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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende31.12.1994 Nr.56/01

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

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

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent visse endringer i den danske CO
2
-avgiftsordningen, statsstøttenr. N 306/94

(se EFT nr. C 377 av 31.12.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent regionalutviklingsfondet planlagt av Det forente kongerike samt fondets
virkemåte, som tar sikte på å oppmuntre til nyskapende prosjekter for å møte transportbehovene til
mennesker bosatt i utkantstrøk i England, statsstøttenr. N 470/94 (se EFT nr. C 377 av 31.12.1994 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent de parafiskale ordningene innført av Frankrike til fordel for den nasjonale
skjelloppdrettkomiteen og de franske departementer, statsstøttenr. N 575/94 (se EFT nr. C 377 av
31.12.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Tyskland for støtte til kapasitetsjusteringer og
investeringer i fiskerisektoren, statsstøttenr. N 301/94, (se EFT nr. C 377 av 31.12.1994 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen innført av Nederland for støtte til industriell grunnforskning
på området luftfartøyer, statsstøttenr. NN 34/94 (se EFT nr. C 383 av 31.12.1994 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent den tyske støtteordningen beregnet på foretak i de nye delstatene for forskning
i nye produkter, statsstøttenr. N 388/94 (se EFT nr. C 383 av 31.12.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtten “Vaccines Research Institute” planlagt av Det forente kongerike
med sikte på støtte til et forskningsinstitutt som skal drive grunnforskning og industriell grunnforskning
på området immunologi og smittsomme sykdommer, statsstøttenr. N 334/94 (se EFT nr. C 383 av
31.12.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtten Tyskland har til hensikt å tildele DASA med sikte på å fremme
maskinkonstruksjonsindustrien i Berlin, statsstøttenr. N 380/94 (se EFT nr. C 383 av 31.12.1994 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtten Tyskland har til hensikt å tildele Chemie GmbH, Bitterfeld-Wolfen,
Sachsen-Anhalt, statsstøttenr. N 377/94 (se EFT nr. C 383 av 31.12.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtten Tyskland har til hensikt å tildele Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie
GmbH, Sachsen-Anhalt, statsstøttenr. N 354/94 (se EFT nr. C 383 av 31.12.1994 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent at Nederland gir tilskudd til opprettelse av jernbanesidespor for å stimulere
til tiltak med sikte på å utvide og opprettholde jernbanetransporttjenester ved å senke investeringsterskelen
for foretak som oppretter jernbaneforbindelser, statsstøttenr. N 516/94 (se EFT nr. C 383 av 31.12.1994
for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Tyskland for støtte til kystfiske og havfiske,
statsstøttenr. NN 407/94 (se EFT nr. C 383 av 31.12.1994 for nærmere opplysninger).
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94/EØS/56/02Melding i henhold til artikkel 5 i rådsforordning
nr. 19/65/EØF av 2. mars 1965 om anvendelse av traktatens artikkel 85

paragraf 3 på grupper av avtaler og samordnet opptreden

Kommisjonen innbyr alle interesserte parter til å sende sine merknader til utkastet til en
kommisjonsforordning (EF) om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av distribusjons-
og serviceavtaler om motorkjøretøyer (EFT nr. C 379 av 31.12.1994). Merknadene bør være
Kommisjonen i hende senest 28. februar 1995 og sendes til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate for General Competition Policy and Cooperation
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

Kommisjonsvedtak av 12. desember 1994 om en sak
som kommer inn under EF-traktatens artikkel 85 og

EØS-avtalens artikkel 53
(Sak nr. IV/34.891 - Fujitsu AMD Semiconductor)

Kommisjonen har i EFT nr. L 341 av 30.12.1994 kunngjort vedtak av 12. desember 1994 om en
saksbehandling etter EF-traktatens artikkel 85 og EØS-avtalens artikkel 53 (Sak nr. IV/34.891 - Fujitsu
AMD Semiconductor). Kommisjonen har innrømmet Fujitsu og AMD unntak i henhold til EF-traktatens
artikkel 85 nr. 3 og EØS-avtalens artikkel 53 nr. 3 for tidsrommet fra 21. oktober 1993 til 20. oktober
2003. Fellesforetaket, Fujitsu AMD Semiconductor Limited, skal produsere halvlederskiver for visse
typer ikke-flyktige lager, nærmere bestemt programmerbare leselager og flashlager (se ovennevnte EF-
Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 20. desember 1994 om endring av vedtak
93/693/EF om en liste over sædstasjoner som er godkjent for eksport av

dypfryst sæd fra storfe til Fellesskapet

Kommisjonen har i EFT nr. L 352 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 20. desember 1994 om endring av
vedtak 93/693/EF om en liste over sædstasjoner som er godkjent for eksport av dypfryst sæd fra storfe
til Fellesskapet. Det er foretatt en del endringer i den tidligere listen med hensyn til sædstasjoner i
Slovakia og Canada (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 19. desember 1994 om endring av
kommisjonsvedtak 91/449/EØF om fastsettelse av standard

helsesertifikater for kjøttprodukter som importeres fra tredjestater

Kommisjonen har i EFT nr L 352 av 31.12.1994 offentliggjort vedtak av 19. desember 1994 om endring
av kommisjonsvedtak 91/449/EØF om fastsettelse av standard helsesertifikater for kjøttprodukter som
importeres fra tredjestater. Vedtaket får anvendelse fra 1. februar 1995 (se ovennevnte EF-Tidende for
nærmere opplysninger).

94/EØS/56/05
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94/EØS/56/06
Kommisjonsvedtak av 20. desember 1994 om fastsettelse av vilkår

for import fra tredjestater av biavlprodukter til bruk i biavl

Kommisjonen har i EFT nr. L 352 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 20. desember 1994 om fastsettelse
av vilkår for import fra tredjestater av biavlprodukter til bruk i biavl. Vedtaket får anvendelse fra 1. mars
1995 (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1994 om en sak som kommer
 inn under EF-traktatens artikkel 85 og EØS-avtalens artikkel 53

(Sak nr. IV/34.252 Philips - Osram)

Kommisjonen har i EFT nr. L 378 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 21. desember 1994 om en sak
som kommer inn under EF-traktatens artikkel 85 og EØS-avtalens artikkel 53. Vedtaket innebærer at
bestemmelsene i EF-traktatens artikkel 85 nr. 1 og EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 i tidsrommet 3.3.1992
til 2.3.2002 ikke får anvendelse på fellesforetaket mellom Philips Lightning Holding BV og Osram
GmbH (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1994 om en sak som kommer
inn under EF-traktatens artikkel 85

(Sak IV/32.948-IV/34.590: Tretorn mfl.)

Kommisjonen har i EFT nr. L 378 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 21. desember 1994 om en sak
som kommer inn under EF-traktatens artikkel 85. Tretorn Sport Ltd, Tretorn A.B., Formula Sport Inter-
national Ltd, Fabra S.P.A., Tenimport SA, Zürcher AG og Van Megen Tennis BV har overtrådt EF-
traktatens artikkel 85 nr. 1 i forbindelse med samarbeid om produksjon av tennisballer. Kommisjonen
har ilagt foretakene bøter (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1994 om en sak som kommer
inn under EF-traktatens artikkel 85

(IV/33.218 - Far Eastern Freight Conference)

Kommisjonen har i EFT nr. L 378 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 21. desember 1994 om en sak
som kommer inn under EF-traktatens artikkel 85. Medlemmene i Far Eastern Freight Conference har
overtrådt bestemmelsene i EF-traktatens artikkel 85 og artikkel 2 i forordning (EØF) nr. 1017/68 ved å
avtale prisene for innenlands transporttjenester innenfor Det europeiske fellesskaps territorium overfor
avskipere i forbindelse med andre tjenester som inngår i et multimodalt transportsystem for frakt av
containerlaster mellom Nord-Europa og Det fjerne østen. Kommisjonen har ilagt foretakene bøter (se
ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).
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94/EØS/56/10Kommisjonsvedtak av 20. desember 1994 om fastsettelse av krav
til dyrehelse og veterinærsertifikater for import av ferskt

fjørfekjøtt fra visse tredjestater

Kommisjonen har i EFT nr. L 378 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 20. desember 1994 om fastsettelse
av krav til dyrehelse og veterinærsertifikater for import av ferskt fjørfekjøtt fra visse tredjestater. Vedtaket
får anvendelse fra 1. mai 1995. Det skal tas opp til ny vurdering senest 31. oktober 1995 (se ovennevnte
EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1994 om endring av vedtak
94/24/EF om utarbeiding av listen over de

grensekontrollstasjoner som er foreløpig utvalgt til å føre
veterinærkontroll med varer og dyr fra tredjestater

Kommisjonen har i EFT nr. L 378 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 21. desember 1994 om endring av
vedtak 94/24/EF om utarbeiding av listen over de grensekontrollstasjoner som er foreløpig utvalgt til å
føre veterinærkontroll med varer og dyr fra tredjestater. Det er gjort endringer i listen med hensyn til
Belgia, Frankrike, Nederland og Portugal (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1994 om endring av
kommisjonsvedtak 93/495/EØF om fastsettelse av særlige vilkår for

import av fiskerivarer med opprinnelse i Canada

Kommisjonen har i EFT nr. L 378 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 21. desember 1994 om endring av
kommisjonsvedtak 93/495/EØF om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer med
opprinnelse i Canada. Det er gjort endringer i listen over bedrifter og fabrikkskip som er godkjent av
Canada i forbindelse med import av fiskerivarer til Fellesskapet (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere
opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 21. juni 1994 om en
foretakssammenslutning som erklæres forenlig med det

felles marked og EØS-avtalens virkemåte
(Sak nr. IV/M.430 - Procter & Gamble/VP Schickedanz (II))

Kommisjonen har i EFT nr. L 354 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 21. juni 1994 om en
foretakssammenslutning som erklæres forenlig med det felles marked og EØS-avtalens virkemåte.
Foretakssammenslutningen meldt av Procter & Gamble GmbH i forbindelse med overtakelsen av VP
Schickedanz AG erklæres forenlig med det felles marked og EØS-avtalens virkemåte (se ovennevnte
EF-Tidende for nærmere opplysninger).

94/EØS/56/11
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94/EØS/56/14

94/EØS/56/15

Kommisjonsvedtak av 16. desember 1994 om en sak som
kommer inn under EF-traktatens artikkel 85

(Sak nr. IV/33.863 - Asahi/Saint-Gobain)

Kommisjonen har i EFT nr. L 354 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 16. desember 1994 om en sak
som kommer inn under EF-traktatens artikkel 85. Bestemmelsene i EF-traktatens artikkel 85 nr. 1 erklæres
ikke å få anvendelse på avtalen om et fellesforetak mellom Saint-Gobain Vitrage International og Asahi
Glass Company Ltd (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 13. desember 1994 om en sak som kommer
inn under EF-traktatens artikkel 85 og EØS-avtalens artikkel 53

(IV/32.490 - Eurotunnel)

Kommisjonen har i EFT nr. L 354 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 13. desember 1994 om en sak
som kommer inn under EF-traktatens artikkel 85 og EØS-avtalens artikkel 53. EF-traktatens artikkel 85
nr. 1, artikkel 2 i forordning (EØF) nr. 1017/68 og EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 erklæres ikke å få
anvendelse i et tidsrom på 30 år på bruksavtalen inngått mellom Channel Tunnel Group Ltd, France
Manche SA, British Railways Board og Société nationale des chemins de fer français (se ovennevnte
EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 15. desember 1994 om en sak som kommer
inn under EF-traktatens artikkel 85 og EØS-avtalens artikkel 53

(Sak nr. IV/34.768 - International Private Satellite Partners)

Kommisjonen har i EFT nr. L 354 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 15. desember 1994 om en sak
som kommer inn under EF-traktatens artikkel 85 og EØS-avtalens artikkel 53. Kommisjonen ser ingen
grunn til å treffe tiltak i henhold til EF-traktatens artikkel 85 nr. 1 og EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1 med
hensyn til de meldte avtalene om opprettelse av International Private Satellite Partners Company (IPSP)
(se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 21. desember 1994 om endring av vedtak
78/45/EØF med hensyn til antall medlemmer

i Vitenskapskomiteen for kosmetologi

Kommisjonen har i EFT nr. L 371 av 31.12.1994 kunngjort vedtak av 21. desember 1994 om endring av
vedtak 78/45/EØF med hensyn til antall medlemmer i Vitenskapskomiteen for kosmetologi. Den øvre
grense for antall medlemmer økes fra 18 til 21. Kommisjonen har også utpekt to nye medlemmer av
Vitenskapskomiteen for kosmetologi (EFT nr. C 37 av 31.12.1994) (se ovennevnte EF-Tidende for
nærmere opplysninger).

94/EØS/56/16
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Kommisjonsvedtak av 1. desember 1994 om endring av vedtak
82/733/EØF med hensyn til listen over bedrifter i Ungarn som er
godkjent i forbindelse med import av ferskt kjøtt til Fellesskapet

Kommisjonen har i EFT nr. C 355 av 14.12.1994 kunngjort vedtak av 1. desember 1994 om endring av
vedtak 82/733/EØF med hensyn til listen over bedrifter i Ungarn som er godkjent i forbindelse med
import av ferskt kjøtt til Fellesskapet. Den tidligere listen over bedrifter er endret (se ovennevnte EFT
for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 14. desember 1994 om endring av vedtak
94/474/EF om visse beskyttelsestiltak med hensyn til bovin spongiform
encephalopati og om oppheving av vedtak 89/469/EØF og 90/200/EØF

Kommisjonen har i EFT nr. L 325 av 17.12.1994 kunngjort vedtak av 14. desember 1994 om endring av
vedtak 94/474/EF om visse beskyttelsestiltak med hensyn til bovin spongiform encephalopati og om
oppheving av vedtak 89/469/EØF og 90/200/EØF. Vedtak 94/474/EF fastsatte nye regler med hensyn
til bovin spongiform encephalopati for handel med levende storfe og storfekjøtt fra Det forente kongerike.
Endringen er en avklaring av visse sider ved det tidligere vedtaket (se ovennevnte EF-Tidende for
nærmere opplysninger).

94/EØS/56/18

94/EØS/56/19
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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende31.12.1994 Nr.56/

Kode Katalognr. Tittel

94/EØS/56/20Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen
til Rådet i perioden 12.12. til 16.12.1994

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(94) 579 CB-CO-94-601-EN-C(1)

COM(94) 597 CB-CO-94-622-EN-C

COM(94) 610 CB-CO-94-634-EN-C

COM(94) 625 CB-CO-94-641-EN-C

COM(94) 585 CB-CO-94-612-EN-C

COM(94) 596 CB-CO-94-621-EN-C

COM(94) 627 CB-CO-94-652-EN-C

COM(94) 570 CB-CO-94-593-EN-C

COM(94) 608 CB-CO-94-632-EN-C

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

Forslag til en europaparlaments- og
rådsforordning (EF) om opprettelse av et
supplerende beskyttelsessertifikat for
plantevernprodukter

Forslag til en rådsforordning (EF) om
forlengelse av gyldighetsperioden for
forordning (EØF) nr. 737/90 om vilkår for
import av landbruksvarer med
opprinnelse i tredjestater etter ulykken
ved kjernekraftverket i Tsjernobyl

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EØF) nr. 1101/89
om strukturell sanering av fart på innlands
vannveier

Forslag til en rådsforordning (EF) om
bortfall av rådsforordning (EF) nr. 2905/
94 om fastsettelse av nærmere regler for
anvendelsen av markedsovervåknings-
ordningen for visse fiskerivarer fra Norge

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om investorkompensasjons-
ordninger

Kommisjonsmelding om gjensidig
godkjenning av akademiske og faglige
kvalifikasjoner

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av rådsforordning (EF) nr. 355/94
av 14. februar 1994 og om innføring av et
midlertidig unntak for Østerrike

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om 16. endring av råds-
direktiv 76/769/EØF om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om
begrensning av markedsføring og bruk av
visse farlige stoffer og preparater

Forslag til en rådsforordning (EF) om
tildeling av fangstkvoter til medlems-
statene for 1995 for fartøyer som fisker i
islandske farvann

9.12.1994 12.12.994 57

13.12.1994 13.12.1994 5

13.12.1994 13.12.1994 6

13.12.1994 18.12.1994 5

13.12.1994 14.12.1994 34

13.12.1994 14.12.1994 20

13.12.1994 14.12.1994 7

14.12.1994 15.12.1994 14

14.12.1994 15.12.1994 6

Antall
sider

Oversendt
Rådet

Vedtatt av
Kommi-
sjonen
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Kode Tittel Vedtatt av
Kommi-
sjonen

COM(94) 609 CB-CO-94-633-EN-C

COM(94) 613 CB-CO-94-642-EN-C

COM(94) 614 CB-CO-94-643-EN-C

COM(94) 615 CB-CO-94-683-EN-C

COM(94) 616 CB-CO-94-647-EN-C

COM(94) 617 CB-CO-94-648-EN-C

COM(94) 618 CB-CO-94-644-EN-C

COM(94) 619 CB-CO-94-645-EN-C

COM(94) 620 CB-CO-94-649-EN-C

COM(94) 621 CB-CO-94-638-EN-C

COM(94) 622 CB-CO-94-646-EN-C

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av visse tiltak for vern og
forvaltning av fiskeressurser for 1995 i
reguleringsområdet definert i konvensjonen
om framtidig multilateralt samarbeid om de
nordvest-atlantiske fiskerier

Forslag til en rådsforordning (EF) om
tildeling av fangstkvoter til medlemsstatene
for 1995 for fartøyer som fisker i polske og
russiske farvann

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av visse tiltak for vern og
forvaltning av fiskeressurser for 1995 for
fartøyer som fører polsk eller russisk flagg

Økonomisk årsrapport for 1995

Forslag til en rådsforordning (EF) om
tildeling av fangstkvoter til medlemsstatene
for 1995 for fartøyer som fisker i litauiske
farvann

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av visse tiltak for vern og
forvaltning av fiskeressurser for 1995 for
fartøyer som fører latvisk flagg

Forslag til en rådsforordning (EF) om
tildeling av fangstkvoter til medlemsstatene
for 1995 for fartøyer som fisker i estiske
farvann

Forslag til en rådsforordning (EF) om
tildeling av fangstkvoter til medlemsstatene
for 1995 for fartøyer som fisker i latviske
farvann

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av visse tiltak for vern og
forvaltning av fiskeressurser for 1995 for
fartøyer som fører estisk flagg

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av visse tiltak for vern og
forvaltning av fiskeressurser for 1995 for
fartøyer som fører færøysk flagg

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av visse tiltak for vern og
forvaltning av fiskeressurser for 1995 for
fartøyer som fører litauisk flagg

14.12.1994 15.12.1994 21

14.12.1994 15.12.1994 7

14.12.1994 15.12.1994 14

13.12.1994 15.12.1994 96

14.12.1994 15.12.1994 8

14.12.1994 15.12.1994 12

14.12.1994 15.12.1994 8

14.12.1994 15.12.1994 9

14.12.1994 15.12.1994 12

14.12.1994 15.12.1994 15

14.12.1994 15.12.1994 12

Antall
sider

Oversendt
Rådet

Katalognr.
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Kode Vedtatt av
Kommi-
sjonen

Antall
sider

Oversendt
Rådet

COM(94) 623 CB-CO-94-639-EN-C

COM(94) 624 CB-CO-94-640-EN-C

COM(94) 632 CB-CO-94-657-EN-C

COM(94) 602 CB-CO-94-627-EN-C

COM(94) 606

COM(94) 630 CB-CO-94-655-EN-C

COM(94) 645 CB-CO-94-668-EN-C

COM(94) 651 CB-CO-94-671-EN-C

Forslag til en rådsforordning (EF) om
tildeling av fangstkvoter til medlems-
statene for 1995 for fartøyer som fisker i
færøyske farvann

Forslag til en rådsforordning (EF) om
tildeling av Fellesskapets fangstkvoter i
grønlandske farvann for 1995

Kommisjonsmelding til Rådet om
forlengelse av gyldighetsperioden for
rådsforordning (EØF) nr. 319/92 om
reglene for det finansielle instrument
“European Communites Investment
Partners”

Kommisjonsmelding om språk som blir
lite brukt i Den europeiske union  -
Aktivitetsrapport (1989 - 1993)

Årsrapport for 1994 - Utvikling,
validering og juridisk godkjenning av
alternative dyreforsøksmetoder

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EØF) nr. 3928/92
om opprettelse av en prøveordning med
NAFO-observatører som gjelder for
fiskefartøyer fra Fellesskapet som
opererer i Den nordvest-atlantiske
fiskeriorganisasjons (NAFOs)
reguleringsområde

Uttalelse fra Kommisjonen om
Europaparlamentets forslag til endringer
til Rådets felles innstilling med hensyn til
forslag til en rådsforordning (EF) om
første endring av vedlegg I til
rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om
eksport og import av visse farlige
kjemikalier

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av rådsforordning (EF) nr.
2062/94 av 18. juli 1994 om opprettelse
av et europeisk kontor for sikkerhet og
helse på arbeidsplassen

14.12.1994 15.12.1994 6

14.12.1994 15.12.1994 6

14.12.1994 15.12.1994 3

15.12.1994 16.12.1994 23

15.12.1994 16.12.1994 26

15.12.1994 16.12.1994 7

16.12.1994 16.12.1994 9

15.12.1994 16.12.1994 5

Katalognr. Tittel
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Kode Antall
sider

Oversendt
Rådet

Vedtatt av
Kommi-
sjonen

Tittel

COM(94) 558 CB-CO-94-602-EN-C(1)

COM(94) 559 CB-CO-94-603-EN-C

COM(94) 626 CB-CO-94-654-EN-C

COM(94) 640 CB-CO-94-664-EN-C

COM(94) 642 CB-CO-94-665-EN-C

COM(94) 600 CB-CO-94-625-EN-C

COM(94) 641 CB-CO-94-670-EN-C

16.12.1994 19.12.1994 12

16.12.1994 19.12.1994 23

16.12.1994 19.12.1994 8

16.12.1994 19.12.1994 7

16.12.1994 19.12.1994 14

16.12.1994 20.12.1994 6

19.12.1994 20.12.1994 18

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om endring av direktiv
70/220/EØF om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om tiltak mot
luftforurensning forårsaket av avgasser
fra motorvogner

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om endring av direktiv
88/77/EØF om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om tiltak mot utslipp
av forurensende gasser fra dieselmotorer
for bruk i kjøretøyer

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om endring av direktiv
93/16/EØF om å lette den frie
bevegelighet for leger og om gjensidig
godkjenning av deres diplomer,
eksamensbevis og andre kvalifikasjons-
bevis, og om overføring av gjennom-
føringsmyndighet til Kommisjonen med
hensyn til ajourføring av visse artikler i
nevnte direktiv

Forslag til en rådsforordning (EF) om
tildeling av visse fangstkvoter til
medlemsstatene for perioden fram til 31.
mars 1995 for fartøyer som fisker i norsk
eksklusiv økonomisk sone og i fangst-
området rundt Jan Mayen

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av visse tiltak for vern og
forvaltning av fiskeressurser for perioden
fram til 31. mars 1995 for fartøyer som
fører norsk flagg

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om endring av direktiv
89/398/EØF om tilnærming av medlems-
statenes lovgivning om næringsmidler
beregnet på spesielle ernæringsmessige
behov

Forslag til en rådsforordning (EF) om
innføring og forvaltning av fellesskaps-
tollkvoter og øvre grenser, fastsettelse av
fellesskapsovervåkning for visse typer
fisk og fiskevarer med opprinnelse på
Færøyene, samt fastsettelse av nærmere
bestemmelser for tilpasning av disse
kvotene

94/EØS/56/21Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 19.12 til 22.12.1994

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Katalognr.
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Kode Vedtatt av
Kommi-
sjonen

Oversendt
Rådet

Antall
sider

Tittel

COM(94) 648 CB-CO-94-676-EN-C

COM(94) 644 CB-CO-94-667-EN-C

COM(94) 652 CB-CO-94-680-EN-C

COM(94) 672 CB-CO-94-707-EN-C

COM(94) 669 CB-CO-94-705-EN-C

COM(94) 670 CB-CO-94-706-EN-C

19.12.1994 20.12.1994 9

21.12.1994 21.12.1994 4

21.12.1994 21.12.1994 28

21.12.1994 21.12.1994 4

21.12.1994 22.12.1994 8

22.12.1994 22.12.1994 15

Forslag til en rådsforordning (EF) om
innføring og forvaltning av fellesskaps-
tollkvoter for visse landbruksvarer og
fiskerivarer med opprinnelse i Norge

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 europaparlaments- og
rådsvedtak om utvidelse av programmet
“Europa mot Aids”

Kommisjonsmelding om sikkerhet og
selvforsyning med hensyn til blod i  Det
europeiske fellesskap

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EØF) nr. 337/75
om opprettelse av et europeisk senter for
utvikling av yrkesrettet opplæring

Kommisjonsmelding til Rådet og
Europaparlamentet - Den europeiske
unions prioriterte mål i forbindelse med
verdenstoppmøtet for sosial utvikling
(København, mars 1995)

Kommisjonsmelding til Rådet og
Europaparlamentet - Retningslinjer for
Den europeiske union med hensyn til
miljøindikatorer og miljøvennlige
nasjonalregnskaper. Integrering av
informasjonssystemer på områdene miljø
og økonomi

Katalognr.
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94/EØS/56/22

Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden

på tre måneder

utløper( 2)

12

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.

94-0325-UK

94-0326-F

94-0327-NL

94-0328-I

94-0329-NL

(3) (4)

25.1.1995

26.1.1995

25.1.1995

15.2.1995

30.1.1995

Fastsettelse av krav om hvilke opplysninger som skal
framlegges i forbindelse med terminalutstyr i henhold til §
22 nr. 6

Forskrift som gjennomfører obligatoriske standarder for
sement

Utkast til forskrift om endring av bygningsforskriften med
hensyn til energiytelse

Utkast til forskrift om strukturelle og funksjonelle
egenskaper ved pansrede kjøretøyer

Gjennomføringsforskrift av 1994 om ektheten ved
fruktmoser

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

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17.3.1989, s. 3 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4.5.1994, s. 8.

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

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

(1) År – registreringsnummer – opprinnelsesmedlemsstat.

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

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom av 6. desember 1994 i sak C-406/92 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Court
of Appeal): Eierne av lasten som nylig ble lastet om bord på skipet Tatry mot eierne av skipet Maciej
Rataj (Brussel-konvensjonen - lis pendens - tilknyttede tiltak - forholdet til den internasjonale konvensjon
om arrest i havgående skip).

Domstolens dom av 6. desember 1994 i sak C-410/92 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Court
of Appeal): Elsie Rita Johnson mot Chief Adjudication Officer (lik behandling av kvinner og menn i
trygdesaker - nasjonale saksbehandlingsfrister).

Domstolens dom av 6. desember 1994 i sak C-277/93: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Spania (etableringsrett - fri adgang til å yte tjenester - leger - medisinsk spesialisering -
opplæringsperioder - godtgjøring).

Sak C-288/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Value Addes Tax Tribunals, London, Tribu-
nal Centre, ved nevnte domstols beslutning av 26. september 1994 i saken Argos Distributors Limited
mot Commissioners of Customs and Excise.

Sak C-302/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Queen’s Bench Division, Divisional Court,
ved nevnte domstols beslutning av 25. juli 1994 i saken The Queen mot Secretary of State for Trade and
Industry, ex parte: British Telecommunications plc, berørte parter: Mercury Communications Limited
og Kingston Communications (Hull) plc.

Sak C-304/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Terni, ved nevnte
domstols beslutning av 27. oktober 1994 i straffesaken mot Euro Tombesi og Adino Tombesi.

Sak C-306/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Cour Administrative d’Appel de Lyon (fjerde
kammer), ved nevnte domstols beslutning av 26. oktober 1994 i saken Régie Dauphinoise - Cabinet A.
Forest SARL mot Ministre du Budget.

Sak C-307/94: Søksmål anlagt 21. november 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Den italienske republikk.

Sak C-309/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Commerce de Lyon, ved nevnte
domstols beslutning av 14. november 1994 i saken Nissan France SA mfl. mot Jean Luc Dupasquier,
“Garage Sport Auto” mfl.

Sak C-310/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal De Commerce de Saintes, ved nevnte
domstols beslutning av 3. november 1994 i saken Garage Ardon SA, Bernard Martin, Relais de Saintonge
SARL og Bernard Menet SARL mot Garage Trabisco SA.

Sak C-312/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen av
19. august 1994 i saken Iris Zachow mot Land Nordrhein-Westfalen.

Sak C-313/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale Civile e Penale, Chiavari, ved
nevnte domstols beslutning av 29. oktober 1994 i saken Fratelli Graffione S.n.C. mot Ditta Fransa

Sak C-315/94: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arbeitsgericht Bielefeld, ved nevnte domstols
beslutning av 3. november 1994 i saken Peter de Vos mot Stadt Bielefeld.

(1) EFT nr. C 380 av 31.12.1994.

94/EØS/56/23

13



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 31.12.1994

 00

Nr.56/

Sak C-318/94: Søksmål anlagt 6. desember 1994 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Avskriving i registeret av sak C-164/91 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Police de
Dreux): Straffesak mot Jean Manuel Sauges.

Avskriving i registeret av forente saker C-238/91, C-239/91 og C-240/91 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal de Police de Nancy): Straffesak mot Bernard Henryon, Claude Valentin og Gérard
Bully.

Avskriving i registeret av sak C-288/91 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Police de
Toulouse): Straffesak mot Lucien Gleyzes.

Avskriving i registeret av sak C-323/91 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Police de
Nancy): Straffesak mot Alain Marchandeau.

Avskriving i registeret av sak C-261/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Grande
Instance de Moulins): Straffesak mot Didier Lancelot.

Avskriving i registeret av sak C-60/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den italienske
republikk.

Avskriving i registeret av sak C-67/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Avskriving i registeret av sak C-75/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den franske
republikk.

Avskriving i registeret av sak C-77/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den franske
republikk.

Avskriving i registeret av sak C-124/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Portugal.

Avskriving i registeret av sak C-130/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Avskriving i registeret av sak C-131/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 16. november 1994 i sak T-451/93: San Marco Impex Italiana SA mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (det europeiske utviklingsfond - offentlig bygge- og
anleggskontrakt - bygging av broer og atkomstveier i Somalia - manglende betaling av enkelte fakturaer
- annulering av kontrakten etter utbrudd av borgerkrig - Kommisjonens erstatningsansvar).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 20. oktober 1994 i sak T-99/94: Asociación Española de Empresas
de la Carne (ASOCARNE) mot Rådet for Den europeiske union (spørsmål om hvorvidt saken kan tas
under realitetsbehandling - søksmål anlagt av privatpersoner mot et direktiv - rettsakt som berører dem
personlig).

Sak T-306/94: Søksmål anlagt 6. oktober 1994 av Elf Atochem SA mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-310/94: Søksmål anlagt 7. oktober 1994 av Gruber + Weber & Co. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 380,av 31.12.1994.

94/EØS/56/24
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Sak T-311/94: Søksmål anlagt 7. oktober 1994 av Kartonfabriek de Eendracht NV mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Sak T-312/94: Søksmål anlagt 7. oktober 1994 av Cepi-Cartonboard mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-313/94: Søksmål anlagt 7. oktober 1994 av Shell International Chemical Company mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-316/94: Søksmål anlagt 8. oktober 1994 av Hoechst Aktiengesellschaft mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-317/94: Søksmål anlagt 9. oktober 1994 av Moritz J. Weig & Co. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-319/94: Søksmål anlagt 10. oktober 1994 av Fiskeby Board AB mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-322/94: Søksmål anlagt 11. oktober 1994 av Union Carbide Corporation mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-328/94: Søksmål anlagt 13. oktober 1994 av Imperial Chemical Industries PLC mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Sak T-330/94: Søksmål anlagt 13. oktober 1994 av Salt Union Limited mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-334/94: Søksmål anlagt 14. oktober 1994 av Sarrió S.A. mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-336/94: Søksmål anlagt 14. oktober 1994 av Efsiol mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-338/94: Søksmål anlagt 14. oktober 1994 av Finnish Board Mills Association - Finnboard mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-348/94: Søksmål anlagt 18. oktober 1994 av Esno Española S.A. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-355/94: Søksmål anlagt 21. oktober 1994 av Norsk Hydro A/S mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-380/94: Søksmål anlagt 29. oktober 1994 av International Association of Users of Yarns of Man-
made Fibres and of Natural Silk (AIUFFASS) og Apparel, Knitting and Textiles Alliance (AKT) mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-50/93 mfl.: Robert og Luise Haas og andre melkeprodusenter mot
Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-51/93, T-196/93 og T-214/93: henholdsvis Hartmut Krieger, Hans-
Sönke Hansen og Hans-Thomas Rathje mot Rådet for Den europeiske union.

Avskriving i registeret av sak T-52/93: Paul Plietker mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-56/93: Peter Jensen mot Rådet for Den europeiske union.

Avskriving i registeret av sak T-66/93, T-69/93 og T-115/93: henholdsvis Günter Backhaus, Manfred
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Mittwede og Uwe Lorentz mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-89/93: Heinrich Hartz mot Rådet for Den europeiske union.

Avskriving i registeret av sak T-92/93 mfl.: Martin Ludolf Petersen og andre melkeprodusenter mot
Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-102/93: Fritz-Reinhard Dreeßen mot Rådet for Den europeiske union
og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-104/93 mfl.: Dierk Herrmann og andre melkeprodusenter mot Rådet for
Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-152/93: Thomas Cornelius mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-170/93 mfl.: Peter Hanssen og andre melkeprodusenter mot Rådet for
Den europeiske union.

Avskriving i registeret av sak T-174/93: Christian Jessen mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-187/93 og T-188/93: henholdsvis Freiherr Ernst-Friedemann von
Münchhausen og Uwe Knop mot Rådet for Den europeiske union.

Avskriving i registeret av sak T-195/93: Hans Uwe Carstensen mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-213/93: Günter Janßen mot Rådet for Den europeiske union.

Avskriving i registeret av sak T-223/93: Walter Paustian mot Rådet for Den europeiske union.

Avskriving i registeret av sak T-241/93: Timm Ehlers mot Rådet for Den europeiske union.

Avskriving i registeret av sak T-243/93: Klaus Morisse mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-245/93: Jochen Harders mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-248/93 mfl.: Peter Donald Blanchard og andre melkeprodusenter mot
Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-274/93: Sheila Hawkins mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet av Det forente kongerike.

Avskriving i registeret av sak T-275/93: Peter Lloyd Symons mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap, støttet av Det forente kongerike.

Avskriving i registeret av sak T-285/93 mfl.: Donald Murphy og andre melkeprodusenter mot Rådet for
Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-427/93: John Edward Ward, David John Ward, Barbara Ward og Margaret
Ruth Lewis mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-428/93: Victor Edmund Sidford, Phillip James Sidford, Dorothy Anne
Sidford, Martin Anthony Shallcross og Ann Jennifer Shallcross mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-82/94: Helmut Fock mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.
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