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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Kommisjonsvedtak av 9. mars 1995 om godkjenning av
programmet for utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Sverige

Kommisjonen har kunngjort kommisjonsvedtak av 9. mars 1995 om godkjenning av programmet for
utryddelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Sverige i EFT nr. L 59 av 17.3.1995. I vedtaket godkjennes
programmet framlagt av Sverige for en periode på to år (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere
opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 20. februar 1995 om listen over bedrifter i
Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia som er godkjent med

sikte på import av ferskt kjøtt til Fellesskapet

Kommisjonen har kunngjort kommisjonsvedtak av 20. februar 1995 om listen over bedrifter i Den
tidligere jugoslaviske republikk Makedonia som er godkjent med sikte på import av ferskt kjøtt til
Fellesskapet i EFT nr. L 51 av 8.3.1995. Bedrifter i den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia
som er  oppført i vedlegget til vedtaket, godkjennes med sikte på eksport av ferskt kjøtt til Fellesskapet.
Import fra disse bedrifter skal fortsatt være underlagt Fellesskapets øvrige veterinærbestemmelser, særlig
dem som gjelder helsevern (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 16. februar 1995 om endring av
kommisjonsvedtak 94/324/EF om fastsettelse av særlige vilkår for
import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i

Indonesia

Kommisjonen har kunngjort kommisjonsvedtak av 16. februar 1995 om endring av kommisjonsvedtak
94/324/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med
opprinnelse i Indonesia i EFT nr. L 44 av 28.2.1995. Vedlegg B til vedtak 94/324/EF, en liste over
godkjente bedrifter, erstattes med vedlegget til dette vedtak (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere
opplysninger).
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Kommisjonsvedtak av 9. mars 1995 om endring av vedtak
93/244/EØF og om tilleggsgarantier i forbindelse med pseudorabies hos

svin som skal sendes til Østerrike og Sverige

Kommisjonen har kunngjort kommisjonsvedtak av 9. mars 1995 om endring av vedtak 93/244/EØF og
om tilleggsgarantier i forbindelse med pseudorabies hos svin som skal sendes til Østerrike og Sverige,
i EFT nr. L 59 av 17.3.1995. Ved dette vedtak tilføyes en henvisning til Østerrike og Sverige i vedlegg
I til kommisjonsvedtak 93/244/EØF av 2. april 1993 (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere
opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 10. mars 1995 om tillatelse til at
Finland vedtar strengere bestemmelser om forekomst av “Avena fatua”

i såkorn

Kommisjonen har kunngjort kommisjonsvedtak av 10. mars 1995 om tillatelse til at Finland vedtar
strengere bestemmelser om forekomst av “Avena fatua” i såkorn i EFT nr. L 60 av 18.3. 1995. I vedtaket
gis Finland tillatelse til å fastsette at såkorn ikke kan markedsføres på dets territorium med mindre det
følges av et offisielt sertifikat utstedt i samsvar med artikkel 11 i direktiv 66/402/EØF og oppfyller
vilkårene fastsatt i artikkel 2 i direktiv 74/268/EØF.

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a)
i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92

Pålegging av forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til
ruteflyging innen Det forente kongerike

Det forente kongerike har i henhold til artikkel 4 nr. 1 bokstav a) i rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av
23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet besluttet å pålegge
forpliktelse til offentlig tjenesteytelse med hensyn til ruteflyging på strekningen Stornoway/Benbecula/
Barra (se EFT nr. C 53 av 4.3.1995 for nærmere opplysninger).

95/EØS/10/04

95/EØS/10/05

95/EØS/10/06

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikkel
92 og 93 - Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent den tyske støtteordningen “Initiativ til miljøvennlig produksjon i Øst-Ber-
lin”, statsstøttenr. N 621/94 (se EFT nr. C 58 av 8.3.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent den tyske støtten til stimulering av forskning i ny skipsbyggingsteknikk,
statsstøttenr. N 784/93 (se EFT nr. C 58 av 8.3.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtten gitt til International Drilling and Downhole Technology Center
(IDDTC) i Skottland, statsstøttenr. N 246/94 og NN 134/94 (se EFT nr. C 58 av 8.3.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen innført av Spania til fremme av forskning utført av foretak
etablert i Andalucia, statsstøttenr. N 106/94 (se EFT nr. C 58 av 8.3.1995 for nærmere opplysninger).

95/EØS/10/07
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(1) EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 1.

95/EØS/10/08Offentliggjøring av enkelte medlemsstaters vedtak om å utstede
eller tilbakekalle lisenser i henhold til artikkel 13 nr. 4 i forordning

(EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper

Enkelte medlemsstaters vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser henhold til artikkel 13 nr. 4 i
forordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper(1), i kategori A (uten begrensningen i
artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92) og/eller kategori B (med begrensningen i artikkel 5
nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92) er offentliggjort i EFT nr. C 49 av 28.2.1995.

Spania har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A og fire i kategori B.

Hellas har utstedt lisens til to luftfartsselskaper i kategori A og ett i kategori B.

Enkelte medlemsstaters vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser henhold til artikkel 13 nr. 4 i
forordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper(1), i kategori A (uten begrensningen i
artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92) og/eller kategori B (med begrensningen i artikkel 5
nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92) er offentliggjort i EFT nr. C 52 av 3.3.1995.

Frankrike  har utstedt lisens til 39 luftfartsselskaper i kategori A og 59 i kategori B.

Det forente kongerike har utstedt lisens til fire luftfartsselskaper i kategori A og ti i kategori B, og har
tilbakekalt lisensen til ett luftfartsselskap i kategori B.

Tyskland har utstedt lisens til ett luftfartsselskap i kategori A og 30 i kategori B, og har tilbakekalt
lisensen til fire luftfartsselskaper i kategori B.

Enkelte medlemsstaters vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser henhold til artikkel 13 nr. 4 i
forordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper(1), i kategori A (uten begrensningen i
artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92) og/eller kategori B (med begrensningen i artikkel 5
nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92) er offentliggjort i EFT nr. C 58 av 8.3.1995.

Det forente kongerike har utstedt lisens til tre luftfartsselskaper i kategori A og 14 i kategori B, og har
tilbakekalt lisensen til ett luftfartsselskap i kategori A og ni i kategori B.

Enkelte medlemsstaters vedtak om å utstede eller tilbakekalle lisenser henhold til artikkel 13 nr. 4 i
forordning (EØF) nr. 2407/92 om lisenser til luftfartsselskaper(1), i kategori A (uten begrensningen i
artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92) og/eller kategori B (med begrensningen i artikkel 5
nr. 7 bokstav a) i forordning nr. 2407/92) er offentliggjort i EFT nr. C 60 av 9.3.1995.

Tyskland har utstedt lisens til tre luftfartsselskaper i kategori B.
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Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

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.

Departementsforskrift om endring av departements-
forskrift av 27. juli 1981 om visse obligatoriske
standarder som fastsetter den tillatte strøm i elektriske
ledninger samt regler for valg av elektriske ledninger

Departementsforskrift om endring av departements-
forskrift av 28. juli 1978 om støpsler og tilslutningskabler
på mobilt utstyr, i henhold til kongelig resolusjon av 23.
mars 1977 om fastsettelse av sikkerhetskrav for visse
elektriske maskiner, apparater og ledninger

Fastsettelse av en standard som spesifiserer tekniske krav
til mikrotelefonytelse i enkle telefoner beregnet på direkte
tilslutning til det analoge offentlige svitsjede telefonnettet
(PSTN) i henhold til § 22 nr. 6

Fastsettelse av krav ved tilslutning av terminalutstyr til
leide samband i basisbånd i det offentlige telenettet i Det
forente kongerike, i henhold til § 22 nr. 6

Teknisk forskrift om brannsikring under planlegging,
bygging og drift av lagre som oppbevarer hydro-
alkoholholdige løsninger

Teknisk forskrift om de alminnelige vilkår ved sikker-
hetskontroll av byggearbeid og lasting, samt tekniske
standarder for lasting og overbelastning

SP-DRG RS-16, utgave av november 1994: Tekniske
spesifikasjoner for personsøkersendere og -mottakere,
som anvender kort-, UHF- og VHF-bølger

Utkast til forskrift om endring av forskrift av 21. mars
1983 om godkjenning av apparater til måling av alkohol-
innholdet i utåndingsluft (eller alkotester av
utåndingsluft)

Forskrift fra ministeren for økonomi og transport om
transport av levende dyr

RVS 5.262 Kilometerskilt

95-0030-B

95-0031-B

95-0032-UK

95-0033-UK

95-0034-I

95-0035-I

95-0036-F

95-0037-F

95-0038-A

95-0039-A

(3) (4)

2.5.1995

2.5.1995

26.4.1995

26.4.1995

27.4.1995

27.4.1995

1.5.1995

2.5.1995

8.5.1995

10.5.1995

(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.

95/EØS/10/09
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Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4), er av den mening at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk
forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til
Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor
tredjemann etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at
partene i en tvist har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske
forskrifter det ikke er gitt melding om som fastsatt i fellesskapsretten.

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

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Utnevnelse av dommere for kamrene. Som følge av Fellesskapets utvidelse har Førsteinstansdomstolen
truffet beslutning om kamrenes sammensetning for rettergangsåret 1994/1995.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (femte kammer) av 17. januar 1995 i sak C-360/92 P: Publishers Association mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anke - konkurranse - nettoprissystem for bøker - avvisning
av anmodning om unntak etter artikkel 85 nr. 3 - tilfeller der det ikke kan gjøres unntak fra
konkurransebegrensninger).

Domstolens dom (femte kammer) av 17. januar 1995 i sak C-93/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Nederland (manglende oppfyllelse av forpliktelser - rådsdirektiv 90/667/
EØF - manglende gjennomføring innen den fastsatte frist).

Domstolens dom (sjette kammer) av 19. januar 1995 i forente saker C-351/93, C-352/93 og C-353/93
(anmodning om en foreløpig kjennelse fra College van Beroep voor het Bedrijfsleven): Fitmay Ltd og
H.A. van der Linde mot Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij og Tracotex Holland BV
mot mot Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (den felles markedsordning for bearbeidede
frukt- og grønnsakprodukter - import til Fellesskapet av tørkede druer og Morello-kirsebær -
utjevningsavgift dersom importminsteprisen ikke overholdes - fastsettelse av den faktiske importpris -
hvilke tiltak som kan treffes av medlemsstatenes myndigheter).

Domstolens dom (sjette kammer) av 19. januar 1995 i sak C-66/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Belgia (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser -
manglende gjennomføring av et direktiv).

Domstolens dom av 24. januar 1995 i sak C-359/93: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Nederland (kunngjøring om anbudskonkurranse for kontrakter om offentlig varekjøp -
klagebehandling - melding - tekniske spesifikasjoner).

Sak C-1/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bayerisches Verwaltungsgericht, Ansbach, ved
nevnte domstols beslutning av 23. november 1994 i forvaltningssaken Hellen Gerster mot Freistaat
Bayern.

Sak C-3/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landgericht Dortmund ved nevnte domstols
beslutning av 27. desember 1994 i saken Reisebüro Broede mot Gerd Sandker.

Sak C-4/95 og 5/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
ved nevnte domstols beslutning av 25. november 1994 i sakene Fritz Stöber mot Bundesanstalt für
Arbeit og José Manuel Piosa Pereira mot Bundesanstalt für Arbeit.

(1) Se EFT nr. C 54 av 4.3.1995.

95/EØS/10/10
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Sak C-6/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht
ved nevnte domstols beslutning av 28. november 1994 i saken Aororita Hanßen mot Bundesanstalt für
Arbeit.

Sak C-7/95 P: Anke inngitt 13. januar 1995 av John Deere Ltd mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (annet kammer) 27. oktober 1994 i sak T-35/92 mellom John Deere
Ltd og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-8/95 P: Anke inngitt 13. januar 1995 av New Holland Ford Ltd mot dom avsagt av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (annet kammer) 27. oktober 1994 i sak T-34/92 mellom Fiatagri UK
Ltd og New Holland Ford Ltd og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-9/95: Søksmål anlagt 16. januar 1995 av Kongeriket Belgia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-10/95 P: Anke inngitt 4. januar 1995 av Asociación Española de Empresas de la Carne (Asocarne)
mot beslutning avsagt av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (annet kammer) 20. oktober
1994 i sak T-99/94 mellom Asociacón Española de Empresas de la Carne (Asocarne) og Rådet for Den
europeiske union.

Sak C-11/95: Søksmål anlagt 13. januar 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Belgia.

Sak C-13/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Arbeitsgericht Bonn ved nevnte domstols
beslutning av 30. november 1994 i saken Ayse Süzen mot Zehnacker Gebäudereinigung GmbH
Krankenhausservice, som gjør felles sak med Lefarth GmbH.

Sak C-14/95: Søksmål anlagt 17. januar 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Belgia.

Sak C-15/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Grande Instance de Morlaix ved
nevnte domstols beslutning av 14. desember 1994 i saken E.A.R.L. de Kerlast mot 1. Union Régionale
de Coopératives Agricoles (UNICOPA) og 2. Coopérative du Trieux.

Sak C-16/95: Søksmål anlagt 18. januar 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Spania.

Sak C-17/95: Søksmål anlagt 18. januar 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den
franske republikk.

Domstolens beslutning av 10. januar 1995 i sak C-1/94 SA: Dupret SA mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (anmodning om tillatelse til å begjære arrest i utestående fordringer overfor
Kommisjonen for De europeiske fellesskap).

Sak C-253/94 P og C-264/94 P: Anker inngitt 15. og 21. september 1994 av Olivier Roujansky og
Jacques Bonnamy mot beslutninger avsagt av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (annet
kammer) 14. juli 1994 i sakene T-584/93 og T-179/94 mellom partene som har inngitt disse ankene og
Rådet for Den europeiske union.

Edsavleggelse fra de nye medlemmene i De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol og edsavleggelse
fra de nye medlemmene i De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol.

Domstolen har på sitt møte 25. januar 1995 gjort vedtak om utpeking av kammerpresidenter, kamrenes
sammensetning, fordeling av dommere til hvert kammer og regler om deres sammensetning.
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95/EØS/10/12

(1) EFT nr. C 54 av 4.3.1995.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 12. januar 1995 i sak T-102/92: Viho Europe BV mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (konkurranse - klager - avslag - avtaler, beslutninger og samordnet opptreden
- grupper av foretak - traktatens artikkel 85 nr. 1).

Dom avsagt av førsteinstansdomstolen (tredje kammer) 12. januar 1995 i sak T-85/94: Eugénio Branco
Lda mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (Det europeiske sosialfond - anmodning om
opphevelse av vedtak om å redusere finansieringsbistand som tidligere er gitt - angivelse av årsakene -
mislighold).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 11. januar 1995 i sak T-116/94: Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza a favore degli Avvocati e Procuratori mot Rådet for Den europeiske union (tiltak for
opphevelse - forordning (EF) nr. 3604/93 om fastsettelse av definisjonene med henblikk på
gjennomføringen av forbudet mot begunstiget tilgang nevnt i traktatens artikkel 104 A - saken tas ikke
under realitetsbehandling).

Sak T-1/95: Søksmål anlagt 9. januar 1995 av Christian Vahrenkamp mot Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-2/95: Søksmål anlagt 9. januar 1995 av Industrie des Poudres Sphériques (I.P.S.) mot Rådet for
Den europeiske union.

Sak T-3/95: Søksmål anlagt 11. januar 1995 av Hans-Theo Wellmann mot Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-5/95: Søksmål anlagt 16. januar 1995 av Amicale des Résidents du Square d’Auvergne mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.
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