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EFTA-ORGANER
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN NR. 18/95/COL

av 17. mars 1995

om første endring av EFTAs overvåkningsorgans forretningsorden

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol (overvåknings- og
domstolsavtalen), særlig artikkel 13,

idet det tas i betraktning at Republikken Østerrike, Republikken
Finland og Kongeriket Sverige tiltrådte Den europeiske union 1.
januar 1995,

idet det tas i betraktning at det derfor er foretatt visse justeringer
i overvåknings- og domstolsavtalen i samsvar med avtalen om
justering av visse avtaler mellom EFTA-statene(1), og

ut fra følgende betraktninger:

Overvåknings- og domstolsavtalen, som avfattet før disse
justeringer, får imidlertid i en overgangsperiode fortsatt
anvendelse på deler av Overvåkningsorganets virksomhet, i
samsvar med avtalen om overgangsordninger for en periode etter
enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den europeiske union(2).

I henhold til artikkel 19 i avtalen om justering av visse avtaler
mellom EFTA-statene skal Overvåkningsorganet foreta de
nødvendige justeringer i sin forretningsorden som følge av nevnte
avtale -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. I artikkel 8 og 13 og i artikkel 14 fjerde ledd i EFTAs
overvåkningsorgans forretningsorden(3) skal ordet “tre”
erstattes med ordet “to”.

2. Dette vedtak trer i kraft 17. mars 1995. Endringene i
forretningsordenen fastsatt i dette vedtak får ikke
anvendelse på den del av Overvåkningsorganets virksomhet
som utføres i samsvar med avtalen om overgangsordninger
for en periode etter enkelte EFTA-staters tiltredelse til Den
europeiske union.

3. Dette vedtak, som har gyldighet på engelsk, skal offentlig-
gjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) Utferdiget i Brussel, 29. desember 1994.

(2) Utferdiget i Brussel, 28. september 1994.

(3) Vedtak nr. 1/94/COL av 7. januar 1994 (EFT nr. L 113 av 4.5.1994, s. 19,
og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 6 av 4.5.1994, s. 1).

Utferdiget i Brussel, 17. mars 1995.

For EFTAs overvåkningsorgan

Knut Almestad

President

95/EØS/21/01
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EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til EØS-avtalen, særlig artikkel 109 og
protokoll 1,

under henvisning til overvåknings- og domstolsavtalen, særlig
artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og protokoll 1,

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg
II kapittel XII nr. 50 (rådsdirektiv 89/397/EØF) av 14. juni 1989
om offentlig kontroll av næringsmidler(1)), særlig artikkel 14
nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

For at det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal kunne
virke tilfredsstillende, er det nødvendig å tilrettelegge
samordnede programmer for kontroll av næringsmidler innenfor
EØS.

EFTA-statene ble 17. november 1994 rådspurt innenfor rammen
av EFTAs næringsmiddelkomité, som bistår EFTAs
overvåkningsorgan.

Formålet med slike programmer er ikke bare å sikre at gjeldende
regler i henhold til EØS-avtalen blir overholdt, men også å
kontrollere at næringsmidlene er egnet til konsum.

Samtidig gjennomføring av nasjonale programmer og sam-
ordnede programmer kan gi erfaringer som i stor grad mangler
på det nåværende tidspunkt -

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON:

1. EFTA-statene oppfordres til å ta prøver av følgende
produkter og analysere de angitte parametre i 1995:

1) Oppblanding av løselig kaffe med materiale som ikke
stammer fra kaffebønner.

2) Forekomst av listeria monocytogenes, escherichia coli
og aeromonas i kjølte salater og tilberedt råkost.

3) Angivelse av botanisk eller geografisk opprinnelse på
honning som er produsert innenfor EØS eller importert
fra tredjestater.

4) Temperaturen på dypfryste næringsmidler som selges
i detaljhandelen.

2. I samsvar med artikkel 14 nr. 3 i rådsdirektiv 89/397/EØF
framlegges en rekommandasjon for EFTA-statene med
hensyn til et samordnet kontrollprogram. De aktuelle emner
har vært drøftet med EFTA-statene og omfatter vern av
folkehelsen, forbrukerinteresser og god forretningsskikk.

3. Det foreslås en egen analysemetode for hvert emne der det
er hensiktsmessig. Det er ikke fastsatt enhetlige krav til
prøvetakingens omfang. Antallet prøver bør være
tilstrekkelig stort til å gi et overblikk over markedet for de
aktuelle næringsmidler i hver EFTA-stat.

4. Prøveantallet og analysemetodene bør angis eller beskrives
kort på standardiserte rapporteringsskjemaer.

I. Oppblanding av løselig kaffe

Løselig kaffe kan i noen tilfeller være oppblandet med
materiale som ikke stammer fra kaffebønner, men fra
andre deler av kaffeplanten, f.eks. belger, skall, stengler
og stilker, eller med maltodekstriner. Dette er i strid
med rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II
kapittel XII nr. 14 (rådsdirektiv 77/436/EØF).

II. Forekomst av listeria monocytogenes, escherichia coli
og aeromonas i kjølte salater og tilberedt råkost

Epidemiologiske undersøkelser har påvist tilfeller av
listeriose i forbindelse med inntak av rå grønnsaker,
og flere vitenskapelige publikasjoner viser til at slike
produkter kan kontamineres av escherichia coli, listeria
monocytogenes og aeromonas spp.

(1) EFT nr. L 186 av 30.6.1989, s. 23.

95/EØS/21/02REKOMMANDASJON FRA
EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

av 17. mars 1995

om et samordnet program for offentlig kontroll av næringsmidler i 1995
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III. Angivelse av botanisk eller geografisk opprinnelse på
honning som er produsert innenfor EØS eller importert
fra tredjestater

Honningmarkedet i EØS har i den senere tid vært utsatt
for sterk konkurranse, og undersøkelser tyder på at det
brukes falske angivelser både med hensyn til produktets
botaniske opprinnelse og med hensyn til hvilket område
det stammer fra.

IV. Temperaturen på dypfryste næringsmidler som selges
i detaljhandelen

På grunn av sammenhengen mellom holdbarhetstid
og lagringstemperatur for lett bedervelige nærings-
midler er det hensiktsmessig å kontrollere temp-
eraturen på dypfryste næringsmidler, særlig når hånd-
teringen er kritisk.

Utferdiget i Brussel, 17. mars 1995.

For EFTAs overvåkningsorgan

Knut Almestad

President



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.6.1995

 00

Nr.21/

95/EØS/21/03

04

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til EØS-avtalen, særlig artikkel 109 og
protokoll 1,

under henvisning til overvåknings- og domstolsavtalen, særlig
artikkel 5 nr. 2 bokstav b) og protokoll 1,

under henvisning til rettsakten omhandlet i EØS-avtalens
vedlegg II kapittel XII nr. 54 (rådsdirektiv 90/642/EØF(1) av
27. november 1990 om fastsettelse av maksimumsverdier for
rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av
vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker), særlig
artikkel 4 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 90/642/EØF er endret ved direktiv 93/58/EØF(2), som
fastsetter en første liste over maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler i samsvar med artikkel 1 nr. 1 i direktiv
90/642/EØF, og som skal være gjennomført av EFTA-statene
senest 1. juli 1994. Artikkel 4 nr. 1 i direktiv 90/642/EØF
pålegger medlemsstatene å utarbeide foreløpige programmer,
der arten og hyppigheten av de kontroller som skal foretas for å
sikre overholdelse av de fastsatte maksimumsverdiene for rester
av plantevernmidler, blir fastsatt. Bestemmelsene i artikkel 4
nr. 2 i direktiv 90/642/EØF, som fastsetter at EFTA-statene innen
1. august hvert år skal oversende EFTAs overvåkningsorgan
alle nødvendige opplysninger om gjennomføringen av sine
kontrollprogrammer i det foregående år, får imidlertid ikke
anvendelse før 1. august 1995.

EFTAs overvåkningsorgan har derfor utilstrekkelige opplys-
ninger om EFTA-statenes fullførte og planlagte kontrollpro-
grammer. For å sikre overholdelse av de påbudte maksimums-
verdier for rester av plantevernmidler og bidra til at det indre
marked fullføres og virker tilfredsstillende, er det likevel nød-
vendig å fastsette grunnleggende bestemmelser om samordning
av de kontroller av rester av plantevernmidler som skal foretas
av EFTA-statene i 1995. Med sikte på fastsettelse av framtidige
samordningsrekommandasjoner er det dessuten hensiktsmessig
at EFTAs overvåkningsorgan informeres på forhånd om EFTA-
statenes foreløpige programmer for kontroll av maksimums-
verdiene for rester av plantevernmidler fastsatt i direktiv
93/58/EØF.

EFTA-statenes inspeksjoner og stikkprøvekontroller for å sikre
overholdelse av maksimumsverdiene for rester av plante-
vernmidler oppført i listen nevnt i artikkel 1 nr. 1 i direktiv
90/642/EØF bør gjennomføres i samsvar med kravene fastsatt i
rettsakten omhandlet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr.
20 (direktiv 79/700/EØF(3) om fastsettelse av metoder for
prøvetaking ved den offentlige kontroll av rester av plante-
vernmidler på og i frukt og grønnsaker), rettsakten omhandlet i
EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 37 (direktiv 85/591/
EØF(4) om innføring av metoder for prøvetaking og analyse med
hensyn til kontroll av næringsmidler) og rettsaktene omhandlet i
EØS-avtalens II kapittel XII nr. 50 og 54n (direktiv 89/397/
EØF(5) og 93/99/EØF(6) om offentlig kontroll av næringsmidler).

EFTA-statene ble 19. desember 1994 rådspurt i EFTAs
næringsmiddelkomité, som bistår EFTAs overvåkningsorgan -

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON:

Det anbefales at EFTA-statene,

1. som et hovedkriterium, kontrollerer produkter fra en
betydelig andel av de produktgrupper som er oppført i
vedlegg I til direktiv 90/642/EØF,

2. som et hovedkriterium, med jevne mellomrom i hele 1995
eller i sesongen da produktet markedsføres, tar et minste-
antall prøver som er representativt for framstilling, forbruk
og import til EØS for hvert enkelt produkt, idet produktets
opprinnelse og det aktuelle handels- eller markeds-
føringstrinn klart registreres,

3. som et hovedkriterium, analyserer produktene for
restmengder av flest mulig av plantevernmidlene oppført i
vedlegg II til direktiv 90/642/EØF, idet det tas hensyn til
de analysemetoder som anvendes,

4. samtidig som de kontrollerer de påbudte maksimums-
verdier, også bestemmer restverdiene i hver enkelt prøve
dersom det er hensiktsmessig,

5. snarest sender EFTAs overvåkningsorgan nærmere
opplysninger om sine nasjonale kontrollprogrammer for
1995, utarbeidet i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i direktiv
90/642/EØF,

(1) EFT nr. L 350 av 14.12.1990, s. 71.

(2) EFT nr. L 211 av 23.8.1993, s. 6.

(3) EFT nr. L 207 av 15.8.1979, s. 26.

(4) EFT nr. L 372 av 31.12.1985, s. 50.

(5) EFT nr. L 86 av 30.6.1989, s. 23.

(6) EFT nr. L 290 av 24.11.1993, s. 14.

REKOMMANDASJON FRA EFTAS
OVERVÅKNINGSORGAN

av 19. april 1995

om et samordnet kontrollprogram for 1995 for å sikre overholdelse av
maksimumsverdiene for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av

vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker
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6. om mulig innen 1. juli 1995, men senest innen 1. august
1995 sender EFTAs overvåkningsorgan alle opplysninger
fastsatt i artikkel 4 nr. 2 i direktiv 90/642/EØF, særlig
opplysninger om resultatene av kontrollprogrammet for
1994, på standard rapporteringsskjemaer, og

7. innen 1. september 1995 sender EFTAs overvåkningsorgan
sine planlagte nasjonale kontrollprogrammer for 1996.

Utferdiget i Brussel, 19. april 1995.

For EFTAs overvåkningsorgan

Knut Almestad

President
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Offentliggjøring av visse 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(1)

NORGE:

Tilbakekalte lisenser

Kategori B: Lisenser med begrensningen fastsatt i artikkel 5 nr. 7 bokstav a) i forordning (EØF)
nr. 2407/92

Luftfartsselskapets navn Luftfartsselskapets adresse Vedtaket har virkning fra

(1) EFT nr. L 240 av 24.8.1992, s. 1.

Vikingfly Postboks 39 21.4.1995
Sigurd Henriksen 5069 Bergen Lufthavn

95/EØS/21/04
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EFTA-DOMSTOLEN

Anmodning om en rådgivende uttalelse framsatt av
Varbergs Tingsrätt ved nevnte domstols beslutning av 2. mars 1995 i

saken Samuelsson mot Kongeriket Sverige

(Sak E-1/95)

Varbergs Tingsrätt har ved beslutning av 2. mars 1995 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt
ved domstolens kontor 6. mars 1995, om en rådgivende uttalelse i saken Ulf Samuelsson mot Kongeriket
Sverige, med hensyn til følgende spørsmål:

Skal artikkel 10 bokstav a) i rådsdirektiv 80/987/EØF av 20. oktober 1980 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om vern av arbeidstakere ved arbeidsgiverens insolvens tolkes slik at § 9a
i den svenske lønnsgarantiloven, som fastsetter at en arbeidstaker ikke har rett til erstatning dersom han
inntil to år før beslutningen om konkurs er blitt tilkjent erstatning gjennom garantien for et krav som
hovedsakelig har oppstått i samme virksomhet, med hensyn til bestemmelsens virkeområde og generelle
ordlyd klart overskrider retten til å gjøre unntak i henhold til direktivets artikkel 10 bokstav a)?

95/EØS/21/05

07



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.6.1995

 00

Nr.21/

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.592 - RWE-DEA/Enichem Augusta)

1. Kommisjonen mottok 19.5.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der det tyske foretaket RWE-DEA
Aktiengesellschaft für Mineralöl und Chemie (kontrollert av RWE AG) overtar kontroll som definert
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Enichem-Augusta ved kjøp av aksjer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- RWE-DEA: leting etter og produksjon av olje og naturgass, forsyning, foredling og produksjon
av mineraloljer, produksjon av petrokjemiske og kjemiske produkter,

- Enichem Augusta: produksjon av bestanddeler og mellomprodukter til rengjøringsindustrien.

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
sammenslutningen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 134 av 1.6.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse RWE-DEA/Enichem Augusta, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.600 - Employers Reinsurance Corporation/Frankona
Rückversicherungs AG)

1. Kommisjonen mottok 24.5.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Employers Reinsurance Corporation, et
amerikansk selskap som er et indirekte datterforetak av General Electric Company, overtar
aksjemajoriteten i Frankona Rückversicherungs AG, et tysk selskap i forsikringsgruppen Gerling.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:
- Employers Reinsurance Corporation: gjenforsikring,
- Frankona Rück: gjenforsikring.

95/EØS/21/06

95/EØS/21/07
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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.
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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 141 av 7.6.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.600 - Employers Reinsurance Corporation/Frankona Rückversicherungs
AG, til følgende adresse:

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.601 - Employers Reinsurance Corporation/Aachener
Rückversicherungs-Gesellschaft AG)

1. Kommisjonen mottok 24.5.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Employers Reinsurance Corporation, et
amerikansk selskap som er et indirekte datterforetak av General Electric Company, overtar den
ikke-kollektive gjenforsikringsvirksomhet i Aachener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, et tysk
selskap som direkte og indirekte eies av Aachener und Münchener Beteiligungs AG.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Employers Reinsurance Corporation: gjenforsikring,

- Aachener Rück: gjenforsikring.

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 141 av 7.6.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.601 - Employers Reinsurance Corporation/Aachener Rückversicherungs-
Gesellschaft AG, til følgende adresse:

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

95/EØS/21/08
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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.
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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.

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

Melding om et fellesforetak

(Sak nr. IV/35.522 Michelin/Continental)

1. Kommisjonen mottok 27. april 1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 17/62(2) om
en avtale om et fellesforetak inngått 13. april 1995 mellom Compagnie Financière Michelin
(“Michelin”) og Continental AG (“Continental”). Avtalen innebærer at det opprettes et fellesforetak
der hver av partene vil ha samme aksjeandel. Michelin vil overføre til fellesforetaket rettighetene
til varemerket Uniroyal i Europa. Continental vil på sin side blant annet overføre til fellesforetaket
en kontrollerende andel i et av sine produksjonsanlegg for lavkostnadsdekk. Fellesforetaket vil gi
Continental en lisens av ubegrenset varighet som gir rett til å bruke varemerket Uniroyal i Europa.

Fellesforetaket vil finansiere og drive bestemte samarbeidsprosjekter.

Følgende prosjekter er planlagt i forbindelse med avtalene om et fellesforetak:

i) samarbeid på området regummiering samt innsamling og gjenvinning av brukte dekk,

ii) felles opprettelse av desentraliserte forretninger for montering av hjul og dekk for levering til
bilprodusenter,

iii) felles opprettelse av et nytt franchisekonsept,

iv) samarbeid på logistikkområdet (lagring, transport og distribusjon), og

v) felles innkjøp.

Avtalen om fellesforetaket inngås for en periode på tjue år.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte fellesforetaket og de tilknyttede
avtaler kan komme inn under virkeområdet for forordning nr. 17/62.

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

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 136 av 3.6.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 08) eller
med post, med referanse IV/35.522, til følgende adresse:

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

95/EØS/21/09
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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.

Kommisjonsvedtak av 4. mai 1995 om fastsettelse av ensartede
kriterier for innrømmelse av unntak for enkelte foretak som

framstiller melkebaserte produkter

Kommisjonen har i EFT nr. L 108 av 13.5.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 4. mai 1995 om
fastsettelse av ensartede kriterier for innrømmelse av unntak for enkelte foretak som framstiller
melkebaserte produkter. De ensartede kriteriene nevnt i artikkel 11 nr. 2 i rådsdirektiv 92/46/EØF med
sikte på innrømmelse av unntak fra artikkel 7 A nr. 2 og artikkel 14 nr. 2 i rådsdirektiv 92/46/EØF for
enkelte foretak som framstiller melkebaserte produkter, er fastsatt i vedlegg A til vedtaket. Slike unntak
skal innrømmes bare dersom de ikke påvirker vilkårene for hygienisk produksjon. De ensartede kriteriene
nevnt i artikkel 11 nr. 2 i rådsdirektiv 92/46/EØF med sikte på innrømmelse av unntak fra kapittel I og
V i vedlegg B til rådsdirektiv 92/46/EØF for enkelte foretak som framstiller melkebaserte produkter, er
fastsatt i vedlegg B til vedtaket. Slike unntak skal innrømmes bare dersom de ikke påvirker vilkårene for
hygienisk produksjon (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

95/EØS/21/10

95/EØS/21/11

95/EØS/21/12

11

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M. - IV/M.495 - Behringwerke AG/Armour
Pharmaceutical Co.)

Kommisjonen vedtok 3.4.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M. - IV/M.520 - Direct Line/Bankinter)

Kommisjonen vedtok 12.1.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01
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95/EØS/21/13Kommisjonsvedtak av 8. mai 1995 om fastsettelse av
tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til

Finland og Sverige av visse typer egg beregnet på konsum

Kommisjonen har i EFT nr. L 109 av 16.5.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 8. mai 1995 om
fastsettelse av tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige av
visse typer egg beregnet på konsum. I dette vedtak kommer definisjonene fastsatt i forordning (EØF) nr.
1907/90 og nr. 1274/91 til anvendelse (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 11. mai 1995 om visse beskyttelsestiltak
med hensyn til dyr av hestefamilien fra Australia

Kommisjonen har i EFT nr. L 107 av 12.5.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 11. mai 1995 om visse
beskyttelsestiltak med hensyn til dyr av hestefamilien fra Australia. I henhold til dette vedtak kreves det
for midlertidig innførsel av registrerte hester og innførsel av dyr av hestefamilien som kommer fra
delstaten Queensland (Australia), et tilleggssertifikat undertegnet av vedkommende sentrale veterinær-
myndighet i Australia (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 12. mai 1995 om endring av
kommisjonsvedtak 94/200/EF om fastsettelse av særlige vilkår for

import av fiskerivarer og akvakulturprodukter fra Ecuador

Kommisjonen har i EFT nr. L 117 av 24.5.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 12. mai 1995 om
endring av kommisjonsvedtak 94/200/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og
akvakulturprodukter fra Ecuador. Vedlegg B til vedtak 94/200/EF erstattes med vedlegget til dette
vedtak (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 12. mai 1995 om endring av
kommisjonsvedtak 94/325/EF om fastsettelse av særlige vilkår for

import av fiskerivarer og akvakulturprodukter fra Thailand

Kommisjonen har i EFT nr. L 117 av 24.5.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 12. mai 1995 om
endring av kommisjonsvedtak 94/325/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og
akvakulturprodukter fra Thailand. Vedlegg B til vedtak 94/325/EF erstattes med vedlegget til dette
vedtak (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsdirektiv av 4. mai 1995 om endring av rådsdirektiv
87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for vurdering av

tilsetningsstoffer i fôrvarer

Kommisjonen har i EFT nr. L 106 av 11.5.1995 kunngjort kommisjonsdirektiv av 4. mai 1995 om
endring av rådsdirektiv 87/153/EØF om fastsettelse av retningslinjer for vurdering av tilsetningsstoffer
i fôrvarer. Vedlegget til direktiv 87/153/EØF endres som fastsatt i vedlegget til dette direktiv (se
ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

95/EØS/21/14

95/EØS/21/15

95/EØS/21/16

95/EØS/21/17
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Forslag til et rådsvedtak om målsetningene
og de nærmere regler for omstrukturering av
fiskerisektoren i Sverige og Finland i
perioden 1. januar 1995 til 31. desember
1996 med sikte på å oppnå en varig likevekt
mellom ressurser og ressursutnyttelse

Rapport om pakten om grunnleggende
sosiale rettigheter for arbeidstakere og
protokollen om sosialpolitikk til traktaten
om opprettelse av Det europeiske fellesskap

Rapport om anvendelse i medlemsstatene av
direktiv 92/3/EURATOM av 3. februar
1992 om tilsyn med og kontroll av transport
av radioaktivt avfall mellom medlemsstater
og inn og ut av Fellesskapet

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

23.5.1995 24.5.1995 4

24.5.1995 24.5.1995 59

24.5.1995 24.5.1995 26

COM(95)198 CB-CO-95-225-EN-C(1)

COM(95)184 CB-CO-95-208-EN-C

COM(95)192 CB-CO-95-218

Statsstøtte nr. C 26/95 - Frankrike

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støttetiltakene truffet av franske myndigheter til fordel for banken Crédit Lyonnais, særlig med hensyn
til kapitalforhøyelsen, statens overtakelse av risiko for aktiva overført til bankens særskilte datterselskaper
og de ordninger som gjelder for virksomheten i disse selskapene, kalt SPBI og CDR (se EFT nr. C 121
av 17.5.1995 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 denne kunngjøring er offentliggjort i EF-
Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike.

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 22.5 til 26.5.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kode Katalognr.     Tittel Vedtatt av OversendtAntall
Kommi- Rådet sider
sjonen

Melding i henhold til artikkel 5 i rådsforordning (EØF)
nr. 19/65 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 et utkast til en kommisjons-
forordning (EF) om endring av forordning (EØF) nr. 2349/84 om anvendelse av traktatens artikkel 85
paragraf 3 på grupper av patentlisensavtaler (den uavkortede teksten til fororodningen er offentliggjort
i EFT nr. C 141 av 7.6.1995), senest 10. juli 1995, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Directorate for General Competition Policy and Coordination
150 Avenue de Cortenberg
B-1040 Brussel

95/EØS/21/20

95/EØS/21/19

95/EØS/21/18
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95/EØS/21/21

Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

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

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

14

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.

95-0100-A

95-0101-A

95-0102-A

95-0103-GR

95-0104-I

95-0105-I

95-0106-F

95-0107-F

95-0108-B

95-0109-B

(3) (4)

Retningslinjer for kontroll og prøving av (armerte)
forankringer

Retningslinjer for kontroll og prøving av veibroer

Retningslinjer for kontroll og prøving av tunneler

Teknisk forskrift om typegodkjenning av radioutstyr

Dokumentsamling C.N.D. - Tekniske spesifikasjoner om
ikke-destruktive undersøkelser i forbindelse med
framstilling og drift av trykkbeholdere og løfteutstyr,
undersøkelser med penetrerende væsker, magnetoskopiske
undersøkelser, radiografiske undersøkelser, undersøkelser
med deformasjonsmåler, ultralydundersøkelser

Dokumentsamling VSR - Tekniske gjennomførings-
spesifikasjoner til departementsforskrift av 21. november
1972 om kontroll av trykkbeholderes stabilitet

SP-DGPT-ATAS-18, utgave av januar 1995: Tekniske
spesifikasjoner for utstyr som markedsføres for og
utelukkende er beregnet på radioamatørinstallasjoner

Forskrift om forbrukersikkerhet i forbindelse med stiger,
trappestiger og skamler

Teknisk godkjenningsforskrift for apparater som skal
tilkoples spesialkabler til galvanisk forbindelse i det
belgiske telenett (BE-SP-101, utgave av 22.12.1994)

Teknisk godkjenningsforskrift for apparater som skal
tilkoples galvaniske punkt-til-punkt-linjer i det belgiske
telenett (BE-SP-102, utgave av 22.12.1994)

27.7.1995

27.7.1995

27.7.1995

5.7.1995

5.7.1995

3.7.1995

3.7.1995

11.7.1995

11.7.1995

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)

Domstolens dom (fjerde kammer) av 16. februar 1995 i forente saker C-29/94, C-30/94, C-31/94, C-32/
94, C-33/94, C-34/94 og C-35/94: (anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Grande In-
stance de Charleville-Mézières (Frankrike)): straffesak mot Jean-Louis Aubertin, Bernard Collignon,
Guy Creusot, Isabelle Diblanc, Gilles Josse, Jacqueline Martin, Claudie Normand (frisører - rådsdirektiv
82/489/EØF).

Domstolens dom (femte kammer) av 23. februar 1995 i sak C-334/93: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Finanzgericht Düsseldorf): Bonapharma Arzneimittel GmbH mot Hauptzollamt Krefeld
(EØF, frihandelsavtale med Østerrike, begrepet opprinnelsesvare - protokoll nr. 3 - administrative
samarbeidsmetoder - EUR.1-sertifikat).

Domstolens dom (sjette kammer) av 23. februar 1995 i sak C-349/93: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Den italienske republikk (statsstøtte - kommisjonsvedtak som pålegger tilbakebetaling
av støtte - manglende overholdelse).

Domstolens dom av 23. februar 1995 i forente saker C-358/93 og C-416/93: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional): straffesak mot Aldo Bordessa og
mot Vicente Marí Mellado, Concepción Barbero Maestre (rådsdirektiv 88/361/EØF - nasjonal
godkjenning av pengeoverføring i form av pengesedler).

Domstolens dom (fjerde kammer) av 23. februar 1995 i forente saker C-54/94 og C-74/94: (anmodning
om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale, Macerata: straffesak mot Ulderico Cacchiarelli og
Gino Stanghellini (rådsdirektiv 76/895/EØF og 90/642/EØF - tillatte øvre grenser for rester av
plantevernmidler i eller på poteter).

Domstolens dom av 7. mars 1995 i sak C-68/93: (anmodning om en foreløpig kjennelse fra House of
Lords): Fiona Shevill, Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL og Chequepoint International Ltd mot
Presse Alliance SA.

Sak C-25/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hessischer Verwaltungsgerichtshof, ved nevnte
domstols beslutning av 12. januar 1995 i saken Siegfried Otte mot Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-29/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen,
ved nevnte domstols beslutning av 31. januar 1995 i saken (1) E. Pastoors og (2) Trans-Cap GmbH mot
den belgiske stat.

Sak C-31/95 P: Anke inngitt 9. februar 1995 av Sergio Del Plato mot beslutningen om å avvise saken
truffet av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (første kammer) 7. desember 1994 i sak T-
242/94 mellom Sergio Del Plato og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-32/95 P: Anke inngitt 10. februar 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot dom
avsagt 6. desember 1994 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (første kammer) i sak T-
450/93 mellom Lisrestal - Organização e Gestão de Restaurantes Colectivos Lda, GTI - Gabinete Técnico
de Informática Lda, Lisnico - Serviço Marítimo Internacional Lda, Rebocalis - Rebocagem e Assistência
Marítima Lda og Gaslimpo - Sociedade de Desgasificação de Navios SA og Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 87 av 8.4.1995.

95/EØS/21/22
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Sak C-39/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Police, La Rochelle, ved nevnte
domstols beslutning av 31. januar 1995 i saken Ministère Public mot Pierre Goupil.

Sak C-41/95: Søksmål anlagt 17. februar 1995 av Rådet for Den europeiske union mot Europaparlamentet.

Sak C-46/95: Søksmål anlagt 24. februar 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.

Sak C-52/95: Søksmål anlagt 28. februar 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den
franske republikk.

Avskriving i registeret av sak C-115/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

Avskriving i registeret av sak C-146/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Republikken
Hellas.

Avskriving i registeret av sak C-203/94: Den franske republikk mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom (første kammer) av 21. februar 1995 i sak T-29/92: Vereniging van
Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid mfl. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap (konkurranse - ikke-eksisterende tiltak - beslutninger truffet av sammenslutninger
av foretak - kompliserte regler og forordninger - overtredelse - innvirkning på samhandelen mellom
medlemsstater - unntak - bøter).

Førsteinstansdomstolens dom av 8. mars 1995 i sak T-34/93: Société Générale mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap (konkurranse - vedtak som krever opplysninger etter artikkel 11 nr. 5 i forordning
nr. 17 - begrunnelse - forsvarets rettigheter).

Førsteinstansdomstolens dom av 7. mars 1995 i forente saker T-432/93, T-433/93 og T-434/93: Sociedade
de Curtumes a Sul do Tejo Lda mfl. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (Det europeiske
sosialfond, vedtak om redusert finansiell støtte, anmodning om oppheving - ikke eksisterende vedtak -
spørsmål om realitetsbehandling, brudd på et viktig rettergangskrav).

Førsteinstansdomstolens dom (første kammer) av 21. februar 1995 i sak T-472/93: Campo Ebro Indus-
trial SA mfl. mot Rådet for Den europeiske union (søksmål med sikte på oppheving - forordning -
tilpassing av sukkerprisen i Spania til den felles pris - ingen erstatning til produsenter av isoglukose -
spørsmål om realitetsbehandling - erstatningssøksmål - lovgivningstiltak som innebærer valg av
økonomisk politikk).

Førsteinstansdomstolens dom av 8. mars 1995 i sak T-493/93: Hansa-Fisch GmbH mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (fiskerier - avtalen mellom EØF og Marokko - utstedelse av fisketillatelser
- tiltredelsesakten for Spania og Portugal - relativ stabilitet - berettigede forventninger).

Beslutning truffet av førsteinstansdomstolens president 13. januar 1995 i sak T-524/93: Humphrey
Hennessy mfl. mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap
(delvis avskriving i registeret).

(1) EFT nr. C 87 av 8.4.1995.
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Beslutning truffet av førsteinstansdomstolens president 13. januar 1995 i sak T-525/93: Patrick Nash
mfl. mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap (delvis avskriving
i registeret).

Beslutning truffet av førsteinstansdomstolens president 13. januar 1995 i sak T-538/93: Patrick Houlihan
mfl. mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap (delvis avskriving
i registeret).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 6. februar 1995 i sak T-66/94: Auditel Srl mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap (intervensjon - fortrolig behandling - regler om hvilket språk som skal benyttes).

Førsteinstansdomstolens beslutning (annet kammer, utvidet sammensetning) av 1. februar 1995 i sak
T-88/94: Société Commerciale des Potasses et de l’Azote og Entreprise Minière et Chimique mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (frasigelse av domsmyndighet).

Beslutning truffet av førsteinstansdomstolens president 16. februar 1995 i sak T-5/95 R: Amicale des
Résidents du Square d’Auvergne mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-11/95: Søksmål anlagt 20. januar 1995 av BP Chemicals Limited mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-19/95: Søksmål anlagt 7. februar 1995 av S.A. Adia Intérim mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-172/94: Rima Industrial SA mot Rådet for Den europeiske union.
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