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EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende21.12.1995 Nr.49/01

95/EØS/49/01

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

17.11.1995 20.11.1995 17

21.11.1995 21.11.1995 25

21.11.1995 21.11.1995 6

20.11.1995 22.11.1995 47

8.11.1995 23.11.1995 43

23.11.1995 23.11.1995 13

23.11.1995 24.11.1995 6

COM(95) 552 CB-CO-95-588-EN-C(1)

COM(95) 550 CB-CO-95-586-EN-C

COM(95) 575 CB-CO-95-613-EN-C

COM(95) 227 CB-CO-95-451-EN-C

COM(95) 486 CB-CO-95-559-EN-C

COM(95) 579 CB-CO-95-617-EN-C

COM(95) 551 CB-CO-95-EN-63-C

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om endring av direktiv
89/686/EØF om tilnærming av medlems-
statenes lover om personlig verneutstyr

Endret forslag til en rådsforordning (EF)
om endring av rådsforordning (EØF)
3821/85 og rådsdirektiv 88/599/EØF om
registreringsutstyr til bruk ved
veitransport (fartsskrivere)

Uttalelse fra Kommisjonen i henhold til
EF-traktatens artikkel 189 B nr. 2 bokstav
d) om Europaparlamentets endringer til
Rådets felles innstilling med hensyn til
forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om tilgang til åpne linjenett
(ONP) i forbindelse med telefontjenester

Kommisjonsmelding om forslag til en
rekke tiltak til utvikling av posttjenestene
i Fellesskapet

Forslag til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om felles regler for utvikling
av posttjenestene i Fellesskapet og om
heving av tjenestenes kvalitet

Melding fra kommisjonen om det
flerspråklige informasjonssamfunnet -
Forslag til et rådsvedtak om et flerårig
program til fremme av det språklige
mangfold i Fellesskapet i
informasjonssamfunnet

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om et handlingsprogram for
Fellesskapet til forebygging av narkotika-
avhengighet, innenfor rammen av tiltak på
området folkehelse

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
kommisjonsdirektiv 94/54/EF om
angivelse på etiketten til visse nærings-
midler av andre obligatoriske opp-
lysninger enn dem som er fastsatt i
rådsdirektiv 79/112/EØF

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

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen til
Rådet i perioden 20.10. - 24.11.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

EF-ORGANER
 KOMMISJONEN
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Referanse (1) Tittel Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

95-0213-A

95-0321-UK

95-0322-D

95-0323-D

95-0324-I

95-0325-I

95-0326-E

95-0327-E

95-0328-E

95-0329-I

95-0330-D

95-0331-D

95-0332-D

95-0333-DK

(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.

Forskrift fra miljøministeren om forbud og restriksjoner
med hensyn til organiske løsemidler (løsemiddelforskrift
1995 - LVMO 1995)

CAP 655 Bakkebelysning for flytrafikk - gjennomføring av
lovfestede krav

Godkjenningsforskrift fra Direktoratet for post og
telekommunikasjon (BAPT) 213 ZV 02 for VSAT-sender/
mottakerutstyr for dataoverføring på frekvensbånd
11/12/14 GHz i den faste radiotjeneste via satellitt (FFS)

Godkjenningsforskrift fra Direktoratet for post og
telekommunikasjon (BAPT) 211 TV 15/373 for
radiosendere og -mottakere med enkeltsidebånd for den
maritime radiotjeneste i grense- og kortbølgeområdet

Utkast til forskrift om endring av vedleggene til lov nr.
748/84 om nye standarder for gjødselregulering

Forskrift om de tekniske egenskaper ved livbelter
utelukkende til bruk i fritidsbåter

Utkast til kgl. forordning om de øvre grenseverdier for
rester av plantevernmidler og om endring av vedlegg II til
kgl. resolusjon 280/1994

Utkast til forskrift om endring av de generelle regler om
homogeniserings- og renhetskrav for løype og andre
melkekoagulerende enzymer beregnet på det indre marked,
godkjent ved forskrift av 14. januar 1988

Utkast til kgl. resolusjon om endring av forskrift om faste
lagringsinstallasjoner for flytende petroleumsgass (LPG)

Departementsforskrift om kontroll med tilsetningsstoffer
som tillates brukt ved tilberedning og konservering av
næringsmidler. Gjennomføring av direktiv 93/94/EF,
94/35/EF, 94/36/EF, 95/2/EF og 95/31/EF

Godkjenningsforskrift fra Direktoratet for post og
telekommunikasjon (BAPT) 211 TV 17/162 om
radiotelefonianlegg for ultrakortbølger i den maritime
radiotjeneste

Godkjenningsforskrift fra Direktoratet for post og
telekommunikasjon (BAPT) 213 ZV 05 om VSAT-sender/
mottakerutstyr for dataoverføring på frekvensbånd 6/4 GHz
i den faste radiotjeneste via satellitt (FFS)

Godkjenningsforskrift fra Direktoratet for post og
telekommunikasjon (BAPT) 222 ZV 51 om radiogrense-
snitt for bakkestasjoner i TFTS-nettet

Forskrift om stabilitetskrav for gulvlysestaker

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.

29.2.1996

12.1.1996

15.1.1996

15.1.1996

11.1.1996

11.1.1996

18.1.1996

18.1.1996

18.1.1996

Utgått

15.1.1996

15.1.1996

15.1.1996

24.1.1996
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Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

95-0334-A

95-0335-D

95-0336-B

95-0337-I

95-0338-I

95-0339-I

95-0340-NL

95-0341-B

95-0342-F

95-0343-GR

95-0344-F

95-0345-F

95-0346-DK

95-0347-UK

95-0350-UK

95-0351-UK

95-0357-UK

95-0358-UK

95-0359-UK

95-0360-UK

95-0361-UK

95-0362-UK

(3) (4)

17.1.1996

24.1.1996

1.2.1996

1.2.1996

1.2.1996

1.2.1996

26.1.1996

22.1.1996

25.1.1996

25.1.1996

25.1.1996

26.1.1996

5.2.1996

1.2.1996

1.2.1996

1.2.1996

1.2.1996

1.2.1996

1.2.1996

1.2.1996

1.2.1996

1.2.1996

Delstatslov om endring av veiloven for Oberösterreich av
1991 (revidert versjon 1996)

Godkjenningsforskrift fra Direktoratet for post og
telekommunikasjon (BAPT) 222 ZV 11 for forsterkere i
fjernlinje- og dataoverføringsnett

Kongelig resolusjon med generelle forskrifter om møller og
handel med mel

Endring av vedlegg 1B og 2 til lov nr. 748/84 om nye
standarder for gjødselregulering

Endring av vedlegg 1B til lov nr. 748/84 om nye standarder
for gjødselregulering

Endring av vedlegg 1B og 1C til lov nr. 748/84 om nye
standarder for gjødselregulering

Utkast til forskrift om fjerning av folie til jordbruk og
hagebruk

Kongelig resolusjon om tapping, bearbeiding, lagring og
distribusjon av blod og blodprodukter av menneskelig
opprinnelse

Utkast til forskrift om reflekterende nummerskilt

Teknisk forskrift om endring av paragraf 89 og 90 i lov om
næringsmidler og drikkevarer

Utkast til forskrift om endring av forskrift 92-1271 av 7.
desember 1992 om visse kjølevæsker i kjøle- og
klimaanlegg

Utkast til forskrift om endring av forskrift av 16. juli 1954
om lykter og signallys på kjøretøyer

Forskrift om utstyr til traktorer og motoriserte maskiner mv.

Den britiske farmakopé av 1993, fjerde endring

Konstruksjonshåndbok for veier og broer (DMRB), bind 9a,
avsnitt 2, del 1, TA 70/95, med vedlegg A og D. “Innføring
- motorveier”

Konstruksjonshåndbok for veier og broer (DMRB), bind 9a,
avsnitt 3, del 1, TA 71/95, med vedlegg A og D.
“Konstruksjon og utførelse (oversikt) - motorveier”

Konstruksjonshåndbok for veier og broer (DMRB), bind 9a,
avsnitt 4, del 1, TA 72/95, med vedlegg A og D.
“Systemutforming - det nasjonale kommunikasjonssystem
for motorveier (NMCS)”

Konstruksjonshåndbok for veier og broer (DMRB), bind 9a,
avsnitt 4, del 2, TA 73/95, med vedlegg A og D.
“Systemutforming - nødtelefoner for motorveier”

Konstruksjonshåndbok for veier og broer (DMRB), bind 9a,
avsnitt 4, del 3, TA 74/95, med vedlegg A og D.
“Systemutforming - signalinnretninger for motorveier”

Konstruksjonshåndbok for veier og broer (DMRB), bind 9a,
avsnitt 4, del 4, TA 75/95, med vedlegg A og D.
“Systemutforming -  motorveiforbindelser”

Konstruksjonshåndbok for veier og broer (DMRB), bind 9a,
avsnitt 4, del 5, TA 76/95, med vedlegg A og D.
“Systemutforming - kontrollstasjoner på motorveier”

Konstruksjonshåndbok for veier og broer (DMRB), bind 9a,
avsnitt 5, del 1, TA 77/95, med vedlegg A og D.
“Infrastrukturutforming - motorveier”
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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.

(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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DOMSTOLEN

Informasjon fra De europeiske fellesskaps Domstol(1)

Domstolens dom av 24. oktober 1995 i sak C-70/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Bundesgerichtshof): Bayerische Motorenwerke AG mot ALD Auto-Leasing D GmbH (selektivt
distribusjonssystem - motorvogner - adgang til å nekte levering - geografisk beskyttelse - tolking av EF-
traktatens artikkel 85 nr. 1 og forordning (EØF) nr. 123/85).

Domstolens dom av 24. oktober 1995 i sak C-266/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Bundesgerichtshof): Bundeskartellamt mot Volkswagen AG og VAG Leasing GmbH (leasing i
motorvognsektoren - forhandlere som opptrer som eneagenter for et datterforetak av produsenten som i
hovedsak driver med leasing - tolking av EF-traktatens artikkel 85 nr. 1 og forordning (EØF) nr. 123/
85).

Domstolens dom (femte kammer) av 26. oktober 1995 i sak C-481/93: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Arrondissementsrechtbank Amsterdam): R. Moscato mot Bestuur van de Nieuwe Algemene
Bedrijfsvereniging (trygd - uførhet - gjeldende lovgivning - lovgivning av type A - helsetilstand ved
inntreden i en trygdeordning).

Domstolens dom (femte kammer) av 26. oktober 1995 i sak C-482/93: (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Arrondissementsrechtbank Amsterdam): S.E. Klaus mot Bestuur van de Nieuwe Algemene
Bedrijfsvereniging (trygd - sykdom - helsetilstand ved inntreden i en trygdeordning - sammenlegging
av trygdetid).

Domstolens dom (femte kammer) av 26. oktober 1995 i sak C-36/94 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunal Fiscal Aduaneiro de Lisboa): Siesse - Soluções Integrais em Sistemas Software e
Aplicações Lda mot Director da Alfândega de Alcântara (frigivelse av varer for fri omsetning - fristen
for å overføre varer til behandling eller bruk som er godkjent av tollen ikke overholdt - pålegging av
avgift).

Domstolens dom (femte kammer) av 26. oktober 1995 i sak C-51/94: Kommisjonen for De europeiske
fellesskap mot Forbundsrepublikken Tyskland (merking og presentasjon av næringsmidler - EF-traktatens
artikkel 30 og direktiv 79/112/EØF - henvisning i handelsbetegnelsen til et stoff oppført i listen over
ingredienser).

Domstolens dom (fjerde kammer) av 26. oktober 1995 i sak C-143/94 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio): Furlanis Costruzioni Generali SpA mot
Azienda Nazionale Autonoma Strade (ANAS) (rådsdirektiv 71/305/EØF og 89/440/EØF - offentlige
kontrakter - anbud som er unormalt lave i forhold til transaksjonen).

Domstolens dom (femte kammer) av 26. oktober 1995 i sak C-144/94 (anmodning om en foreløpig
kjennelse fra Commissione Tributaria Centrale): Ufficio IVA di Trapani mot Italittica SpA (sjette direktiv
om merverdiavgift - tolking av artikkel 10 nr. 2 - hendelse som utløser avgiftsplikt - rekkevidde av
unntak innrømmet medlemsstatene).

Domstolens beslutning (sjette kammer) av 26. oktober 1995 i forente saker C-199/94 P og C-200/94 P:
Pesquería Vasco-Montañesa SA (Pevasa) og Compañía Internacional de Pesca y Derivados SA (Inpesca)
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (fiskerier - Fellesskapets finansielle støtte til bygging
av fiskefartøyer - søksmål om oppheving - frister - søksmål om skadeserstatning - vilkår for
realitetsbehandling - klagen klart ubegrunnet).

(1) EFT nr. C 333 av 9.12.1995.
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Sak C-317/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Simvoulio tis Epikratias (statsrådet), Hellas,
ved nevnte domstols beslutning av 20. juni 1995 i saken Canadane Cheese Trading AMBA og Adelfi G.
Kouri AEVE mot ministrene for 1) handel, 2) finans, 3) helse, velferd og trygd og 4) landbruk.

Sak C-318/95: Søksmål anlagt 10. oktober 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Irland.

Sak C-319/95: Søksmål anlagt 10. oktober 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Irland.

Sak C-323/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Saarländisches Oberlandesgericht, ved nevnte
domstols beslutning av 6. oktober 1995 i saken David Charles Hayes og Jeanette Karen Hayes, hans
hustru, i deres egenskap av partnere etter engelsk sivilrett, mot Kronenberger GmbH, under avvikling,
representert av avviklingsstyret ved Klaus D. Wein.

Sak C-324/95: Søksmål anlagt 16. oktober 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Irland.

Sak C-325/95: Søksmål anlagt 16. oktober 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Irland.

Sak C-326/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra 1° Juízo Cível da Comarca de Lisboa, ved
nevnte domstols beslutning av 11. juli 1995 i saken Banco de Fomento e Exterior, SA, Amândio Maurício
Martins Pechim og hans hustru Maria da Luz Lima Barros Raposo Pechim mot CTV - Confecções
Têxteis de Vouzela, Lda.

Sak C-327/95: Søksmål anlagt 17. oktober 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Den italienske republikk.

Sak C-328/95: Søksmål anlagt 17. oktober 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Den italienske republikk.

Sak C-330/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Value Added Tax Tribunal, Manchester, ved
nevnte domstols anvisning av 18. september 1995 i saken Goldsmiths (Jewellers) Ltd mot Commission-
ers of Customs and Excise.

Sak C-331/95, C-332/95 og C-342/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Circondariale
di Roma - Sezione Distaccata di Tivoli, ved nevnte domstols beslutning av 4. oktober 1995 i straffesaken
mot Giuseppe Piccolo (sak C-331/95), Mario Corbo mfl (sak C-332/95) og Miranda Viola (sak C-342/
95).

Sak C-334/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Finanzgericht Hamburg, ved nevnte domstols
beslutning av 21. september 1995 i saken Krüger GmbH & Co. KG mot Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Sak C-338/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesfinanzhof, ved nevnte domstols
beslutning av 12. september 1995 i saken Wiener S.I. GmbH mot Hauptzollamt Emmerich.

Sak C-340/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hof van Beroep te Antwerpen, ved nevnte
domstols dom/beslutning av 25. oktober 1995 i saken Peter Schepens mot den belgiske stat.

Sak C-344/95: Søksmål anlagt 30. oktober 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Kongeriket Belgia.

06
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps Førsteinstansdomstol(2)

Førsteinstansdomstolens dom (fjerde kammer) av 26. oktober 1995 i sak T-185/94: Geotronics SA mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (PHARE-programmet - begrenset anbudsinnbydelse - søksmål
om oppheving - vilkår for realitetsprøving - EØS-avtalen - søksmål om skadeserstatning).

Førsteinstansdomstolens dom av 19. oktober 1995 i sak T-194/94: John Carvel og Guardian Newspa-
pers Ltd mot Rådet for Den europeiske union (innsyn - tilgang til opplysninger - rådsvedtak som forbyr
tilgang til dokumenter vedrørende Rådets drøftelser - tolking av artikkel 4 nr. 2 i vedtak 93/731/EF).

Sak T-154/95: Søksmål anlagt 3. juli 1995 av Ittima Maremmana mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-180/95: Søksmål anlagt 3. oktober 1995 av Nutria AE mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-188/95: Søksmål anlagt 9. oktober 1995 av N.V. Waterleiding Maatschappij “Noord-West Brabant”
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-189/95: Søksmål anlagt 9. oktober 1995 av Service pour le Groupement d’Acquisitions “S.G.A.”
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-190/95: Søksmål anlagt 10. oktober 1995 av Société de Distribution Mécanique et d’Automobiles
(SODIMA) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-195/95: Søksmål anlagt 17. oktober 1995 av Société Guérin Automobiles mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 333 av 9.12.1995.

95/EØS/49/04

07


	TILBAKE: 


