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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB20.7.1995 Nr.26/0001

Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
(Mál nr. IV/M.618 - Cable and Wireless/Veba)

1. Framkvæmdastjórninni barst 11. 7. 1995 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem Cable and Wireless plc og Veba AG öðlast, í
skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð yfir Vebacom og Cable and
Wireless Europe SA með hlutabréfakaupum í tveimur fyrirtækjum sem mynda fyrirtæki um
sameiginlegt verkefni.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:

- Cable and Wireless: fjarskiptaþjónusta,

- Veba: rafmagn, kemísk efni, olía, verslun, flutningar og fjarskipti.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
um geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað
þetta atriði varðar frestað þar til síðar.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðja aðila sem á hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í
Stjtíð. EB nr. C 185, 19. 7. 1995. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar í
gegnum bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/M.618 - Cable and
Wireless/Veba, og er heimilisfangið:

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

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

95/EES/26/01
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Tilkynning um fyrirtæki um sameiginlegt verkefni
(Mál nr. IV/35.617)

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. júní 1995 tilkynning, samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins nr.
17/62( 1), um fyrirtæki um sameiginlegt verkefni sem myndað er af Atlas, fyrirtæki um sameiginlegt
verkefni milli Deutsche Telekom AG (DT) og France Telecom (FT), sem hefur áður verið tilkynnt
framkvæmdastjórninni (sjá mál nr. IV/35.337)(2), og US Sprint Corporation (Sprint), undir heitinu
,,Phoenix“. Innan fyrirtækisins um sameiginlega verkefnið munu DT og FT hvort fyrir sig taka á
sig 10% af hlutafjáráhættu Sprint og ná þannig hlutfallslegum fjölda stjórnarfulltrúa og
fjárfestingavernd en engin yfirráð. Phoenix mun sjá um símakortaþjónustu fyrir ferðamenn og
fjarskiptaþjónustu til annarra aðila sem starfa á sviði fjarskipta. Phoenix mun einnig veita
fjölþjóðlegum fyrirtækjum og öðrum viðskiptafyrirtækjum víðs vegar um heim alhliða
fjarskiptaþjónustu. Þessi fyrirtækjaþjónusta tekur til gagnanetaþjónustu, innlendra og alþjóðlegra
sýndareinkaneta, sérsniðinna neta, útvegun undirverktaka og VSAT-þjónustu. Hlutaðeigandi aðilar
hafa í hyggju að koma á alhliða grunnneti til að annast fjarskiptaþjónustu víðs vegar um heim. DT
og FT munu annast dreifingu á Phoenix-vörum í Frakklandi og Þýskalandi, Sprint mun annast
dreifingu í Bandaríkjunum og rekstrarsamstæða Phoenix ,,Önnur lönd í Evrópu“ í Evrópu (nema
í Frakklandi og Þýskalandi). Rekstrarsamstæða Phoenix ,,Önnur lönd í heiminum“ mun annast
dreifingu á Phoenix-vörum á öllum öðrum landfræðilegum mörkuðum en þeim sem að framan
greinir.

2. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að fyrirtækið um sameiginlega verkefnið
sem tilkynnt hefur verið um geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins nr. 17/62.

3. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir skulu hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í
Stjtíð. EB nr. C 184, 18. 7. 1995. Unnt er að senda athugasemdirnar í gegnum bréfasíma (nr. +32 2 296
98 19) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/35.617, og er heimilisfangið:

European Commission
Directorate - General for Competition (DG IV)
Directorate B
Office 3/81
150, Avenue de Cortenberg/Kortenberghlaan
B-1049 Brussels

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.539 - Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico)

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. 4. 1995 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89(3). Þriðji aðili sem á nægilegra hagsmuna að gæta getur fengið
eintak af ákvörðuninni samkvæmt skriflegri beiðni til:

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

95/EES/26/02

95/EES/26/03

(1) Stjtíð. EB nr. 13, 21. 2. 1962, bls. 204/62.

(2) Stjtíð. EB nr. C 377, 31. 12. 1994, bls. 9 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 54, 31. 12. 1994, bls. 2.

(3) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.560 - EDS/Lufthansa)

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. 5. 1995 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og
lýsa því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr.
6. gr. í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1). Þriðji aðili sem á nægilegra hagsmuna að gæta getur
fengið eintak af ákvörðuninni samkvæmt skriflegri beiðni til:

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

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.565 - Solvay Wienerberger)

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 4. 1995 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og
lýsa því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr.
6. gr. í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1). Þriðji aðili sem á nægilegra hagsmuna að gæta getur
fengið eintak af ákvörðuninni samkvæmt skriflegri beiðni til:

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

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.577 - GE/Power Controls B.V.)

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 4. 1995 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og
lýsa því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr.
6. gr. í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1). Þriðji aðili sem á nægilegra hagsmuna að gæta getur
fengið eintak af ákvörðuninni samkvæmt skriflegri beiðni til:

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

95/EES/26/06

95/EES/26/04

95/EES/26/05

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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95/EES/26/07Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.591 - Dow/Buna)

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. 7. 1995 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og lýsa
því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6. gr.
í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1). Þriðji aðili sem á nægilegra hagsmuna að gæta getur fengið
eintak af ákvörðuninni samkvæmt skriflegri beiðni til:

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

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.593 - Volvo/Henlys)

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 6. 1995 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og
lýsa því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr.
6. gr. í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1). Þriðji aðili sem á nægilegra hagsmuna að gæta getur
fengið eintak af ákvörðuninni samkvæmt skriflegri beiðni til:

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

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.597 - Swiss Bank Corporation/S.G. Warburg)

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 6. 1995 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og
lýsa því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr.
6. gr. í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1). Þriðji aðili sem á nægilegra hagsmuna að gæta getur
fengið eintak af ákvörðuninni samkvæmt skriflegri beiðni til:

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

95/EES/25/08

95/EES/25/09

(1) Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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Samrunareglugerðin gildir ekki um tilkynnta aðgerð
(Mál nr. IV/M.548 - Nokia Corporation/SP Tyres UK Ltd)

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. 3. 1995 að tilkynnt aðgerð í framannefndu máli félli ekki undir gildissvið
samrunareglugerðarinnar vegna þess að samkvæmt 3. gr. hennar er hér ekki um samfylkingu að ræða.
Ákvörðun þessi byggist á a-lið 1. mgr. 6. gr. samrunareglugerðarinnar. Þriðji aðili sem á nægilegra
hagsmuna að gæta getur fengið eintak af ákvörðuninni samkvæmt skriflegri beiðni til:

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

Beiðni um endurnýjun á einstaka undanþágu

Mál nr. IV/30.373 XIV (P&I Clubs)

1. Þann 16. desember 1985 gerði framkvæmdastjórnin einstaka undanþágu, samkvæmt 3. mgr.
85. gr. EB-sáttmálans, vegna alþjóðlega samstæðusamningsins (samstæðusamningurinn) milli ,,17
Protection og Indemnity Clubs“ (P&I Clubs). Undanþágan féll úr gildi 20. febrúar 1995.

2. Framkvæmdastjórninni barst 10. febrúar 1995 beiðni um endurnýjun á undanþágunni frá núverandi
17 aðilum að samstæðusamningnum, samkvæmt 2. mgr. 8. gr. reglugerðar ráðsins 17/62(1).

3. P&I Clubs eru gagnkvæm samtök skipaeiganda, leigutaka, rekstraraðila og skipaútgerðarmanna,
sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni og annast tryggingar vegna ákveðinna gerða samningsbundinna
ábyrgða og bótaskyldna sem hvíla á meðlimum samtakanna í tengslum við rekstur skipanna. P&I
Clubs sem eiga aðild að samstæðusamningnum tryggja u.þ.b. 87% af fluttum rúmlestum í heiminum
og næstum því allan flutning EB og EFTA á sjó.

4. Engar breytingar hafa verið gerðar á samstæðusamningnum síðan tilkynnt var um hann 1985.

5. Framkvæmdastjórnin gefur þriðja aðila sem á hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi endurnýjun á þessari undanþágu. Athugasemdir verða að hafa
borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í Stjtíð. EB nr. C 181,
15. 7. 1995. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar í gegnum bréfasíma
(nr. +32 2 296 98 07) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/M.373, og er heimilisfangið:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 158
B-1049 Brussels

95/EES/26/10

95/EES/26/11

(1 ) Stjtíð. EB nr. 13, 21. 2. 1962, bls. 204.
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Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 8. júní 1995 um að
auka öryggi lyftna sem eru í notkun

Framkvæmdastjórnin birti tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 8. júní 1995 um að auka öryggi lyftna
sem eru í notkun í Stjtíð. EB nr. L 134, 20. 6. 1995. Í tilmælunum er þess krafist að aðildarríkin geri allar
nauðsynlegar ráðstafanir, ef gildandi lög eru ófullnægjandi, til að tryggja að lyftum sem eru í notkun sé
haldið við á fullnægjandi hátt og að auka öryggi þessara lyftna á grundvelli meginreglnanna í viðaukanum
við tilmælin (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjtíð. EB).

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 10/95

Ítalía

Framkvæmdastjórnin hefur hafið málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans hvað varðar
aðstoðina sem Ítalía hefur ákveðið að veita til stuðnings fiskveiðum (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr.
C 157, 23. 6. 1995).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með hinum aðildarríkjum EES og hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
auglýsingar í Stjtíð. EB, við:

European Commission
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Ítalíu.

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 15/94

Portúgal

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að heimila útborgun á seinni hluta styrksins sem Portúgal mun
veita portúgalska flugfélaginu Transportes Aéreos Portugueses (TAP) (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB
nr. C 154, 21. 6. 1995).

95/EES/26/13

95/EES/26/14
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95/EES/26/15

07

Skrá yfir skjöl varðandi EES sem framkvæmdastjórnin sendi
ráðinu á tímabilinu 12. 6. til 23. 6. 1995

Þessi skjöl er unnt að fá hjá söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna

Kóði Skráningarnúmer Titill Samþykkt af Sent til Blaðsíðu
framkvæmda ráðsins jöldi
stjórninni þann þann

COM(95) 243 CB-CO-95-268-EN-C(1)

COM(95) 270 CB-CO-95-291-EN-C

COM(95) 256 CB-CO-95-276-EN-C

COM(95) 678 CB-CO-95-044-EN-C

COM(95) 246 CB-CO-95-272-EN-C

COM(95) 247 CB-CO-95-273-EN-C

COM(95) 271 CB-CO-95-292-EN-C

COM(95) 286 CB-CO-95-314-EN-C

COM(95) 164 CB-CO-95-310-EN-C

COM(95) 238 CB-CO-95-259-EN-C

COM(95) 240 CB-CO-95-261-EN-C

Tillaga að ákvörðun ráðsins um fjárframlag
bandalagsins vegna tiltekinna útgjalda aðildar-
ríkjanna við að koma á stjórnunar- og eftirlits-
kerfi fyrir sameiginlegu fiskveiðistefnuna

Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar til ráðsins
og Evrópuþingsins um fjárframlag banda-
lagsins vegna útgjalda aðildarríkjanna við að
tryggja að sameiginlegu fiskveiðistefnunni sé
fylgt

Breytt tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um breytingu á tilskipun ráðsins
64/433/EBE um heilbrigðisskilyrði vegna
framleiðslu og markaðssetningar á nýju kjöti

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um breytingu
á reglugerð (EBE) nr. 2847/93 um að koma á
eftirlitskerfi fyrir sameiginlegu fiskveiði-
stefnuna

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um að koma
á sameiginlegum reglum og aðferðum vegna
flutninga á tilteknum tegundum úrgangs til
landa sem ekki eru aðilar að OECD

Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar um sömu
tækifæri til handa konum og körlum - þriðja
aðgerðaáætlun bandalagsins - áætlun fyrir
1991 til 1995 - miðannarskýrsla

Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar um
framkvæmd tilmæla ráðsins frá 13. desember
1984 um að kynna raunhæfa aðgerð í þágu
kvenna (84/635/EBE)

Breytt tillaga að tilskipun ráðsins um
samhæfðan rekstur evrópska hraðlestanetsins

Breytt tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
öryggiseftirlit með ekju-farþegaskipum

Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar um að leiða
í landslög tilskipun ráðsins 80/987/EBE frá 20.
október 1980 um samræmingu á lögum
aðildarríkjanna um vernd til handa launþegum
verði vinnuveitandi gjaldþrota

Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar til ráðsins
og Evrópuþingsins um óskipta markaðinn fyrir
1994

Breytt tillaga að tilskipun ráðsins um eftirlit
með hættu á stórslysum í tengslum við
hættuleg efni

9.6.1995 12.6.1995 69

12.6.1995 12.6.1995 6

12.6.1995 13.6.1995 23

8.2.1995 13.6.1995 27

13.6.1995 14.6.1995 68

13.6.1995 14.6.1995 20

15.6.1995 15.6.1995 9

15.6.1995 15.6.1995 10

15.6.1995 16.6.1995 68

15.6.1995 16.6.1995 142

19.6.1995 19.6.1995 17

(1) ,,EN“ vísar til enska COM-skjalsins.
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Kóði Skráningarnúmer Titill Samþykkt af Sent til Blaðsíðu
framkvæmda ráðsins jöldi
stjórninni þann þann

COM(95) 263 CB-CO-95-343-EN-C

COM(95) 298 CB-CO-95-320-EN-C

COM(95) 272 CB-CO-95-295-EN-C

COM(95) 269 CB-CO-95-290-EN-C

Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar til ráðsins,
Evrópuþingsins og efnahags- og félags-
málanefndarinnar. Fyrsta ársskýrsla um
framkvæmd aðgerðaráætlunarinnar um að
koma á nútímalegum sjónvarpsrekstri í Evrópu

Breytt tillaga að ákvörðun Evrópuþingsins og
ráðsins um evrópskt samgöngunet

Tillaga að tilskipun ráðsins um breytingu á
tilskipun ráðsins 76/895/EBE frá 23. nóvember
1976 um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á
ávöxtum og matjurtum, tilskipun ráðsins
86/362/EBE frá 24. júlí 1986 um hámarksmagn
varnarefnaleifa í og á ávöxtum, matjurtum og
kornvörum, tilskipun ráðsins 86/363/EBE frá
24. júlí 1986 um hámarksmagn varnarefnaleifa
í og á matvælum úr dýraríkinu og tilskipun
ráðsins 90/642/EBE frá 27. nóvember 1990 um
hámarksmagn varnarefnaleifa í og á tilteknum
vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum og
matjurtum

Tillaga að tilskipun ráðsins um tækjabúnað á
sjó

16.6.1995 19.6.1995 2

19.6.1995 19.6.1995 70

19.6.1995 20.6.1995 37

21.6.1995 22.6.1995 55
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Lok þriggja mánaða

stöðvunartímabils(2)

TitillTilvísun (1)

Reglur um upplýsingaskipti – tæknilegar reglugerðir

- Tilskipun 83/189/EBE frá 28. mars 1983 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna
tæknilegra staðla og reglugerða. (Stjtíð. EB nr. L 109, 26. 4. 1983, bls. 8).

- Tilskipun 88/182/EBE frá 22. mars 1988 um breytingu á tilskipun 83/189/EBE.
(Stjtíð. EB nr. L 81, 26. 3. 1988, bls. 75).

Tilkynningar um drög að tæknilegum reglugerðum sem borist hafa framkvæmdastjórninni.

95-0140-UK

95-0141-DK

95-0142-DK

95-0143-F

95-0144-DK

95-0145-DK

95-0146-F

95-0147-FIN

95-0148-FIN

95-0149-I

(3) (4)

Sjöundi kafli í leiðarvísi um umferðarmerki: hönnun
umferðarmerkja

Tæknileg reglugerð um sérstakar kröfur um staðsetningu,
styrkleika og öryggi hurða í ytri klæðningu sem og
veðurþolinnar akstursbrúar o.s.frv. í ekjuskipum

Tækniforskriftir fyrir sameiginlegan loftnetabúnað o.s.frv.

SP-DRG-R.RS-3, 3. bindi, marsútgáfa 1995: staðall fyrir
merkjasendingar bandgerðar III - aðferðarprófun í
tengslum við sameiginlega notkun 3 RP

Fyrirmæli um uppsetningu og rekstur fjarskiptabúnaðar í
þráðlausu fjarskiptaþjónustunni á sjó og í lofti

Fyrirmæli um uppsetningu og notkun tiltekins
fjarskiptabúnaðar

 B 13-60 A, marsútgáfa 1995: hliðræn mótöld. Viðbót við
samþykkisforskrift. B 11-23 A um tengingu við almenna
símstöðvakerfið og lokaðar línur

Þrýstihylki sem reglugerðir og forskriftir um framleiðslu,
eftirlit og notkun þrýstihylkja gilda ekki um

Ríkisstjórnarákvörðun um endurheimt og meðhöndlun
notaðra hjólbarða

Úrskurður um að samþykkja greiningaraðferð til að
ákvarða beint furósín (og furóílmetýllísín) í mjólk og osti

26.7.1995

27.7.1995

27.7.1995

26.7.1995

4.8.1995

4.8.1995

27.7.1995

31.7.1995

31.7.1995

7.8.1995

Framkvæmdastjórnin vekur athygli á að samkvæmt skilmálum orðsendingar hennar frá 1. október 1986
(Stjtíð. EB nr. C 245, 1. 10. 1986, bls. 4) gerir hún ráð fyrir að ef aðildarríki samþykkir tæknilega
reglugerð sem fellur undir ákvæði tilskipunar 83/189/EBE án þess að senda drögin til
framkvæmdastjórnarinnar eða virða skyldubundna stöðvun, sé ekki unnt að framfylgja reglugerðinni
gagnvart þriðja aðila samkvæmt skilmálum réttarkerfis hlutaðeigandi aðildarríkis. Framkvæmdastjórnin
telur þar af leiðandi að málsaðilar hafi rétt til að vænta þess að dómstólar landsins neiti að koma innlendum
tæknilegum reglugerðum, sem ekki hefur verið tilkynnt um eins og krafist er í lögum bandalagsins, til
framkvæmda.

Upplýsingar um tilkynningarnar eru fáanlegar hjá stjórnsýsludeildum ríkjanna og hefur skrá yfir þær
verið birt í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins nr. C 67 frá 17. 3. 1989 bls. 3 og í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins nr. 6 frá 4. 5. 1994, bls. 8.

(1) Ár – skráningarnúmer – upprunaaðildarríki.

(2) Eindagi fyrir athugasemdir frá framkvæmdastjórninni og aðildarríkjum.

(3) Hefðbundnar reglur um upplýsingaskipti gilda ekki um ,,lyfjaskrá“.

(4) Ekkert stöðvunartímabil þar sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ástæður fyrir aðkallandi samþykki.
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