94: Søksmål anlagt 21. september 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-260/94: Søksmål anlagt 21. september 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Republikken Hellas.

Sak C-261/94 og 262/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Guidice-Conciliatore, Trieste, ved
bslutning av 8. september 1994 i saken som verserer for nevnte domstol mellom Centralsped Srl og For
Trans Srl og Ministerio delle Finanze dello Stato.

Sak C-267/94: Søksmål anlagt 26. september 1994 av Den franske republikk mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-268/94: Søksmål anlagt 26. september 1994 av Republikken Portugal mot Rådet for Den europeiske
union.

Sak C-270/94: Søksmål anlagt 26. september 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Den italienske republikk.
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Sak C-271/94: Søksmål anlagt 27. september 1994 av Europaparlamentet mot Rådet for Den europeiske
union.

Sak C-272/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal Correctionnel, Arlon, ved nevnte
domstols beslutning av 1. september 1994 i saken Ministère Public mot Michel Guiot. Erstatningpliktig
part i sivile saker: Climatec SA.

Avskriving i registeret av sak C-112/94: (Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Industrial Tribunal,
Nottingham): K. Richardson mot Edward Barnes.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Beslutning av 25. august 1994 truffet av førsteinstansdomstolens president i sak T-156/94 R: Siderúrgica
Aristrain Madrid SL mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-290/94: Søksmål anlagt 19. september 1994 av Kayserberg SA mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

94/EØS/48/20

(1) EFT nr. C 316 av 12.11.1994.

20


	TILBAKE: 


