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EØS-ORGANER
 EØS-KOMITEEN

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske
samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen
om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt
avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XIV ble sist endret ved EØS-komiteens
beslutning nr. 7/94 av 21. mars 1994 om endring av protokoll 47
og enkelte vedlegg til EØS-avtalen(1).

Kommisjonsforordning (EF) 70/95 av 17. januar 1995 om endring
av forordning (EØF) 2349/84 av 23. juli 1984 om anvendelse av
traktatens artikkel 85 paragraf 3 på grupper av patent-
lisensavtaler(2) skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1
I avtalens vedlegg XIV nr. 5 (kommisjonsforordning (EØF)
2349/84) skal nytt strekpunkt før tilpasningen lyde:

“- 395 R 0070: Kommisjonsforordning (EF) 70/95 av 17.
januar 1995 (EFT nr. L 12 av 18.1.1995, s.13)”.

Artikkel 2
I nr. 5 tilpasning l) skal datoen “31. desember 1995” endres til
“30. juni 1995”.

Artikkel 3
Teksten til forordning (EF) 70/95 på islandsk og norsk, som er
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har
samme gyldighet.

Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft 15. april 1995, forutsatt at EØS-
komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens
artikkel 103 nr. 1. Den skal gjelde fra 1. januar 1995.

Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 23/95

av 5. april 1995

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler)

95/EØS/23/01

Utferdiget i Brussel, 5. april 1995.

For EØS-komiteen

Formann

P. Benavides

(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 12 av 18.1.1995, s. 13.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 70/95

av 17. januar 1995

om endring av forordning (EØF) nr. 2349/84 om anvendelse av
traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av patentlisensavtaler

Kommisjonen offentliggjorde 30. juni 1994 et utkast til
forordning om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på
grupper av avtaler om teknologioverføring og anmodet samtidig
alle interesserte parter om å komme med sine merknader senest
28. august 1994(5).

Antallet merknader mottatt av Kommisjonen etter offentlig-
gjøringen, og deres betydning, har gjort det nødvendig å foreta
ytterligere en gjennomgang av problemer som er tatt opp; det lar
seg ikke gjøre å avslutte gjennomgangen innen fristene som
muliggjør vedtakelse og kunngjøring av den foreslåtte nye
fororordningen innen 31. desember 1994.

Det er derfor nødvendig å forlenge gyldighetstiden for forordning
(EØF) nr. 2349/84 med seks måneder-

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I artikkel 14 i forordning (EØF) nr. 2349/84 skal datoen «31.
desember 1994» endres til «30. juni 1995».

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 1995.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR-

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning nr. 19/65/EØF av 2. mars
1965 om anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på visse
grupper av avtaler og samordnet opptreden(1), sist endret ved
Spanias og Portugals tiltredelsesakt, særlig artikkel 1,

etter å ha offentliggjort utkastet til denne forordning(2),

etter å ha rådspurt Den rådgivende komité for konkurransesaker,
og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til forordning nr. 19/65/EØF har Kommisjonen
myndighet til ved forordning å anvende traktatens artikkel 85
nr. 3 på visse grupper av bilaterale patentlisensavtaler og
samordnet opptreden som faller inn under bestemmelsene i
artikkel 85 nr. 1.

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 2349/84 av 23. juli 1984 om
anvendelse av traktatens artikkel 85 nr. 3 på grupper av
patentlisensavtaler(3), sist endret ved Spanias og Portugals
tiltredelsesakt og ved kommisjonsforordning (EØF) nr.
151/93(4), opphører å gjelde 31. desember 1994.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 17. januar 1995.

For Kommisjonen

Karel VAN MIERT

Medlem av Kommisjonen

(*) Denne EF-rettsakt, som er kunngjort i EFT nr. L 12 av 18. 1. 1995, s.
13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 23/95 av 28. april 1995
om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Konkurranse), se denne
utgave av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. 36 av 6.3.1965, s. 533/65.

(2) EFT nr. C 313 av 10.11.1994, s. 6.

(3) EFT nr. L 219 av 16.8.1984, s. 15.

(4) EFT nr. L 21 av 29.1.1993, s. 8.

(5) EFT nr. C 178 av 30.6.1994, s. 3.
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EF-ORGANER
 KOMMISJONEN

95/EØS/23/022Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.596 - Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo)

1. Kommisjonen mottok 14.6.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning, som innebærer at Mitsubishi Bank Limited
og Bank of Tokyo Limited fusjonerer som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a).

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- Mitsubishi Bank Limited: bankvirksomhet og finansielle tjenester,

- Bank of Tokyo Limited: bankvirksomhet og finansielle tjenester.

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
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 156 av 22.6.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.596 - Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo, 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.

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M. - IV/M.589 - Seagram/MCA)

Kommisjonen vedtok 29.5.1995 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

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

95/EØS/23/03
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Kommisjonsvedtak 24. mai 1995 om merking og bruk av
svinekjøtt i samsvar med artikkel 9 i rådsdirektiv 80/217/EØF

Kommisjonen har i EFT nr. L 120 av 31.5.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 24. mai 1995 om
merking og bruk av svinekjøtt i samsvar med artikkel 9 i rådsdirektiv 80/217/EØF. Vedtaket gir Tyskland
tillatelse til å anvende merket nevnt i artikkel 3 nr. 1 avsnitt A. bokstav e) i rådsdirektiv 64/433/EØF på
svinekjøtt fra griser som opprinnelig kommer fra driftsenheter som ligger i overvåkningssoner i
Niedersachsen, opprettet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 9 nr. 1 i rådsdirektiv 80/217/EØF,
med forbehold for bestemmelsene i rådsdirektiv 80/217/EØF, særlig artikkel 9 nr. 6, og forutsatt at
visse vilkår er oppfylt (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 24. mai 1995 om endring av
kommisjonsvedtak 93/402/EØF om krav til dyrehelse og

veterinærgodkjenning ved import av ferskt kjøtt fra stater i Sør-
Amerika, for å ta hensyn til opplysninger om delstatene São Paulo og

Minas Gerais (Brasil)

Kommisjonen har i EFT nr. L 119 av 30.5.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 24. mai 1995 om
endring av kommisjonsvedtak 93/402/EØF om krav til dyrehelse og veterinærgodkjenning ved import
av ferskt kjøtt fra stater i Sør-Amerika, for å ta hensyn til opplysninger om delstatene São Paulo og
Minas Gerais (Brasil). Vedlegg I til vedtak 93/402/EØF erstattes med vedlegget til dette vedtak (se
ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 30. mai 1995 om endring av vedtak
93/455/EØF om godkjenning av visse beredskapsplaner for bekjempelse

av munn- og klovsyke

Kommisjonen har i EFT nr. L 124 av 7.6.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 30. mai 1995 om
endring av vedtak 93/455/EØF om godkjenning av visse beredskapsplaner for bekjempelse av munn-
og klovsyke. Ved dette vedtak tilføyes en henvisning til Nederland i vedlegget til kommisjonsvedtak
93/455/EØF (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

95/EØS/23/05

95/EØS/23/06
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Kommisjonsdirektiv av 31. mai 1995 om tilpasning av
rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning,
med hensyn til den tekniske definisjon av  “sone A” og med hensyn

til vektlegging av eiendeler i form av fordringer med uttrykkelig
garanti fra De europeiske fellesskap

Kommisjonen har i EFT nr. L 125 av 8.6.1995 kunngjort kommisjonsdirektiv av 31. mai 1995 om
tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning, med hensyn til den
tekniske definisjon av  “sone A” og med hensyn til vektlegging av eiendeler i form av fordringer med
uttrykkelig garanti fra De europeiske fellesskap.
Ved dette direktiv gjøres følgende endringer i rådsdirektiv 89/647/EØF:

I artikkel 2 nr. 1 annet strekpunkt tilføyes følgende setning: “Enhver stat som restrukturerer sin nasjonale
utenlandsgjeld, er imidlertid utelukket fra sone A for en periode på fem år”.

I artikkel 6 nr. 1 bokstav a) skal nr. 4 lyde: “4. eiendeler i form av fordringer med uttrykkelig garanti fra
sentrale myndigheter eller sentralbanker i sone A, eller fra De europeiske fellesskap”.

(Se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger.)

Kommisjonsrekommandasjon av 12. mai 1995 om betalings-
frister ved kommersielle transaksjoner

Kommisjonen har i EFT nr. L 127 av 10.6.1995 kunngjort kommisjonsrekommandasjon av 12. mai
1995 om betalingsfrister ved kommersielle transaksjoner. I rekommandasjonen anmodes medlemsstatene
om å treffe de nødvendige rettslige og praktiske tiltak for å sikre overholdelse av avtalefestede
betalingsfrister ved kommersielle transaksjoner og bedre betalingsfristene ved avtaler om offentlige
innkjøp. Tiltakene bør ta sikte på å styrke muligheten for innsyn i kontraktsforhold, sikre tilstrekkelig
kompensasjon ved sen betaling, fastsette egnede framgangsmåter for å oppnå erstatning, overvinne
vansker knyttet til handel over landegrensene og bidra til bedre betaling i forbindelse med avtaler om
offentlige innkjøp (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

95/EØS/23/07

95/EØS/23/08
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Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra
Kommisjonen til Rådet i perioden 22.5 til 26.5.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

COM(95)189 CB-CO-95-213-EN-C(1)

COM(95)209 CB-CO-95-234-EN-C

COM(95)226 CB-CO-95-251-EN-C

COM(95)211 CB-CO-95-238-EN-C

COM(95)212 CB-CO-95-239-EN-C

COM(95)214 CB-CO-95-240-EN-C

COM(95)215 CB-CO-95-243-EN-C

COM(95)218 CB-CO-95-245-EN-C

COM(95)208 CB-CO-95-233-EN-C

COM(95)237 CB-CO-95-258-EN-C

Melding fra Kommisjonen til Rådet og
Europaparlamentet om fornuftig bruk og
bevaring av våtmarksområder

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om vedtakelse av et handlingspro-
gram for Fellesskapet til forebygging av AIDS
og visse andre overførbare sykdommer in-
nenfor rammen av tiltak på området folkehelse

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak (EF) om fastsettelse av en serie
retningslinjer for transeuropeiske energinett

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak (EF) om fastsettelse av en serie tiltak
med sikte på å skape en gunstigere ramme for
utvikling av transeuropeiske nett i energi-
sektoren

Endret forslag til en rådsforordning (EF) om
femte endring av forordning (EØF) nr.
1866/86 om fastsettelse av visse tekniske tiltak
for vern av fiskeressursene i Østersjøen, Beltene
og Øresund

Forslag til en rådsforordning (EF) om 18.
endring av forordning (EØF) nr. 3094/86 om
fastsettelse av visse tekniske tiltak for vern av
fiskeressursene

Forslag til en rådsforordning (EF) om midler-
tidig oppheving av de uavhengige avgifter i den
felles tolltariff med hensyn til en rekke
landbruksvarer

Forslag til et rådsvedtak om godkjenning av at
visse medlemsstater anvender eller fortsetter å
anvende reduserte særavgifter eller unntak fra
særavgifter for visse mineraloljer når de brukes
til særlige formål, etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 8 nr. 4 i direktiv 92/81/EØF

Forslag til et rådsdirektiv om endring av
vedlegg II til direktiv 90/642/EØF om
fastsettelse av maksimumsverdier for rester av
plantevernmidler på eller i visse produkter av
vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og
grønnsaker, og om utarbeidelse av en liste over
maksimumsverdier

Endret forslag til en rådsforordning (EF, EKSF,
Euratom) om endring av forordningen av 21.
desember 1977 om finansiering av De
europeiske fellesskaps generelle budsjett

Forslag til en rådsforordning (EF) om innføring
av et forvaltningssystem for fiskeinnsatsen
knyttet til visse fangstområder og ressurser i
Fellesskapet

29.5.1995 29.5.1995 73

30.5.1995 30.5.1995 22

29.5.1995 30.5.1995 23

30.5.1995 31.5.1995 15

30.5.1995 31.5.1995 6

30.5.1995 31.5.1995 6

30.5.1995 31.5.1995 5

31.5.1995 1.6.1995 10

1.6.1995 2.6.1995 9

1.6.1995 2.6.1995 10

95/EØS/23/09

06

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

Kode Katalognr.     Tittel Vedtatt av Oversendt Antall
Kommi-  Rådet sider
sjonen
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Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

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

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

95/EØS/23/10Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF
(EFT nr. L 81 av 26.3.1988, s. 75).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

95-0120-FIN

95-0121-FIN

95-0122-D

95-0123-GR

95-0124-NL

95-0125-DK

95-126-DK

95-127-DK

95-0128-B

95-0129-D

(3) (4)

Sirkulære 130-95: Bryteranlegg i beskyttelsesklasse II

T 89A-92: Endringer til melding T 89-92

Forslag til forskrift for fyringsanlegg (FEUVO) - utgave av
desember 1995

Forskrift om anlegg for håndtering og lagring av flydrivstoff
i lufthavner

Utkast til forskrift om et integrert kontrollprogram for
produksjonskjeden og salmonellakontroll i fjørfesektoren -
PECB-ICC 1995

Forskrift om forbud mot bruk av visse stoffer som bryter ned
ozonlaget

Forskrift om satellittbakkeutstyr

Kjørelys

Forslag til kongelig resolusjon om endring av kongelig
resolusjon av 15. mars 1968 om fastsettelse av de alminnelige
tekniske krav til kjøretøyer, deres tilhengere, deler samt
sikkerhetsutstyr (lengde for turvogner - 15 m)

Typegodkjenningsforskrift BAPT 221 ZV MUE 2A for
terminalutstyr tilknyttet enkeltpolede overføringsveier med
analoge grensesnitt og med et frekvensområde på mellom
300 Hz og 3400 Hz med ekstra signaliseringsevne

13.7.1995

13.7.1995

13.7.1995

10.7.1995

20.7.1995

13.7.1995

20.7.1995

20.7.1995

20.7.1995

24.7.1995

Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4), er av den mening at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk
forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til
Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor
tredjemann etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at
partene i en tvist har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske
forskrifter det ikke er gitt melding om som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.
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Nr.23/

Informasjon fra De europeiske fellesskaps domstol(1)

Domstolens dom av 7. mars 1995 i sak C-130/91 REV: ISAE/VP (Instituto Social de Apoio ao Emprego
e à Valorização Profissional) og Interdata (Centro de Processamento de Dados Limidada) mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap (anmodning om revisjon - klar avvisning).

Domstolens dom (femte kammer) av 9. mars 1995 i sak C-345/93: (anmodning om en foreløpig kjennelse
fra Supremo Tribunal Administrativo): Fazenda Pública, Minstério Público mot Américo João Nunes
Tadeu.

Sak C-27/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra High Court of Justice (England), Bristol Mer-
cantile Court, ved nevnte domstols beslutning av 20. januar 1995 i saken Woodspring District Council
mot Bakers of Nailsea Ltd.

Sak C-34/95, C-35/95 og C-36/95: Anmodninger om en foreløpig kjennelse fra Marknadsdomstolen,
ved tre beslutninger i nevnte domstol av 7. februar 1995 i saken Konsumentombudsmannen mot De
Agostini (Svenska) Förlag AB og i saken Konsumentombudsmannen mot TV-Shop i Sverige AB.

Sak C-37/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Hof van Cassatie, ved nevnte domstols beslutning
av 10. februar 1995 i saken den belgiske stat mot Ghent Coal Terminal.

Sak C-42/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Bundesgerichtshof, ved nevnte domstols
beslutning av 30. januar 1995 i saken Siemens AG mot Henry Nold.

Sak C-44/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra House of Lords, ved nevnte domstols beslutning
av 9. februar 1995 i saken Regina mot Secretary of State for the Environment, ex parte: Royal Society
for the Protection of Birds.

Sak C-53/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tribunal de Tournai (fjerde kammer), ved
nevnte domstols beslutning av 14. februar 1995 i saken Institut National d’Assurances Sociales pour
Travailleurs Indépendants mot Hans Kemmler.

Sak C-55/95: Søksmål anlagt 2. mars 1995 av Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.

Sak C-57/95: Søksmål anlagt 4. mars 1995 av Den franske republikk mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak C-64/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Finanzgericht i delstaten Brandenburg, ved
nevnte domstols beslutning av 21. februar 1995 i saken Konservenfabrik Lubella Friedrich Büker GmbH
& Co KG mot Hauptzollamt Cottbus.

Sak C-67/95: Anmodning om en foreløpig kjennelse fra Tariefcommissie, ved nevnte domstols beslutning
av 3. mars 1995 i saken Rank Xerox Manufacturing (Nederland) BV mot Inspecteur der Invoerrechten
en Accijnzen, Venlo.

Avskriving i registeret av sak C-181/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot
Storhertugdømmet Luxembourg.

Avskriving i registeret av sak C-223/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Irland.

Avskriving i registeret av sak C-265/94: Kommisjonen for De europeiske fellesskap mot Kongeriket
Spania.

DOMSTOLEN
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(1) EFT nr. C 101 av 22.4.1995.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende22.6.1995 Nr.23/09

Informasjon fra De europeiske fellesskaps førsteinstansdomstol(1)

Førsteinstansdomstolens dom av 15. mars 1995 i sak T-514/93: Cobrecaf SA mfl. mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap (fiskerier - finansiell støtte fra Fellesskapet til bygging av fiskefartøyer -
forordning (EØF) nr. 4028/86 - spørsmål om realitetsbehandling - bekreftende vedtak -
erstatningssøksmål).

Førsteinstansdomstolens beslutning av 21. februar 1995 i sak T-117/94: Associazione Agricoltori della
Provincia di Rovigo mfl. mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap (saken avvises).

Beslutning truffet av førsteinstansdomstolens president 17. februar 1995 i sak T-308/94 R: Cascades
SA mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-18/95: Søksmål anlagt 7. februar 1995 av “Atlanta” Handelsgesellschaft Harder & Co GmbH og
Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-25/95: Søksmål anlagt 14. februar 1995 av S.A. Cimenteries CBR mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-26/95: Søksmål anlagt 14. februar 1995 av Cembureau - Association Européenne du Ciment mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-30/95: Søksmål anlagt 15. februar 1995 av Fédération de l’Industrie Cimentière Belge a.s.b.l.
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-31/95: Søksmål anlagt 16. februar 1995 av Eerste Nederlandse Cementindustrie (ENCI) N.V.
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-32/95: Søksmål anlagt 16. februar 1995 av Vereniging Nederlandse Cementindustrie mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-34/95: Søksmål anlagt 17. februar 1995 av S.A. des Ciments Luxembourgeois mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Sak T-35/95: Søksmål anlagt 17. februar 1995 av Dyckerhoff Aktiengesellschaft mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-37/95: Søksmål anlagt 17. februar 1995 av Vicat S.A. mot Kommisjonen for De europeiske
fellesskap.

Sak T-42/95: Søksmål anlagt 17. februar 1995 av Heidelberger Zement Aktiengesellschaft mot
Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-44/95: Søksmål anlagt 20. februar 1995 av Aalborg Portland A/S mot Kommisjonen for De
europeiske fellesskap.

Sak T-45/95: Søksmål anlagt 20. februar 1995 av Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

Sak T-46/95: Søksmål anlagt 20. februar 1995 av Nordcement Aktiengesellschaft mot Kommisjonen
for De europeiske fellesskap.

Sak T-47/95: Søksmål anlagt 20. februar 1995 av Terres Rouges Consultant mfl. mot Kommisjonen for
De europeiske fellesskap.

Sak T-48/95: Søksmål anlagt 20. februar 1995 av Bundesverband der Deutschen Zementindustrie e.V.
mot Kommisjonen for De europeiske fellesskap.

(1) EFT nr. C 101 av 22.4.1995.
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