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Nr.36/1100

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Samfylking sem tilkynnt hefur verið fyrirfram
97/EES/36/01
(Mál nr. IV/M.957 - L’Oréal/Procasa/Cosmétique Active Iberica/Albesa)

1.

Hinn 18. 08. 1997 barst framkvæmdastjórninni tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (1) þar sem fyrirtækið L’Oréal S.A. (Frakklandi) öðlast
í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins heildaryfirráð yfir fyrirtækinu Procasa S.A.
(Spáni), Cosesa S.A. (Spáni), Albesa S.A. (Spáni) og Cosmetique Active Iberica S.A. (Spáni), með
hlutabréfakaupum.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

L’Oréal: framleiðsla og sala á snyrtivörum í hverju formi sem er,

-

Procasa: framleiðsla og sala á Spáni á tilteknum snyrtivörum frá L’Oréal.

-

Cosesa: framleiðsla og sala á Spáni á tilteknum snyrtivörum frá L’Oréal

-

Albesa: framleiðsla og sala á Spáni á tilteknum snyrtivörum frá L’Oréal

-

Cosmetique Active Iberica: framleiðsla og sala á Spáni á tilteknum snyrtivörum frá L’Oréal

3.

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

4.

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

Athugasemdir skulu hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en 10 dögum eftir að þessi tilkynning
birtist. Athugasemdir má senda til framkvæmdastjórnarinnar með bréfasíma (nr. 32/2/296 43 01/296 72
44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.957 - L’Oréal/Procasa/Cosmétique Active Iberica/Albesa,
á eftirfarandi heimilisfang:
Commission of the European Communities
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 BRUSSELS.

(1)

Stjtíð. EB nr. L 395 frá 30. 12. 1989; Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257 frá 21. 9. 1990, bls. 13.
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Samfylking sem tilkynnt hefur verið fyrirfram
(Mál nr. IV/M.983 - Bacob Banque/Banque Paribas Belgique)

1.

28.8.1997

97/EES/36/02
00

Framkvæmdastjórninni barst 12. 8. 1997 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89 (1) þar sem fyrirtækið Bacob sem tilheyrir hópnum Arco
öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins heildaryfirráð yfir fyrirtækinu Banque
Paribas Belgique, sem tilheyrir hópnum PARIBAS, með hlutabréfakaupum.
Tilkynningin var lýst ófullnægjandi 13. 08. 1997. Fullnægjandi upplýsingar bárust framkvæmdastjórninni 19. 08. 1997 og tilkynningin öðlaðist gildi í skilningi 2. mgr. 4. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 3384/94 frá 21. desember 1994.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
-

BACOB: banka- og fjármálaþjónusta,

-

PARIBAS: banka- og fjármálaþjónusta.

3.

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

4.

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 10 dögum eftir að þessi tilkynning
birtist. Athugasemdir má senda til framkvæmdastjórnarinnar með bréfasíma (nr. 32/2/296 43 01 eða 32/2/
296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.983 - Bacob Banque/Banque Paribas Belgique, á
eftirfarandi heimilisfang:
Commission of the European Communities
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate B - Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 BRUSSELS.

(1)

Stjtíð. EB nr. L 395 frá 30. 12. 1989; Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257 frá 21. 9. 1990, bls. 13.
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Tilkynning um fyrirtæki um sameiginlegt verkefni
(Mál nr. IV/E.-2/36.612)

97/EES/36/03

1.

Hinn 7. 8. 1997 barst framkvæmdastjórninni tilkynning um samninga, samkvæmt 4. gr. reglugerðar
ráðsins nr. 17, milli Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. (DLG) í Danmörku og Svenska
Lantmännen, riksförbund ek för (SLR) í Svíþjóð um stofnsetningu fyrirtækis um sameiginlegt
verkefni, SweDane Fertilizer A/S. Fyrirtækið um sameiginlegt verkefni er staðsett í Danmörku.
Tilgangur fyrirtækisins er að kaupa tilteknar tegundir af áburði til að tryggja að hin mörgu DLG- og
SLR-fyrirtæki ásamt öðrum viðskiptavinum njóti bestu og hagstæðustu kjara sem völ er á um
áburðarkaup.

2.

Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að tilkynnt fyrirtæki um sameiginlegt
verkefni geti fallið undir gildissvið reglugerðar 17.

3.

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

4.

Athugasemdirnar skulu hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en 10 dögum eftir að þessi
tilkynning birtist. Athugasemdir má senda til framkvæmdastjórnarinnar með bréfasíma (nr. 32/2/
299.24.64) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/E.-2/36.612, á eftirfarandi heimilisfang:
Commission of the European Communities
Directorate General for Competition (DG IV)
Directorate E
Office 2/46
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 BRUSSELS.

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 35/97
Þýskaland

97/EES/36/04

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans vegna
aðstoðar sem “Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben” (BvS) hefur veitt “Triptis
Porzellan”, GmbH, Thüringen, Þýskalandi (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 250 frá 15. 8. 1997).
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
Directorate General for Competition (DG IV)
State Aid Directorate
200, rue de la Loi
B-1049 Brussels
Athugasemdunum verður komið á framfæri við Þýskaland.
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Ríkisaðstoð
Mál nr. C 36/97
Lúxemborg

28.8.1997

00
97/EES/36/05

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 5. mgr. 6. gr. ákvörðunar
framkvæmdastjórnarinnar nr. 3855/91/KSE vegna aðstoðar sem hefur verið veitt Arbed S.A. og Ares S.A.
sem hluti af aðstoðaráætlun Lúxemborgar fyrir rannsóknir og þróun (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr.
C 250 frá 15. 8. 1997).
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
Directorate General for Competition (DG IV)
State Aid Directorate
200, rue de la Loi
B-1049 Brussels
Athugasemdunum verður komið á framfæri við Lúxemborg.

Álit ráðgjafarnefndarinnar um samfylkingu fyrirtækja frá 42.
fundi hennar 7. janúar 1997 um frumdrög að ákvörðun í máli
IV/M.794 - Coca-Cola Enterprises/Amalgamated Beverages
Great Britain

97/EES/36/06

Framkvæmdastjórnin birti álit ráðgjafarnefndarinnar um samfylkingu fyrirtækja frá 42. fundi hennar
7. janúar 1997 um frumdrög að ákvörðun í máli IV/M.794 - Coca-Cola Enterprises/Amalgamated Beverages Great Britain í Stjtíð. EB nr. C 243, 9. 8. 1997.
Ráðgjafarnefndin um samfylkingu fyrirtækja er sammála framkvæmdastjórninni um að viðskiptin teljist
vera samfylking fyrirtækja í skilningi b-liðar, 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og að þau séu á
vettvangi Evrópusambandsins í skilningi 1. gr. samrunareglugerðarinnar (sjá nánari útlistun í fyrrnefndum
Stjtíð. EB).

Skrá yfir ölkelduvatn sem viðurkennt er af tilteknum ríkjum
Evrópusambandsins

97/EES/36/07

Samkvæmt 1 gr. tilskipunar ráðsins 80/777/EBE(1) frá 15. júlí 1980 um samræmingu laga aðildarríkjanna
varðandi hagnýtingu og markaðssetningu ölkelduvatns, hefur framkvæmdastjórn Evrópubandalagsins
birt skrá yfir ölkelduvatn sem viðurkennt er af Þýskalandi, Breska konungsríkinu, Grikklandi, Ítalíu,
Spáni, Belgíu og Portúgal í Stjtíð. EB nr. C 225, 24. 7. 1997. Skráin kemur í stað þeirra skráa sem áður hafa
verið birtar (sjá nánari útlistun í fyrrnefndum Stjtíð. EB).

(1)

Stjtíð. EB nr. L 229, 30. 8. 1980, bls. 1.

28.8.1997
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt a-lið 1. mgr. 4. gr. 97/EES/36/08
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92
Kveðið á um skyldur um opinbera þjónustu í áætlunarflugi milli stórborga
í Frakklandi og Guadeloupe, Frönsku Gíneu, Martinique og Réunion
Í samræmi við a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um aðgang
bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins hafa frönsk stjórnvöld ákveðið að leggja á skyldur
um opinbera þjónustu í áætlunarflugi frá og með 1. apríl 1997 milli allra flugvalla í stórborgum Frakklands
og Guadeloupe, Frönsku Gíneu, Martinique og Réunion(sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 243,
9. 8. 1997).

Orðsending frá frönskum stjórnvöldum samkvæmt tilskipun
97/EES/36/09
Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði fyrir
veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni(1)
Tilkynning um beiðni um einkaleyfi undir heitinu ,,Saint-Pierre-et-Miquelon-Licence“, til að leita að olíu
og gasi (sjá frekari upplýsingar í Stjtíð. EB nr. C 227, 26. 7. 1997)
Ennfremur er hægt að fá frekari upplýsingar hjá:
Ministère de l’industrie - Direction générale de l’energie et des matières
premières
Direction des hydrocarbures
99, rue de Grenelle
F-75353 Paris
Fax (33) 1 43 19 48 67
Sími (33) 1 43 19 38 28

Orðsending frá Hollandi samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði fyrir veitingu og
notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni(1)

97/EES/36/10

Boð um að senda inn umsóknir um leyfi til að leita að kolvatnsefni á svæði G7
Framkvæmdastjórnin hefur birt boð um að senda inn umsóknir um leyfi til að leita að kolvatnsefni á svæði
G7 í Stjtíð. EB nr. C 225, 24. 7. 1997 (sjá frekari upplýsingar í fyrrnefndum Stjtíð. EB).
Umsóknir skulu sendar innan 13 vikna frá birtingu þessarar auglýsingar í Stjtíð. EB á eftirfarandi
heimilisfang:
Minister van Economische Zaken
ter attentïe van de directeur Olie en Gas
Bezuidenhoutseweg 6
2594 AV Den Haag
Nederland

(1)

Stjtíð. EB nr. L 164, 30. 6. 1994, bls. 3 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 25, 8. 7. 1995, bls. 2.
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00
Boð um að senda inn umsóknir um leyfi til að leita að kolvatnsefni á svæði A13
Framkvæmdastjórnin hefur birt boð um að senda inn umsóknir um leyfi til að leita að kolvatnsefni á svæði
A13 í Stjtíð. EB nr. C 225, 24. 7. 1997 (sjá frekari upplýsingar í fyrrnefndum Stjtíð. EB).
Umsóknir skulu sendar innan 13 vikna frá birtingu þessarar auglýsingar í Stjtíð. EB á eftirfarandi
heimilisfang:
Minister van Economische Zaken
ter attentïe van de directeur Olie en Gas
Bezuidenhoutseweg 6
2594 AV Den Haag
Nederland
Boð um að senda inn umsóknir um leyfi til að leita að kolvatnsefni á svæði Q4
Framkvæmdastjórnin hefur birt boð um að senda inn umsóknir um leyfi til að leita að kolvatnsefni á svæði
Q4 í Stjtíð. EB nr. C 225, 24. 7. 1997 (sjá frekari upplýsingar í fyrrnefndum Stjtíð. EB).
Umsóknir skulu sendar innan 13 vikna frá birtingu þessarar auglýsingar í Stjtíð. EB á eftirfarandi
heimilisfang:
Minister van Economische Zaken
ter attentïe van de directeur Olie en Gas
Bezuidenhoutseweg 6
2594 AV Den Haag
Nederland
Boð um að senda inn umsóknir um leyfi til að leita að kolvatnsefni á svæði A10
Framkvæmdastjórnin hefur birt boð um að senda inn umsóknir um leyfi til að leita að kolvatnsefni á svæði
A10 í Stjtíð. EB nr. C 225, 24. 7. 1997 (sjá frekari upplýsingar í fyrrnefndum Stjtíð. EB).
Umsóknir skulu sendar innan 13 vikna frá birtingu þessarar auglýsingar í Stjtíð. EB á eftirfarandi
heimilisfang:
Minister van Economische Zaken
ter attentïe van de directeur Olie en Gas
Bezuidenhoutseweg 6
2594 AV Den Haag
Nederland

97/EES/36/11
Tilvísunarnúmer á tilkynningu um útflutning tiltekinna hættulegra
kemískra efna
Framkvæmdastjórnin hefur birt tilvísunarnúmer á tilkynningu um útflutning tiltekinna hættulegra kemískra
efna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2455/92 frá 23. júlí 1992 um inn- og útflutning
tiltekinna hættulegra efna(1).
Í 4. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um að framkvæmdastjórnin skuli reglulega birta skrá í Stjórnartíðindum
Evrópubandalagsins yfir tilvísunarnúmer og tilgreina efnin sem um ræðir og þriðja land sem er viðtökulandið
(sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 232, 31. 7. 1996).

(1)

Stjtíð. EB nr. L 251, 29. 8. 1992, bls. 13.
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Reglur um upplýsingaskipti – tæknilegar reglugerðir

97/EES/36/12

-

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).

-

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/10/EB frá 23. mars 1994 um aðra efnisbreytingu á tilskipun
83/189/EBE (Stjtíð. EB nr. L 100, 19. 4. 1994, bls. 30).

Tilkynningar um drög að tæknilegum reglugerðum sem borist hafa framkvæmdastjórninni

Tilvísun ( 1)

Titill

Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils ( 2 )

97-0312-FIN

Ríkisráðsákvörðun um endurvinnslu og nýtingu á
úrgangspappír

15.9.1997

97-0313-NL

Reglugerð frá 1997 um tæki til að greina útöndunarloft

( 3)

97-0314-NL

Reglugerð frá innanríkis- og dómsmálaráðherra frá …
júní 1997, nr. EA97/U… og …/../GJB um reglur um
mælitæki notuð af lögreglu

( 3)

97-0319-NL

Tilskipun frá 1997 um tæki til að mæla áfengismagn í
blóði

( 3)

96-0320-NL

Reglugerð frá 1997 um greiningu á útöndunarlofti

( 3)

97-0323-I

Drög að tilskipun um leyfilegt hámarksmagn fúrósíns í
mjólk og nýjum ostum

18.9.1997

97-0324-A

RVS 8S.06.32 Tæknileg samningsskilyrði, lagning
slitlags, slitlag úr steinsteypu, framleiðsla á efni sem er
notað í slitlag

25.9.1997

97-0325-DK

Fyrirmæli um evrópskt og norrænt vistmerki

19.9.1997

97-0326-D

BAPT Samþykkisforskrift 224 ZV 5 um tengingu á
endabúnaði við sérstaka tengingu fyrir gagnapakka frá
Deutsche Telekom AG (lag 1)

25.9.1997

97-0327-UK

Reglugerðir frá 1997 um flugelda (öryggi)

22.9.1997

97-0328-D

Fyrirmæli um endurheimt og förgun notaðra rafhlaðna
og rafgeyma (fyrirmæli um rafhlöður) (BattV)

22.9.1997

97-0329-NL

Fyrirmæli um kröfur um vistfræðilegt samþykki fyrir
plöntuvarnarefni til annarra nota en í landbúnaði

29.9.1997

97-0330-F

Fyrirmæli um breytingu á fyrirmælum frá 6. febrúar
1989 um gerð lista yfir tæknileg hjálparefni sem heimilt
er að nota við hreinsun á sykri

25.9.1997

97-0331-F

Fyrirmæli um breytingu á fyrirmælum frá 4. ágúst 1996
um notkun íbætiefna við framleiðslu á matvælum fyrir
sérstaka matarkúra

25.9.1997

96-0332-E

Drög að fyrirmælum um að samþykkja ,,Leiðbeiningar
um verkanir sem taka ber til greina við gerð áætlunar
um brúarsmíði (IAP-97)”

6.10.1997

97-0331-I

Drög að tilmælum um breytingu á 1. viðbæti C við lög
nr. 748 frá 19. október 1984 um nýja áburðarstaðla

29.9.1997

97-0335-UK

Fyrirmæli frá 1997 um brauð og hveiti og fyrirmæli um
brauð og hveiti (Norður-Írland) frá 1997

29.9.1997
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97-0337-NL

Lög um útvegun á blóði

1.10.1997

97-0338-E

Drög að tilmælum um sjúkraflutninga á vegum

6.10.1997

97-0339-E

Drög að fyrirmælum um samþykki fyrir smíði,
breytingu og rekstri sjúkrabíla í hinu sjálfstæða héraði
Baska

6.10.1997

97-0340-A

Fyrirmæli fylkisstjórnarinnar í Efra-Austurríki um
öryggisreglugerðir um gasbúnað (fyrirmæli EfraAusturríkis um öryggi í tengslum við gas)

6.10.1997

97-0341-NL

Drög að tilmælum um niðurfellingu á nokkrum
gæðareglugerðum á sviði landbúnaðar

1.10.1997

97-0342-UK

Fyrirmæli frá 1997 um flutninga á dýrum (hreinsun og
sótthreinsun)

6.10.1997

97-0343-NL

Vottunarreglugerðir NAKB

1.10.1997

97-0344-NL

Reglur um eftirlit NAKB

1.10.1997

97-0345-NL

Drög að reglugerð vegna tilmæla um byggingarreglur
um nýbyggingar

3.10.1997

97-0346-NL

Drög að reglugerð um byggingarreglur um efni

3.10.1997

97-0347-NL

Drög að reglugerð um byggingarreglur er varða annan
fasa

3.10.1997

96-0348-D

Leiðbeiningar sem bera titilinn
,,Meginreglur sem notaðar eru við útreikning á
flóðgörðum og stíflum”, útgáfa frá maí 1997, og
viðbót við listann yfir tæknileg byggingarákvæði fyrir
Hamborgarfylki, júníútgáfa 1997

3.10.1997

97-0349-NL

13. gr. tilmæla um leyfi fyrir viðskiptum við
farstöðvar eins og þau munu hljóða eftir gildistöku á
drögum að tilmælum um breytingu á tilmælum um
leyfi fyrir viðskiptum við farstöðvar í tengslum við
tilkomu almenns, stafræns, hólfskipts farsímakerfis
(DCS 1800)

6.10.1997

97-0350-NL

2. og 3. í drögum að reglugerð um símahleranir í DCS
farsímakerfinu 1800 tengt GSM

6.10.1997

97-0351-NL

Fyrirmæli um undanþágu vegna leðju frá fráveitum,
1997

6.10.1997

(3)( 4)( 5)

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.

(5)

Ekkert stöðvunartímabil vegna skatta- eða fjármálaráðstafana; sbr. 3. lið 9. mgr. 1. gr. í tilskipun 94/10/EB.

