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EFTA-ORGANER
 EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 67/95/COL
av 19. juni 1995

om godkjenning av beredskapsplanen for bekjempelse av munn- og
klovsyke framlagt av Norge

EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, særlig artikkel
17 og protokoll 1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr. 13
i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde om
endring av direktiv 85/511/EØF om innføring av fellesskapstiltak
for å bekjempe munn- og klovsyke, direktiv 64/432/EØF om
dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor
Fellesskapet og direktiv 72/462/EØF om helseproblemer og
dyrehelseproblemer ved innførsel av storfe og svin samt ferskt
kjøtt eller kjøttprodukter fra tredjestater (rådsdirektiv
90/423/EØF), særlig artikkel 5 nr. 4,

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr. 50
i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde om
fastsettelse av kriteriene for utarbeidelse av beredskapsplaner for
å bekjempe munn- og klovsyke, i henhold til artikkel 5 i
rådsdirektiv 90/423/EØF (kommisjonsvedtak 91/42/EØF), særlig
artikkel 1,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkningsorgan og en domstol, justert ved protokollen
om justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av
et overvåkningsorgan og en domstol, særlig artikkel 5 nr. 2 bokstav
d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav e), og

Utferdiget i Brussel, 19. juni 1995.

For EFTAs overvåkningsorgan

Björn Friðfinnsson

Medlem av kollegiet

ut fra følgende betraktninger:

Norge har ved brev av 22. september 1994 framlagt sin nasjonale
beredskapsplan for bekjempelse av munn- og klovsyke for
godkjenning.

En gjennomgåelse av planen viser at den gjør det mulig å nå det
ønskede mål og oppfyller alle kriterier fastsatt i rettsakten
omhandlet i vedlegg I kapittel I nr. 50 i avtalen om Det europeiske
økonomiske samarbeidsområde (kommisjonsvedtak 91/42/EØF).

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
EFTAs veterinærkomité, som bistår EFTAs overvåknings-
organ -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Beredskapsplanen for bekjempelse av munn- og klovsyke
framlagt av Norge godkjennes.

2. Dette vedtak trer i kraft 1. september 1995.

3. Dette vedtak er rettet til Norge.

4. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.

95/EØS/29/01
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EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av
avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,
særlig artikkel 17 og protokoll 1 nr. 4 bokstav d),

under henvisning til rettsakten nevnt i vedlegg I kapittel I nr.
34c i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
om vernetiltak med hensyn til visse zoonoser og visse zoonotiske
smittestoffer hos dyr og i produkter av animalsk opprinnelse
med sikte på å hindre infeksjoner og forgiftninger gjennom
næringsmidler (rådsdirektiv 92/117/EØF, heretter kalt rettsakten
om zoonoser), særlig artikkel 8 nr. 3,

under henvisning til avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, justert ved
protokollen om justering av avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, særlig
artikkel 5 nr. 2 bokstav d) og protokoll 1 artikkel 1 bokstav e),
og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med artikkel 8 nr. 2 i rettsakten om zoonoser har Norge
ved brev av 24. april 1995 framlagt en plan for overvåkning og
kontroll av salmonella hos norsk fjørfe.

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN
nr. 68/95/COL
av 19. juni 1995

om godkjenning av planen framlagt av Norge for overvåkning og
kontroll av salmonella hos fjørfe

95/EØS/29/02

Utferdiget i Brussel, 19. juni 1995.

For EFTAs overvåkningsorgan

Björn Friðfinnsson

Medlem av kollegiet

Planen oppfyller kriteriene fastsatt i artikkel 8 nr. 2 i rettsakten
om zoonoser.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
EFTAs veterinærkomité, som bistår EFTAs overvåkningsorgan.

På denne bakgrunn bør planen godkjennes -

GJORT DETTE VEDTAK:

1. Planen for overvåkning og kontroll av salmonella hos fjørfe
framlagt av Norge godkjennes.

2. Norge skal innen 1. september 1995 sette i kraft de lover
og forskrifter som er nødvendige for å gjennomføre planen
nevnt i nr. 1.

3. Dette vedtak trer i kraft 1. september 1995.

4. Dette vedtak er rettet til Norge.

5. Dette vedtak har gyldighet i engelsk språkversjon.
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

Melding om en avtale
(Sak nr. IV/35.486 - La Poste (B) - Royale Belge)

1. Kommisjonen mottok 31.3.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(1) om
en avtale inngått 27. februar 1995 mellom La Poste (B) og Royale Belge.

Etter avtalen forplikter La Poste seg til ikke å formidle andre tjenester innen livsforsikring og
skadeforsikring enn slike som opprettes av eller på vegne av Royale Belge, markedsført under et
handelsnavn som inneholder ordet “Poste”.

Royale Belge forplikter seg på sin side, i løpet av de seks første månedene etter at en slik tjeneste
er lansert, til å avstå fra å markedsføre enhver tjeneste som det tilbyr La Poste, og fra å overlate slik
markedsføring til andre formidlere.

Innen 1. januar 1996 har partene i avtalen til hensikt å opprette ett eller flere fellesforetak i form av
datterselskaper med rettslig status som forsikringsselskaper, der hver av partene vil ha en kapitalandel
på 50 %.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

a) La Poste: I henhold til lov av 21. mars 1991 er La Poste et uavhengig offentlig foretak med
virksomhet innen:

- postdistribusjon, der foretaket har lovbeskyttet monopol (med visse unntak uttrykkelig fastsatt
ved lov),

- levering, på enerettgrunnlag, av visse tjenester pålagt ved lov,
- salg av frimerker og andre produkter knyttet til posttjenesten,
- finansiell virksomhet fastlagt ved lov, utført på egne vegne og på vegne av tredjemann,
- enhver annen virksomhet som er forenlig med foretakets formål.

b) Royale Belge: Royale Belge er et forsikringsselskap på områdene livsforsikring og skade-
forsikring.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte fellesforetaket kan komme inn
under virkeområdet for forordning nr. 17/62.

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 202 av 10.8.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 27 22) eller
med post, med referanse IV/35.486 - La Poste (B) - Royal Belge, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B
Office 3/62
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

95/EØS/29/03

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204.
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95/EØS/29/04Melding om en avtale
(Sak nr. IV/35.491 - La Poste (B) - Générale de Banque/Generale Bank)

1. Kommisjonen mottok 31.3.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning nr. 17/62(2) om
en avtale inngått 28. februar 1995 mellom La Poste (B) og Générale de Banque/Generale Bank.

Etter avtalen forplikter La Poste seg til ikke å formidle andre banktjenester enn slike som opprettes
eller godkjennes av Générale de Banque/Generale Bank, markedsført under et handelsnavn som
inneholder ordet “Poste”.

Générale de Banque/Generale Bank forplikter seg på sin side, i løpet av de seks første månedene
etter at en slik tjeneste er lansert av La Poste, til å avstå fra å markedsføre enhver tjeneste som den
tilbyr La Poste, og fra å overlate slik markedsføring til andre formidlere.

Avtalene berører på ingen måte nåværende “Postchèque”-virksomhet.

Innen 1. januar 1996 har partene i avtalen til hensikt å opprette et fellesforetak i form av et
datterselskap med rettslig status som kredittinstitusjon, der hver av partene vil ha en kapitalandel
på 50 %.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

a) La Poste: I henhold til lov av 21. mars 1991 er La Poste et uavhengig offentlig foretak med
virksomhet innen:

- postdistribusjon, der foretaket har lovbeskyttet monopol (med visse unntak uttrykkelig fastsatt
ved lov),

- levering, på enerettgrunnlag, av visse tjenester pålagt ved lov,
- salg av frimerker og andre produkter knyttet til posttjenesten,
- finansiell virksomhet fastlagt ved lov, utført på egne vegne og på vegne av tredjemann,
- enhver annen virksomhet som er forenlig med foretakets formål.

b) Générale de Banque/Generale Bank: Générale de Banque/Generale Bank er en generell
forretningsbank.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte fellesforetaket kan komme inn
under virkeområdet for forordning nr. 17/62.

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 202 av 10.8.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 27 22) eller
med post, med referanse IV/35.491 - La Poste (B) - Générale de Banque/Generale Bank, til følgende
adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B
Office 3/62
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204.
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95/EØS/29/05Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.625 - Nordic Capital/Transpool)

1. Kommisjonen mottok 25.7.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, der Nordic Capital Svenska AB (Nordic Capi-
tal), som kontrolleres av Atle AB (Atle), Investment AB Bure (Bure), Allmänna Pensionsfonden,
4:e (AP4:e), Svenska Handelsbanken (SHB), Skandia (Skandia) og Electra Investment Trust P.L.C.
(Electra) overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
foretaket Transpool AB (Transpool), gjennom aksjeopsjoner og driftsavtale.

De nåværende hovedaksjonærene er: AB Fortos (Fortos), som fullt ut eies av Volvo AB (Volvo),
og KF Invest AB (KF).

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Nordic Capital: et ventureselskap,

- Atle: et investeringsselskap,

- Bure: et investeringsselskap,

- AP4:e: et investeringsselskap eid av et svensk statlig pensjonsfond,

- SHB: en generell forretningsbank,

- Skandia: et forsikringsselskap,

- Electra: et investeringsselskap,

- Transpool: et selskap innen lufttransport og reiseliv,

- Fortos: driver Volvos virksomhet utenom bilindustrien, blant annet på områdene drikkevarer,
tobakk, fyrstikker og fast eiendom,

- Volvo: bilindustri og annen virksomhet gjennom Fortos,

- KF: detaljhandel innen næringsmidler, investeringsselskap, mediavirksomhet, fast eiendom.

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 199 av 3.8.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.625 - Nordic Capital/Transpool, til følgende adresse:

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

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

(1) EFT nr. 13 av 21.2.1962, s. 204.
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Melding om et fellesforetak
(Sak nr. IV/35.640 - Cummins-Wärtsilä)

1. Kommisjonen mottok 13.7.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 17/62(1) om et
fellesforetak, dannet av Cummins (USA) og Wärtsilä (Finland). Fellesforetaket skal konstruere,
utvikle og produsere høyhastighetsmotorer drevet med diesel eller naturgass. Særlig skal
fellesforetaket produsere to nye grupper høyhastighetsmotorer for tung belastning: W-200, med en
ytelse på mellom 2,0 og 4,5 MW, og W-170, med en ytelse på mellom 0,5 og 2,7 MW. Begge
motortypene vil være egnet til blant annet skipsbruk, kraftproduksjon, industriformål og
jernbaneformål.

2. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at det meldte fellesforetaket 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 200 av 4.8.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 98 08) eller
med post, med referanse IV/35.640 - Cummins-Wärtsilä, til følgende adresse:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.531 - Recticel SA/CWW-
Gerko Akustik GmbH & Co KG)

Kommisjonen vedtok 3.2.1995 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(2). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en
kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

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

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.542 - Babcock/Siemens/BS Railcare)

Kommisjonen vedtok 30.6.1995 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(2). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få tilsendt en
kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

95/EØS/29/06

95/EØS/29/07

95/EØS/29/08
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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.583 - Inchcape plc/Gestetner Holdings PLC)

Kommisjonen vedtok 1.6.1995 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.587 - Hoecsht/Marion Merrell Dow)

Kommisjonen vedtok 22.6.1995 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.596 - Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo)

Kommisjonen vedtok 17.7.1995 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

(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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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.616 - Swissair/Sabena)

Kommisjonen vedtok 20.7.1995 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

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

Kommisjonsvedtak av 7. juni 1995 om godkjenning av
programmet for utryddelse av pseudorabies i visse deler av Tyskland

Kommisjonen har i EFT nr. L 132 av 16.6.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 7. juni 1995 om
godkjenning av programmet for utryddelse av pseudorabies i visse deler av Tyskland. Programmet for
utryddelse av pseudorabies i de deler av Tyskland som er oppført i vedlegget til vedtaket, godkjennes
for en periode på tre år (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 7. juni 1995 om endring av
kommisjonsvedtak 93/244/EØF og om tilleggsgarantier med hensyn til

pseudorabies hos svin som skal sendes til visse deler av Tyskland

Kommisjonen har i EFT nr. L 132 av 16.6.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 7. juni 1995 om
endring av kommisjonsvedtak 93/244/EØF og om tilleggsgarantier med hensyn til pseudorabies hos
svin som skal sendes til visse deler av Tyskland. Følgende skal tilføyes i vedlegg I til kommisjonsvedtak
93/244/EØF:

“Tyskland: alle områder unntatt delstatene Sachsen
Brandenburg
Thüringen”

(se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).
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Kommisjonsvedtak av 30. juni 1995 om endring av vedtak
94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse varer

ved import fra tredjestater

Kommisjonen har i EFT nr. L 165 av 15.7.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 30. juni 1995 om
endring av vedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse varer ved import
fra tredjestater. Ved dette vedtak gjøres følgende endringer i vedtak 94/360/EF:

- I artikkel 3 nr. 1 endres datoen “1. mai 1995” til “1. desember 1995”,

- I artikkel 3 nr. 3 endres datoen “1. juli 1995” til “1. februar 1996”,

- I artikkel 7 endres datoen “1. juli 1995” til “1. februar 1996”

(se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 30. juni 1995 om finansiell støtte fra
Fellesskapet til lagring i Frankrike av antigener til produksjon av

vaksiner mot munn- og klovsyke

Kommisjonen har i EFT nr. L 165 av 15.7.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 30. juni 1995 om
finansiell støtte fra Fellesskapet til lagring i Frankrike av antigener til produksjon av vaksiner mot
munn- og klovsyke. Vedtaket fastsetter at Fellesskapet skal gi Frankrike finansiell støtte til lagring av
antigener til produksjon av vaksiner mot munn- og klovsyke, med høyst ECU 70 000 for perioden 1.
januar til 31. desember 1995 (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 30. juni 1995 om finansiell støtte fra
Fellesskapet til lagring i Det forente kongerike av antigener til

produksjon av vaksiner mot munn- og klovsyke

Kommisjonen har i EFT nr. L 165 av 15.7.1995 kunngjort Kommisjonsvedtak av 30. juni 1995 om
finansiell støtte fra Fellesskapet til lagring i Det forente kongerike av antigener til produksjon av vaksiner
mot munn- og klovsyke. Vedtaket fastsetter at Fellesskapet skal gi Det forente kongerike finansiell
støtte til lagring av antigener til produksjon av vaksiner mot munn- og klovsyke, med høyst ECU 60 000
for perioden 1. august 1994 til 31. juli 1995 (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 30. juni 1995 om finansiell støtte fra
Fellesskapet til lagring i Italia av antigener til produksjon av vaksiner

mot munn- og klovsyke

Kommisjonen har i EFT nr. L 165 av 15.7.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 30. juni 1995 om
finansiell støtte fra Fellesskapet til lagring i Italia av antigener til produksjon av vaksiner mot munn- og
klovsyke. Vedtaket fastsetter at Fellesskapet skal gi Italia finansiell støtte til lagring av antigener til
produksjon av vaksiner mot munn- og klovsyke, med høyst ECU 70 000 for perioden 1. august 1994 til
31. juli 1995 (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).
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Kommisjonsvedtak av 3. juli 1995 om endring av vedtak
92/558/EØF om overgangstiltak som får anvendelse for bedrifter som
behandler høyrisikomateriale i delstatene Mecklenburg-Vorpommern,

Brandenburg, Saxen-Anhalt, Saxen og Thüringen i
Forbundsrepublikken Tyskland

Kommisjonen har i EFT nr. L 165 av 15.7.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 3. juli 1995 om endring
av vedtak 92/558/EØF om overgangstiltak som får anvendelse for bedrifter som behandler
høyrisikomateriale i delstatene Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Saxen-Anhalt, Saxen og
Thüringen i Forbundsrepublikken Tyskland. I henhold til dette vedtak skal artikkel 1 i vedtak 92/558/
EØF lyde:

“Artikkel 1
1. For bearbeidingsanlegg på territoriet til delstatene Brandenburg, Saxen-Anhalt, Saxen og

Thüringen skal Forbundsrepublikken Tyskland etterkomme direktiv 90/667/EØF innen 31.
desember 1995.

2. For bearbeidingsanlegg på territoriet til delstatene Mecklenburg-Vorpommern skal
Forbundsrepublikken Tyskland etterkomme direktiv 90/667/EØF innen 31. desember 1996.”

(se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 10. juli 1995 om endring av vedtak
91/516/EØF om fastsettelse av en liste over stoffer som det er forbudt å

bruke i fôrblandinger

Kommisjonen har i EFT nr. L 167 av 18.7.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 10. juli 1995 om
endring av vedtak 91/516/EØF om fastsettelse av en liste over stoffer som det er forbudt å bruke i
fôrblandinger. Vedlegg I til vedtak 91/516/EØF endres som fastsatt i vedlegget til dette vedtak (se
ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 10. juli 1995 om endring av
kommisjonsvedtak 94/777/EF om fastsettelse av særlige vilkår for

import av levende toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøboende
snegler med opprinnelse i Tyrkia

Kommisjonen har i EFT nr. L 167 av 18.7.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 10. juli 1995 om
endring av kommisjonsvedtak 94/777/EF om fastsettelse av særlige vilkår for import av levende toskallede
bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøboende snegler med opprinnelse i Tyrkia. Vedlegg C til vedtak 94/
777/EF erstattes med vedlegget til dette vedtak (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Attende kommisjonsdirektiv av 10. juli 1995 om tilpasning til
den tekniske utvikling av vedlegg II, III, VI og VII til rådsdirektiv

76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
kosmetiske produkter

Kommisjonen har i EFT nr. L 167 av 18.7.1995 kunngjort attende kommisjonsdirektiv av 10. juli 1995
om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter. Direktiv 76/768/EØF endres som
fastsatt i vedlegget til dette direktiv (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).
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Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

95/EØS/29/23Informasjonsrutine - 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.

95-0170-D

95-0171-S

95-0172-FIN

95-0173-FIN

95-0174-DK

95-0175-D

95-0176-D

95-0177-S

95-0178-UK

95-0179-F

95-0180-DK

95-0181-D

95-0182-D

95-0183-D

95-0184-D

95-0185-D

95-0186-DK

95-0187-DK

95-0188-DK

95-0189-D

(3) (4)

Supplerende tekniske kontraktsvilkår - vannbygging (ZTV-
W) for katodisk korrosjonsbeskyttelse i stålvannbygg
(ytelseskategori 220), utgave av 1995

Dekret med forskrifter om kontroll av eksosutslipp
(forskrifter A40)

Lov om endringer til lov om sprengstoffer

Sikkerhetsomkoplere (rundskriv KY 119-95 fra
elektrisitetstilsynet)

Forskrift om dykkerutstyr

Endring i fortegnelse B i den generelle forvaltnings-
forskrift til lov av mars 1992 om tekniske arbeids-
materialer, ved tilføyelse av ny utgave av ZH 1-184
(instruksjoner for førerhus med lufttilførselsanlegg på
masseflyttingsmaskiner og spesialmaskiner for
anleggsvirksomhet)

Utkast til forskrift om godkjenning av prøvings-
overvåknings- og sertifiseringsorganer i samsvar med
byggelovgivningen (PUEZAVO), utgave av juni 1995

Forskrift fra det svenske miljøvernbyrå om emballasje

Forskrifter om trafikkskilt (tredje endring) for Nord-Irland,
1995

Forskrift om sikkerhetskrav til visse typer sportsutstyr

Forskrift om fellesantenneanlegg mv.

Teknisk forskrift for trykkbeholdere TRB 521: Attestering
av forskriftsmessig framstilling

Teknisk forskrift for trykkbeholdere TRB 801 nr. 45:
Kabinetter til utstyrskomponenter

Teknisk forskrift for trykkbeholdere TRB 801 nr. 23:
Kjøretøybeholdere for gods i flytende, kornet og
pulveraktig form

Teknisk forskrift for trykkbeholdere TRB 404:
Utstyrskomponenter til trykkbeholdere

Teknisk forskrift for trykkbeholdere TRB 700: Drift av
trykkbeholdere

Forskrift om edelmetallkontrollens virksomhet

Forskrift om innmelding og registrering av navnestempler
for arbeider av edle metaller

Bygningsforskrift

Teknisk forskrift for trykkbeholdere TRB 002: Generell
forklaring av termer brukt i forskrifter om trykkbeholdere

20.9.1995

6.10.1995

21.9.1995

25.9.1995

25.9.1995

28.9.1995

28.9.1995

16.10.1995

2.10.1995

9.10.1995

6.10.1995

2.10.1995

2.10.1995

2.10.1995

2.10.1995

2.10.1995

4.10.1995

4.10.1995

26.10.1995

4.10.1995

11

(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.
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Kommisjonen gjør 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.

12
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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens uttalelse 2/92 av 24. mars 1995 (med hensyn til hvilken myndighet Fellesskapet eller et av
dets organer har til å delta i OECDs tredje reviderte vedtak om nasjonal behandling).

Domstolens dom (sjette kammer) av 4. mai 1995 i sak C- 7/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Bundesverwaltungsgericht): Landesamt für Ausbildungsförderung Nordrhein-Westfalen mot Lubor
Gaal (forordning (EØF) nr. 1612/68 - artikkel 12 - “barn” - definisjon).

Domstolens dom (femte kammer) av 4. mai 1995 i sak C- 79/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Republikken Hellas (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - direktiv
77/62/EØF - rammeavtale for eksklusiv levering av forbindingsmateriale til bruk i greske sykehus og i
den greske hæren).

Domstolens dom (sjette kammer) av 4. mai 1995 i sak C- 218/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Kongeriket Belgia (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser - direktiv
91/263/EØF - manglende gjennomføring).

Domstolens dom av 10. mai 1995 i sak C- 422/92: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland (en medlemsstats manglende oppfyllelse av sine forpliktelser -
gjennomføring av direktivene om avfall, giftig og farlig avfall og transport av farlig avfall over
landegrensene).

Domstolens dom av 10. mai 1995 i sak C- 384/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra College
van Beroep voor het Bedrijfsleven): Alpine Investments BV mot Minister van Financiën (adgang til å
yte tjenester - EF-traktatens artikkel 59 - forbud mot uoppfordrede telefonoppringninger for å tilby
finansielle tjenester).

Domstolens dom av 10. mai 1995 i sak C- 417/93: Europaparlamentet mot Rådet for Den europeiske
union (teknisk bistand til de uavhengige stater i det tidligere Sovjetunionen og til Mongolia - samråd
med Parlamentet).

Domstolens dom (sjette kammer) av 18. mai 1995 i sak C- 327/92 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Raad van Beroep, Haag): Rheinhold & Mahla NV mot Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de
Metaalnijverheid (trygd - en hovedleverandørs plikt til å betale avdrag som ikke er betalt av en
underleverandør som gjør seg skyldig i mislighold).

Domstolens beslutning av 7. april 1995 i sak C-167/94 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Juzgado de Instrucción de Sueca, Valencia, Spania): straffesak mot Juan Carlos Grau Gomis mfl.
(anmodning om en foreløpig kjennelse - ingen domsmyndighet - saken tas ikke under realitetsbehandling).

Sak C-79/95: Søksmål anlagt 16. mars 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.

Sak C-86/95: Søksmål anlagt 17. mars 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-93/95: Søksmål anlagt 27. mars 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den
portugisiske republikk.

Sak C-96/95: Søksmål anlagt 24. mars 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

95/EØS/29/24
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(1) EFT nr. C 159 av 24.6.1995.
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Sak C-98/95: Søksmål anlagt 27. mars 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Belgia.

Sak C-101/95: Søksmål anlagt 30. mars 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-108/95: Søksmål anlagt 31. mars 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Forbundsrepublikken Tyskland.

Sak C-113/95: Søksmål anlagt 31. mars 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den
italienske republikk.

Sak C-114/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Østre Landsret, ved nevnte domstols beslutning
av 24. mars 1995 i saken Texaco A/S mot Port of Middelfart mfl.

Sak C-115/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Østre Landsret, ved nevnte domstols beslutning
av 24. mars 1995 i saken Olieselskabet Danmark A.m.b.a. mot Trafikministeriet mfl.

Sak C-116/95: Søksmål anlagt 4. april 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den
italienske republikk.

Sak C-117/95: Søksmål anlagt 4. april 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den
italienske republikk.

Sak C-118/95: Søksmål anlagt 4. april 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Den
italienske republikk.

Sak C-65/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice, Queen’s Bench Divi-
sion, ved nevnte domstols beslutning av 3. februar 1995 i saken The Queen mot Secretary of State for
the Home Department, ex parte: Mann Singh Shingara.

Sak C-70/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, ved nevnte domstols beslutning av 2. mars 1995 i saken Sodemare S.A. Anni Azzurri
Holding mfl. mot Regione Lombardia.

Sak C-71/95: Søksmål anlagt 14. mars 1995 av Kongeriket Belgia mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-76/95: Søksmål anlagt 13. mars 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot SA
Royale Belge mfl.

Sak C-87/95 P: Anke inngitt 20. mars 1995 av Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore
degli Avvocati e Procuratori mot dom avsagt av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol 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.

Sak C-89/95 P: Anke inngitt 24. mars 1995 av D mot dom avsagt 26. januar 1995 av De europeiske
fellesskaps førsteinstansdomstol (fjerde kammer) i sak T-549/93 mellom D og Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-90/95 P: Anke inngitt 24. mars 1995 av Henri de Compte mot dom avsagt 26. januar 1995 av De
europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (første kammer) i forente saker T-90/91 og T-62/92 mellom
Henri de Compte og Europaparlamentet.

Sak C-94/95 og C-95/95: Anmodninger om foreløpige kjennelser fra Pretura Circondariale di Bassano
del Grappa, ved nevnte domstols beslutning av 21. mars 1995 i sakene 1. Danila Bonifaci mfl. og 2.
Wanda Berto mfl. mot Istituto Nazionale della Previdenza Soziale (INPS).

14
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Sak C-105/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-
Westfalen, ved nevnte domstols beslutning av 17. mars 1995 i saken Paul Daut GmbH & Co KG mot
Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh.

Sak C-110/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice, Chancery Division,
Patents Court, ved nevnte domstols beslutning av 31. oktober 1994 i saken Yamanouchi Pharmaceutical
Co. Ltd mot Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks.

Sak C-111/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice, Queen’s Bench Divi-
sion, ved nevnte domstols beslutning av 3. februar 1995 i saken the Queen mot Secretary of State for the
Home Department, ex parte: Abbas Radiom.

Sak C-121/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof, ved nevnte domstols
beslutning av 16. mars 1995 i saken VOBIS Microcomputer AG mot Oberfinanzdirektion München.

Sak C-126/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Centrale Raad van Beroep, ved nevnte domstols
beslutning av 9. desember 1995 i saken A. Hallouzi-Choho mot Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.

Sak C-128/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Commerce, Lyon, ved nevnte
domstols beslutning av 2. januar 1995, beriktiget ved beslutning av 7. februar 1995, i saken Fontaine
SA mfl. mot Aqueducs Automobiles SARL.

Sak C-130/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hessisches Finanzgericht, ved nevnte domstols
beslutning av 31. mars 1995 i saken Bernd Emil Giloy mot Hauptzollamt Frankfurt am Main - Ost.

Sak C-131/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Nederlandse Raad van State, ved nevnte
domstols beslutning av 25. oktober 1994 i saken P.J. Huijbrechts mot Commissie voor de Behandeling
van Administratieve Geschillen ingevolge Artikel 41 der Algemene Bijstandswet in de Provincie Noord-
Brabant.

Sak C-134/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale di Biella, ved nevnte
domstols beslutning av 30. mars 1995 i saken U.S.S.L. 47 di Biella mot Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

Sak C-135/95, C-140/95 og C-141/95: Anmodninger om foreløpige kjennelser fra Pretura Circondariale
di Roma, Sezione Distaccata di Tivoli, ved nevnte domstols beslutninger av 26. oktober 1994 og 27.
februar 1995 i straffesakene som verserer for domstolen mot Francesco Segna mfl., Cesare Cervetti og
Mario Gasbarri.

Avskriving i registeret av sak C-328/93: Carla Baeskow mot Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V.,
Stadt- und Landkreis München.

Avskriving i registeret av sak C-402/93: Jutta Neumann mot Freie und Hansestadt Hamburg.

Avskriving i registeret av sak C-229/94: The Queen mot Secretary of State for the Home Department,
ex parte: Gerard Adams).
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Førsteinstansdomstolens dom av 27. april 1995 i sak T-96/92: Comité Central d’Entreprise de la Société
Générale des Grandes Sources mfl. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse -
forordning nr. 4064/89 - vedtak som erklærer en foretakssammenslutning forenlig med det felles marked
- begjæring om oppheving - spørsmål om realitetsbehandling - fagforeninger og bedriftsråd - tilstrekkelig
interesse som gir anerkjente arbeidstakerrepresentanter rett til, på anmodning, å framlegge sine merknader
under saksbehandlingen - rettsakter som angår dem direkte og personlig).

Førsteinstansdomstolens dom av 27. april 1995 i sak T-12/93: Comité Central d’Entreprise de la Société
Anonyme Vittel mfl. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse - forordning nr.
4064/89 - vedtak som erklærer en foretakssammenslutning forenlig med det felles marked - begjæring
om oppheving - spørsmål om realitetsbehandling - fagforeninger og bedriftsråd - rettsakter som angår
dem direkte og personlig - tilstrekkelig interesse som gir anerkjente arbeidstakerrepresentanter rett til,
på anmodning, å framlegge sine merknader under saksbehandlingen).

Førsteinstansdomstolens dom av 27. april 1995 i sak T-435/93: Association of Sorbitol Producers within
the EC (ASPEC) mfl. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte - spørsmål om
realitetsbehandling - kompetanse - tidligere vedtak om godkjenning av en generell støtteordning).

Førsteinstansdomstolens dom av 27. april 1995 i sak T-442/93: Association des Amidonneries de Céréales
de la CEE (AAC) mfl. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (statsstøtte - spørsmål om
realitetsbehandling - tidligere vedtak om godkjenning av en generell støtteordning).

Førsteinstansdomstolens dom av 2. mai 1995 i forente saker T-163/94 og T-165/94: NTN Corporation
og Koyo Seiko Co. Ltd mot Rådet for Den europeiske union (antidumpingtoll på kulelagre - ny vurdering
- forordning som endrer en endelig antidumpingtoll - bestemmelse av skaden)

Beslutning truffet av førsteinstansdomstolens president 10. mars 1995 i sak T-395/94 R: Atlantic Con-
tainer Line AB mfl. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-92/95: Søksmål anlagt 3. april 1995 av Tiziano Boggian mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-97/95: Søksmål anlagt 6. april 1995 av Sinochem National Chemicals Import & Export Corpora-
tion mot Rådet for Den europeiske union.

Sak T-100/95: Søksmål anlagt 10. april 1995 av Hans-Günter vom Endt mot Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-106/95: Søksmål anlagt 24. april 1995 av Fédération Française des Sociétés d’Assurances mfl.
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak C-445/93: Eastern Electricity plc, East Midlands Electricity plc, Electric-
ity Association Services Limited, London Electricity plc, Manweb plc, Midlands Electricity plc, Na-
tional Power plc, Nothern Electric plc, Norweb plc, PowerGen plc, Seeboard plc, Southern Electric plc,
South Wales Electricity plc, South Western Electricity plc, The National Grid Company plc og York-
shire Electricity Group plc mot Rådet for Den europeiske union og Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

(1) EFT nr. C 159 av 24.6.1995.
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