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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN

EØS-RÅDETS BESLUTNING
nr. 1/95

av 10. mars 1995

om ikrafttredelse av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde for
Fyrstedømmet Liechtenstein

95/EØS/14/01

EØS-RÅDET,

SOM VISER til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde (EØS), justert ved protokollen om justering
av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
og sist endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 10/95(1), heretter
kalt avtalen, særlig artikkel 1 nr. 2 i protokollen om justering av
avtalen,

SOM TAR I BETRAKTNING at tolltraktaten av 29. mars 1923
mellom Fyrstedømmet Liechtenstein og Det sveitsiske edsforbund
ble endret 2. november 1994 for at Liechtenstein skal kunne delta
i EØS,

SOM TAR I BETRAKTNING at EØS-rådet 20. desember 1994
fastslo, med tanke på avtalens ikrafttredelse for Liechtenstein, at
vilkåret fastlagt i avtalens artikkel 121 bokstav b var oppfylt,
nemlig at muligheten for at avtalen kan virke tilfredsstillende,
ikke svekkes av den regionale union mellom Sveits og Liechten-
stein,

SOM TAR I BETRAKTNING at det er nødvendig med en rekke
justeringer i avtalen som følge av at den trer i kraft for Liechten-
stein,

SOM TAR I BETRAKTNING at erklæringene vedlagt denne
beslutning skal vedtas,

SOM TAR I BETRAKTNING at det må fastsettes en dato for
avtalens ikrafttredelse for Liechtenstein,

SOM TAR I BETRAKTNING at Liechtenstein i samsvar med
artikkel 1 nr. 3 i protokollen om justering av avtalen skal ha
adgang til å delta i EØS-rådets beslutning om avtalens
ikrafttredelse for Liechtenstein,

HAR BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
Muligheten for at avtalen kan virke tilfredsstillende, svekkes ikke
av den regionale union mellom Sveits og Liechtenstein.

Artikkel 2
I protokoll 3 om varer omhandlet i avtalens artikkel 8 nr. 3 bokstav
b gjøres følgende endringer i artikkel 13 om særordninger for
enkelte stater:

a. det nåværende ledd nummereres som nr. 1,

b. nytt nr. 2 skal lyde:

«2. For Liechtenstein får bestemmelsene i denne protokoll
anvendelse fra 1. januar 2000.»

Artikkel 3
I protokoll 4 om opprinnelsesregler skal nytt nr. 4 i artikkel 2
lyde:

«4. Som unntak fra nr. 1 skal Fyrstedømmet Liechtensteins
territorium inntil 1. januar 2000 være unntatt fra EØS med
hensyn til fastsettelse av opprinnelsen for produkter oppført
i tabell I og II i protokoll 3, og slike produkter skal anses å
ha opprinnelse i EØS bare når de enten er fremstilt i sin
helhet eller er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet på de
andre avtaleparters territorier.»

Artikkel 4
I protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel
med vin skal nytt sjette ledd i hoveddelen lyde:

«For produkter omfattet av rettsaktene omhandlet i denne
protokoll kan Liechtenstein på det liechtensteinske marked
anvende sveitsisk lovgivning som følger av Liechtensteins

(1) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 30, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av
2.3.1995, s. 125.
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 00regionale union med Sveits, samtidig med den lovgivning som
gjennomfører rettsaktene omhandlet i denne protokoll.
Bestemmelser om det frie varebytte i denne avtale eller i
omhandlede rettsakter får anvendelse for eksport fra Liechten-
stein til de andre avtalepartene bare for produkter som er i samsvar
med rettsaktene omhandlet i denne protokoll.»

Artikkel 5
I avtalens vedlegg I, II, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XVI til XVIII,
XX og XXI gjøres de endringer som fremgår av denne beslutnings
vedlegg 1 til 13.

Artikkel 6
Avtalen, justert ved denne beslutning, trer i kraft for Liechten-
stein den dag denne beslutning trer i kraft.

Artikkel 7
1. Denne beslutning trer i kraft 1. mai 1995, forutsatt at

- traktaten av 2. november 1994 mellom Liechtenstein
og Sveits om endring av traktaten av 29. mars 1923
om Fyrstedømmet Liechtensteins tilslutning til det
sveitsiske tollområde er trådt i kraft innen denne dag,
og

- Liechtenstein har deponert sine ratifikasjons-
dokumenter for avtalen og for protokollen om justering
av avtalen i samsvar med avtalens artikkel 129 nr. 2
tredje ledd og justeringsprotokollens artikkel 22 nr. 4
innen denne dag, og

- EØS-rådet har mottatt alle meddelelser etter avtalens
artikkel 103 nr. 1.

2. Dersom vilkårene i nr. 1 ikke er oppfylt innen den dag
som er fastsatt i nr. 1, skal denne beslutning tre i kraft den
første dag i den måned som følger etter den måned vilkårene
er blitt oppfylt. Dersom vilkårene blir oppfylt mindre enn
15 dager før begynnelsen av den påfølgende måned, skal
imidlertid denne beslutning ikke tre i kraft før den første
dag i den annen måned etter at vilkårene er blitt oppfylt.

3. Dersom vilkårene ikke er oppfylt senest 30. juni 1995, skal
EØS-rådet og Liechtenstein undersøke situasjonen.

Artikkel 8
Denne beslutning og de vedlagte erklæringer skal kunngjøres i
EØS-avsnittet av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

For EØS-rådet

A. JUPPE

EØS-rådets sekretærer

P.K. MANNES  -  E. STEIN

Utferdiget i Brussel, 10. mars 1995.
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VEDLEGG 1

til EØS-rådets beslutning nr. 1/95

I EØS-avtalens vedlegg I (VETERINÆRE OG PLANTESANITÆRE FORHOLD), endret ved EØS-
komiteens beslutning nr. 7/94(1 ) av 21. mars 1994 og nr. 12/94(2) av 28. september 1994 og nr. 2/95(3),
nr. 3/95(4) og nr. 4/95(5), gjøres følgende endringer:

A. Etter innledningen skal ny overskrift og nye ledd lyde:

«SEKTORVIS TILPASNING

Liechtenstein skal gjennomføre bestemmelsene i kapittel I, Veterinære forhold, innen 1. januar
2000. EØS-komiteen skal vurdere situasjonen i løpet av 1999.

For produkter omfattet av kapittel II, Fôrvarer, og kapittel III, Plantesanitære forhold, kan Liech-
tenstein på det liechtensteinske marked anvende sveitsisk lovgivning som følger av Liechtensteins
regionale union med Sveits, samtidig med den lovgivning som gjennomfører rettsaktene omhandlet
i de nevnte kapitler.»

B. Kapittel II. FÔRVARER

I den innledende del til kapittel II, Fôrvarer, utgår nr. 1.

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 1, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17 av 28.6.1994, s. 1.

(2) EFT nr. L 292 av 12.11.1994 s. 39, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 45 av 12.11.1994, s. 1.

(3) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 22, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av 2.3.1995, s. 47.

(4) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 23, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av 2.3.1995, s. 54.

(5) EFT nr. L 47 av 2.3.1995 s. 24, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av 2.3.1995, s. 57.
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VEDLEGG 2

til EØS-rådets beslutning nr. 1/95

I EØS-avtalens vedlegg II (TEKNISKE FORSKRIFTER, STANDARDER, PRØVING OG
SERTIFISERING), endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/94(1) av 21. mars 1994, nr. 12/94(2 ) til
16/94(3) av 28. september 1994 og nr. 30/94 til 44/94(4) av 15. desember 1994 og nr. 5/95(5 ), nr.
6/95(6 ), nr. 7/95(7), nr. 8/95(8) og nr. 9/95(9), gjøres følgende endringer:

A. I kapitlet SEKTORVIS TILPASNING skal nytt annet ledd lyde:

«For produkter omfattet av rettsaktene omhandlet i dette vedlegg kan Liechtenstein på det
liechtensteinske marked anvende sveitsiske tekniske forskrifter og standarder som følger av
Liechtensteins regionale union med Sveits, samtidig med den lovgivning som gjennomfører
rettsaktene omhandlet i dette vedlegg. Bestemmelser om det frie varebytte i denne avtale eller i
omhandlede rettsakter får anvendelse for eksport fra Liechtenstein til de andre avtalepartene bare
for produkter som er i samsvar med rettsaktene omhandlet i dette vedlegg.»

OMHANDLEDE RETTSAKTER

B. Kapittel I. KJØRETØYER

1. I nr. 1 (rådsdirektiv 70/156/EØF) skal ordene «FL for Liechtenstein» tilføyes i tilpasning b før
ordene «16 for Norge».

2. I nr. 1 (rådsdirektiv 70/156/EØF) skal ordet «Liechtenstein: ...» tilføyes i tilpasning c før ordet
«Norge: ...».

3. I nr. 45a (rådsdirektiv 91/226/EØF) skal ordene «FL for Liechtenstein» tilføyes i tilpasningen før
ordene «16 for Norge».

4. I nr. 45c (rådsdirektiv 92/22/EØF) skal ordene «FL for Liechtenstein» tilføyes i tilpasningen før
ordene «16 for Norge».

5. I nr. 45d (rådsdirektiv 92/23/EØF) skal ordene «FL for Liechtenstein» tilføyes i tilpasningen før
ordene «16 for Norge».

6. I nr. 45f (rådsdirektiv 92/61/EØF) skal ordene «- FL for Liechtenstein» tilføyes i tilpasningen før
ordene «- 16 for Norge».

C. Kapittel XII. NÆRINGSMIDLER

1. Under overskriften «Kapittel XII. Næringsmidler» skal ny tilpasning lyde:

«Liechtenstein skal etterkomme bestemmelsene i rettsaktene omhandlet i dette kapittel innen 1.
januar 2000. Liechtenstein skal imidlertid gjøre sitt ytterste for å etterkomme bestemmelsene i
rettsaktene omhandlet i dette kapittel innen 1. januar 1997. I motsatt fall skal EØS-komiteen vurdere
situasjonen.»

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 34, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17 av 28.6.1994, s. 27.

(2) EFT nr. L 292 av 12.11.1994 s. 39, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 45 av 12.11.1994, s. 1.

(3) EFT nr. L 325 av 17.12.1994, s. 64 til 67, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 50 av 17.12.1994, s. 1 til 42.

(4) EFT nr. L 372 av 31.12.1994 s. 1 til 20, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 57 av 31.12.1994, s. 1 til 20.

(5) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 25, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av 2.3.1995, s. 60.

(6) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 26, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av 2.3.1995, s. 64.

(7) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 27, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av 2.3.1995, s. 67.

(8) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 28, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av 2.3.1995, s. 71.

(9) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 29, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av 2.3.1995, s. 76.
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D. Kapittel XIX. GENERELLE BESTEMMELSER PÅ OMRÅDET TEKNISKE
HANDELSHINDRINGER

1. I nr. 1 (rådsdirektiv 83/189/EØF) tilpasning g skal henvisningen til «SNV (Liechtenstein)», herunder
adressen, lyde:

«TPMN (Liechtenstein)
Technische Prüf-, Mess- und Normenstelle
Kirchstr. 7
FL-9490 Vaduz»
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 00VEDLEGG 3

til EØS-komiteens beslutning nr. 1/95

I EØS-avtalens vedlegg IV (ENERGI), endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/94(1) av 21. mars
1994, gjøres følgende endringer:

I nr. 3a (kommisjonsvedtak 77/190/EØF) skal tillegg 3 til vedtaket utfylles med tabell 4, 5 og 6 oppført
nedenfor:

«Tabell 4
Til tillegg A

NAVN PÅ PETROLEUMSPRODUKTER

Liechtenstein

I. Motordrivstoff

1 Superbenzin
2 Bleifrei 95
3
4 Dieseltreibstoff

II. Fyringsolje til husholdninger

5
6 Heizöl extra leicht
7

III. Fyringsolje til industrien

8 *)
7 *)

*) Får ikke anvendelse

06

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 50, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17 av 28.6.1994, s. 40.
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Tabell 5
Til tillegg B

DRIVSTOFFSPESIFIKASJONER

Liechtenstein
a) Premium bensin

spesifikk vekt (15 °C) 0,725-0,780
RON-oktantall min. 98,0
MON-oktantall min. 88,0
brennverdi (kcal/kg) -
blyinnhold (g/l) maks. 0,15

b) Euro-Super 95

spesifikk vekt (15 °C) 0,725-0,780
RON-oktantall min. 95,0
MON-oktantall min. 85,0
brennverdi (kcal/kg) -
blyinnhold (g/l) maks. 0,013

c) Regulær bensin, blyfri

spesifikk vekt (15 °C)
RON-oktantall
MON-oktantall
brennverdi (kcal/kg)
blyinnhold (g/l)

Sommerkvalitet Vinterkvalitet

d) Autodiesel

spesifikk vekt (15 °C) 0,820-0,860 0,800-0,845
cetantall min. 49 min. 47
brennverdi (kcal/kg) - -
svovelinnhold (%) maks. 0,05 maks. 0,05
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Liechtenstein

a) Fyringsolje til husholdninger

Fyringsolje
spesifikk vekt (15 °C) -
brennverdi (kcal/kg) -
svovelinnhold (%) -
flytepunkt (°C) -

Lett fyringsolje
spesifikk vekt (15 °C) maks. 0,815-0,860
brennverdi (kcal/kg) min. 10 000
svovelinnhold (%) maks. 0,20
flytepunkt (°C) - 9,0

Parafin
spesifikk vekt (°C) -
brennverdi (kcal/kg) -

b) Fyringsolje til industrien

Høyt svovelinnhold
spesifikk vekt (15 °) -
brennverdi (kcal/kg) -
svovelinnhold (%) -

Lavt svovelinnhold
spesifikk vekt (15 °) -
brennverdi (kcal/kg) -
svovelinnhold (%) -

Tabell 6
Til tillegg C

BRENSELSPESIFIKASJONER

08
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VEDLEGG 4

til EØS-rådets beslutning nr. 1/95

I EØS-avtalens vedlegg VI (TRYGD), endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/94(1) av 21. mars
1994 og nr. 24/94(2) av 2. desember 1994, gjøres følgende endringer:

OMHANDLEDE RETTSAKTER

1. I nr. 1 (rådsforordning (EØF) nr. 1408/71) skal følgende tilføyes:

a. i tilpasning ja:

«P. LIECHTENSTEIN

Ingen.»

b. i tilpasning jb:

«P. LIECHTENSTEIN

a. Stønad til enkemenn (lov av 25. november 1981 om stønad til enkemenn).

b. Stønad til blinde (lov av 17. desember 1970 om stønad til blinde).

c. Svangerskaps- og fødselsstønad (lov av 25. november 1981 om svangerskaps- og
fødselsstønad).

d. Tilleggsytelser til alders-, etterlatte- og uføreforsikring (lov av 10. desember 1965 om
tilleggsytelser til alders-, etterlatte- og uføreforsikring, revidert 12. november 1992).

e. Pleiestønad (lov av 10. desember 1965 om tilleggsytelser til alders-, etterlatte- og
uføreforsikring, revidert 12. november 1992).»

c. i tilpasning m:

«P. LIECHTENSTEIN

Ingen.»

d. i tilpasning ma:

«P. LIECHTENSTEIN

Ingen.»

e. i tilpasning mb:

«P. LIECHTENSTEIN

Alle søknader om ordinær pensjon fra alders-, etterlatte- og uføreforsikringer samt om
alders-, etterlatte- og uførepensjon fra den yrkesbaserte ordningen i den utstrekning
vedkommende pensjonsfonds regler ikke inneholder bestemmelser om reduksjon.»

09

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 55, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17 av 28.6.1994, s. 45.

(2) EFT nr. L 339 av 29.12.1994, s. 83, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 52 av 29.12.1994, s. 1.
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 00f. i tilpasning n under overskriften P. LIECHTENSTEIN:

i) tilpasningens nåværende tekst nummereres som nr. 1,

ii) nytt nr. 2 skal lyde:

«2. Uten hensyn til bestemmelsene i forordningens artikkel 10 nr. 2 vil opptjente ytelser
(«Freizügigkeitsleistung») i henhold til lov av 20. oktober 1987 om yrkesbaserte
ytelser på anmodning bli tilbakebetalt kontant til en arbeidstaker eller selvstendig
næringsdrivende som i henhold til bestemmelsene i forordningens avdeling II ikke
lenger er omfattet av Liechtensteins lovgivning, dersom vedkommende forlater det
liechtensteinske og sveitsiske økonomiske område for godt før 1. januar 1998 og
gjør krav på kontantutbetalingen før 1. januar 1998.»

2. I nr. 2 (rådsforordning (EØF) nr. 574/72) skal følgende tilføyes:

a. i tilpasning da:

«81. ØSTERRIKE - LIECHTENSTEIN
Ingen.

97. FINLAND - LIECHTENSTEIN
Får ikke anvendelse.

112. ISLAND - LIECHTENSTEIN
Får ikke anvendelse.

115. LIECHTENSTEIN - BELGIA
Får ikke anvendelse.

116. LIECHTENSTEIN - DANMARK
Får ikke anvendelse.

117. LIECHTENSTEIN - TYSKLAND
Ingen.

118. LIECHTENSTEIN - SPANIA
Får ikke anvendelse.

119. LIECHTENSTEIN - FRANKRIKE
Får ikke anvendelse.

120. LIECHTENSTEIN - HELLAS
Får ikke anvendelse.

121. LIECHTENSTEIN - IRLAND
Får ikke anvendelse.

122. LIECHTENSTEIN - ITALIA
Ingen.

123. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG
Får ikke anvendelse.

10
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124. LIECHTENSTEIN - NEDERLAND
Får ikke anvendelse.

125. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL
Får ikke anvendelse.

126. LIECHTENSTEIN - DET FORENTE KONGERIKE
Får ikke anvendelse.

127. LIECHTENSTEIN - NORGE
Får ikke anvendelse.

128. LIECHTENSTEIN - SVERIGE
Får ikke anvendelse.»

b. i tilpasning fa:

«Østerrike og Liechtenstein

Finland og Liechtenstein

Island og Liechtenstein

Liechtenstein og Belgia

Liechtenstein og Tyskland

Liechtenstein og Spania

Liechtenstein og Frankrike

Liechtenstein og Irland

Liechtenstein og Luxembourg

Liechtenstein og Nederland

Liechtenstein og Det forente kongerike

Liechtenstein og Norge

Liechtenstein og Sverige.»

RETTSAKTER AVTALEPARTENE SKAL TA TILBØRLIG HENSYN TIL

3. I nr. 42c (beslutning nr. 150) skal følgende tilføyes:

«P. LIECHTENSTEIN

1. For familieytelser:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Liechtensteins utjevningsfond for familier)

2. For barnepensjon:
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenversicherung (Liechtensteins alders- og
etterlatteforsikring).»

11
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 00VEDLEGG 5

til EØS-rådets beslutning 1/95

I EØS-avtalens vedlegg VII (GJENSIDIG GODKJENNELSE AV YRKESKVALIFIKASJONER), endret
ved EØS-komiteens beslutning nr. 5/94(1) av 8. februar 1994, nr. 7/94(2) av 21. mars 1994 og nr.
25/94(3) av 2. desember 1994, gjøres følgende endringer:

OMHANDLEDE RETTSAKTER

A. Kapittel A. GENERELL ORDNING

1. I nr. 1 (rådsdirektiv 89/48/EØF) skal ordet «Liechtenstein» tilføyes mellom ordene «Island» og
«Norge» i de to første avsnittene i tilpasningen.

2. I nr. 1a (rådsdirektiv 92/51/EØF) tilpasning b skal følgende tilføyes i bokstav d som gjelder
overskriften «4. Tekniske yrker»:

«I Liechtenstein

utdanning til

- forvalter («Treuhänder»)

Lengde, nivå og krav:
Opplæringen bygger på niårig obligatorisk skole og - med mindre studenteksamen er avlagt -
tre års læretid innen handelsfag med opplæring i praktiske ferdigheter i et foretak, mens den
nødvendige teoretiske kunnskap samt allmennutdanningen besørges av en yrkesskole, hvilket
samlet fører fram til den nasjonale eksamen (nasjonalt eksamensbevis på egnethet som
arbeidstaker innen handelsvirksomhet).
Tre års praktisk erfaring i et foretak og ytterligere fire års teoretisk utdanning, som kan
gjennomføres samtidig, leder fram til det nasjonale diplom som gir rett til den ovennevnte
yrkesbetegnelse.
I alminnelighet varer denne opplæringen mellom 16 og 19 år til sammen.

Regulering:
Yrket er regulert i nasjonal lovgivning. Enhver kandidat står fritt til selv å velge hvordan
vedkommende ønsker å forberede seg til eksamen (yrkesskoler, privatskoler,
fjernundervisning).

- revisor («Wirtschaftsprüfer»)

Lengde, nivå og krav:
Opplæringen bygger på niårig obligatorisk skole etterfulgt av tre års læretid innen handelsfag
med opplæring i praktiske ferdigheter i et foretak, mens den nødvendige teoretiske kunnskap
samt allmennutdanningen besørges av en yrkesskole.
Ytterligere tre års praktisk erfaring i et foretak og fem års teoretisk utdanning, som kan
gjennomføres samtidig som fjernundervisning, leder fram til det nasjonale diplom som gir rett
til den ovennevnte yrkesbetegnelse.
Denne opplæringen varer mellom 17 og 18 år til sammen. Kandidater som har oppnådd sin
praktiske erfaring i utlandet, må fremlegge bevis for bare ytterligere ett års yrkespraksis i
Liechtenstein.

Regulering:
Yrket er regulert i nasjonal lovgivning.»

12

(1) EFT nr. L 85 av 30.3.1994, s. 71, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 1 av 30.3.1994, s. 10.

(2) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 67, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17 av 28.6.1994, s. 56.

(3) EFT nr. L 339 av 29.12.1994, s. 84, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 53 av 29.12.1994, s. 1.
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B. Kapittel D. ARKITEKTUR

1. I nr. 18 (rådsdirektiv 85/384/EØF) skal strekpunktet med hensyn til Liechtenstein i tilpasning o lyde:

«- diplomer utstedt av «Fachhochschule» (Dipl.-Arch. (FH));»

13
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 00VEDLEGG 6

til EØS-rådets beslutning nr. 1/95

I EØS-avtalens vedlegg IX (FINANSIELLE TJENESTER), endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
7/94(1) av 21. mars 1994 og nr. 17/94, 18/94 og 19/94(2) av 28. oktober 1994, gjøres følgende endringer:

OMHANDLEDE RETTSAKTER

A. Kapittel I. FORSIKRING

1. I nr. 7a (rådsdirektiv 92/49/EØF) skal ny tilpasning c lyde:

«c. Liechtenstein kan utsette anvendelsen av dette direktiv for lovpliktig ulykkesforsikring inntil
1. januar 1996. Situasjonen skal vurderes av EØS-komiteen i løpet av 1995.»

2. I nr. 12b (rådsdirektiv 91/674/EØF) skal ny tilpasning lyde:

«d. Liechtenstein skal vedta de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
bestemmelsene i dette direktiv, innen 1. januar 1997.»

B. Kapittel II. BANKER OG ANDRE KREDITTINSTITUSJONER

1. I nr. 20 (rådsdirektiv 92/30/EØF) skal ordet «Liechtenstein» tilføyes før ordet «Norge» i tilpasning
b).

2. I nr. 21 (rådsdirektiv 86/635/EØF) skal med hensyn til Liechtenstein datoen «1. januar 1996» i
tilpasningen endres til «1. januar 1997».

C. Kapittel III. BØRS OG VERDIPAPIRER

1. I nr. 27 (rådsdirektiv 88/627/EØF), nr. 28 (rådsdirektiv 89/298/EØF) og nr. 29 (rådsdirektiv 89/
592/EØF) utgår ordene «og Liechtenstein» i tilpasningen som gjelder overgangsperiodene og nytt
annet punktum skal lyde:

«Liechtenstein skal gjennomføre direktivets bestemmelser innen 1. januar 1996.»

14

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 78, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17 av 28.6.1994, s. 62.

(2) EFT nr. L 325 av 17.11.1994, s. 69 til 71, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 50 av 17.12.1994, s. 50 til 63.
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VEDLEGG 7

til EØS-rådets beslutning nr. 1/95

I EØS-avtalens vedlegg XII (FRI BEVEGELIGHET FOR KAPITAL) gjøres følgende endringer:

OMHANDLEDE RETTSAKTER

1. I nr. 1 (rådsdirektiv 88/361/EØF) tilpasning d

a. skal følgende tilføyes før ordet «Liechtenstein» i tredje strekpunkt: «inntil 1. januar 1997
for». Dessuten skal nytt punktum på slutten av strekpunktet lyde:

«EØS-komiteen skal vurdere situasjonen med hensyn til Liechtenstein ved utløpet av
overgangsperioden.»

b. skal med hensyn til Liechtenstein datoen «1. januar 1998» i fjerde strekpunkt endres til «1.
januar 1999». Dessuten skal nytt punktum på slutten av strekpunktet lyde:

«EØS-komiteen skal vurdere situasjonen med hensyn til Liechtenstein ved utløpet av
overgangsperioden.»

15
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 00VEDLEGG 8

til EØS-rådets beslutning nr. 1/95

I EØS-avtalens vedlegg XIII (TRANSPORT), endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/94(1) av 21.
mars 1994, nr. 20/94(2) og nr. 21/94(3) av 28. oktober 1994, gjøres følgende endringer:

OMHANDLEDE RETTSAKTER

A. Kapittel I. INNLANDSTRANSPORT

1. I nr. 13 (rådsdirektiv 92/106/EØF) skal følgende strekpunkt tilføyes mellom strekpunktene
som gjelder Island og Norge:

«- Liechtenstein: Motorfahrzeugsteuer»

B. Kapittel II. VEITRANSPORT

1 I nr. 18a (rådsdirektiv 93/89/EØF) skal følgende strekpunkt tilføyes i tilpasning b mellom
strekpunktene som gjelder Island og Norge:

«- Liechtenstein: Motorfahrzeugsteuer»

2. I nr. 24a (rådsdirektiv 91/439/EØF) skal ordene «FL (Liechtenstein)» tilføyes mellom ordene
«IS (Island)» og «N (Norge)» i tilpasning b.

3. I nr. 26a (rådsforordning (EØF) nr. 881/92)

a. skal ordet «Liechtenstein,» tilføyes mellom ordene «Island» og «Norge» der statene er
oppført i tilpasning e, f og g,

b. gjøres følgende endringer i modellen for tillatelsen som svarer til vedlegg I til forordningen,
og som er nevnt i tilpasning g:

i) i tillatelsens ordlyd, der statene er oppført, skal ordet «Liechtenstein» tilføyes mellom
ordene «Island» og «Norge»,

ii) i fotnote 1 skal ordene «FL (Liechtenstein),» tilføyes mellom ordene «IS (Island)»
og «N (Norge)».

4. I nr. 26c (rådsforordning (EØF) nr. 3118/93)

a. skal ordet «Liechtenstein,» tilføyes mellom ordene «Island» og «Norge» der statene er oppført
i tilpasning b første og annet ledd, i tilpasning c, i tilpasning f første ledd annet strekpunkt og
i tilpasning h, i og j,

b. i første tabell i tilpasning b

- skal følgende tilføyes mellom verdiene angitt for Island og Norge:

«1994 1995 1996 1997 1. januar 1988-
30.juni 1998

Liechtenstein - 33 43 56 37»

16

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 78, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17 av 28.6.1994, s. 68.

(2) EFT nr. L 325 av 17.11.1994, s. 72, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 50 av 17.12.1994, s. 68.

(3) EFT nr. L 325 av 17.11.1994, s. 73, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 50 av 17.12.1994, s. 70.
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- skal nytt punktum i leddet etter tabellen lyde:

«For Liechtenstein skal kvoten for 1995 være 1/12 av den samlede kvoten for 1995 multiplisert
med det antall kalendermåneder som gjenstår av 1995 etter at EØS-avtalen er trådt i kraft for
denne parten.»

c. gjøres følgende endringer i dokumentmodellene som svarer til vedlegg I til IV til forordningen,
og som er nevnt i tilpasning j:

i) på første side i vedlegg I
- skal ordet «Liechtenstein» tilføyes mellom ordene «Island» og «Norge» i tillatelsens

tittel,
- skal ordene «Liechtenstein (FL)» tilføyes mellom ordene «Island (IS)» og «Norge

(N)» i fotnote 1,

ii) på første side i vedlegg II
- skal ordet «Liechtenstein» tilføyes mellom ordene «Island» og «Norge» i tillatelsens

tittel,
- skal ordene «Liechtenstein (FL)» tilføyes mellom ordene «Island (IS)» og «Norge

(N)» i fotnote 1,

iii) på første side i vedlegg III
- skal ordene «Liechtenstein (FL)» tilføyes mellom ordene «Island (IS)» og «Norge

(N)» i fotnote 1,

iv) i kolonne 6 i rettledningen til vedlegg III skal følgende tilføyes mellom opplysningene
for Island og Norge:

«- Liechtenstein: FL»

v) i vedlegg IV
- skal ordet «Liechtenstein» tilføyes mellom ordene «Island» og «Norge» i tittelen,
- skal «FL» tilføyes mellom «IS» og «N» i tabellen.

5. I nr. 33 (rådsforordning (EØF) nr. 1839/92)

a. skal ordet «Liechtenstein» tilføyes mellom ordene «Island» og «Norge» der statene er oppført
i tilpasning a, b og c,

b. gjøres følgende endringer i dokumentmodellene som svarer til vedlegg IA, III, IV og V til
forordningen, og som er nevnt i tilpasning c annet strekpunkt:

i) på første side i henholdsvis vedlegg IA, IV og V
- skal ordene «Liechtenstein (FL)» tilføyes mellom ordene «Island (IS)» og «Norge

(N)» i fotnote 1,
- skal ordet «Liechtenstein,» tilføyes mellom ordene «Island» og «Norge» i fotnote *,

ii) på første side i vedlegg III
- skal ordet «Liechtenstein» tilføyes mellom ordene «Island» og «Norge» i fotnote

**.

6. I nr. 33a (rådsforordning (EØF) nr. 2454/92)

a. skal ordet «Liechtenstein» tilføyes mellom ordene «Island» og «Norge» der statene er oppført
i tilpasning c, d og e,

17



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr.14/ 20.4.1995

 00b. gjøres følgende endringer i dokumentmodellene som svarer til vedlegg I, II og III til
forordningen, og som er nevnt i tilpasning c annet punktum:

i) på første side i henholdsvis vedlegg I og II
- skal ordene «Liechtenstein (FL)» tilføyes mellom ordene «Island (IS)» og «Norge

(N)» i fotnote 1 i vedlegg I og II og i fotnote 3 i vedlegg I,
- skal ordet «Liechtenstein» tilføyes mellom ordene «Island» og «Norge» i fotnote *,

ii) i vedlegg III
- skal «FL» tilføyes mellom «IS» og «N» i tabellen.

D. Kapittel VI. SIVIL LUFTFART

1. Følgende skal tilføyes mellom kapitteloverskriften «VI. SIVIL LUFTFART» og underpunkt «i)
Konkurranseregler»:

«Liechtenstein skal gjennomføre bestemmelsene i rettsaktene omhandlet i underpunkt ii) til vi)
nedenfor fra 1. januar 2000, med forbehold for EØS-komiteens vurdering i løpet av 1999.»

18
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VEDLEGG 9

til EØS-rådets beslutning nr. 1/95

I EØS-avtalens vedlegg XVI (OFFENTLIGE INNKJØP), endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
7/94(1) av 21. mars 1994, gjøres følgende endringer:

A. OMHANDLEDE RETTSAKTER

1. I nr. 1 (rådsdirektiv 71/304/EØF) skal datoen «1. januar 1995» i tilpasning b endres til «1. januar
1996».

2. I nr. 2 (rådsdirektiv 93/37/EØF)

a. skal nytt strekpunkt etter tredje strekpunkt i tilpasning d lyde:

«- i Liechtenstein, Handelsregister, Gewerberegister,»

b. skal ny tilpasning g lyde:

«g. For Liechtenstein skal de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i
dette direktiv, tre i kraft innen 1. januar 1996. I overgangsperioden skal Liechtenstein og
de øvrige avtaleparter gjensidig utsette anvendelsen av direktivet.»

3. I nr. 3 (rådsdirektiv 93/36/EØF)

a. skal nytt strekpunkt etter tredje strekpunkt i tilpasning e lyde:

«- i Liechtenstein, Handelsregister, Gewerberegister,»

b. skal ny tilpasning h lyde:

«h. For Liechtenstein skal de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i
dette direktiv, tre i kraft innen 1. januar 1996. I overgangsperioden skal Liechtenstein og
de øvrige avtaleparter gjensidig utsette anvendelsen av direktivet.»

4. I nr. 4 (rådsdirektiv 93/38/EØF)

a. skal nytt ledd på begynnelsen av tilpasning a lyde:

«For Liechtenstein skal de tiltak som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, tre i kraft
innen 1. januar 1996;»

b. skal det siste leddet i tilpasning a lyde:

«I overgangsperiodene skal dette direktiv settes midlertidig ut av kraft mellom disse statene
og de andre avtalepartene.»

5. På slutten av nr. 4a (kommisjonsvedtak 93/327/EØF) skal følgende tilføyes:

«Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

For Liechtenstein skal de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette vedtak,
tre i kraft innen 1. januar 1996. I overgangsperioden skal Liechtenstein og de øvrige avtaleparter
gjensidig utsette anvendelsen av vedtaket.»

19

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 134, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17 av 28.6.1994, s. 119.
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 006. I nr. 5 (rådsdirektiv 89/665/EØF) skal datoen «1. januar 1995» i tilpasning a endres til «1. januar
1996».

7. I nr. 5a (rådsdirektiv 92/13/EØF) skal tilpasning a lyde:

«a. For Liechtenstein og Norge skal de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene
i dette direktiv, tre i kraft samtidig med rådsdirektiv 93/38/EØF i samsvar med vedlegg XVI
til EØS-avtalen. I overgangsperiodene skal disse stater og de øvrige avtaleparter gjensidig
utsette anvendelsen av direktivet.»

8a. I nr. 5b (rådsdirektiv 92/50/EØF)

a. skal nytt strekpunkt etter tredje strekpunkt i tilpasning b lyde:

«- i Liechtenstein, Handelsregister, Gewerberegister,»

b. skal ny tilpasning c lyde:

«c. For Liechtenstein skal de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i
dette direktiv, tre i kraft innen 1. januar 1996. I overgangsperioden skal Liechtenstein og
de øvrige avtaleparter gjensidig utsette anvendelsen av direktivet.»

9. I nr. 6 (forordning (EØF, EAF) nr. 1182/71) skal datoen «1. januar 1995» i tilpasning a endres til
«1. januar 1996».

B. TILLEGG 14: NASJONALE MYNDIGHETER SOM ANMODNINGER OM MEGLING
ETTER FREMGANGSMÅTEN NEVNT I ARTIKKEL 9 I RÅDSDIREKTIV 92/13/EØF
KAN RETTES TIL

1. I tillegg 14 skal følgende tilføyes før posten «NORGE»:

«LIECHTENSTEIN

Amt für Volkswirtschaft (Kontoret for nasjonaløkonomi).»

20
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VEDLEGG 10

til EØS-rådets beslutning nr. 1/95

I EØS-avtalens vedlegg XVII (OPPHAVSRETT), endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/94(1) av
21. mars 1994 OG NR. 10/95(2) , gjøres følgende endring:

1. I nr. 6 (rådsforordning (EØF) nr. 1768/92) skal ny tilpasning d lyde:

«d. i tillegg får følgende anvendelse:

Av hensyn til patentunionen mellom Liechtenstein og Sveits skal Liechtenstein ikke utstede
supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler som fastsatt i denne forordning.»

VEDLEGG 11

til EØS-rådets beslutning nr. 1/95

I EØS-avtalens vedlegg XVIII (HELSE OG SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN, ARBEIDSRETT
OG LIK BEHANDLING AV MENN OG KVINNER), endret ved EØS-komiteens beslutning nr.
7/94(3) av 21. mars 1994, gjøres følgende endring:

OMHANDLEDE RETTSAKTER

Lik behandling av menn og kvinner

1. I nr. 18 (rådsdirektiv 76/207/EØF) skal tilpasningen lyde:

«Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette
direktiv, fra 1. januar 1996.»

21

(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 138, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17 av 28.6.1994, s. 123.

(2) EFT nr. L 47 av 2.3.1995, s. 30, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 7 av 2.3.1995, s. 125.

(3) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 140, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17 av 28.6.1994, s. 125.
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 00VEDLEGG 12

til EØS-rådets beslutning nr. 1/95

I EØS-avtalens vedlegg XX (MILJØ), endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/94(1) av 21. mars
1994, nr. 22/94(2) av 28. oktober 1994 og nr. 23/94(3) av 28. oktober 1994, gjøres følgende endringer:

OMHANDLEDE RETTSAKTER

A. Kapittel I. ALLMENT

1. I nr. 2a (rådsdirektiv 91/692/EØF) skal nytt punktum i tilpasningen lyde:

«Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette
direktiv, fra 1. januar 1996.»

B. Kapittel IV. KJEMIKALIER, INDUSTRIFARE OG BIOTEKNOLOGI

1. I nr. 24 (rådsdirektiv 90/219/EØF) utgår ordet «Liechtenstein» i tilpasningen, og nytt punktum
skal lyde:

«Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette
direktiv, fra 1. januar 1996.»

2. I nr. 24a (kommisjonsvedtak 91/448/EØF) skal nytt punktum i tilpasningen lyde:

«Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette
vedtak, fra 1. januar 1996.»

3. I nr. 25 (rådsdirektiv 90/220/EØF) utgår ordet «Liechtenstein» i tilpasning a, og nytt punktum skal
lyde:

«Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette
direktiv, fra 1. januar 1996.»

4. I nr. 25a (rådsvedtak 91/596/EØF) skal nytt punktum i tilpasning b lyde:

«Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette
vedtak, fra 1. januar 1996.»

5. I nr. 25b (kommisjonsvedtak 92/146/EØF) skal nytt punktum i tilpasningen lyde:

«Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i dette
vedtak, fra 1. januar 1996.»

C. Kapittel V. AVFALL

1. I nr. 32c (rådsforordning (EØF) nr. 259/93) skal nytt ledd i tilpasningen lyde:

«Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i
forordningens artikkel 2, 40, 41 og 42, fra 1. januar 1996.»
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(1) EFT nr. L 160 av 28.6.1994, s. 143, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 17 av 28.6.1994, s. 127.

(2) EFT nr. L 325 av 17.11.1994, s. 74, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 50 av 17.12.1994, s. 72

(3) EFT nr. L 325 av 17.11.1994, s. 76, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 50 av 17.12.1994, s. 80.
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VEDLEGG 13

til EØS-rådets beslutning nr. 1/95

I EØS-avtalens vedlegg XXI (STATISTIKK), endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 7/94(1) av 21.
mars 1994, gjøres følgende endringer:

A. Forretningsstatistikk

1. I nr. 1 (rådsdirektiv 64/475/EØF)

a. skal ny tilpasning b lyde:

«b. Dette direktiv får ikke anvendelse for Liechtenstein.»

b. utgår ordet «Liechtenstein» i tilpasning d.

2. I nr. 3 (rådsdirektiv 72/221/EØF)

a. skal ny tilpasning b lyde:

«b. Dette direktiv får ikke anvendelse for Liechtenstein.»

b. utgår ordet «Liechtenstein» i tilpasning d,

c. oppheves tilpasning e.

3. I nr. 4b (rådsforordning (EØF) nr. 2186/93) skal ny tilpasning c lyde:

«c. Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i
denne forordning, innen 1. januar 1997. Ved utløpet av overgangsperioden skal EØS-komiteen
foreta en vurdering der det tas nødvendig hensyn til Liechtensteins spesielle situasjon når det
gjelder dets statistikksystem.»

B. Transportstatistikk

1. I nr. 5 (rådsdirektiv 78/546/EØF) skal ny tilpasning a lyde:

«a. Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i
dette direktiv, innen 1. januar 1999. Ved utløpet av overgangsperioden skal EØS-komiteen
foreta en vurdering der det tas nødvendig hensyn til Liechtensteins spesielle situasjon når det
gjelder dets statistikksystem.»

2. I nr. 7a (rådsvedtak 93/704/EØF) skal ny tilpasning c lyde:

«c. for Liechtenstein skal de data som er nevnt i artikkel 2 nr. 1, sendes inn første gang innen 1.
april 1996 for året 1995.»
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 00C. Statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og over handel innen Fellesskapet

1. Mellom kapitteloverskriften «Statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og over handel
innen Fellesskapet» og nr. 8 (rådsforordning (EØF) nr. 1736/75) skal nytt ledd lyde:

«Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i
rettsaktene omhandlet i dette kapittel, innen 1. januar 1999. Ved utløpet av overgangsperioden
skal EØS-komiteen foreta en vurdering der det tas nødvendig hensyn til Liechtensteins spesielle
situasjon når det gjelder dets statistikksystem.»

D. Demografisk statistikk og sosialstatistikk

1. I nr. 18a (rådsforordning (EØF) nr. 3711/91) skal ny tilpasning f lyde:

«f. denne forordning får ikke anvendelse for Liechtenstein.»

E. Nomenklaturer

1. I nr. 20 (rådsforordning (EØF) nr. 3037/90) skal nytt punktum på slutten av tilpasningen lyde:

«Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i
denne forordning, fra 1. januar 1996.»

2. I nr. 20a (rådsforordning (EØF) nr. 696/93)

a. tilføyes følgende etter ordet «Island» i tilpasning c

««Gemeinde» i Liechtenstein,»

b. skal ny tilpasning d lyde:

«d. for Liechtenstein utløper overgangsperioden nevnt i artikkel 4 nr. 2 31. desember 1997.»

F. Jordbruksstatistikk

1. I nr. 23 (rådsforordning (EØF) nr. 571/88) skal ny tilpasning f lyde:

«f. Liechtenstein skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme bestemmelsene i
denne forordning, innen 1. januar 1997. Ved utløpet av overgangsperioden skal EØS-komiteen
foreta en vurdering der det tas nødvendig hensyn til Liechtensteins spesielle situasjon når det
gjelder dets statistikksystem.»
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ERKLÆRING FRA EØS-RÅDET

OM ANVENDELSEN AV PROTOKOLL 4 ETTER
EØS-AVTALENS IKRAFTTREDELSE FOR LIECHTENSTEIN

1. Tollmyndighetene i Sveits kan utstede varesertifikat EUR.1 i samsvar med bestemmelsene i protokoll
4 til EØS-avtalen for varer som har opprinnelse i EØS i henhold til protokollen, og som er utført
fra Liechtenstein til Sveits og gjenutføres til en annen part i EØS-avtalen enn Liechtenstein.

2. Ordet «eksportør» benyttet i protokoll 4 til EØS-avtalen kan omfatte også eksportører i Sveits av
varer som har opprinnelse i EØS i henhold til protokollen, og som er utført fra Liechtenstein til
Sveits og gjenutføres til en annen part i EØS-avtalen enn Liechtenstein. Sveitsiske eksportører kan
utferdige en fakturaerklæring i henhold til protokollens artikkel 21 dersom vedkommende produkter
kan anses å være produkter med opprinnelse i EØS og oppfyller de øvrige vilkår i protokollen.

3. Nr. 1 og 2 får anvendelse bare når utstedelse av varesertifikat EUR.1, autorisering av godkjente
eksportører, verifisering av opprinnelsesbevis og anvendelse av bestemmelsene om straffetiltak
gjennomføres av vedkommende myndigheter i samsvar med bestemmelsene fastsatt i protokoll 4.
Dersom det oppstår en tvist der sveitsiske myndigheter er part, og som ikke kan løses, kan
myndighetene fremlegge en skriftlig uttalelse for behandling i EØS-komiteen. Komiteen skal i
slike tilfeller etter eget skjønn kunne anmode de sveitsiske myndigheter om å være til stede for å
uttale seg muntlig.

ERKLÆRING FRA EØS-RÅDET

OM PROSEDYREN FOR TRANSITTERING GJENNOM SVEITS

EØS-rådet merker seg de særlige nærmere regler for gjennomføringen av EØS-avtalen med hensyn til
toll oppkrevd på den sveitsiske grense for varer som er omfattet av EØS-avtalen, men ikke omfattet av
frihandelsavtalen av 1972 (FHA) mellom Sveits og EØF.

Behandles innførselen av slike varer av sveitsiske tollmyndigheter uten særskilt fullmakt til å foreta
EØS-klarering for Liechtenstein, kan importøren påberope seg enten

i) betaling av toll oppkrevd i henhold til FHA mellom Sveits og EØF og tilbakebetalt av de
liechtensteinske tollmyndigheter, eller

ii) konvensjonen om en felles transitteringsprosedyre (artikkel 20 nr. 2).

Disse alternativene for en liechtensteinsk importør er bekreftet av sveitsiske tollmyndigheter i brev av
25. november 1994.
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 00ERKLÆRING FRA EØS-RÅDET

OM FRI BEVEGELIGHET FOR PERSONER

EØS-rådet minner om at partene i EØS-avtalen har forpliktet seg til ved utløpet av overgangsperioden
fastsatt i protokoll 15 til avtalen å foreta en vurdering av overgangstiltakene fastsatt i protokollen under
tilbørlig hensyntagen til Liechtensteins spesielle geografiske beliggenhet.

EØS-rådet er innforstått med at Liechtenstein har et beboelig område av svært liten utstrekning, av
landlig karakter med en uvanlig høy andel fastboende utlendinger og utenlandske arbeidstakere. Videre
erkjenner EØS-rådet at det for Liechtenstein er svært viktig å bevare sin nasjonale egenart.

EØS-rådet er enig om at det i forbindelse med vurderingen av overgangstiltakene fastsatt i avtalen bør
tas hensyn til de forhold som i henhold til Erklæringen fra regjeringen i Liechtenstein om landets spesielle
situasjon kan berettige at Liechtenstein treffer beskyttelsestiltak som fastsatt i EØS-avtalens artikkel
112, dvs. dersom antall statsborgere fra Efs medlemsstater eller de øvrige EFTA-stater eller det samlede
antall arbeidsplasser øker i uvanlig høy grad, i begge tilfeller i forhold til den fastboende befolkning.
Videre skal det tas hensyn til mulige virkninger av EØS-avtalens forsinkede ikrafttredelse for Liechten-
stein. Dersom det oppstår vansker, skal avtalepartene dessuten bestrebe seg på å finne en løsning som
gjør det mulig for Liechtenstein å avstå fra å anvende beskyttelsetiltak. Det forutsettes at statsborgere fra
de stater som er part i EØS-avtalen, sikres lik behandling, og at det i vurderingen tas hensyn bare til
økningen i antall borgere fra statene nevnt ovenfor.

Endelig minner EØS-rådet om at Liechtenstein til enhver tid kan ta opp en sak av viktighet i EØS-
komiteen eller EØS-rådet i samsvar med EØS-avtalens artikkel 5.

ERKLÆRING FRA EØS-RÅDET

OM PROTOKOLL 18

EØS-rådet merker seg at Liechtenstein vil oppfylle sine forpliktelser i henhold til bestemmelsene i protokoll
18 innen rammen av landets monetære union med Sveits.

Dersom Liechtensteins ansvarlige monetære myndighet treffer tiltak i henhold til avtalens artikkel 43,
skal Liechtenstein underrette de øvrige EFTA-statene og EFTA-statenes faste komité senest den dag
tiltakene trer i kraft.

Liechtenstein skal bestrebe seg på å underrette de øvrige EFTA-statene og EFTA-statenes faste komité
på forhånd om slike tiltak i den utstrekning det er mulig.
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ERKLÆRING FRA EØS-RÅDET

OM LIECHTENSTEINS BUDSJETTILSKUDD I FORBINDELSE
MED SAMARBEIDET PÅ SÆRLIGE OMRÅDER UTENFOR DE

FIRE FRIHETER

EØS-rådet merker seg at Liechtenstein har til hensikt å delta i Efs rammeprogrammer, prosjekter eller
andre tiltak på særlige områder utenfor de fire friheter fra det tidspunkt EØS-avtalen trer i kraft for
Liechtenstein. Liechtenstein vil følgelig i samsvar med EØS-avtalens bestemmelser yte tilskudd til de
aktuelle budsjetter for programmene, prosjektene eller tiltakene fra 1. januar 1995. Liechtensteins tilskudd
for 1995 vil bli betalt etter at EØS-avtalen er trådt i kraft for Liechtenstein. Fra 1. januar 1995 til avtalen
trer i kraft for Liechtenstein, kan Liechtenstein delta som observatør i programmer, prosjekter eller
tiltak oppført i protokoll 31.

ERKLÆRING FRA EØS-RÅDET

OM HANDEL PÅ IKKE-HARMONISERTE OMRÅDER

EØS-rådet bekrefter sin oppfatning om at for produkter som innen EØS markedsføres først på
Liechtensteins territorium, får «Cassis de Dijon»-prinsippet anvendelse bare for produkter med
opprinnelse i EØS i handelen mellom Liechtenstein og de øvrige partene i EØS-avtalen.

EØS-komiteen skal vurdere situasjonen ett år etter at EØS-avtalen er trådt i kraft for Liechtenstein.

ERKLÆRING FRA EØS-RÅDET

OM BORGERE FRA FYRSTEDØMMET LIECHTENSTEIN SOM
ER I BESITTELSE AV DIPLOMER FOR HØYERE

YRKESKOMPETANSEGIVENDE UTDANNING AV MINST TRE
ÅRS VARIGHET UTSTEDT I EN TREDJESTAT

Avtalepartene tar i betraktning at Fellesskapets regelverk inntatt i vedlegg VII til EØS-avtalen, tilpasset
for EØS-avtalens formål, omhandler bare diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis
hovedsaklig utstedt av avtalepartene.

Imidlertid ønsker avtalepartene å ta hensyn til den spesielle situasjonen for statsborgere i Fyrstedømmet
Liechtenstein som har studert i et tredjeland, ettersom det er begrensede muligheter for postgymnasial
utdanning i Liechtenstein.

Avtalepartene tar videre i betraktning at Liechtenstein har inngått avtaler med en rekke
utdanningsinstitusjoner i tredjeland og herunder forpliktet seg til å yte finansielle bidrag til institusjonene.

Avtalepartene anbefaler derfor at de berørte regjeringer tillater at statsborgere i Fyrstedømmet Liechten-
stein som innehar diplom fra studier som omfattes av regelverket, utstedt i et tredjeland og godkjent av
vedkommende myndigheter i Liechtenstein, kan starte og utøve den aktuelle virksomhet innenfor Det
europeiske økonomiske samarbeidsområde, ved å godkjenne disse diplomene på sitt territorium, særlig
diplomer fra institusjoner som Liechtenstein yter finansielt bidrag til.

EØS-komiteen skal på anmodning vurdere situasjonen.
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 00ERKLÆRING FRA EØS-RÅDET

OM LIECHTENSTEINS FREMLEGGELSE FOR EØS-KOMITEEN
AV VISSE OPPLYSNINGER OM DET FRIE VAREBYTTE

EØS-rådet merker seg at Liechtenstein har til hensikt halvårlig å fremlegge for EØS-komiteen opplysninger
om landets handel med de øvrige avtalepartene.

EØS-komiteen vil ta hensyn til den fortrolige karakter ved disse statistiske opplysningene, som Liech-
tenstein oversender for at EØS-komiteen skal kunne overvåke at avtalen virker tilfredsstillende.
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EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.588 - Ingersoll Rand/Clark Equipment)

1. Kommisjonen mottok 5.4.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Ingersoll Rand Company overtar full kontroll
som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Clark Equipment Company ved
et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 28.3.1995.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Ingersoll Rand: luftkompressorer, gruve- og anleggsmaskiner, industripumper, bearbei-
dingsutstyr, lagre, lås og verktøy,

- Clark Equipment: lastere og annet anleggsutstyr, asfalteringsmaskiner, aksler og gir.

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 94
av 14.4.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.588 - Ingersoll Rand/Clark Equipment, 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.

94/EØS/14/02
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 00Kommisjonsvedtak av 7. april 1995 om visse beskyttelsestiltak
med hensyn til fiskerivarer med opprinnelse i Japan

Kommisjonen har i EFT nr. L 80 av 8.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 7. april 1995 om visse
beskyttelsestiltak med hensyn til fiskerivarer med opprinnelse i Japan. Vedtaket pålegger medlemsstatene
å forby import av enhver form for fiskerivarer med opprinnelse i Japan (se ovennevnte EF-Tidende for
nærmere opplysninger).

Telematikkapplikasjonsprogrammet

Andre innbydelse til innsending av forslag til særprogrammet for
forskning og teknologisk utvikling, herunder demonstrasjon, på

området telematikkapplikasjoner av allmenn interesse (1994-1998)

Fullstendige opplysninger om oppgavene og vilkårene for støtte, samt evaluerings- og
utvelgelseskriteriene, er gitt i informasjonspakken, som også gir en beskrivelse om utformingen av

- et fullstendig, formelt forslag, som må innleveres innen 15. juni 1995,

- et valgfritt rammeforslag, som kan innleveres innen 30. april 1995 for en første undersøkelse og
høring der Kommisjonens kontorer deltar, dersom forslagsstillerne ønsker det.

En detaljert beskrivelse av målsetningene, tilnærmingsmåten, metodologi og oppgaver er gitt i
telematikkapplikasjonsprogrammets arbeidsprogram. Informasjonspakken, arbeidsprogrammet samt
utfyllende opplysninger om framgangsmåten ved innsending av forslag kan fås fra Europakommisjonen
på følgende adresse:

European Commission
DG XIII-E
Telematics Applications Programme
Proposals Office
Jean Monnet Building (JMO B4/041)
L-2920 Luxembourg

Faksnr.: + 352 4301 34079
Elektronisk post: telematics@mhsg.cec.be

Rammeforslagene (som er valgfrie) må være forslagskontoret i hende innen kl. 17.00 lokal tid 30. april
1995. Fullstendige, formelle forslag må være forslagskontoret i hende innen kl. 17.00 lokal tid 15. juni
1995 (Se EFT nr. C 64 av 15.3.1995 for nærmere opplysninger).

94/EØS/14/03

94/EØS/14/04
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Statsstøtte
C53/94

Frankrike

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn støtten
gitt av den franske regjering til Société Française de Production (SFP) (se EFT nr. C 80 av 1.4.1995 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette EØS-statene og interesserte parter, slik at de kan sende sine merknader
til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at kunngjøringen er offentliggjort i EF-Tidende, til:

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

Merknadene vil bli oversendt til Frankrike.

Utredning om prognosene for stålproduksjon for
første halvdel av 1995 og for 1995 som helhet

Kommisjonen har offentliggjort utredning om prognosene for stålproduksjon for første halvdel av
1995 og for 1995 som helhet i EFT nr. C 73 av 25.3.1995. Den generelle økonomiske situasjon i
Fellesskapet bedret seg raskere i 1994 enn forventet ved årets begynnelse, og samtlige indekser for
1994 og 1995 ble justert oppover. Utvidelsen av Fellesskapet i 1995 med Østerrikes, Finlands og
Sveriges tiltredelse gjorde det nødvendig å tilpasse deler av denne utredning. Av klarhetshensyn og for
å gjøre det mulig å sammenlikne, inneholder dokumentet prognoser for de tolv medlemsstatene og
beregninger for de nye medlemsstatene (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

94/EØS/14/05

94/EØS/14/06
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 00Informasjonsrutine – 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.

Referanse (1) Tittel  Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

95-0060-UK

95-0061-D

95-0062-NL

95-0063-DK

95-0064-D

95-0065-UK

95-0066-UK

95-0067-DK

95-0068-I

95-0069-UK

(3) (4)

Endring av forskrifter om slakteavfall fra storfe (Nord-
Irland) 1995

Godkjenningsforskrift BAPT 223 ZV 24 - terminalutstyr for
telefontjenesten 3.1 KHz for direkte tilslutning til analoge
forbindelser i telefonnettet (unntatt forbindelser for
nødoppringinger og direkte innvalg) - ISDN for Deutsche
Telekom A.G.

Utkast til forskrift om belegg som inneholder polisykliske
aromatiske hydrokarboner (PAH) - Lov om miljøskadelige
stoffer

Teknisk forskrift om økt brannsikring på passasjerskip i
innenlandsfart

Godkjenningsforskrift BAPT 211 ZV 027-13 - digitale
radiolinjeinstallasjoner for den faste radiotjeneste i
frekvensområdet 13 GHz

Forskrifter om måleinstrumenter (flytende brensel levert fra
tankbiler (endring)

Forskrifter om støyisolering (Nord-Irland) 1995

Byggeforskrifter

Tekniske standarder for jordskjelvsikre bygg

Forskrifter om trafikkskilt (Nord-Irland) (endring) 1995

Hastevedtak

26.6.1995

1.6.1995

2.6.1995

8.6.1995

9.6.1995

7.6.1995

6.6.1995

2.6.1995

3.7.1995

Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4) er av den mening av 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 17.3.1989, s. 3 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4.5.1994, s. 8.

(1) År – registreringsnummer – opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

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

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

94/EØS/14/07
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Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom (sjette kammer) av 9. februar 1995 i sak C-412/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Tribunal de Commerce de Paris): Société d’Importation Édouard Leclerc-Siplec mot TF1 Publicité SA
og M6 Publicité SA (fjernsynsreklame - fritt varebytte og fri bevegelighet for tjenester).

Domstolens dom av 14. februar 1995 i sak C-279/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse fra
Bundesfinanzhof): Finanzamt Köln-Altstadt mot Roland Schumacker (EF-traktatens artikkel 48 - prinsippet
om lik behandling - beskatning av inntekten til arbeidstakere som ikke har bosted i vedkommende stat).

Domstolens dom (annet kammer) av 16. februar 1995 i sak C-425/93 (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht): Calle Grenzshop Andresen GmbH & Co. KG mot
Allgemeine Ortskrankenskasse für den Kreis Schleswig-Flensburg (trygd for vandrearbeidere - gjeldende
lovgivning).

Sak C-328/94, C-329/94, C-337/94, C-338/94, C-339/94, C-21/95 og C-22/95: Anmodninger om en
foreløpig kjennelse fra Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II - ved nevnte domstols
beslutninger av 19. oktober 1994 i sakene 1. Radio Torre, 2. Rete A. Srl, 3. Vallau Italiana Promomarket
Srl, 4. Radio Italia Solo Musica Srl mfl., 5. GETE (Tele Nova), 6. Toscana TV mfl. og 7. Nuova Antenna
Tre SpA mfl. mot Ministero delle Poste e Telecommunicazioni.

Sak C-2/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Østre Landsret, ved nevnte domstols beslutning av
20. oktober 1994 i saken Sparekassernes Datacenter mot Skatteministeriet.

Sak C-18/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Gerechtshof, ‘s-Hertogenbosch, ved nevnte domstols
beslutning av 30. desember 1994 i saken F.C. Terhoeve mot Inspecteur der Belastingsdienst Particulieren/
Ondernemingen buitenland.

Sak C-19/95: Anke inngitt 26. januar 1995 av San Marco Impex Italiana SRL mot dom avsagt 16. november
1994 av De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol (femte kammer) i sak T-451/93 mellom San Marco
Impex Italiana SRL og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-20/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia
Nacional, ved nevnte domstols beslutning av 18. januar 1995 i straffesaken mot Oscar Weg.

Sak C-23/95: Søksmål anlagt 2. februar 1995 av Forbundsrepublikken Tyskland mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak C-24/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesverwaltungsgericht, ved nevnte domstols
beslutning av 28. september 1994 i saken Land Rheinland-Pfalz mot Alcan Deutschland GmbH, intervenient:
Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht.

Sak C-26/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Pretura Cicondariale di Terni, ved nevnte domstols
beslutning av 24. januar 1995 i straffesaken mot Ivana Rosi.

Sak C-28/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Gerechtshof te Amsterdam, ved nevnte domstols
beslutning av 26. januar 1995 i saken A. Leur-Blom mot Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen
Amsterdam 2.

DOMSTOLEN

(1) EFT nr. C 74 av 25.3.1995.
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 00Sak C-30/95: Søksmål anlagt 8. februar 1995 av Société Commerciale des Potasses et de l’Azote og av
Enterprise Minière et Chimique mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak C-33/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Grande Instance, Saint Nazaire,
ved nevnte domstols beslutning av 19. desember 1994 i saken Sàrl Polypièces mot Directeur des Serv-
ices Fiscaux de Loire-Atlantique.

Avskriving i registeret av sak C-148/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom (annet kammer) av 24. januar 1995 i sak T-74/92: Ladbroke Racing
(Deutschland) GmbH mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse - søksmål med
hensyn til handlingsunnlatelse og oppheving - EF-traktatens artikkel 85 og 86 - undersøkelse av klagen).

Førsteinstansdomstolens dom av 24. januar 1995 i sak T-114/92: Bureau Européen des Médias de
l’Industrie Musicale (BEMIM) mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse -
opphavsrett - forordning nr. 17 - avvisning av klage - forpliktelser med hensyn til undersøkelse av
klager - Fellesskapets interesse).

Førsteinstansdomstolens dom av 24. januar 1995 i sak T-5/93: Roger Tremblay, François Lucazeau og
Harry Kestenberg mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (konkurranse - opphavsrett - forordning
nr. 17 - avvisning av klage - forpliktelser med hensyn til undersøkelse av klager - Fellesskapets interesse).

Sak T-6/95: Søksmål anlagt 19. januar 1995 av Cantine dei Colli Berici Cooperative A.R.L. mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-7/95: Søksmål anlagt 23. januar 1995 av Josef Lang mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-8/95: Søksmål anlagt 23. januar 1995 av Wilhelm Pelle mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-14/95: Søksmål anlagt 27. januar 1995 av Josef Blum mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-16/95: Søksmål anlagt 6. februar 1995 av Gerd Kühle mot Rådet for Den europeiske union og
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-20/95: Søksmål anlagt 8. februar 1995 av Burghardt Wetterau mot Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-22/95: Søksmål anlagt 9. februar 1995 av Therese Schweiger mot Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-24/95: Søksmål anlagt 13. februar 1995 av Hans-Christian Jacobsen mot Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-124/93: Georg Werner mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Førsteinstansdomstolens beslutning av 6. februar 1995 i sak T-460/93 DEP: Etienne Tête mfl. mot Den
europeiske investeringsbank (evaluering av kostnader).

(1) EFT nr. C 74 av 25.3.1995.
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Avskriving i registeret av sak T-520/93: Pacific Fruit Company Italy SpA mot Rådet for Den europeiske
union og Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Førsteinstansdomstolens beslutning (fjerde kammer) av 23. januar i sak T-84/94: Bundesverband der
Bilanzbuchhalter eV mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (saken avvises).

Avskriving i registeret av sak T-248/94: Hema B.V. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-249/94: Hema B.V. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-250/94: M & S Mode Nederland B.V. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Avskriving i registeret av sak T-251/94: M & S Mode Nederland B.V. mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.
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