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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3423 – RWA/AMI/Inter-Fert (JV))

1. Kommisjonen mottok 18. mai 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de østerrikske foretakene RWA Raiffeisen 
Ware Austria Aktiengesellschaft (”RWA”) og AMI Agrolinz Melamine International GmbH (”AMI”) 
gjennom en ledelseskontrakt overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over det østerrikske foretaket Inter-Fert Düngemittel GmbH (”Inter-Fert”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – RWA: landbrukshandelsorganisasjon aktiv innen kjøp og salg av landbruksprodukter, 
nødvendighetsartikler, forbrukervarer,

 – AMI: raffinering av naturgass til råmaterialer for landbruks- og industriformål, særlig gjødsel,

 – Inter-Fert: handel med mineralgjødsel på nivåer over detaljhandel.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i  
EUT C 143 av 27.5.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3423 – RWA/AMI/Inter-Fert (JV), til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2004/EØS/27/01
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3460 – Charterhouse/Autobar)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 17. mai 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)  
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Charterhouse Capital Partners 
VII, som kontrolleres av det britiske foretaket Charterhouse Capital Limited (”Charterhouse”), ved 
kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
foretakene Autobar Group Limited og Autobar Group B.V. (”Autobar”, Det forente kongerike/
Nederland) i sin helhet. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

 – Charterhouse: egenkapital og fondsforvaltning,

 – Autobar: tjenester i forbindelse med automater og næringsmidler, distribusjon av 
næringsmiddeltjenester, emballasje og engangsartikler.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i  
EUT C 143 av 27.5.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3460 – Charterhouse/Autobar, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.
(2)  EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32. 

2004/EØS/27/02
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Anmodning om vurdering av en foretakssammenslutning  
(Sak COMP/M.3099 – Areva/Urenco/ETC JV)

1. Kommisjonen mottok 8. og 26. april 2004 felles anmodninger fra myndighetene i Frankrike, Sverige 
og Tyskland, i henhold til artikkel 22 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), endret ved forordning 
(EF) nr. 1310/97(2), om å vurdere en foreslått foretakssammenslutning der foretaket Société de 
participations du Commissariat à l’Energie Atomique SA (”Areva”, Frankrike) ved kjøp av aksjer 
overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det britiske 
foretaket Urenco Limited (”Urenco”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

–  Areva: alle faser innen kjernekraftvirksomhet, utforming og produksjon av konnektorer, transport 
og distribusjon av elektrisitet,

–  Urenco: levering av tjenester og utstyr for anriking av uran,

–  ETC: forskning og utvikling, utforming og produksjon av sentrifugeteknologiutstyr og -anlegg.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den felles anmodningen i henhold til  
artikkel 22 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 er berettiget, da den oppfyller nevnte bestemmelses 
krav. 14. mai 2004 ble den felles anmodningen fullstendig i betydningen av rådsforordningens artikkel 
10 nr. 1, etter at fullstendige opplysninger er mottatt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i  
EUT C 141 av 25.5.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3099 – Areva//Urenco/ETC JV, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.
(2)  EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2004/EØS/27/03
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2004/EØS/27/04Liste over dokumenter Kommisjonen har kunngjort(*)

Kommisjonen har kunngjort følgende dokumenter:

Kommisjonsvedtak 2004/284/EF av 29. september 1999 om erklæring av en foretakssammenslutning 
som forenlig med det indre marked og EØS-avtalen (Sak IV/M.1383 – Exxon/Mobil) (se EUT L 103 av 
7.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/269/EF av 18. januar 2000 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M.1630 – Air Liquide/BOC) (se EUT  
L 92 av 30.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/310/EF av 26. juli 2000 om erklæring av en foretakssammenslutning som forenlig 
med det indre marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M.1806 – AstraZeneca/Novartis) – Rådsforordning 
(EØF) nr. 4064/89 (se EUT L 110 av 16.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/195/EF av 29. september 2000 om erklæring av en foretakssammenslutning 
som forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte (Sak COMP/M.1879 – Boeing/Hughes)  
(se EUT L 63 av 28.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/123/EF av 12. januar 2001 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte (Sak COMP/M.2060 – Bosch/Rexroth  
(se EUT L 42 av 13.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/254/EF av 24. januar 2001 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M.2033 – Metso/Svedala) (se EUT L 88 av 
25.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/236/EF av 13. mars 2001 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte (Sak COMP/M.1915 – The Post Office/ 
TPG/SPPL) (se EUT L 82 av 19.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/134/EF av 3. juli 2001 om erklæring av en foretakssammenslutning som forenlig 
med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte (Sak COMP/M.2220 – General Electric/Honeywell)  
(se EUT L 48 av 18.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/135/EF av 26. september 2001 om erklæring av en foretakssammenslutning 
som forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte (Sak COMP/M.2434 – Grupo Villar Mir/
EnBW/Hidroeléctrica del Cantábrico) (se EUT L 48 av 18.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/275/EF av 10. oktober 2001 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked – rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 (Sak COMP/M.2283 – Schneider/
Legrand) (se EUT L 101 av 6.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/237/EF av 17. oktober 2001 om erklæring av en foretakssammenslutning 
som forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte (Sak COMP/M.2187 – CVC/Lenzing)  
(se EUT L 82 av 19.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/124/EF av 30. oktober 2001 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M. 2416 – Tetra Laval/Sidel) (se EUT L 42 
av 13.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/270/EF av 30. oktober 2001 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte (Sak COMP/M.2420 – Mitsui/CVRD/Caemi) 
(se EUT L 92 av 30.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/337/EF av 20. desember 2001 om en framgangsmåte i henhold til EF-traktatens 
artikkel 81 og EØS-avtalens artikkel 53 (Sak COMP/E-1/36.212 – Carbonless paper) (se EUT L 115 av 
14.4.2004)

(*)  Oversettelsen til norsk av disse titlene er foreløpig
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Kommisjonsvedtak 2004/103/EF av 30. januar 2002 om tiltak for å gjenopprette effektive konkurranseforhold 
i henhold til artikkel 8 nr. 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 (Sak COMP/M. 2416 – Tetra Laval/Sidel) 
(se EUT L 38 av 10.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/276/EF av 30. januar 2002 om krav om deling av foretak på grunnlag av artikkel 
8 nr. 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 (Sak COMP/M.2283 – Schneider/Legrand) (se EUT L 101 av 
6.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/304/EF av 17. april 2002 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M.2547 – Bayer/Aventis Crop Science)  
(se EUT L 107 av 15.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/285/EF av 19. juni 2002 i henhold til artikkel 14 i rådsforordning (EØF)  
nr. 4064/89 med hensyn til bøtlegging av foretak som gir uriktige eller villedende opplysninger i en 
melding i forbindelse med tilsyn med foretakssammenslutninger (Sak COMP/M.2624 – BP/Erdölchemie) 
(se EUT L 91 av 30.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/251/EF av 24. juli 2002 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M.2698 – Promatech/Sulzer) (se EUT L 79 
av 17.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/104/EF av 27. november 2002 om en framgangsmåte i henhold til EF-traktatens 
artikkel 81 og EØS-avtalens artikkel 53 (Sak COMP/E-2/37.978/Methylglucamine) (se EUT L 38 av 
10.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/165/EF av 27. november 2002 om støtteordningen innført av Tyskland: 
Konsolideringsprogrammet for Thüringen (se EUT L 61 av 27.2.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/206/EF av 17. desember 2002 om en framgangsmåte i henhold til EF-
traktatens artikkel 81 og EØS-avtalens artikkel 53 (Sak COMP/C.37.671 – Flood flavour enhancers) 
(se EUT L 77 av 12.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/311/EF av 2. april 2003 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M.2876 – Newscorp/Telepiù) (se EUT L 110 
av 16.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/260/EF av 30. april 2003 om støtteordningen som Italia – Regionen Toscana 
– planlegger å innføre for å redusere utslipp av drivhusgasser (se EUT L 81 av 19.3.2004) 

Kommisjonsvedtak av 13. mai 2003 om støtteordningen innført av Frankrike for hovedkontorer og 
logistikksentre (se EUT L 23 av 28.1.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/300/EF av 27. mai 2003 om statsstøtte innført av Spania for foretaket Minas de 
Rio Tinto SA (se EUT L 98 av 2.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/105/EF av 11. juni 2003 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M.3506 – Celanese/Degussa/JV (European 
Oxo-Chemicals)) (se EUT L 38 av 10.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/244/EF av 11. juni 2003 om statsstøtte innført av Spania for foretaket Volkswagen 
Navarra SA (se EUT L 77 av 13.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/271/EF av 11. juni 2003 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M.2947 – Verbund/EnergieAllianz)  
(se EUT L 92 av 30.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/77/EF av 24. juni 2003 om støtteordningen innført av Belgia i form av en særlig 
skatteordning for United States foreign sales corporations (se EUT L 23 av 28.1.2004)
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Kommisjonsvedtak 2004/125/EF av 24. juni 2003 om støtteordningen ”Felles retningslinjer for bruk av 
økonomiske utviklingsfond i Land Berlin”, som Tyskland ønsker å innføre (se EUT L 42 av 13.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/166/EF av 9. juli 2003 om støtte som Frankrike ønsker å tildele for omstrukturering 
av foretaket Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (se EUT L 61 av 27.2.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/261/EF av 9. juli 2003 om statsstøtte C 11/2002 (ex N 382/2001) som Italia 
planlegger å innføre til fordel for enkelte tungtransportkjøretøyer utformet for veitransport for å omdirigere 
tungtransporten fra vei nr. 33 (SS 33) fra Laggio Maggiore til motorvei A26 (se EUT L 81 av 19.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/207/EF av 16. juli 2003 om en framgangsmåte i henhold til EF-traktatens artikkel 
81 og EØS-avtalens artikkel 53 (Sak COMP/38.369: T-Mobile Deutschland/O2 Germany: Network 
Sharing Rahmenvertrag) (se EUT L 77 av 12.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/238/EF av 23. juli 2003 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M.2972 – DSM/Roche Vitamins) (se EUT  
L 82 av 19.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/286/EF av 23. juli 2003 om forsknings- og utviklingsstøtte på luftfartsområdet 
som Spania planlegger å innføre for Gamesa (se EUT L 91 av 30.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/313/EF av 23. juli 2003 om statsstøtte tildelt av Tyskland til foretaket Graphischer 
Maschinenbau GmbH (Berlin) (se EUT L 100 av 6.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/322/EF av 2. september 2003 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte (Sak COMP/M.3083 – GE/Instrumentarium) 
(se EUT L 109 av 16.4.2004)

Kommisjonsvedtak av 4. september 2003 om grunnleggende krav til radiokommunikasjonsutstyr til sjøs 
som er beregnet brukt om bord på skip som ikke er SOLAS-skip og på å delta i Global Maritime Distress 
and Safety System (GMDSS) (se EUT L 16 av 23.1.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/167/EF av 17. september 2003 om statsstøtte tildelt av Tyskland til foretaket 
Space Park Development GmbH & Co., KG (se EUT L 61 av 27.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/314/EF av 17. september 2003 om statsstøtten Italia planlegger å tildele foretaket 
Aquafil Technopolymers SpA (se EUT L 100 av 6.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/168/EF av 15. oktober 2003 om et forslag fra Portugal om å tildele støtte til Vila 
Galé – Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA (se EUT L 61 av 27.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/208/EF av 16. oktober 2003 om en framgangsmåte i henhold til EF-traktatens 
artikkel 81 og EØS-avtalens artikkel 53 (Sak COMP D3/35470 – ARA og COMP D3/35473 – ARGEV, 
ARO) (se EUT L 77 av 12.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/170/EF av 21. oktober 2003 om forsknings- og utviklingsstøtten til anlegget i 
Zamudio (Baskerland) som Spania planlegger å tildele foretaket Industria de Turbo Propulsores, SA (ITP) 
(se EUT L 61 av 27.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/139/EF av 23. oktober 2003 om en framgangsmåte i henhold til EF-traktatens 
artikkel 81 og EØS-avtalens artikkel 53 (Sak COMP/C/38.170 – REIMS II renotification) (se EUT L 56 
av 24.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/114/EF av 29. oktober 2003 om tiltak til fordel for ikke-kommersielle 
lystbåthavner, Nederland (se EUT L 34 av 6.2.2004)

Vedtak nr. 192 av 29. oktober 2003 gjort av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd 
for vandrearbeidere om vilkårene for gjennomføring av artikkel 50 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) 
nr. 574/72 
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Vedtak nr. 193 av 29. oktober 2003 gjort av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd 
for vandrearbeidere om behandlingen av pensjonskrav (se EUT L 104 av 8.4.2004)

Rekommandasjon nr. 23 av 29. oktober 2003 avgitt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon 
for trygd for vandrearbeidere om behandlingen av pensjonskrav (se EUT L 104 av 8.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/339/EF av 15. oktober 2003 om tiltak iverksatt av Italia for foretaket RAI SpA 
(se EUT L 119 av 23.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/340/EF av 5. november 2003 om støtte til foretaket González y Díez S.A. for å 
dekke ekstraordinære kostnader (støtte for 2001 og uriktig bruk av støtten for 1998 og 2000), endring av 
vedtak nr. 2002/827/EKSF (se EUT L 119 av 23.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/317/EF av 11. november 2003 om statsstøtte som Det forente kongerike 
planlegger å tildele under WRAP miljøfond og WRAP leiegarantifond (se EUT L 102 av 7.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/169/EF av 26. november 2003 om støtte som Italia planlegger å tildele foretaket 
Industria Farmaceutica Cesare Serono SpA for utvikling av medisinske stoffer til oral bruk fra nye 
syntetiske molekyler, polypeptider og konjugerende stoffer (se EUT L 61 av 27.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/72/EF av 5. desember 2003 om et økonomisk bidrag fra Fellesskapet til 
konferansen OIE Global Conference om dyrs velferd i 2004 (se EUT L 16 av 23.1.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/115/EF av 10. desember 2003 om støtteordning til Thüringer Industrie-
beteiligungsfonds (se EUT L 34 av 6.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/343/EF av 16. desember 2003 om støtteordningen gjennomført av Frankrike for 
overtakelse av selskaper i vanskeligheter (se EUT L 108 av 16.4.2004)

Vedtak nr. 194 av 17. desember 2003 gjort av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for 
trygd for vandrearbeidere om en ensartet anvendelse av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i) i rådsforordning 
(EØF) nr. 1408/71 i oppholdsmedlemsstaten (tekst som er relevant for EØS og for avtalen mellom EU og 
Sveits) (se EUT L 104 av 8.4.2004) 

Europaparlaments- og rådsvedtak 2004/155/EF av 18. desember 2003 om mobilisering av fleksibilitets
instrumentet for en gjenopprettelse og gjenoppbygging av Irak i henhold til punkt 24 i avtalen mellom 
institusjonene av 6. mai 1999 (se EUT L 54 av 23.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/90/EF av 23. desember 2003 om de tekniske retningslinjene for gjennomføring 
av artikkel 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/102/EF om vern av fotgjengere og andre myke 
trafikanter før og ved kollisjon med et motorkjøretøy, og om endring av direktiv 70/156/EØF (se EUT  
L 31 av 4.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/277/EF, Euratom av 29. desember 2003 om fastsettelse av regler for 
gjennomføring av rådsvedtak 2001/792/EF, Euratom om skiping av ei fellesskapsordning for å styrkje 
samarbeidet om hjelpeaksjonar innanfor katastrofevernebuing (se EUT L 87 av 25.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/70/EF av 6. januar 2004 om 16. endring av vedtak 2000/284/EF om opprettelse 
av listen over godkjente sædstasjoner for import av hestesæd fra tredjestater (se EUT L 15 av 22.1.2004)

Kommisjonsvedtak av 6. januar 2004 om endring av rådsvedtak 79/542/EØF om opprettelse av en liste 
over de tredjestater som medlemsstatene tillater import fra av storfe, svin og ferskt kjøtt, særlig for å 
inkludere visse tiltredelsesstater (se EUT L 17 av 24.1.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/83/EF av 6. januar 2004 om endring av vedtak 98/371/EF med hensyn til import 
av ferskt kjøtt fra visse tiltredelsesstater (se EUT L 17 av 24.1.2004)
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Kommisjonsvedtak 2004/101/EF av 6. januar 2004 om endring av vedlegg D til direktiv 88/407/EØF med 
hensyn til helsesertifikater som gjelder for handel innenfor Fellesskapet med sæd fra storfe (se EUT L 30 
av 4.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/211/EF av 6. januar 2004 om fastsettelse av listen over tredjeland og deler av 
territorier i slike som medlemsstatene kan tillate import fra av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg 
og embryoer fra dyr av hestefamilien, og om endring av vedtak 93/195/EØF og 94/63/EF (se EUT L 73 
av 11.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/212/EF av 6. januar 2004 om helsekrav i Fellesskapet til import fra tredjestater 
av dyr og ferskt kjøtt, herunder hakket kjøtt, og om endring av vedtak 79/542/EØF, 2000/572/EF og 
2000/585/EF (se EUT L 73 av 11.3.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/2/EF av 9. januar 2004 om endring av rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF 
og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder av fenamifos (se EUT L 14 av 21.1.2004)

Kommisjonsrekommandasjon 2004/74/EF av 9. januar 2004 om et samordnet overvåkningsprogram på 
Fellesskapsplan for 2004 for å sikre overholdelse av grenseverdier for restmengder av plantevernmidler i 
og på korn og visse andre produkter av vegetabilsk opprinnelse (se EUT L 16 av 23.1.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/4/EF av 15. januar 2004 om endring av direktiv 96/3/EF om et unntak fra 
visse bestemmelser i rådsdirektiv 93/43/EØF om næringsmiddelhygiene, med hensyn til sjøtransport av 
flytende fettstoffer i bulk (se EUT L 15 av 22.1.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/73/EF av 15. januar 2004 om en forespørsel fra Tyskland om å anvende den 
særlige framgangsmåten fastsatt i artikkel 3 i direktiv 93/38/EØF (se EUT L 16 av 23.1.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/82/EF av 15. januar 2004 om endring av vedtak 2002/199/EF om krav til 
dyrehelse og utstedelse av veterinærattest for import av levende storfe og tamsvin fra visse tredjeland  
(se EUT L 17 av 24.1.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/117/EF av 19. januar 2004 om endring av vedtak 92/260/EØF, 93/197/EØF og 
97/10/EF med hensyn til midlertidig innførsel og import til Den europeiske union av registrerte hester fra 
Sør-Afrika (se EUT L 36 av 7.2.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/6/EF av 20. januar 2004 om et unntak fra direktiv 2001/15/EF for å utsette 
ikrafttredelsen av forbudet mot handel med enkelte produkter (se EUT L 15 av 22.1.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/5/EF av 20. januar 2004 om endring av direktiv 2001/15/EF for å innlemme 
visse stoffer i vedlegget (se EUT L 14 av 21.1.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/92/EF av 21. januar 2004 om nødtiltak vedrørende chili og chiliprodukter  
(se EUT L 27 av 30.1.2004)  
   
Kommisjonsvedtak 2004/84/EF av 23. januar 2004 om vernetiltak med hensyn til aviær influensa i 
Thailand (se EUT L 17 av 24.1.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/88/EF av 23. januar 2004 om endring av vedtak 2002/907/EF om midlertidig 
godkjenning av ordningen med overvåkningsnettverk for storfebesetninger innført i Frankrike i henhold 
til rådsdirektiv 64/432/EØF (se EUT L 24 av 29.1.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/128/EF av 23. januar 2004 om økonomisk bistand fra Fellesskapet for lagring av 
antigener for produksjon av vaksiner mot munn- og klovsyke i Frankrike, Italia og Det forente kongerike 
i 2004 (se EUT L 37 av 10.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/102/EF av 26. januar 2004 om godkjenning av beredskapsplaner for kontroll 
med aviær influensa og Newcastle disease (se EUT L 30 av 4.2.2004)
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Kommisjonsvedtak 2004/108/EF av 28. januar 2004 om endring av vedlegg C til rådsdirektiv  
92/51/EØF om annen generelle ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende 
 utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF (se EUT L 32 av 5.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/109/EF av 29. januar 2004 om endring av vedtak 95/328/EF om utstedelse av 
veterinærattest for fiskeriprodukter fra tredjestater som ikke er omfattet av et særlig vedtak (se EUT L 32 
av 5.2.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/13/EF av 29. januar 2004 om endring av direktiv 2002/16/EF om bruk av visse 
epoksyderivater i materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler (se EUT 
L 27 av 30.1.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/14/EF av 29. januar 2004 om endring av direktiv 93/10/EØF om materialer og 
gjenstander av regenerert cellulosefilm beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler (se EUT L 27 
av 30.1.2004)   

Kommisjonsvedtak 2004/93/EF av 29. januar 2004 om vernetiltak i forbindelse med aviær influensa i 
visse asiatiske land når det gjelder import av andre fugler enn fjørfe (se EUT L 27 av 30.1.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/98/EF av 29. januar 2004 om oppheving av vedtak 96/293/EF om visse 
vernetiltak med omsyn til fiskerivarer med opphav i Mauritania (se EUT L 29 av 3.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/118/EF av 28. januar 2004 om endring av vedtak 95/233/EF, 96/482/EF og 
2001/751/EF med hensyn til import av levende fjørfe og rugeegg samt levende strutsefugler og rugeegg; 
vedtak 94/85/EF, 94/984/EF og 2000/609/EF med hensyn til import av ferskt fjørfekjøtt, ferskt kjøtt fra 
oppdrettsstruts, kjøtt fra viltlevende fuglevilt og oppdrettet fuglevilt; vedtak 2000/585/EF med hensyn til 
import av kjøtt fra viltlevende vilt og oppdrettsvilt samt kaninkjøtt samt vedtak 97/222/EF med hensyn til 
import av kjøttprodukter når det gjelder visse tiltredelsesstater (se EUT L 36 av 7.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/119/EF av 29. januar 2004 om endring av vedtak 96/333/EF om utstedelse av 
veterinærattest for levende toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler fra tredjestater 
som ikke er omfattet av et særlig vedtak (se EUT L 36 av 7.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/120/EF av 29. januar 2004 om endring av rådsvedtak 97/788/EF med hensyn til 
kontroller foretatt av Serbia og Montenegro for opprettholdelse av arter av fôr-, bete-, olje- og fibervekster 
(se EUT L 36 av 7.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/156/EF av 29. januar 2004 om retningslinjer for overvåkning og rapportering 
av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF (se EUT L 59 av 
26.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/129/EF av 30. januar 2004 om å ikke innlemme visse aktive stoffer i vedlegg 
I til rådsdirektiv 91/414/EØF og om inndragelse av tillatelser for plantevernmidler som inneholder disse 
stoffene (se EUT L 37 av 10.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/130/EF av 30. januar 2004 om midlertidig markedsføring av visse frø fra arten 
Vicia faba L. som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/401/EØF (se EUT L 37 av 10.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/122/EF av 6. februar 2004 om visse vernetiltak i forbindelse med aviær influensa 
i flere asiatiske land (se EUT L 36 av 7.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/131/EF av 9. februar 2004 om prinsipiell anerkjennelse av at sakspapirene 
oversendt for detaljert undersøkelse med tanke på mulig innlemming av FEN 560 og penoksulam i 
vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF (se EUT L 37 av 10.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/140/EF av 11. februar 2004 om å ikke innlemme fention i vedlegg I til 
rådsdirektiv 91/414/EØF og om inndragelse av tillatelser for plantevernmidler som inneholder dette aktive 
stoffet (se EUT L 42 av 17.2.2004)
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Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/3/EF av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv  
70/156/EØF og 80/1268/EØF med hensyn til måling av karbondioksidutslipp fra og drivstofforbruket til 
N1-kjøretøyer (se EUT L 49 av 19.2.2004)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/9/EF av 11. februar 2004 om kontroll med god laboratoriepraksis 
(GLP) (kodet versjon) (se EUT L 50 av 20.2.2004) 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/10/EF av 11. februar 2004 om harmonisering av lover og 
forskrifter om anvendelse av prinsippene for god laboratoriepraksis og kontroll av at disse anvendes ved 
prøvinger av kjemiske stoffer (kodet versjon) (se EUT L 50 av 20.2.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/16/EF av 12. februar 2004 om fastsettelse av prøvemetoder og analyser for 
offentlig kontroll av innholdet av tinn i hermetisk mat (se EUT L 46 av 13.2.2004)
  
Kommisjonsvedtak 2004/141/EF av 12. februar 2004 om å ikke innlemme amitraz i vedlegg I til 
rådsdirektiv 91/414/EØF og om inndragelse av tillatelser for plantevernprodukter som inneholder dette 
aktive stoffet (se EUT L 46 av 17.2.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/144/EF av 12. februar 2004 om endring av vedtak 97/467/EF med hensyn til 
innlemming av virksomheter i Bulgaria og Ungarn på den foreløpige listen over tredjelandsvirksomheter 
som medlemsstatene kan importere strutsekjøtt fra (se EUT L 47 av 18.2.2004)
   
Kommisjonsvedtak 2004/146/EF av 12. februar 2004 om endring av vedtak 2003/135/EF med hensyn 
til forlengelse av utryddelses- og vaksineplanene i distriktet Bad Kreuznach (Tyskland) og avslutting av 
vaksineplanene i Saarland (Tyskland) (se EUT L 49 av 19.2.2004) 
 
Kommisjonsvedtak 2004/158/EF av 16. februar 2004 om endring av vedtak 92/216/EØF med hensyn til 
offentliggjøring av listen over samordnende myndigheter (se EUT L 50 av 20.2.2004) 
   
Kommisjonsvedtak 2004/159/EF av 16. februar 2004 om annen endring av vedtak 2002/975/EF som 
innfører vaksiner for å supplere tiltakene for å kontrollere infeksjoner av svakt sykdomsframkallende 
aviær influensa i Italia og om særlige tiltak for å kontrollere flyttinger (se EUT L 50 av 20.2.2004) 
  
Kommisjonsvedtak 2004/160/EF av 16. februar 2004 om endring av vedtak 2003/71/EF med hensyn til 
vedtakets gyldighetstid (se EUT L 50 av 20.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/186/EF av 16. februar 2004 om endring av enkelte vedlegg til vedtak 96/510/EF 
med hensyn til avlskrav ved import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien (se EUT L 57 av 
25.2.2004)

Kommisjonsrekommandasjon 2004/163/EF av 17. februar 2004 om det samordnede kontrollprogrammet 
på området fôrvarer for 2004 i samsvar med rådsdirektiv 95/53/EF (se EUT L 52 av 21.2.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/203/EF av 18. februar 2004 om opprettelse av en mal for veterinærattest for 
ikke-kommersiell flytting fra tredjeland av hunder, katter og ildere (se EUT L 65 av 3.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/164/EF av 19. februar 2004 om endring av vedtak 2004/130/EF om midlertidig 
markedsføring av visse frø fra arten Vicia faba L. som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/401/EØF 
(se EUT L 52 av 21.2.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/177/EF av 20. februar 2004 om midlertidig innførsel av registrerte hester som 
deltar i De olympiske leker eller Paralympics i Hellas i 2004 (se EUT L 55 av 24.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/178/EF av 20. februar 2004 om endring av vedtak 1999/815/EF om tiltak som 
hindrer markedsføring av leker og barneartikler beregnet på å puttes i munnen av barn under tre år, og som 
er laget av myk PVC som inneholder visse ftalater (se EUT L 55 av 24.2.2004)
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Kommisjonsvedtak 2004/224/EF av 20. februar 2004 om ordninger for innsending av opplysninger om 
planer eller programmer som kreves i henhold til rådsdirektiv 96/62/EF i forbindelse med grenseverdier 
for visse forurensende stoffer i omgivelsesluft (se EUT L 68 av 6.3.3004) 

Kommisjonsvedtak 2004/204/EF av 23. februar 2004 om detaljerte ordninger for drift av registrene for 
opplysninger om genmodifiseringer i GMO, fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF  
(se EUT L 65 av 3.3.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/21/EF av 24. februar 2004 om begrensninger i markedsføringen og bruk av 
azofargestoffer (trettende tilpassing til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/769/EØF) (se EUT L 57 
av 25.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/187/EF av 24. februar 2004 om vernetiltak i forbindelse med svært 
sykdomsframkallende aviær influensa i Amerikas forente stater (se EUT L 57 av 25.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/192/EF av 25. februar 2004 om en arbeidsplan for 2004 for innføring av 
programmet for fellesskapstiltak på området offentlig helse (2003 til 2008), herunder det årlige 
arbeidsprogrammet for tilskudd (se EUT L 60 av 27.2.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/198/EF av 27. februar 2004 om endring av vedtak 2002/794/EF om fastsetting 
av visse vernetiltak med hensyn til fjørfekjøtt, produkter av fjørfekjøtt og bearbeidet fjørfekjøtt beregnet 
på konsum og importert fra Brasil (se EUT L 64 av 2.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/199/EF av 27. februar 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn til 
godkjenning av visse provinser i Italia som offisielt fri for brucellose (se EUT L 64 av 2.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/205/EF av 1. mars 2004 om overgangstiltak for handel innenfor Fellesskapet 
med sæd, egg og embryoer fra storfe, svin, sau, geit og hest fra Den tsjekkiske republikken, Estland, 
Kypros, Latvia, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia (se EUT L 65 av 3.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/215/EF av 1. mars 2004 om gjennomføring av rådsdirektiv 64/432/EØF med 
hensyn til tilleggsgarantier for handel innenfor Fellesskapet med storfe, i forbindelse med infeksiøs 
bovin rhinotrakeitt og godkjenning av programmene for utryddelse framlagt av visse medlemsstater  
(se EUT L 67 av 5.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/216/EF av 1. mars 2004 om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om melding 
om dyresykdom i fellesskapet, og innlemming av visse hestesykdommer og visse biesykdommer på listen 
over meldepliktige sykdommer (se EUT L 67 av 5.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/217/EF av 1. mars 2004 om en liste over materialer det er forbudt å spre eller 
bruke til fôring av dyr (se EUT L 67 av 5.3.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/19/EF av 1. mars 2004 om endring av direktiv 2002/72/EF med hensyn til 
plastmaterialer og -gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler (se EUT L 71 av 
10.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/235/EF av 1. mars 2004 om tilleggsgarantier med hensyn til salmonella for 
forsendelser av verpehøner til Finland og Sverige (se EUT L 72 av 11.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/225/EF av 2. mars 2004 om vernetiltak med hensyn til visse levende dyr og 
produkter av animalsk opprinnelse med opprinnelse i eller som kommer fra Albania (se EUT L 68 av 
6.3.3004)

Kommisjonsdirektiv 2004/20/EF av 2. mars 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF for å innlemme 
klorprofam som et aktivt stoff (se EUT L 70 av 9.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/210/EF av 3. mars 2004 om opprettelsen av en vitenskapskomité på området 
forbrukervern, offentlig helse og miljøvern (se EUT L 66 av 4.3.2004)
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Kommisjonsvedtak 2004/214/EF av 3. mars 2004 om endring av vedtak 2000/40/EF med hensyn til 
gyldighetstiden for de økologiske kriteriene for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap (se EUT 
L 67 5.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/226/EF av 4. mars 2004 om godkjenning av prøvinger for påvisning av antistoffer 
mot bovin brucellose innenfor rammen av rådsdirektiv 64/432/EØF (se EUT L 68 av 6.3.3004)

Kommisjonsvedtak 2004/233/EF av 4. mars 2004 om tillatelse for laboratorier til å kontrollere effekten av 
vaksinering av visse kjøttetende husdyr mot rabies (se EUT L 71 av 10.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/229/EF av 5. mars 2004 om listen over virksomheter i Latvia som Fellesskapet 
kan importere ferskt kjøtt fra (se EUT L 70 av 9.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/230/EF av 5. mars 2004 om endring av vedtak 2003/467/EF med hensyn til 
erklæringen av visse provinser i Italia som fri for bovin tuberkulose og bovin brucellose (se EUT L 70 
av 9.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/241/EF av 5. mars 2004 om endring av vedtak 92/260/EØF og 93/197/EØF 
med hensyn til midlertidig tillatelse til import til Fellesskapet av registrerte hester fra Sør-Afrika (se EUT  
L 74 av 12.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/245/EF av 9. mars 2004 om endring av vedtak 2000/585/EF og 97/222/EF når 
det gjelder import av kjøtt fra viltlevende vilt og oppdrettsvilt fra Island (se EUT L 77 av 13.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/242/EF av 11. mars 2004 om vernetiltak i forbindelse med svært 
sykdomsframkallende aviær influensa i Canada (se EUT L 74 av 12.3.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/30/EF av 10. mars 2004 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF for å 
innlemme benzosyre, flazasulfuron og pyraklostrobin som aktive stoffer (se EUT L 77 av 13.3.2004) 
  
Kommisjonsvedtak 2004/247/EF av 10. mars 2004 om å ikke innlemme simazin i vedlegg I til rådsdirektiv 
91/414/EØF og om tilbaketrekking av tillatelser for plantevernprodukter som inneholder dette aktive 
stoffet (se EUT L 78 av 16.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/248/EF av 10. mars 2004 om å ikke innlemme atrazin i vedlegg I til rådsdirektiv 
91/414/EØF og om tilbaketrekking av tillatelser for plantevernprodukter som inneholder dette aktive 
stoffet (se EUT L 78 av 16.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/249/EF av 11. mars 2004 om et spørreskjema for rapporter fra medlemsstatene 
om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/96/EF om kondemnert elektrisk og 
elektronisk utstyr (se EUT L 78 av 16.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/252/EF av 10. mars 2004 om endring av vedtak 2001/106/EF med hensyn til 
lagringsenheter for sæd fra storfe (se EUT L 79 av 17.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/253/EF av 10. mars 2004 om overgangstiltak som skal anvendes av Ungarn 
med hensyn til veterinærkontroll av levende dyr som kommer til Ungarn fra Romania (se EUT L 79 av 
17.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/256/EF av 17. mars 2004 om vernetiltak i forbindelse med svært 
sykdomsframkallende aviær influensa i Amerikas forente stater (se EUT L 80 av 18.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/262/EF av 17. mars 2004 om visse vernetiltak med hensyn til registrerte hester 
som kommer fra Sør-Afrika (se EUT L 81 av 19.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/263/EF av 17. mars 2004 om endring av vedtak 2000/333/EF om utstedelse 
av veterinærattest for levende toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler fra Den 
sosialistiske republikken Vietnam, med hensyn til utpeking av vedkommende myndighet (se EUT L 81 
av 19.3.2004)
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Kommisjonsvedtak 2004/266/EF av 17. mars 2004 om godkjenning av permanent trykking av påbudte 
opplysninger på emballasje for frø og fôrvekster (se EUT L 83 av 20.3.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/267/EF av 17. mars 2004 om endring av vedtak 1999/813/EF om fastsettelse 
av særlige vilkår for import av fiskerivarer med opprinnelse i Den sosialistiske republikken Vietnam, 
med hensyn til utpeking av vedkommende myndighet og om mal for veterinærattest (se EUT L 83 av 
20.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/273/EF av 18. mars 2004 om tilpasning av vedtak 2001/881/EF med hensyn til 
tilføyelser og slettinger på listen over grensekontrollstasjoner med tanke på Den tsjekkiske republikkens, 
Estlands, Kypros’, Latvias, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias tiltredelse (se EUT 
L 86 av 24.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/274/EF av 23. mars 2004 om vernetiltak i forbindelse med svært 
sykdomsframkallende aviær influensa i Amerikas forente stater (se EUT L 86 av 24.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/279/EF av 19. mars 2004 om veiledning for gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/3/EF om ozon i omgivelsesluft (se EUT L 87 av 25.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/280/EF av 19. mars 2004 om overgangstiltak for markedsføring av visse 
produkter av animalsk opprinnelse produsert i Den tsjekkiske republikken, Estland, Kypros, Latvia, 
Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenia og Slovakia (se EUT L 87 av 25.3.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/34/EF av 23. mars 2004 om endring med tanke på tilpasning til den tekniske 
utvikling av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/74/EF om navn på tekstilprodukter  
(se EUT L 89 av 26.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/283/EF av 26. mars 2004 om endring av vedtak 2003/526/EF med hensyn 
til vernetiltak mot klassisk svinepest i Belgia, Frankrike, Tyskland og Luxembourg (se EUT L 90 av 
27.3.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/33/EF av 22. mars 2004 om gjennomføring av europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og bestanddeler i blod (se EUT L 91 
av 30.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/287/EF av 24. mars 2004 om midlertidig markedsføring av visse frø fra artene 
Vicia faba L. og Glycine max som ikke oppfyller kravene i henholdsvis rådsdirektiv 66/401/EØF og 
2002/57/EF (se EUT L 91 av 30.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/288/EF av 26. mars 2004 om midlertidig tilgang for Australia og New Zealand 
til Fellesskapets lagre av antigener mot munn- og klovsyke (se EUT L 91 av 30.3.2004) 
 
Kommisjonsvedtak 2004/315/EF av 26. mars 2004 om godkjenning av ordningen med overvåknings-
nettverk for storfebesetninger innført i medlemsstater eller i regioner i medlemsstater i henhold til direktiv  
64/432/EØF (se EUT L 100 av 6.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/297/EF av 29. mars 2004 om godkjenning for Den tsjekkiske republikken, 
Estland, Litauen, Ungarn, Polen og Slovakia til å utsette anvendelsen av visse bestemmelser i rådsdirektiv 
2002/53/EF og 2002/55/EF med hensyn til markedsføring av visse frøarter (se EUT L 97 av 1.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/292/EF av 30. mars 2004 om innføring av Traces-ordningen og om endring av 
vedtak 92/486/EØF (se EUT L 94 av 31.3.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/301/EF av 30. mars 2004 om unntak fra vedtak 2003/803/EF og 2004/203/EF 
med hensyn til formatet på attester og pass for ikke-kommersiell forflytning av hunder, katter og ildere, 
og om endring av vedtak 2004/203/EF (se EUT L 98 av 2.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/302/EF av 30. mars 2004 om et økonomisk fellesskapsbidrag for å dekke 
kostnader Hellas har pådratt seg i forbindelse med opprettelsen av Fellesskapets register over vingårder 
(se EUT L 98 av 2.4.2004)
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Europaparlaments- og rådsvedtak 626/2004/EF av 31. mars 2004 om endring av vedtak 508/2000/EF om 
opprettelsen av Kultur 2000-programmet (EUT L 99 av 3.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/318/EF av 30. mars 2004 om tilpasning av vedtak 2001/672/EF med hensyn 
til sommerbeite i visse områder i Slovenia i forbindelse med Den tsjekkiske republikkens, Estlands, 
Kypros’, Latvias, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Slovenias og Slovakias tiltredelse (se EUT L 102 
av 7.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/319/EF av 30. mars 2004 om endring av vedlegg I til vedtak 2003/804/EF om 
fastsettelse av krav til dyrehelse og attest ved import av bløtdyr, deres egg og gameter for videre dyrkning 
med tanke på konsum (se EUT L 102 av 7.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/320/EF av 31. mars 2004 om endring av vedtak 93/52/EØF, 2001/618/EF 
og 2003/467/EF med hensyn til tiltredelseslands status i forbindelse med brucellose (B. melitensis), 
pseudorabies, enzootisk bovin leukose, bovin brucellose og tuberkulose og med hensyn til Frankrike i 
forbindelse med pseudorabies (se EUT L 102 av 7.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/332/EF av 2. april 2004 om anvendelsen av rådsdirektiv 72/166/EØF med 
hensyn til kontroll av forsikring mot erstatningsansvar i forbindelse med bruk av motorkjøretøyer (se EUT 
L 105 av 14.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/328/EF av 5. april 2004 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/634/EF om 
godkjenning av programmer med tanke på å oppnå status som godkjente soner og godkjente driftsenheter 
i ikke-godkjente soner med hensyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk 
nekrose (IHN) hos fisk (se EUT L 104 av 8.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/329/EF av 6. april 2004 om midlertidig markedsføring av visse frø fra arten 
Glycine max om ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 2002/57/EF (se EUT L 104 av 8.4.2004)

Kommisjonsrekommandasjon 2004/345/EF av 6. april 2004 om gjennomføring av trafikksikkerhet i 
praksis (se EUT L 111 av 17.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/363/EF av 6. april 2004 om vernetiltak i forbindelse med svært 
sykdomsframkallende aviær influensa i Amerikas forente stater (se EUT L 114 av 14.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/364/EF av 6. april 2004 om vernetiltak i forbindelse med svært 
sykdomsframkallende aviær influensa i Canada (se EUT L 114 av 14.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/357/EF av 7. april 2004 om endring av vedtak 1999/217/EF med hensyn til 
registeret over aromastoffer (se EUT L 113 av 20.4.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/43/EF av 13. april 2004 om endring av direktiv 98/53/EF og direktiv  
2002/26/EF med hensyn til prøvetakingsmetoder og analysemetoder for offentlig kontroll av aflatoksin- 
og okratoksin A-innholdet i mat for babyer og små barn (se EUT L 113 av 20.4.2004) 

Kommisjonsdirektiv 2004/44/EF av 13. april 2004 om endring av direktiv 2002/69/EF som fastsetter 
prøvetakingsmetoder og analysemetoder for offentlig kontroll av dioksiner og påvisning av dioksinliknende 
PCB i næringsmidler (se EUT L 113 av 20.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/359/EF av 13. april 2004 om endring av vedtak 97/296/EF om listen over 
tredjestater som det er tillatt å importere fiskerivarer til konsum fra, med hensyn til Romania og Zimbabwe 
(se EUT L 113 av 20.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/360/EF av 13. april 2004 om særlige krav ved import av fiskerivarer fra 
Zimbabwe (se EUT L 113 av 20.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/361/EF av 13. april 2004 om særlige krav ved import av fiskerivarer fra 
Romania (se EUT L 113 av 20.4.2004) 
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Kommisjonsvedtak 2004/372/EF av 13. april 2004 om endring av rådsvedtak 79/542/EØF med hensyn til 
krav til dyrehelse og veterinærattest for visse produkter i transitt eller som lagres midlertidig i Fellesskapet 
(se EUT L 118 av 23.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/373/EF av 13. april 2004 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF 
om listen over godkjente soner og godkjente driftsenheter med hensyn til hemoragisk virusseptikemi 
(VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge disse fiskesykdommene (se EUT L 118 
av 23.4.2004) 

Kommisjonsvedtak 2004/374/EF av 13. april 2004 om stans i markedsføring og import av gelétopper som 
inneholder tilsetningsstoffene E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410,  
E 412, E 413, E 414, E 415, E 417 og/eller E 418 (se EUT L 118 av 23.4.2004) 

Kommisjonsdirektiv 2004/45/EF av 16. april 2004 om endring av direktiv 96/77/EF som fastsetter særlige 
renhetskrav for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer (se EUT L 113 av 
20.4.2004) 

Kommisjonsdirektiv 2004/47/EF av 16. april 2004 om endring av direktiv 95/45/EF med hensyn til 
blandede karotener (E 160 a (i)) og beta-karoten (E 160 a (ii)) (se EUT L 113 av 20.4.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/46/EF av 16. april 2004 om endring av direktiv 95/31/EF med hensyn til E 955 
sukralose og E 962 salt fra aspartam-acesulfam (se EUT L 114 av 14.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/367/EF av 19. april 2004 om endring av vedtak 95/30/EF for å fastsette vilkår 
for import fra Marokko av toskallede bløtdyr av arten Acanthocardia tuberculatum høstet og behandlet i 
samsvar med kravene i vedtak 96/77/EF (se EUT L 114 av 14.4.2004)

Kommisjonsdirektiv 2004/55/EF av 20. april 2004 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF om 
markedsføring av frø til fôrvekster (se EUT L 114 av 14.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/371/EF av 20. april 2004 om vilkår for markedsføring av frøblandinger beregnet 
på bruk som fôr (se EUT L 116 av 22.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/375/EF av 20. april 2004 om endring av vedtak 2003/526/EF med hensyn til 
innlemming av Slovakia blant de medlemsstater som visse sykdomshindrende tiltak gjelder for med 
hensyn til klassisk svinepest (se EUT L 118 av 23.4.2004)

Kommisjonsvedtak 2004/376/EF av 20. april 2004 om offentliggjøring av referansen for standard  
EN 1970:2000 ”Justerbare senger for bevegelseshemmede personer – Krav og prøvingsmetoder ” i 
samsvar med rådsdirektiv 93/42/EØF (se EUT L 118 av 23.4.2004)


