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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 42/2000 frá 19. maí
2000(1).

2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB frá 9. mars
1999 um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta og
gagnkvæma viðurkenningu á samræmi þeirra(2) skal felld
inn í samninginn.

3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB fellir úr
gildi, frá 8. apríl 2000, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
98/13/EB frá 12. febrúar 1998 um endabúnað til fjarskipta
og búnað fyrir gervihnattajarðstöðvar og gagnkvæma
viðurkenningu á samræmi þeirra(3), sem er hluti af EES-
samningnum og þar af leiðandi kemur tilskipun 1999/5/EB
í hennar stað.

4) Í kjölfar aðildar Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar að
Evrópusambandinu verður að breyta aðlögunarliðnum við
tilskipun ráðsins 73/23/EBE frá 19. febrúar 1973 um
samhæfingu laga aðildarríkjanna um rafföng sem notuð eru
innan ákveðinna spennumarka.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi komi í stað textans í lið 4zg (tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 98/13/EB) í XVIII. kafla II. viðauka við samninginn:

,, 399 L 0005: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB
frá 9. mars 1999 um fjarskiptabúnað og endabúnað til fjarskipta
og gagnkvæma viðurkenningu á samræmi þeirra (Stjtíð. EB L 91,
7.4.1999, bls. 10).�

2. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. lið (tilskipun ráðsins
73/23/EBE) í X. kafla II. viðauka við samninginn:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við:

,, - 399 L 0005: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
1999/5/EB frá 9. mars 1999 (Stjtíð. EB L 91, 7.4.1999,
bls. 10).�

2. Í aðlögunarliðnum falli orðin ,,Finnland� og ,,og Svíþjóð�
niður.

3. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 6. lið (tilskipun ráðsins
89/336/EBE) í X. kafla II. viðauka við samninginn:

,, - 399 L 0005: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
1999/5/EB frá 9. mars 1999 (Stjtíð. EB L 91, 7.4.1999,
bls. 10).�

4. gr.

Texti tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 1999/5/EB á íslensku
og norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 48/2000
frá 31. maí 2000

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB L 174, 13.7.2000, bls. 53 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 32,
13.7.2000, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 91, 7.4.1999, bls. 10.

(2) Stjtíð. EB L 74, 12.3.1998, bls. 1.

2000/EES/42/01
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5. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 1. júní 2000, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

Gjört í Brussel 31. maí 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

6. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB21.9.2000 Nr.42/3

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XIV. viðauka var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-
nefndarinnar nr. 87/1999 frá 25. júní 1999(1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 823/2000 frá
19. apríl 2000 um beitingu 3. mgr. 81. gr. sáttmálans gagnvart
tilteknum flokkum samninga, ákvarðana og samstilltra
aðgerða milli áætlunarskipafélaga (skipafélagasamtaka)(2)
skal felld inn í samninginn.

3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 823/2000
kemur, með gildistöku frá 26. apríl 2000, í stað reglugerðar
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 870/95 frá 20 apríl 1995
um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum
flokkum samninga, ákvarðana og samstilltra aðgerða milli
áætlunarskipafélaga (skipafélagasamtaka)(3), sem er hluti
af samningnum og þar af leiðandi ber að endurnýja hana
samkvæmt samningnum, með gildistöku frá 26. apríl 2000.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi komi í stað textans í l ið 11c (reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 870/95) í XIV. viðauka við
samninginn:

,,32000 R 823: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 823/
2000 frá 19. apríl 2000 um beitingu 3. mgr. 81. gr. sáttmálans
gagnvart tilteknum flokkum samninga, ákvarðana og samstilltra
aðgerða milli áætlunarskipafélaga (skipafélagasamtaka) (Stjtíð.
EB L 100, 20.4.2000, bls. 24).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan samning varðar,
aðlöguð sem hér segir:

a) Í 1. gr. lesist orðin ,,hafnir innan bandalagsins� sem ,,hafnir
innan svæðisins sem EES-samningurinn tekur til�.

b) Í 1. mgr. 7. gr. lesist klausan ,,að því tilskildu að umræddir
samningar séu tilkynntir framkvæmdastjórninni í samræmi
við ákvæði reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2843/98 og að framkvæmdastjórnin hreyfi ekki
andmælum� sem ,,að því tilskildu að umræddir samningar
séu tilkynntir framkvæmdastjórn EB eða eftirlitsstofnun
EFTA í samræmi við ákvæði reglugerðar framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 2843/98, og samsvarandi ákvæði í
bókun 21 við EES-samninginn, og að þar til bær eftirlits-
stofnun hreyfi ekki andmælum�.

c) Eftirfarandi bætist við í lok 1. mgr. 7. gr.:

,, eða samsvarandi ákvæði í bókun 21 við EES-samninginn.�

d) Eftirfarandi komi í stað annars málsliðar 3. mgr. 7. gr.:

,,Henni ber að andmæla undanþágu fái hún beiðni um það
frá ríki sem heyrir undir lögsögu hennar innan þriggja mánaða
frá því að tilkynningunni sem um getur í 1. mgr. var komið
áleiðis til þessara ríkja�.

e) Eftirfarandi komi í stað annars málsliðar 4. mgr. 7. gr.:

,,Hafi andmælum hins vegar verið hreyft að beiðni ríkis
sem heyrir undir lögsögu hennar og haldi það ríki fast við
beiðni sína er einungis unnt að falla frá þeim að höfðu
samráði við ráðgjafarnefndina um samkeppnishömlur og
yfirburðastöðu í flutningum á sjó�.

f) Eftirfarandi bætist við í lok 7. mgr. 7. gr.:

,, eða samsvarandi ákvæði í bókun 21 við EES-samninginn.�

g) Í upphafsmálsgrein 12. gr. lesist klausan ,,á grundvelli 6. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 479/92� sem ,,annaðhvort að eigin
frumkvæði eða að beiðni hinnar eftirlitsstofnunarinnar, eða
ríkis innan lögsögu hennar, eða einstaklings eða lögpersónu
sem hefur lögmætra hagsmuna að gæta.�

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 49/2000
frá 31. maí 2000

um breytingu á XIV. viðauka (Samkeppni)
við EES-samninginn

2000/EES/42/02

(1) Hefur enn ekki verið birt.

(2) Stjtíð. EB L 100, 20.4.2000, bls. 24.

(3) Stjtíð. EB L 89, 21.4.1995, bls. 7.
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2. gr.

Texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 823/2000
frá 19. apríl 2000 á íslensku og norsku, sem verður birtur í EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 1. júní 2000, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

Hún gildir frá 26. apríl 2000.

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

Gjört í Brussel 31. maí 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 1/2000 frá 4. febrúar
2000(1).

2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/99/EB frá 15.
desember 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun
ráðsins 80/1269/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna
varðandi vélarafl vélknúinna ökutækja(2) skal felld inn í
samninginn.

3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/100/EB frá 15.
desember 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun
ráðsins 80/1268/EBE um koldíoxíðútblástur og
eldsneytiseyðslu vélknúinna ökutækja(3) skal felld inn í
samninginn.

4) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/101/EB frá 15.
desember 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun
ráðsins 70/157/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna
um leyfilegt hljóðstig og útblásturskerfi vélknúinna
ökutækja(4) skal felld inn í samninginn.

5) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/102/EB frá 15.
desember 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun
ráðsins 70/220/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna
varðandi ráðstafanir gegn loftmengun frá vélknúnum
ökutækjum(5) skal felld inn í samninginn.

6) Í kjölfar aðildar Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar að
Evrópusambandinu ber að breyta aðlögunarliðunum við
tilskipun ráðsins 70/157/EBE frá 6. febrúar 1970 um
samræmingu laga aðildarríkjanna um leyfilegt hljóðstig og
útblásturskerfi vélknúinna ökutækja.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

2. lið (tilskipun ráðsins 70/157/EBE) í I. kafla í II. viðauka við
samninginn skal breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi nýr undirliður bætist við:

,,- 399 L 0101: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
1999/101/EB frá 15. desember 1999 (Stjtíð. EB
L 334, 28.12.1999, bls. 41).�

2. Í aðlögunarliðum a) og b) falli færslur fyrir Austurríki,
Svíþjóð og Finnland niður.

2. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 3. lið (tilskipun ráðsins
70/220/EBE) í I. kafla II. viðauaka við samninginn:

,,- 399 L 0102: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/102/
EB frá 15. desember 1999 (Stjtíð. EB  L 334, 28.12.1999,
bls. 43).�

3. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 42. lið (tilskipun ráðsins
80/1268/EBE) í I. kafla II. viðauaka við samninginn:

,,- 399 L 0100: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/100/
EB frá 15. desember 1999 (Stjtíð. EB L 334, 28.12.1999,
bls. 36).�

4. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 43. lið (tilskipun ráðsins 80/
1269/EBE) í I. kafla II. viðauka við samninginn:

,,- 399 L 0099: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/99/
EB frá 15. desember 1999 (Stjtíð. EB L 334, 28.12.1999,
bls. 32).�

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 50/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Hefur enn ekki verið birt.

(2) Stjtíð. EB L 334, 28.12.1999, bls. 32.

(3) Stjtíð. EB L 334, 28.12.1999, bls. 36.

(4) Stjtíð. EB L 334, 28.12.1999, bls. 41.

(5) Stjtíð. EB L 334, 28.12.1999, bls. 43.

2000/EES/42/03
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5. gr.

Texti tilskipana framkvæmdastjórnarinnar 1999/99/EB, 1999/100/
EB, 1999/101/EB og 1999/102/EB á íslensku og norsku, sem
verður birtur í  EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

6. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

7. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB21.9.2000 Nr.42/7

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 2/2000 frá 4. febrúar
2000(1).

2) Tilskipun ráðsins 1999/86/EB frá 11. nóvember 1999 um
aðlögun að tækniframförum á tilskipun 76/763/EBE um
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi farþegasæti í
landbúnaðardráttarvélum á hjólum(2) skal felld inn í
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 9. lið (tilskipun ráðsins
76/763/EBE) í II. kafla í II. viðauka við samninginn skal breytt
sem hér segir:

,,- 399 L 0086: Tilskipun ráðsins 1999/86/EB frá 11. nóvember
1999 (Stjtíð. EB L 297, 18.11.1999, bls. 22).�

2. gr.

Texti tilskipunar ráðsins 1999/86/EB á íslensku og norsku, sem
verður birtur í  EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 51/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

(1) Hefur enn ekki verið birt.

(2) Stjtíð. EB L 297, 18.11.1999, bls. 22.(*)

2000/EES/42/04

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.42/8 21.9.2000
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 26/2000 frá 31. mars
2000(1).

2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/75/EB frá 22. júlí
1999 um breytingu á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
95/45/EB um sérstök hreinleikaskilyrði fyrir litarefni til
notkunar í matvælum(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi bætist við í lið 46b (tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 95/45/EB) í XII. kafla í II. viðauka við samninginn:

,, eins og henni var breytt með:

- 399 L 0075: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
1999/75/EB frá 22. júlí 1999 (Stjtíð. EB L 206, 5.8.1999,
bls. 19).�

2. gr.

Texti tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 1999/75/EB á íslensku
og norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 52/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB L 141, 15.6.2000, bls. 46 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 28,
15.6.2000, bls. 268.

(2) Stjtíð. EB L 206, 5.8.1999, bls. 19.

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

2000/EES/42/05

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB21.9.2000 Nr.42/9

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 26/2000 frá 31. mars
2000(1).

2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/84/EB frá
19. desember 1996 um breytingu á tilskipun 89/398/EBE
um samræmingu laga aðildarríkjanna um sérfæði(2) skal felld
inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi komi aftan við 51. lið (tilskipun ráðsins 89/398/EBE)
í XII. kafla í II. viðauka við samninginn:

,,, eins og henni var breytt með:

- 396 L 0084: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/84/
EB frá 19. desember 1996 (Stjtíð. EB L 48, 19.2.1997, bls.
20).

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er þennan samning varðar,
aðlöguð sem hér segir:

Í 4. gr. bætist eftirfarandi undirgrein við á eftir síðustu málsgrein
í málsgrein 1a:

,,Að því er varðar slíka tímabundna markaðsheimild getur
samningsaðili, enda hafi hann réttmætar ástæður til að ætla að
vara stofni heilsu manna í hættu, að takmarka og/eða banna sölu
þessarar vöru á yfirráðasvæði sínu. Hann skal án tafar tilkynna
öðrum samningsaðilum um slíka aðgerð á vettvangi sameiginlegu
EES-nefndarinnar og rökstyðja ákvörðun sína. Ef samningsaðili
krefst þess skal hafa samráð um viðeigandi ráðstafanir innan
sameiginlegu EES-nefndarinnar. VII. hluti samningsins skal
gilda.�.�

2. gr.

Texti tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 96/84/EB á íslensku
og norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 53/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

(1) Stjtíð. EB L 141, 15.6.2000, bls. 46 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 28,
15.6.2000, bls. 268.

(2) Stjtíð. EB L 48, 19.2.1997, bls. 20.

2000/EES/42/06

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.42/10 21.9.2000
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 26/2000 frá 31. mars
2000(1).

2) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/4/EB frá 16. febrúar
1996 um breytingu á tilskipun 91/321/EBE um ungbarna-
blöndur og stoðblöndur(2) skal felld inn í samninginn.

3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/50/EB frá 25. maí
1999 um breytingu á tilskipun 91/321/EBE um
ungbarnablöndur og stoðblöndur(3) skal felld inn í
samninginn.

4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/41/EB frá
7. júní 1999 um breytingu á tilskipun 89/398/EBE um
samræmingu laga aðildarríkjanna um sérfæði(4) skal felld
inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

1.  Eftirfarandi undirliður bætist við í 51. lið (tilskipun ráðsins
89/398/EBE) í XII. kafla í II. viðauka við samninginn:

,,- 399 L 0041: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
1999/41/EB frá 7. júní 1999 (Stjtíð. EB L 172,
8.7.1999, bls. 38).�

2. Eftirfarandi bætist við í lið 54a (tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 91/321/EBE) í XII. kafla í II. viðauka við
samninginn:

,, eins og henni var breytt með:

- 396 L 0004: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
96/4/EB frá 16. febrúar 1996 (Stjtíð. EB L 49,
28.2.1996, bls. 12),

- 399 L 0050: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
1999/50/EB frá 25. maí 1999 (Stjtíð. EB L 139,
2.6.1999, bls. 29).�

2. gr.

Texti ti lskipana framkvæmdastjórnarinnar 96/4/EB og
1999/50/EB og tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 1999/41/
EB á íslensku og norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 54/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

(1) Stjtíð. EB L 141, 15.6.2000, bls. 46 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 28,
15.6.2000, bls. 268.

(2) Stjtíð. EB L 49, 28.2.1996, bls. 12.

(3) Stjtíð. EB L 139, 2.6.1999, bls. 29.

(4) Stjtíð. EB L 172, 8.7.1999, bls. 38.

2000/EES/42/07

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB21.9.2000 Nr.42/11

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 26/2000 frá 31. mars
2000(1).

2) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1804/1999 frá 19. júlí 1999 um
viðbót við reglugerð (EBE) nr. 2092/91 um lífræna
framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar þar að lútandi
á landbúnaðarafurðum og matvælum(2) skal felld inn í
samninginn.

3) Í kjölfar aðildar Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar er
nauðsynlegt að breyta aðlögunarliðunum við reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 2092/91 frá 24. júní 1991 um lífræna
framleiðslu landbúnaðarafurða.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 54b (reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2092/91) í XII. kafla í II. viðauka við samninginn:

,,- 399 R 1804: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1804/1999 frá
19. júlí 1999 (Stjtíð. EB L 222, 24.8.1999, bls. 1).�

2. gr.

Aðlögunarliðunum við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2092/91 í lið
54b í XII. kafla II. viðauka við samninginn skal breytt sem hér
segir:

1. Í aðlögunarlið a) falli færslur fyrir Finnland og Svíþjóð niður
ásamt ákvæðum.

2. Aðlögunarliðir b) og c) falli niður.

3. gr.

Texti reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1804/1999 á íslensku og norsku,
sem verður birtur í  EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

5. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 55/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB L 141, 15.6.2000, bls. 46 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 28,
15.6.2000, bls. 268.

(2) Stjtíð. EB L 222, 24.8.1999, bls. 1.

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

2000/EES/42/08

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.42/12 21.9.2000
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 26/2000 frá 31. mars
2000(1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/217/EB frá
23. febrúar 1999 um samþykkt skráar yfir bragðefni, sem
eru notuð í eða á matvælum, til beitingar reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2232/96 frá 28. október
1996(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður komi aftan við lið 54u (ákvörðun Evrópuþingsins
og ráðsins nr. 292/97/EB) í XII. kafla í II. viðauka við samninginn:

,,54v. 399 D 0217: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
1999/217/EB frá 23. febrúar 1999 um samþykkt skráar
yfir bragðefni, sem eru notuð í eða á matvælum, til
beitingar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 2232/96 frá 28. október 1996 (Stjtíð. EB L 84,
27.3.1999, bls. 1).�

2. gr.

Texti ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 1999/217/EB á
íslensku og norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 56/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB L 141, 15.6.2000, bls. 46 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 28,
15.6.2000, bls. 268.

(2) Stjtíð. EB L 84, 27.3.1999, bls. 1.

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

2000/EES/42/09

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB21.9.2000 Nr.42/13

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 41/2000 frá 19. maí
2000(1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2385/1999
frá 10. nóvember 1999 um breytingu á I., II. og III. viðauka
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir
um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa
dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu(2) skal felld inn í
samninginn.

3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2393/1999
frá 11. nóvember 1999 um breytingu á I., II. og III. viðauka
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2377/90 þar sem mælt er fyrir
um sameiginlega aðferð til að ákvarða hámarksmagn leifa
dýralyfja í matvælum úr dýraríkinu(3) skal felld inn í
samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliðir bætist við í 14. lið (reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 2377/90) í XIII. kafla í II. viðauka við samninginn:

,,- 399 R 2385: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2385/1999 frá 10. nóvember 1999 (Stjtíð. EB L 288,
11.11.1999, bls. 14),

- 399 R 2393: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2393/1999 frá 11. nóvember 1999 (Stjtíð. EB L 290,
12.11.1999, bls. 5).�

2. gr.

Texti reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2385/1999
og (EB) nr. 2393/1999 á íslensku og norsku, sem verður birtur í
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst
fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 57/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB L 174, 13.7.2000, bls. 51 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 32,
13.7.2000, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB L 288, 11.11.1999, bls. 14.

(3) Stjtíð. EB L 290, 12.11.1999, bls. 5.

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

2000/EES/42/10

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.42/14 21.9.2000
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 42/2000 frá 19. maí
2000(1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/511/EB frá
7. júlí 1999 um sameiginlega tæknilega reglugerð um
tengikröfur vegna rásaskiptra háhraðagagnaflutninga
(HSCDS) í farsímum með fleiri en eitt tímahólf(2) skal felld
inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður komi aftan við lið 4zzh (ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 1999/645/EB) í XVIII. kafla í
II. viðauka við samninginn:

,,4zzi. 399 D 0511: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
1999/511/EB frá 7. júlí 1999 um sameiginlega tæknilega
reglugerð um tengikröfur vegna rásaskiptra
háhraðagagnaflutninga (HSCDS) í farsímum með fleiri
en eitt tímahólf (Stjtíð. EB L 195, 28.7.1999, bls. 34).�

2. gr.

Texti ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 1999/511/EB á
íslensku og norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 58/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn

(1) Stjtíð. EB L 174, 13.7.2000, bls. 53 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 32,
13.7.2000, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB L 195, 28.7.1999, bls. 34.

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

2000/EES/42/11

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB21.9.2000 Nr.42/15

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) III. viðauka við samninginn hefur ekki verið breytt áður.

2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/34/EB frá
10. maí 1999 um breytingu á tilskipun ráðsins 85/374/EBE
um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum í
aðildarríkjunum vegna skaðsemisábyrgðar á gölluðum
vörum(1) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi bætist við undir fyrirsögninni ,,GERÐIR SEM
VÍSAÐ ER TIL� (tilskipun ráðsins 85/374/EBE) í III. viðauka
við samninginn:

,, eins og henni var breytt með:

- 399 L 0034: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
1999/34/EB frá 10. maí 1999 (Stjtíð. EB L 141, 4.6.1999,
bls. 20).�

2. gr.

Texti tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 1999/34/EB á
íslensku og norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 59/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á III. viðauka (Skaðsemisábyrgð)
við EES-samninginn

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

(1) Stjtíð. EB L 141, 4.6.1999, bls. 20.

2000/EES/42/12

((*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.42/16 21.9.2000
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 112/98 frá 27. nóvember
1998( 1).

2) Ályktun ráðsins 1999/C 222/01 frá 19. júlí 1999 um ástand
flugumferðartafa í Evrópu( 2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður komi aftan við 90. lið (tilmæli ráðsins 98/376/
EB) í XIII. viðauka við samninginn:

,,91. 399 Y 0804(01): Ályktun ráðsins 1999/C 222/01 frá
19. júlí 1999 um ástand flugumferðartafa í Evrópu (Stjtíð.
EB C 222, 4.8.1999, bls. 1).�

2. gr.

Texti ályktunar ráðsins 1999/C 222/01 á íslensku og norsku, sem
verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubanda-
laganna, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 60/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi)
við EES-samninginn

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

(1) Stjtíð. EB L 277, 28.10.1999, bls. 49 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr.
46, 28.10.1999, bls. 159.

(2) Stjtíð. EB C 222, 4.8.1999, bls. 1.

2000/EES/42/13

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB21.9.2000 Nr.42/17

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XX. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2000 frá 18. apríl
2000(1).

2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/45/EB frá
17. desember 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á
umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottavélar(2) skal felld
inn í samninginn.

3) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/40/EB frá 16.
desember 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á
umhverfismerki bandalagsins fyrir ísskápa(3) skal felld inn
í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi komi í stað textans í lið 2c (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 96/461/EB) í XX. viðauka við samninginn:

,, 32000 D 0045:  Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2000/45/EB frá 17. desember 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir
er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir þvottavélar (Stjtíð.
EB L 16, 21.1.2000, bls. 73).�

2. gr.

Eftirfarandi komi í stað textans í lið 2el (ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 96/703/EB) í XX. viðauka við samninginn:

,,  32000 D 0040:  Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2000/40/EB frá 16. desember 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir
er veita á umhverfismerki bandalagsins fyrir ísskápa (Stjtíð. EB
L 13, 19.1.2000, bls. 22).�

3. gr.

Texti ákvarðana framkvæmdastjórnarinnar 2000/45/EB og 2000/
40/EB á íslensku og norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu að
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið
sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

5. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 61/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál)
við EES-samninginn

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

(1) Stjtíð. EB L 141, 15.6.2000, bls. 59 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 27,
15.6.2000, bls. 12.

(2) Stjtíð. EB L 16, 21.1.2000, bls. 73.

(3) Stjtíð. EB L 13, 19.1.2000, bls. 22.

2000/EES/42/14

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.42/18 21.9.2000
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2000 frá 25. febrúar
2000(1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/1999
frá 23. júlí 1999 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 2214/96
varðandi undirvísitölur í samræmdri vísitölu neysluverðs( 2),
eins og hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 267, 15.10.1999,
bls. 59, skal felld inn í samninginn.

3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1617/1999
frá 23. júlí 1999 þar sem mælt er fyrir um nákvæmar reglur
um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með
tilliti til lágmarksstaðla varðandi meðferð trygginga í
samræmdri vísitölu neysluverðs og um breytingu á reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2214/96( 3) skal felld
inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi bætist við í lið 19c (reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 2214/96) í XXI. viðauka við samninginn:

,,, eins og henni var breytt með:

- 399 R 1749: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1749/1999 frá 23. júlí 1999 (Stjtíð. EB L 214, 13.8.1999,

bls. 1), eins og hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 267,
15.10.1999, bls. 59,

- 399 R 1617: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1617/1999 frá 23. júlí 1999 (Stjtíð. EB L 192, 24.7.1999,
bls. 9).�

2. gr.

Eftirfarandi liður komi aftan við lið 19g (reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 2646/98) í XXI. viðauka við samninginn:

,,19h. 399 R 1617: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 1617/1999 frá 23. júlí 1999 þar sem mælt er fyrir um
nákvæmar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 2494/95 með tilliti til lágmarksstaðla varðandi
meðferð trygginga í samræmdri vísitölu neysluverðs og
um breytingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB)
nr. 2214/96 (Stjtíð. EB L 192, 24.7.1999, bls. 9).�

3. gr.

Texti reglugerða framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1749/1999,
eins og hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 267, 15.10.1999, bls. 59,
og (EB) nr. 1617/1999 á íslensku og norsku, sem verður birtur í
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst
fullgiltur.

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

5. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 62/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð)
við EES-samninginn

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso
(1) Hefur enn ekki verið birt.

(2) Stjtíð. EB L 214, 13.8.1999, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB L 192, 24.7.1999, bls. 9.

2000/EES/42/15

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB21.9.2000 Nr.42/19

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 23/2000 frá 25. febrúar
2000( 1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2543/1999
frá 1. desember 1999 um landa- og svæðaflokkun í
hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og viðskipti
milli aðildarríkja þess( 2) skal felld inn í samninginn.

3) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2166/1999 frá 8. október 1999
þar sem mælt er fyrir um nákvæmar reglur um framkvæmd
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með tilliti til
lágmarksstaðla varðandi meðferð á vörum á heilbrigðissviði,
fræðslusviði og sviði almannatrygginga í samræmdri vísitölu
neysluverðs( 3) skal felld inn í samninginn.

4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 1999/622/EB, KBE,
frá 8. september 1999 um meðferð á endurgreiðslum
virðisaukaskatts til ógjaldskyldra eininga og gjaldskyldra
eininga vegna starfsemi sem nýtur undanþágu, að því er
varðar framkvæmd tilskipunar ráðsins 89/130/EBE, KBE
um samræmingu skýrslugerðar um verga þjóðarframleiðslu
á markaðsvirði( 4) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi komi í stað 9. liðar (reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 2645/98) í XXI. viðauka við samninginn:

,,399 R 2543: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
2543/1999 frá 1. desember 1999 um landa- og svæðaflokkun í
hagskýrslum um utanríkisverslun bandalagsins og viðskipti milli
aðildarríkja þess (Stjtíð. EB L 307, 2.12.1999, bls. 46).�

2. gr.

Eftirfarandi liðir komi aftan við lið 19h (reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 1617/1999) í XXI. viðauka við samninginn:

,,19i. 399 R 2166: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 2166/1999 frá
8. október 1999 þar sem mælt er fyrir um nákvæmar reglur
um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2494/95 með
tilliti til lágmarksstaðla varðandi meðferð á vörum á
heilbrigðissviði, fræðslusviði og sviði almannatrygginga í
samræmdri vísitölu neysluverðs (Stjtíð. EB L 266,
14.10.1999, bls. 1).

19j. 399 D 0622: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá
8. september 1999 um meðferð á endurgreiðslum virðisauka-
skatts til ógjaldskyldra eininga og gjaldskyldra eininga vegna
starfsemi sem nýtur undanþágu, að því er varðar framkvæmd
tilskipunar ráðsins 89/130/EBE, KBE um samræmingu
skýrslugerðar um verga þjóðarframleiðslu á markaðsvirði
(Stjtíð. EB L 245, 17.9.1999, bls. 51).�

3. gr.

Texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2543/1999,
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 2166/1999 og ákvörðunar
framkvæmdastjórnarinnar 1999/622/EB, KBE, á íslensku og
norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 63/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð)
við EES-samninginn

(1) Hefur enn ekki verið birt.

(2) Stjtíð. EB L 307, 2.12.1999, bls. 46.

(3) Stjtíð. EB L 266, 14.10.1999, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB L 245, 17.9.1999, bls. 51.

2000/EES/42/16



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.42/20 21.9.2000
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4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

5. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Bókun 47 við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 35/2000 frá 31. mars
2000(1).

2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2253/1999
frá 25. október 1999 um breytingu á reglugerð (EB)
nr. 881/98 um nákvæmar reglur um verndun frekari
hefðbundinna heita sem eru notuð á tilteknar tegundir
gæðavíns sem eru framleiddar í tilgreindum héruðum
(gæðavín fth)(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í l ið 42e (reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 881/98) í 1. viðbæti við bókun
47 við samninginn:

,,- 399 R 2253: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
2253/1999 frá 25. október 1999 (Stjtíð. EB L 275,
26.10.1999, bls. 8).�

2. gr.

Texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2253/1999 á
íslensku og norsku, sem verður birtur í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi þann 29. júní 2000, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni(*).

4. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 64/2000
frá 28. júní 2000

um breytingu á bókun 47 við EES-samninginn
um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín

(1) Stjtíð. EB L 141, 15.6.2000, bls. 62 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB nr. 27,
15.6.2000, bls. 20.

(2) Stjtíð.  EB L 275, 26.10.1999, bls. 8.

Gjört í Brussel 28. júní 2000.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

F. Barbaso

2000/EES/42/17

(*) Engin stjórnsýsluleg skilyrði tilgreind.
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Tilkynning frá Noregi varðandi 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

Auglýst eftir umsóknum um olíuvinnsluleyfi á norska landgrunninu � Norðursjór, leyfislota 2000.

Norska olíu- og orkumálaráðuneytið auglýsir hér með eftir umsóknum um  olíuvinnsluleyfi á norska
landgrunninu í samræmi við a-lið 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 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.

Umsóknir um vinnsluleyfi skulu sendar til:

Nærings- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep.
0033 OSLO
Norge

eigi síðar en kl. 12 00 þann 15. desember 2000.

Úthlutun vinnsluleyfa í tengslum við Norðursjávarútboðið 2000 fer væntanlega fram á fyrsta ársfjórðungi
árið 2001.

Frekari upplýsingar fást hjá olíu- og orkumálaráðuneytinu í síma (47) 22 24 62 09.

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

2000/EES/42/18
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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2070 � TietoEnator/EDB Business Partner/JV)

1. Framkvæmdastjórninni barst 13. september 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem sænska eignarhaldsfélagið, TietoEnator AB, sem tilheyrir TietoEnator
Corporation, og norska fyrirtækið EDB Business Partner ASA, sem tilheyrir Telenor Group,
öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir nýstofnuðu
fyrirtæki um sameiginlegt verkefni (Newco) með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- TietoEnator Corporation: ráðgjafarþjónusta, upplýsingatækni og hugbúnaður,

- Telenor Group: fjarskipti, upplýsingatækni og fjölmiðlar,

- Newco: ráðgjafarþjónusta við sjúkrahús á sviði upplýsingatækni.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 4064/89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í henni.

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 verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 269, 20.9.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls
nr. COMP/M.2070 � TietoEnator/EDB Business Partner/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.

2000/EES/42/19
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2151 � Atos/Origin)

1. Framkvæmdastjórninni barst 6. september 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr.
1310/97( 2), þar sem fyrirtækið Atos S.A. (Atos), öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar
reglugerðar, full yfirráð yfir fyrirtækinu Origin BV (Origin) með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Atos: upplýsingatækni,

- Origin: upplýsingatækni.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/
89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt málsmeðferðinni
sem kveðið er á um í henni.

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 verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 265, 15.9.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/
M.2151 � Atos/Origin, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1819 � Rheinbraun/OMV/Cokowi

(sjá ECSC.1320))

Framkvæmdastjórnin ákvað 1.8.2000 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. reglugerðar
ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á þýsku og verður birt eftir
að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CDE�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M1819.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.

2000/EES/42/20

2000/EES/42/21
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1901 � CAP Gemini/Ernst & Young)

Framkvæmdastjórnin ákvað 17.5.2000 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.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M1901.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1937 � Skandia Life/Diligentia)

Framkvæmdastjórnin ákvað 11.5.2000 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.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M1937.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

2000/EES/42/22

2000/EES/42/23
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1952 � RWE/Iberdrola/Tarragona

Power JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 21.8.2000 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.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M1952.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2000 � WPP Group/Young & Rubicam)

Framkvæmdastjórnin ákvað 24.8.2000 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.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M2000.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

2000/EES/42/24

2000/EES/42/25
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/JV.46 � Blackstone/CDPQ/Kabel Nordrhein - Westfalen)

Framkvæmdastjórnin ákvað 19.6.2000 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.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300J0046.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2154 � C3D/Rhône/Go-Ahead)

1. Framkvæmdastjórninni barst 7. september 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB) nr.
1310/97( 2), þar sem fyrirtækin C3D, Frakklandi og Rhône Capital LLC, Bandaríkjunum, öðlast, í
skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu Go-
Ahead Group plc, Breska konungsríkinu, með yfirtökuboði sem var auglýst 26.8.2000.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- C3D: eignarhaldsfélag, sem starfar einkum á sviði samgangna í borgum og á milli þéttbýlissvæða,
sem og á sviði samgöngumannvirkja,

- Rhône Capital LLC: fjárfestingarsjóður,

- Go-Ahead Group plc: flutningsfyrirtæki sem annast flutninga á vegum og járnbrautum.

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

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 verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 270, 21.9.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/
M.2154 � C3D/Rhône/Go-Ahead, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

2000/EES/42/26
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.1867 � Volvo/Telia/Ericsson � Wireless Car)

Framkvæmdastjórnin ákvað 27.3.2000 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.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M1867.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2025 � GE Capital/BTPS/MEPC)

Framkvæmdastjórnin ákvað 27.7.2000 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.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Óstytt útgáfa af ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og
verður birt eftir að  viðskiptaleyndarmál, sem kunna að koma þar fram, hafa verið felld brott. Ákvörðunin
er fáanleg:

- í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

- í tölvutæku formi í ,,CEN�-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 300M2025.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

EUR-OP,
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2925 Luxembourg
sími: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2061 � Airbus)

1. Framkvæmdastjórninni barst 15. september 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækið European Aeronautic Defense and Space Company EADS NV
(EADS), öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, full yfirráð yfir Airbus
Integrated Company (AIC) sem er nýstofnað fyrirtæki þar sem eignir Airbus og starfsemi EADS og
BAe Systems (BAES) eru sameinaðar.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- EADS: i) flugvélar til notkunar í atvinnuskyni og herflutningsvélar, ii) flugmál önnur en þau
sem tengjast Airbus (herflugvélar, þyrlur, flugvélar til innanlandsflugs, léttar flugvélar, sem og
breytingar og viðhald á flugvélum), iii) geimiðnaður, iv) flugskeyti og flugskeytakerfi,
v) fjarskipti og vi) varnarrafbúnaður,

- BAES: i) flugvélar til notkunar í atvinnuskyni, ii) herflutningsvélar, iii) varnarrafbúnaður,
iv) geimiðnaður og v) skipasmíðar,

- AIC: i) framleiðsla á stórum flugvélum til notkunar í atvinnuskyni og ii) herflutningsvélar og
hereldsneytisflugvélar (afleidd efni úr almennum flugvélum sem notuð eru í búnað til hernaðar).

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

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 verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 271, 22.9.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/
M.2061 � Airbus, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2137 � SLDE/NTL/MSCP/NOOS)

1. Framkvæmdastjórninni barst 14. september 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem bandarísku fyrirtækin NTL Inc. (NTL) og Morgan Stanley Dean Witter
Capital Partners IV, LLC (MSCP), öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar,
sameiginleg yfirráð yfir starfandi  fyrirtæki um sameiginlegt verkefni, Suez-Lyonnaise Télécom
(Noos), með kaupum á hlutabréfum. Í kjölfar kaupanna mun Noos verða undir sameiginlegri stjórn
NTL, MSCP og franska fyrirtækisins Suez-Lyonnaise des Eaux (SLDE).

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- SLDE: orka, vatn, sorphirðuþjónusta og fjarskipti,

- NTL: fjarskipti fyrir einkaaðila og viðskipti, Internet, fjarskiptaþjónusta um gervihnött,
áskriftarsjónvarp, sjónvarps- og útvarpsútsendingar og turnþjónusta,

- MSCP: fjárfestingarsjóðir,

- Noos: smásöludreifing á sjónvarpsefni fyrir áskriftarsjónvarp, Internetaðgangur og �þjónusta
(portal), talsímaþjónusta.

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

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 verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 271, 22.9.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/
M.2137 � SLDE/NTL/MSCP/NOOS, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2162 � Mopla/Deutsche Bank/Trevira)

1. Framkvæmdastjórninni barst 11. september 2000 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1), eins og henni var síðast breytt með reglugerð (EB)
nr. 1310/97( 2), þar sem fyrirtækið Mopla Beteiligungsgesellschaft mbH (Mopla), sem stjórnað er
af DBG Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (DBG) og Deutsche Bank Industrial Holdings
AG (DBIH, sem tilheyrir Deutsche Bank-samstæðunni Atos S.A., öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr.
3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, full yfirráð yfir fyrirtækinu Trevira GmbH með kaupum á hlutabréfum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Mopla: fyrirtæki sem komið er á fót vegna kaupanna á Trevira,

- DBG: hlutabréfafjárfestingarsjóður,

- DBIH: hlutabréfafjárfestingarsjóður,

- Trevira: þróun og framleiðsla á tilbúnum trefjum.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta atriði
varðar frestað um sinn. Með hliðsjón af tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar, um einfaldaða
málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna  samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr.
4064/89( 3), er rétt að benda á að til greina kemur að taka þetta mál til meðferðar samkvæmt
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í henni.

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 verða að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar
tilkynningar í Stjtíð. EB C 271, 22.9.2000. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. COMP/
M.2162 � Mopla/Deutsche Bank/Trevira, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B � Merger Task Force
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70
B-1000 Bruxelles/Brussel.

(1) Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13.

(2) Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt með Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

(3) Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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Skrá yfir útgefin skjöl framkvæmdastjórnarinnar( *)

Framkvæmdastjórnin hefur birt eftirfarandi skjöl:

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. janúar 1999 um málsmeðferð samkvæmt 81. gr. EB-sáttmálans
og 53. gr. EES-samningsins (Mál IV.F.1/36.718 CECED) (sjá Stjtíð. EB L 187, 26.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. júní 1999 um ítalska ríkisaðstoð við fyrirtækið Seleco SpA
(sjá Stjtíð. EB L 227, 7.9.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. júlí 1999 um aðstoð franskra stjórnvalda við Crédit Agricole-
samstæðuna í tengslum við móttöku og vörslu á innlögnum   lögbókenda sveitarfélaga (sjá Stjtíð. EB L
193, 29.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. september 1999 um aðstoð franskra stjórnvalda við fyrirtækið
Stardust Marine (sjá Stjtíð. EB L 206, 15.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. nóvember 1999 um aðstoð franskra stjórnvalda við fyrirtækið
Gooding Consumer Electronics Ltd í tengslum við kaup á verksmiðjunni Grundig í Creutzwald (sjá Stjtíð.
EB L 165, 6.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 16. nóvember 1999 um aðstoð sem Frakkland áformar að veita
fyrirtækinu Cofidur svo það geti tekið yfir verksmiðjuna Gooding (áður Grundig) í Creutzwald (sjá
Stjtíð. EB L 165, 6.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 22. desember 1999 um ríkisaðstoð sem ítölsk stjórnvöld ætla að
veita fyrirtækinu Fiat Auto SpA vegna Mirafiori Meccanica versksmiðjunnar í Torino (sjá Stjtíð. EB L
207, 17.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. janúar 2000 um aðstoð þýskra stjórnvalda við fyrirtækið
Linde AG (sjá Stjtíð. EB L 211, 22.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. mars 2000 um ríkisaðstoð þýskra stjórnvalda við fyrirtækið
Elpro AG og fyrirtækja sem taka við starfsemi þess (sjá Stjtíð. EB L 229, 9.9.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. mars 2000 um aðstoðaráætlun sem Belgía hratt í framkvæmd
samkvæmt 29. gr. b í  lögum frá 30. desember 1970 um þenslu í atvinnulífi, eins og þeim var breytt með
úrskurði frá 25. júní 1992 (sjá Stjtíð. EB L 191, 27.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 3. maí 2000 um niðurfellingu á ákvörðun  94/3/EB um skrá yfir
úrgang samkvæmt a-lið 1. mgr. tilskipunar ráðsins 75/442/EBE og ákvörðunar ráðsins 94/904/EB um skrá
yfir hættulegan úrgang samkvæmt 4. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 91/689/EBE um hættulegan úrgang (sjá
Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. maí 2000 um málsmeðferð samkvæmt 81. gr. EB-sáttmálans
(Mál IV/32.150 � Evrópusamband sjónvarpsstöðva)(sjá Stjtíð. EB L 151, 24.6.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. maí 2000 um breytingu á ákvörðun  97/404/EB frá 10. júní
1997 um vísindalega framkvæmdanefnd og ákvörðun 97/579/EB frá 23. júlí 1997 um vísindanefndir á
sviði neytendaheilbrigðis og matvælaöryggis (sjá Stjtíð. EB L 179, 18.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 13. júní 2000  um aðferð til að staðfesta samræmi byggingarvara
samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE að því er varðar tilbúnar forspenntar
byrðingsplötur úr viði og samsettar léttar stoðplötur   (sjá Stjtíð. EB L 180, 19.7.2000).

(*) Íslenska þýðingin á titlunum er til bráðabirgða.
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Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/42/EB frá 22. júní 2000 um breytingu á viðaukum við tilskipanir
ráðsins 86/362/EBE, 86/363/EBE og 90/642/EBE  um hámarksmagn varnarefnaleifa í og á kornvörum,
matvælum úr dýraríkinu og tilteknum vörum úr jurtaríkinu, meðal annars ávöxtum og matjurtum (sjá
Stjtíð. EB L 158, 30.6.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 30. júní 2000 um drög að hollenskri reglugerð um heiti og merkingu
á límonaði og áfengislausum drykkjum (sjá Stjtíð. EB L 176, 15.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. júlí 2000 um greiningaraðferðir, sýnatökuaðferðir og viðmið
við mat á niðurstöðum prófana í rannsóknarstofu vegna staðfestingar og mismunandi greiningar á blöðruveiki
í svínum (sjá Stjtíð. EB L 167, 7.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. júlí 2000 um breytingu á ákvörðun  2000/284/EB um skrá yfir
viðurkenndar sæðingarstöðvar vegna innflutnings frá þriðju löndum á sæði úr hrossum (sjá Stjtíð. EB L
179, 18.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. júlí 2000 um breytingu á ákvörðun  97/365/EB um
bráðabirgðaskrá yfir fyrirtæki í þriðju löndum sem aðildarríkin heimila innflutning frá á vörum úr nauta-
, svína-, hrossa-, kinda- og geitakjöti (sjá Stjtíð. EB L 170, 11.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. júlí 2000 um breytingu á ákvörðun  1999/710/EB um gerð
bráðabirgðaskrár yfir fyrirtæki í þriðju löndum sem aðildarríkin heimila innflutning frá á hökkuðu kjöti og
unnum kjötvörum (sjá Stjtíð. EB L 170, 11.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. júlí 2000 um breytingu á ákvörðun  1999/766/EB um tilteknar
verndarráðstafanir vegna smitandi blóðleysis í laxi í Noregi (sjá Stjtíð. EB L 170, 11.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. júlí 2000 um breytingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
94/650/EBE um skipulagningu á tímabundinni tilraun til að markaðssetja fræ í lausri vigt til neytenda (sjá
Stjtíð. EB L 176, 15.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. júlí 2000 um aðra breytingu á ákvörðun  1999/466/EB og
1999/467/EB um að gengið sé úr skugga um að nautgripahjarðir í  tilteknum aðildarríkjum eða svæðum
aðildarríkja séu lausar við öldusótt og berkla   (sjá Stjtíð. EB L 176, 15.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 12. júlí 2000 um heilbrigðisvottorð vegna innflutnings á býflugum/
býflugnabúum, drottningum og þernum þeirra frá þriðju löndum (sjá Stjtíð. EB L 183, 22.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 14. júlí 2000 um viðurkenningu á ,,RINAVE � Registro
Internacional Naval, SA� í samræmi við tilskipun ráðsins 94/57/EB (sjá Stjtíð. EB L 193, 29.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. júlí 2000 um evrópska skrá yfir losun mengandi efna (EPER)
samkvæmt 15. gr. tilskipunar ráðsins 96/61/EB um samþættar mengunarvarnir og eftirlit með mengun
(IPPC) (sjá Stjtíð. EB L 192, 28.7.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 2000 um breytingu á ákvörðun  1999/217/EB um skrá
yfir bragðefni sem eru notuð í matvæli (sjá Stjtíð. EB L 197, 3.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 2000 um breytingu á ákvörðun 2000/350/EB um
faraldursfræðilegt eftirlit með slímhúðarbólgu í kindum (bluetongue) í Grikklandi og tilteknar ráðstafanir
til að koma í veg fyrir útbreiðslu veikinnar (Stjtíð. EB L 195, 1.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 2000 um breytingu á  ákvörðun 97/467/EB um gerð
bráðabirgðaskrár yfir fyrirtæki í þriðju löndum sem aðildarríkin heimila innflutning frá á kanínukjöti og
ræktaðri villibráð (sjá Stjtíð. EB L 200, 8.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. júlí 2000 um breytingu á ákvörðun 97/778/EB og um uppfærslu
á listanum yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar fyrir dýraheilbrigðiseftirlit (sjá
Stjtíð. EB L 200, 8.8.2000).
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Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júlí 2000 um breytingu á ákvörðun 97/778/EB og um uppfærslu
á listanum yfir skoðunarstöðvar á landamærum sem eru viðurkenndar fyrir dýraheilbrigðiseftirlit (sjá
Stjtíð. EB L 200, 8.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júlí 2000 um breytingu á ákvörðun 93/42/EBE um
viðbótarábyrgðir að því er varðar smitandi
kverka- og barkabólgu í nautgripum sem senda á til tiltekinna hluta yfirráðasvæðis bandalagsins sem eru
lausir við veikina og um niðurfellingu á tilskipun 95/109/EB og 95/580/EB (sjá Stjtíð. EB L 200, 8.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júlí 2000 um bráðabirgðaráðstafanir að því er varðar
berklaprófun á nautgripum innan ramma tilskipunar ráðsins 64/432/EBE (sjá Stjtíð. EB L 201, 9.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júlí 2000 um breytingu á IV. viðauka við tilskipun ráðsins
90/539/EBE  um skilyrði á sviði heilbrigðis dýra sem hafa áhrif á viðskipti innan bandalagsins og innflutning
á alifuglum og útungunareggjum frá þriðju löndum og um breytingu á ákvörðun 96/482/EB um skilyrði á
sviði heilbrigðis dýra og heilbrigðisvottorð vegna innflutnings frá þriðju löndum á alifuglum og
útungunareggjum, að undanskildum strútsfugli og eggjum hans, ásamt dýraheilbrigðisaðgerðum í kjölfar
slíks innflutnings (sjá Stjtíð. EB L 201, 9.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júlí 2000 um drög að landslögum sem konungsríkið Belgía
tilkynnti um varðandi takmarkanir á markaðssetningu og notkun lífrænna tinefnasambanda (sjá Stjtíð. EB
L 205, 12.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. júlí 2000 um viðbótarfjárlög frá bandalaginu til þess að
uppræta fuglainflúensu á Ítalíu árið 1999 (sjá Stjtíð. EB L 205, 12.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. júlí 2000 um viðbótarfjárlög frá bandalaginu til þess að
uppræta svínapest í Þýskalandi árið 1997 (sjá Stjtíð. EB L  205, 12.8.2000).

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/51/EB of 26. júlí 2000 um breytingu á  tilskipun 95/31/EB um
sérstök hreinleikaskilyrði fyrir sætuefni til notkunar
í matvælum (sjá Stjtíð. EB L 198, 4.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. júlí 2000 um málsmeðferð samkvæmt 3. mgr. 86. gr. EB-
sáttmálans (sjá Stjtíð. EB L 208, 18.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 31. júlí 2000 um tilteknar verndarráðstafanir vegna gin- og
klaufaveiki í Grikklandi (sjá Stjtíð. EB L 195, 1.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. ágúst 2000 um breytingu á heilbrigðisvottun fyrir fiskafurðir
frá eða sem upprunnar eru í Úganda (sjá Stjtíð. EB L 199, 5.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. ágúst 2000 um fjárframlag bandalagsins vegna neyðarráðstafana
til að hafa eftirlit með gin- og klaufaveiki í tilteknum hlutum Suðaustur-Evrópu (sjá Stjtíð. EB L 199,
5.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. ágúst 2000 um breytingu á ákvörðun 98/404/EB um
verndarráðstafanir að því er varðar innflutning á hestum frá Tyrklandi (sjá Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. ágúst 2000 um breytingu á ákvörðun  92/160/EBE að því er
varðar innflutning á hestum frá Brasilíu (sjá Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. september 2000 um breytingu á ákvörðun  2000/486/EB um
tilteknar verndarráðstafanir vegna gin- og klaufaveiki í Grikklandi  (sjá Stjtíð. EB L 229, 9.9.2000).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. september 2000 um þriðju framlengingu á gildistíma ákvörðunar
1999/815/EB um ráðstafanir til þess að banna markaðssetningu leikfanga og barnavara sem börnum undir
þriggja ára aldri er ætlað að stinga upp í sig og eru gerð úr mjúku fjölvinýlklóríði (PVC) sem inniheldur
tiltekin ftalöt (sjá Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000).
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Tilvísun (1) Titill Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils (2)

Reglur um upplýsingaskipti � tæknilegar reglugerðir

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur um tilhögun
upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða og reglna um þjónustuskrifstofur
upplýsingasamfélagsins (Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37 og Stjtíð. EB L 217, 5.8.1998, bls. 18).

Tilkynningar um drög að innlendum tæknilegum reglugerðum sem hafa borist  framkvæmdastjórninni

2000-0396-UK

2000-0406-E

2000-0445-D

2000-0446-D

2000-0447-D

2000-0448-D

2000-0449-D

2000-0450-D

2000-0451-D

2000-0452-L

2000-0453-D

2000-0454-NL

2000-0455-F

2000-0456-F

2000-0457-NL

Reglugerðir um mismunun fatlaðra (vörur, þjónusta,
aðstaða og byggingar) 2000

Konunglegur úrskurður um ýmsa þætti varðandi flutninga
á hættulegum vörum með járnbrautum

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB LA/Ö/NÖ 11 fyrir
endurvarpa í PAMR- og gagnaflutninganetum

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB LA/Ö/NÖ 100 fyrir
radíóbúnað í almennu og lokuðu landfarstöðvaþjónustunni
á tíðnisviðinu 30 til 1 000 MHz (lokuð farstöðva-
þjónusta, PAMR-,  gagna- og stuttbylgjufjarskipti)

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB SE/NOE 034 fyrir
skipajarðstöðvar fyrir gagnaflutninga með litlum
bitahraða

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB LF/Ö 51 fyrir radíóskilfleti
fyrir jarðstöðvar í TFTS-radíónetinu

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB LA/NÖ 124 fyrir
fjarvirknifjarskiptabúnað til viðskipta- og iðnaðarnota í
lokuðu landfarstöðvaþjónustunni (nömL)

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB LA/OE 80-3 fyrir
radíóbúnað sem tilheyrir almennu landfarstöðvaþjónust-
unni fyrir þráðlausa, hliðræna síma sem starfræktir eru á
tíðnisviðinu 885 til 932 MHz

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB LA/OE 80-4 fyrir
radíóbúnað sem tilheyrir almennu landfarstöðvaþjónust-
unni fyrir þráðlausa síma með innrauðu tengisniði

Breytt lagafrumvarp, samþykkt af fulltrúadeildinni þann
12. júlí 2000, um rafræn viðskipti, til breytingar á
einkamálarétti, nýjum lögum um málsmeðferð samkvæmt
einkamálarétti, verslunarlögum og refsirétti og um
lögleiðingu á tilskipun 1999/93/EB um rammaáætlun
bandalagsins fyrir rafrænar undirskriftir, tilskipuninni sem
fjallar um tilteknar lagalegar hliðar í tengslum við
þjónustu upplýsingasamfélagsins og tilteknum ákvæðum í
tilskipun 97/7/EB um neytendavernd að því er varðar
fjarsölusamninga

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB LA/OE 80-2 fyrir
radíóbúnað sem tilheyrir almennu landfarstöðvaþjónu-
stunni fyrir þráðlausa stafræna síma sem starfræktir eru á
tíðnisviðinu 864,1 til 868,1 MHz

Kafli 5.6 í lögum um netkerfi

Drög að úrskurði um söfnun, endurnýtingu og förgun
notaðra hjólbarða

Drög að fyrirmælum um notkun D-vítamíns í mjólk og
daglegum mjólkurvörum (jógúrt, sýrð mjólk og nýir ostar)

Breyting á ákvörðun um fiskveiðar, fiskveiðisvæði,
hafsvæði og strandsjó

6.11.2000

25.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

26.10.2000

27.10.2000

27.10.2000

27.10.2000

27.10.2000

2000/EES/42/34
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Tilvísun (1) Titill Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils (2)

Drög að fyrirmælum um reglur varðandi auðkenningu og
skráningu á árásagjörnum dýrum (úrskurður um
auðkenningu og skráningu á árásargjörnum dýrum)

Fyrirmæli um breytingu á fyrirmælum um reglur um
hollustuhætti í alifuglaiðnaðinum 1999 (1999-1)

Lög um eftirlit með hættulegum hundum

Tæknilegir viðbótarsamningsskilmálar og leiðbeiningar í
tengslum við tæringarvarnir fyrir stálbyggingar (ZTV-
KOR-Stahlbauten), útgáfa 2000 og tæknilegir
afhendingarskilmálar og prófun á  tæringarvarnarefnum
fyrir byggingar úr stáli  (TL/TP-KOR-Stahlbauten),
útgáfa 2000

Lagafrumvarp um breytingu á lögum um  dýraheilbrigði
og  -velferð (dýraheilbrigðissamstæðan)

Reglugerðir um ökutæki á vegum (leyfileg þyngd)
(breyting) 2000

1. viðauki við byggingareglugerðir fyrir lítil hús 1998

2. viðauki við byggingareglugerðir 1995

Drög að konunglegum úrskurði frá 3. mars 1992 um
viðskipti með næringarefni og matvæli sem hafa að
geyma íbætt næringarefni

Úrskurður um beitingu 22. gr. laga um mengun
yfirborðsvatns (úrskurður um mengunarmagn innbyrts
vatns)

Reglugerð um prófunaraðferðir fyrir drifhæga úðun í
úrskurði um ræktun undir berum himni og kvikfjárrækt

Drög að úrskurði um öryggi matvæla í ísskápum í
heimahúsum

Lagafrumvarp um rammaskilyrði fyrir rafrænar
undirskriftir og um breytingu á öðrum ákvæðum

Breyting á fyrirmælum verslunarráðsins fyrir
jarðræktarvörur (HPA) um kartöfluæxlaveiki

Fyrirmæli um breytingu á ákvæðum um tengingu í
reglugerð um byggingarúrskurð

Almennar gæðakröfur og vinnulýsingar fyrir vegagerð
,,Mannvirki til að vernda grunnvatn�

Hönnunarstaðlar ,,Mannvirki til að vernda grunnvatn�

Drög að byggingarreglugerð

Lagafrumvarp um breytingu á vörulögum í tengslum við
upptöku laga um hættuleg verkfæri og lögum um gufu

Reglugerðir um gæludýr (Norður-Írland) 2000

Lög um breytingu á byggingarreglum Vínarborgar
(tæknilegar breytingar)

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB ÖR-001 fyrir
landratsjárstöðvar sem tilheyra ratsjárþjónustunni

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB LA-NOE 201 fyrir
radíóbúnað til greiningar

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB OR-NN 002 fyrir
lágaflsradíó til að greina hreyfingar

2000-0458-NL

2000-0459-NL

2000-0460-D

2000-0461-D

2000-0462-NL

2000-0463-UK

2000-0464-DK

2000-0465-DK

2000-0466-B

2000-0467-NL

2000-0468-NL

2000-0469-F

2000-0470-D

2000-0471-NL

2000-0472-NL

2000-0473-FIN

2000-0474-FIN

2000-0475-UK

2000-0476-NL

2000-0477-UK

2000-0478-A

2000-0479-D

2000-0480-D

2000-0481-D

3.11.2000

3.11.2000

30.10.2000

10.11.2000

3.11.2000

3.11.2000

3.11.2000

3.11.2000

3.11.2000

6.11.2000

6.11.2000

3.11.2000

6.11.2000

8.11.2000

9.11.2000

6.11.2000

6.11.2000

8.11.2000

10.11.2000

8.11.2000

8.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

10.11.2000
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Tilvísun (1) Titill Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils (2)

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB OR-NN 003 fyrir
radíóbúnað til að greina hreyfingar

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB OR-NN 005
vindprófílratsjár

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB FE-OE 001 fyrir punkt í
punkt stafrænan  radíóendurvarpsbúnað í
fastasambandinu sem er starfræktur í sviðinu 13 GHz

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB FE-OE 002 fyrir punkt í
punkt stafrænan  radíóendurvarpsbúnað í
fastasambandinu sem er starfræktur í sviðinu 4 GHz

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB FE-OE 004 fyrir punkt í
punkt stafrænan  radíóendurvarpsbúnað í
fastasambandinu sem er starfræktur í sviðinu 23 GHz

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB FE-OE 005 fyrir punkt í
punkt stafrænan  radíóendurvarpsbúnað í
fastasambandinu sem er starfræktur í sviðinu 26 GHz

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB FE-OE 006 fyrir punkt í
punkt stafrænan  radíóendurvarpsbúnað í
fastasambandinu sem er starfræktur í sviðinu 38 GHz,
samkvæmt 2. mgr. 3. hluta laga sambandsríkisins um
radíóbúnað og fjarskiptaendabúnað (FTEG)

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB FE-OE 007 fyrir punkt í
punkt stafrænan  radíóendurvarpsbúnað í
fastasambandinu sem er starfræktur í sviðinu 28 GHz

Drög að úrskurði um breytingu á úrskurði um notkun
dýraáburðar 1998 og úrskurður um gæði og notkun
annars lífræns áburðar

Fyrirmæli um lífræn matvæli o.s.frv.

Tæknilegir viðbótarsamningsskilmálar � vatnsvirkjun til
varnar uppgreftri (ZTV-W) jarðvegsbætur (byggingarsvið
209)

Reglur um uppsögn samnings um gagnkvæma aðstoð á
sviði rafmagnsframleiðslu og eignarhlut rekstaraðila
almenna dreifikerfisins (bráðabirgðalög fyrir
rafmagnsframleiðslugeirann)

Drög að forskriftum um ábyrgð framleiðenda
(umbúðaúrgangur (markmið)(breyting)(England og
Wales) 2000

Lagafrumvarp um markaðssetningu, byggingu og rekstur
á slökkvibúnaði (Lög Steiermarks um slökkvibúnað -
FAnlG) ásamt breytingu á byggingar- og gaslögum

Reglugerðir um ábyrgð framleiðanda (markmið í
tengslum við umbúðaúrgang)(Skotland) 2000

Ákvæði um breytingu á úrskurði siglingamálastjórna-
rinnar (SJÖFS 1985:24) um brunavarnir í skipum sem
falla undir alþjóðasamninginn um öryggi mannslífa á
hafinu

Ákvæði vinnueftirlitsins um skoðun á lyftubúnaði og
öðrum tæknilegum búnaði

B-tilkynningar frá siglingamálastjórninni, regla 9.1.2,
kafli II-3 Vistarverur

Tæknilegar reglugerðir um smíði og búnað skipa o.s.frv.
E-tilkynningar frá siglingamálastjórninni

2000-0482-D

2000-0483-D

2000-0484-D

2000-0485-D

2000-0486-D

2000-0487-D

2000-0488-D

2000-0489-D

2000-0490-NL

2000-0491-DK

2000-0492-D

2000-0493-NL

2000-0494-UK

2000-0495-A

2000-0496-UK

2000-0497-S

2000-0499-S

2000-0500-DK

2000-0501-DK

10.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

10.11.2000

22.11.2000

13.11.2000

13.11.2000

24.11.2000

17.11.2000

17.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

20.11.2000

22.11.2000

22.11.2000
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Tilvísun (1) Titill Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils (2)

Innfelling 18. gr. (stigar) í úrskurð  félagsmála- og
heilbrigðisráðuneytisins nr. 156/1998 um notkun
vinnupalla og búnaðar til varnar gegn falli í
byggingarvinnu

Fyrirmæli fylkisstjórnar Salzburgar ... um nauðsynlegt
starfsfólk og búnað til að takast á við verkefni í
tengslum við almenna hjálpar- og björgunarstarfsemi
(fyrirmæli Salzburgar um björgunarstarfsemi (SRV)

Drög að sambandsríkislögum í tengslum við samþykkt á
sambandsíkislögum um gæðastimplun og eftirlit með
hlutum úr dýrmætum málmi (lög um gæðastimplun
2000) og um breytingu á lögum um gildistöku laganna
um stjórnsýslumeðferð frá 1991

Reglugerðir um aðgengi í tengslum við járnbrautarvagna
(breyting)

Tæknilegir textar vegna breytinga nr. 1 á bresku
lyfjaskránni 2000

Önnur fyrirmæli um breytingu á fyrirmælum varðandi
hæfnispróf og mat á kynbótagildi  hrossa

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB SE-NÖ 001 fyrir leitar- og
björgunarneyðarsenda sem eru starfræktir á
tíðnisviðunum 121.5 MHz eða 121.5 MHz og 243 MHz
í tengslum við markvissa nálgun

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB SE 004 fyrir VHF-
talsímakerfi fyrir  farstöðvarþjónustuna á sjó fyrir
,,almennt samband� með aukabúnaði fyrir stafræn valvís
uppköll (DSC) í D-flokki

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB SE-NÖ 003 UHF-
talsímakerfi fyrir fjarskipti í skipum

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB SE 002 fyrir VHF-
talsímakerfi til notkunar í fjarskiptum á skipgengum
vatnaleiðum

Lýsing á skilfleti Reg TP SSB  SE 005 fyrir handbær
VHF-talsímakerfi fyrir farstöðvarþjónustuna á sjó og á
skipgengum vatnaleiðum (ekki fyrir GMDSS)

2000-0502-FIN

2000-0503-A

2000-0504-A

2000-0505-UK

2000-0506-UK

2000-0509-D

2000-510-D

2000-511-D

2000-512-D

2000-513-D

2000-514-D

23.11.2000

23.11.2000

23.11.2000

27.11.2000

27.11.2000

27.11.2000

27.11.2000

27.11.2000

27.11.2000

27.11.2000

27.11.2000

(1) Ár � skráningarnúmer � upprunaaðildarríki.

(2) Á þessu tímabili er ekki heimilt að samþykkja drög.

(3) Ekkert stöðvunartímabil vegna þess að framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ástæður fyrir aðkallandi samþykki sem
tilkynningarríkið bar fyrir sig.

(4) Ekkert stöðvunartímabil þar sem ráðstöfunin varðar tækniforskriftir eða aðrar kröfur í tengslum við skatta- eða fjármálaráðstafanir
samkvæmt þriðja undirlið annarrar málsgreinar 11. mgr. 1. gr. tilskipunar 98/34/EB.

(5) Upplýsingameðferð lokið.

Framkvæmdastjórnin vekur athygli á dómi frá 30. apríl 1996 í málinu ,,CIA Security�  (C-194/94 �
Dómasafn I, bls. 2201) þar sem dómstóllinn úrskurðaði að túlka bæri 8. og 9. gr. tilskipunar 98/34/EB
(áður 83/189/EBE) á þann hátt að einstaklingar geti skírskotað til þeirra fyrir innlendum dómstóli og að
dómstólnum bæri skylda til að að neita að beita innlendri tæknilegri reglugerð sem ekki hefði verið
tilkynnt samkvæmt tilskipuninni.

Þessi dómur staðfestir orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 1. október 1986  (Stjtíð. EB C 245,
1.10.1986, bls. 4).

Því leiðir brot á tilkynningarskyldunni til þess að viðkomandi tæknilegar reglugerðir gilda ekki og því er
ekki hægt að framfylgja þeim gagnvart einstaklingum.

Nánari upplýsingar um tilkynningarnar fást hjá stjórnsýsludeildum ríkjanna sem eru taldar upp hér að
aftan.
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SKRÁ YFIR STJÓRNSÝSLUDEILDIR SEM ANNAST UMSÝSLU
VEGNA TILSKIPUNAR 98/34/EB

BELGÍA

Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor
Normalisatie
Avenue de la Brabançonne/Brabançonnelaan 29
B-1040 Brussels

Me Hombert
Sími: (32-2) 738 01 10
Bréfasími: (32-2) 733 42 64
X400:O=GW;P=CEC;A=RTT;C=BE;DDA:RFC-
822=CIBELNOR(A)IBN.BE
Tölvupóstfang: cibelnor@ibn.be

Me Descamps
Sími: (32 2) 206 46 89
Bréfasími: (32 2) 206 57 45
Tölvupóstfang: normtech@pophost.eunet.be

DANMÖRK

Erhvervsfremme Styrelsen
Dahlerups Pakhus
Lagelinie Allé 17
DK-2100 København Ø

Hr. Keld Dybkjær
Sími: (45) 35 46 62 85
Bréfasími: (45) 35 46 62 03
X400:C=DK;A=DK400;P=EFS;S=DYBKJAER;G=KELD
Tölvupóstfang: kd@efs.dk

ÞÝSKALAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat V D 2
Villenomblerstraße 76
D-53123 Bonn

Herr Shirmer
Sími: (49 228) 615 43 98
Bréfasími: (49 228) 615 20 56
X400:C=DE;A=BUND400;P=BMWI;O=BONN1;S=SHIRMER
Tölvupóstfang: Shirmer@BMWI.Bund400.de

GRIKKLAND

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Michalacopoulou 80
GR-115 28 Athens
Sími: (30 1) 778 17 31
Bréfasími: (30 1) 779 88 90

ELOT
Acharnon 313
GR-11145 Athens

Melagrakis
Sími: (30 1) 212 03 00
Bréfasími: (30 1) 228 62 19
Tölvupóstfang: 83189@elot.gr

SPÁNN

Ministerio de Asuntos Exteriores
Secretaría de Estado de politica exterior y para la Unión
Europea
Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y
otras
Políticas Comunitarias
Subdirección general de asuntos industriales, energeticos,
transportes,
comunicaciones y medio ambiente
c/Padilla 46, Planta 2 a , Despacho 6276
E-28006 Madrid

Nieves García Pérez
Sími: (34-91) 379 83 32

María Ángeles Martínez Álvarez
Sími: (34-91) 379 84 64
Bréfasími: (34-91) 575 56 29/575 86 01/431 55 51
X400:C=ES;A=400NET;P=MAE;O=SEPEUE;S=D83-189

FRAKKLAND

Délégation interministérielle aux normes
SQUALPI
22, rue Monge
F-75005 Paris

Me Piau
Sími: (33 1) 43 19 51 43
Bréfasími: (33 1) 43 19 50 44
Tölvupóstfang: suzanne.piau@industrie.gouv.fr
X400:C=FR;A=ATLAS;O=TEDECO;S=IDMI-SQUAL

ÍRLAND

NSAI
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Mr. Owen Byrne
Sími: (353 1) 807 38 66
Bréfasími: (353 1) 807 38 38
X400:C=IE;A=EIRMAIL400;P=NRN;0=NSAI;S=BYRNEO
Tölvupóstfang: byrneo@nsai.ie
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ÍTALÍA

Ministero dell�Industria, del commercio e dell�artigianato
via Molise 2
I-00100 Roma

P. Cavanna
Sími: (39 06) 47 88 78 60
X400:C=IT;A=MASTER400;P=GDS;OU1=M.I.C.A-
ISPIND;
DDA:CLASSE=IPM;DDA:ID-
NODO=BF9RM001;S=PAOLO CAVANNA

E. Castiglioni
Sími: (39 06) 47 05 30 69/47 05 26 69
Bréfasími: (39 06) 47 88 77 48
Tölvupóstfang: Castiglioni@minindustria.it

LÚXEMBORG

SEE � Service de l�Énergie de l�État
34, avenue de la Porte-Neuve
BP 10 L-2010 Luxembourg

M.  J.P. Hoffmann
Sími: (352) 46 97 46 1
Bréfasími: (352) 22 25 24
Tölvupóstfang: jean-paul.hoffmann@eg.etat.lu

HOLLAND

Ministerie van Financiën � Belastingsdienst � Douane
Centrale Dienst voor In- en uitvoer (CDIU)
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

IJ. G. van der Heide
Sími: (31 50) 523 91 78
Bréfasími: (31 50) 523 92 19

H. Boekema
Sími: (31 50) 523 92 75
Tölvupóstfang:
X400:C=NL;A=400NET;P=CDIU;OU1=CDIU;S=NOTIF

AUSTURRÍKI

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abt. II/1
Stubenring 1
A-1011 Wien

Frau Haslinger-Fenzl
Sími: (43 1) 711 00 55 22/711 00 54 53
Bréfasími: (43 1) 715 96 51
X400:S=HASLINGER;G=MARIA;O=BMWA;P=BMWA;
A=GV;C=AT
Tölvupóstfang: maria.haslinger@bmwa.gv.at
X400:C=AT;A=GV;P=BMWA;O=BMWA;OU=TBT;
S=POST

PORTÚGAL

Instituto português da Qualidade
Rua C à Avenida dos Três vales
P-2825 Monte da Caparica

Cândida Pires
Sími: (351 1) 294 81 00
Bréfasími: (351 1) 294 81 32
X400:C=PT;A=MAILPAC;P=GTW-
MS;O=IPQ;OU1=IPQM;S=DIR83189

FINNLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö
Ministry of Trade and Industry
Aleksanterinkatu 4
PL 230
FIN-00171 Helsinki

Petri Kuurma
Sími: (358 9) 160 36 27
Bréfasími: (358 9) 160 40 22
Tölvupóstfang: petri.kuurma@ktm.vn.fi
Vefsetur: http://www.vn.fi/ktm/index.html
X400:C=FI;A=MAILNET;P=VN;O=KTM;S=TEKNISET;
G=MAARAYKSET

SVÍÞJÓÐ

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
S-11386 Stockholm

Kerstin Carlsson
Sími: (46) 86 90 48 00
Bréfasími: (46) 86 90 48 40
Tölvupóstfang: kerstin.carlsson@kommers.se
X400:C=SE;A=400NET;O=KOMKOLL;S=NAT NOT
POINT
Vefsetur: http://www.kommers.se
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BRESKA KONUNGSRÍKIÐ

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
Bay 327
151 Buckingham Palace Road
London SW 1 W 9SS
United Kingdom

Mrs. Brenda O�Grady
Sími: (44) 17 12 15 14 88
Bréfasími: (44) 17 12 15 15 29
X400:S=TI, G=83189, O=DTI, OU1=TIDV, P=HMG DTI,
A=Gold 400,
C=GB
Tölvupóstfang: uk98-34@gtnet.gov.uk
Vefsetur: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA � ESA

Etirlitsstofnun EFTA  (DRAFTTECHREGESA)
X400:O=gw;P=iihe;A=rtt;C=be;DDA:RFC-
822=Solveig.Georgsdottir
@surv.efta.be
C=BE;A=BT;P=EFTA;O=SURV;S=DRAFTTECHREGESA
Tölvupóstfang: Solveig.Georgsdottir@surv.efta.be
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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna(1)

Embættistaka nýs dómara við dómstólinn

Hinn 14. júlí 2000 sór Ninon Colneric embættiseið fyrir dómstólnum, en hún var tilnefnd dómari við
dómstól Evrópubandalaganna af fulltrúum ríkisstjórna aðildarríkja Evrópubandalaganna 22. júní 2000(2).
.
Ákvarðanir samþykktar af dómstólnum á aðalfundi 11. júlí 2000

Dómstóll Evrópubandalaganna samþykkti eftirfarandi á fundi þann 11. júlí 2000:

Skipan dómarans Colneric

Dómarinn Colneric er skipaður til setu í annarri og sjöttu deild.

Skipan sjöttu deildar

1. Skipan sjöttu deildar frá 15. júlí 2000 til 6. október 2000 verður sem hér segir:

Sjötta deild

Moitinho de Almeida, deildarforseti,

Schintgen, Gulmann, Puissochet, Skouris, Macken og Colneric, dómarar.

2. Auk þess, að því er varðar tímabilið frá 15. júlí 2000 til 6. október 2000, hefur listanum, sem lagður
er til grundvallar fyrir skipan sjöttu deildar, eins og kveðið er á um í 4. lið ákvörðunar dómstólsins
frá 6. október 1999(3), verið breytt sem hér segir:

Sjötta deild

(Moitinho de Almeida, forseti),

Gulmann, Puissochet, Macken, Schintgen, Skouris og Colneric, dómarar.

(1) Sjá Stjtíð. EB C 233, 12.8.2000.

(2) Sjá Stjtíð. EB L 164, 5.7.2000, bls. 16.

(3) Sjá Stjtíð. EB C 333, 20.11.1999, bls. 1.

DÓMSTÒLLINN

2000/EES/42/35
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Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 11. maí 2000 í máli C-56/99 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal
Administratif de Paris): Gascogne Limousin Viandes SA gegn Office national interprofessionnel des
viandes de l�élevage et de l�aviculture (Ofival)(nauta- og kálfakjöt � bætur fyrir að setja kálfa snemma á
markað � bætur sem miðast við meðalfallþunga kálfa sem slátrað er í hverju aðildarríki á árinu 1995 �
lögmæti samkvæmt 3. mgr. 40. gr. EB-sáttmálans (nú, eftir breytingu 2. mgr. 34. gr.).

Dómur dómstólsins (fyrsta deild) frá 16. maí 2000 í máli C-274/97: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn Coal Products Ltd (gerðardómsákvæði - vaxtalækkun).

Dómur dómstólsins frá 16. maí 2000 í máli C-78/98 (beiðni um forúrskurð frá House of Lords): Shirley
Preston o.fl. gegn Wolverhampton Healthcare NHS Trust o.fl. og Dorothy Fletcher o.fl. gegn Midland
Bank plc (félagsmálastefna � menn og konur � sömu laun � aðild að lífeyrissjóði starfsmanna � launþegar
í hlutastarfi � útilokun � innlendar málsmeðferðarreglur � meginreglan um skilvirkni � meginreglan um
jafngildi).

Dómur dómstólsins frá 16. maí 2000 í máli C-83/98 P: Lýðveldið Frakkland gegn Ladbroke Racing Ltd og
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (áfrýjun � samkeppni � ríkisaðstoð).

Dómur dómstólsins frá 16. maí 2000 í máli C-87/99 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal Administratif,
Lúxemborg): Patrick Zurstrassen gegn Administration des Contributions Directes (48. gr. EB-sáttmálans
(nú, eftir breytingu 39. gr.) � jöfn meðferð � tekjuskattur � hjón með aðskilda búsetu � sameiginleg
skattlagning hjóna).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 18. maí 2000 í máli C-107/97 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal de
Grande Instance, Grasse): Sakamál á hendur Max Rombi og Arkopharma SA, ábyrgur aðili samkvæmt
einkamálarétti (fæðubótaefni � tilskipun 89/389/EBE � lögleiðing � skilyrði - fyrri lögum haldið � aukefni
� L-Karnitín).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 18. maí 2000 í máli C-242/97: Konungsríkið Belgía gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (Þróunar- og ábyrgðarsjóður evrópsks landbúnaðar (EAGGF) �
reikningsuppgjör � 1993 � korn, nauta- og kálfakjöt).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 18. maí 2000 í máli C-206/98: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn konungsríkinu Belgíu (vanræksla aðildarríkis á að standa við skuldbindingar
sínar � tilskipun 92/49/EBE � frumtryggingar aðrar en líftryggingar).

Dómur dómstólsins (önnur deild) frá 18. maí 2000 í máli C-230/98 (beiðni um forúrskurð frá Tribunale
Civile e Penale di Treviso): Amministrazione delle Finanze dello Stato gegn Schiavon Silvano (sameiginleg
stefna í viðskiptum � reglugerð nr. 545/92 og reglugerð nr. 859/92 � innflutningur til bandalagsins á
ungkálfakjöti sem upprunnið er í Makedóníu, fyrrum lýðveldi Júgóslavíu � stofnun sem hefur heimild til
að gefa út upprunavottorð).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 18. maí 2000 í máli C-301/98 (beiðni um forúrskurð frá College van
Beroep voor het Bedrijfsleven): KVS International BV gegn Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij (landbúnaður � dýraheilbrigði í viðskiptum innan bandalagsins með dýr og innflutningur á djúpfrystu
sæði húsdýra af nautagripakyni � vottun á nautgripasæði sem ætlað er til útflutnings til aðildarríkis �
tilskipanir 88/407/EBE og 93/60/EBE � sæði úr nauti frá svæði sem ekki var laust við öldusótt).

Dómur dómstólsins (fjórða deild) frá 18. maí 2000 í máli C-45/99: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna
gegn lýðveldinu Frakklandi (vanræksla á að standa við  skuldbindingar � vanræksla á að lögleiða tilskipun
94/33/EB).

Dómur dómstólsins frá 23. maí 2000 í máli C-104/98 (beiðni um forúrskurð frá Oberster Gerichtshof):
Johann Buchner o.fl. gegn Sozialversicherungsanstalt der Bauern (tilskipun 79/7/EBE � jafnrétti kynjanna
að því er varðar almannatryggingar � snemmtekinn ellilífeyrir vegna óvinnufærni � mismunandi
eftirlaunaaldur eftir kyni).
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Dómur dómstólsins frá 23. maí 2000 í máli C-106/98 P: Comité d�entreprise de la Société française de
production o.fl. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (áfrýjun � einstaklingar og persónur að
lögum sem aðgerðin varðar beint og einstaklingsbundið -  ríkisaðstoð � ákvörðun þar sem því er lýst yfir
að aðstoð samrýmist ekki sameiginlega markaðinum � verslunarsamtök og vinnuráð).

Dómur dómstólsins frá 23. maí 2000 í máli C-196/98 (beiðni um forúrskurð frá Social Security Commis-
sioner): Regina Virginia Hepple o.fl. gegn Adjudication Officer, Adjudication Officer gegn Anna Stec o.fl.
(tilskipun 79/7/EBE � jafnrétti kynjanna að því er varðar almannatryggingar � bætur úr atvinnuslysa- og
atvinnusjúkdómatryggingasjóðum -  tenging við eftirlaunaaldur).

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 25. maí 2000 í máli C-384/97: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu Grikklandi (vanræksla aðildarríkis á að standa við skuldbindingar
sínar � vatnsmengun � skylda að samþykkja áætlanir til að draga úr mengun af völdum tiltekinna hættulegra
efna � vanræksla á að lögleiða tilskipun 76/464/EBE).

Dómur dómstólsins (önnur deild) frá 25. maí 2000 í máli C-273/98 (beiðni um forúrskurð frá
Bundesfinanzhof): Hans-Josef Schlebusch gegn Hauptzollamt Trier (aukagjöld á mjólk � upprunalegt og
sérstakt viðmiðunarmagn � uppsöfnun � endanleg úthlutun á sérstöku viðmiðunarmagni � skilyrði �
tímabundinn flutningur á hluta af upphaflegu viðmiðunarmagni áður en endanleg úthlutun fór fram á
sérstöku viðmiðunarmagni).

Dómur dómstólsins (fimmta deild) frá 25. maí 2000 í máli C-50/99 (beiðni um forúrskurð frá Tribunal de
Grande Instance, París): Jean-Marie Podesta gegn Caisse de Retraite par répartition des Ingénieurs
Cadres & Assimilés (CRICA) o.fl. (félagsmálastefna � jöfn laun fyrir karla og konur � einkarekinn,
þverfaglegur, viðbótar eftirlaunalífeyrissjóður sem grundvallast á skilgreindum framlögum og rekinn á
staðgreiðslugrundvelli � eftirlifendabætur þar sem aldursskilyrði eru mismunandi eftir kyni).

Dómur dómstólsins (önnur deild) frá 8. júní 2000 í máli C-98/98 (beiðni um forúrskurð frá High Court of
Justice (England & Wales), Queen�s Bench Division (Divisional Court)): Commissioners of Customs &
Excise gegn Midland Bank plc (virðisaukaskattur � fyrsta og sjötta tilskipun um virðisaukaskatt �
frádráttur á aðfangaskatti � skattskyldir einstaklingar sem reka bæði skattskylda starfsemi og starfsemi
sem er undanþegin skatti -  þörf á beinni og tafarlausi tengingu).

Dómur dómstólsins (fjórða deild) frá 11. maí 2000 í máli C-428/98 P: Deutsche Post AG gegn Interna-
tional Express Carriers Conference (IECC), framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna, La Poste, Hið
sameinaða konungsríki Stóra-Bretlands og Norður-Írlands  og The Post Office (áfrýjun � samkeppni �
misnotkun á yfirburðastöðu � póstþjónusta � endursendur póstur).

Mál C-142/00 P: Áfrýjað var þann 14. apríl 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna dómi
uppkveðnum þann 10. febrúar 2000 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (þriðju deild) í
sameinuðum málum T-32/98 og T-41/98 milli annars vegar ríkisstjórnar Hollensku Antilleyja og hinsvegar
framkvæmdastjórnar Evrópubandalaganna með stuðningi konungsríkisins Spánar.

Mál C-143/00: Beiðni um forúrskurð frá High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division,
samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 7. mars 2000 í málunum Boehringer Ingelheim AG og Boehringer
Ingelheim Pharma AG gegn Swingward Ltd, Boehringer Ingelheim AG og Boehringer Ingelheim Pharma
AG gegn Dowelhurst Ltd, Glaxo Group Ltd gegn Swingward Ltd, Boehringer Ingelheim AG og Boehringer
Ingelheim Pharma AG gegn Dowelhurst Ltd, Glaxo Group Ltd gegn Dowelhurst Ltd, Smithkline Beecham
plc, Beecham Group plc og SmithKline & French Laboratories Ltd, gegn Dowelhurst Ltd og Eli Lilly &
Company gegn Dowelhurst Ltd.

Mál C-145/00: Mál höfðað 17. apríl 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn konungsríkinu
Hollandi.

Mál C-175/00: Beiðni um forúrskurð frá Arbeidshof te Antwerpen, Hasselt Division  samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 4. maí 2000 í málinu M.-J. Verwayen-Boelen gegn Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening.
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Mál C-182/00: Beiðni um forúrskurð frá Landesgericht Wels samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 9.
maí  2000 í málaferlum sem höfðuð voru af Lutz Gesellschaft mbH, Dr Richard Seifert, Dr Andreas
Seifert, Dr Johann Georg Schelling, Walter Kaltenecker, Werner Kneidinger og Günther Gruber.

Mál C-186/00: Beiðni um forúrskurð frá Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 18. nóvember 1997 í málinu 1) Boston Scientific Ltd, 2) Boston Scientific
International B.V., 3) Scimed Life Systems Inc. gegn 1) Cordis Corporation, 2) Cordis (UK) Ltd.

Mál C-189/00: Beiðni um forúrskurð frá Sozialgericht Trier, Sambandslýðveldinu Þýskalandi, samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 17. maí 2000 í málinu Urszula Ruhr gegn Bundesanstalt für Arbeit.

Mál C-208/00: Beiðni um forúrskurð frá Bundesgerichtshof samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá
30. mars 2000 í málinu Überseering BV gegn NCC Nordic Construction Company Baumanagement
GmbH.

Mál C-210/00: Beiðni um forúrskurð frá Bundesfinanzhof samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 4.
apríl 2000 í málinu Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG gegn Hauptzollamt Hamburg-
Jonas.

Mál C-216/00: Mál höfðað 30. maí 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Grikklandi.

Mál C-218/00: Beiðni um forúrskurð frá Tribunale di Vicenza, fyrsta deild, samkvæmt fyrirmælum þess
dómstóls frá 25. maí 2000 í málinu CISAL di Battistello Venanzio & C. Sas gegn INAIL.

Mál C-220/00: Mál höfðað 31. maí 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Portúgal.

Mál C-222/00: Mál höfðað 5. júní 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn konungsríkinu
Belgíu.

Mál C-223/00: Beiðni um forúrskurð frá Supremo Tribunal Administrativo, 1a Secção,  1a Subsecção
samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 10. maí 2000 í málinu Director-Geral do Departamento para os
Assuntos do Fundo Social Europeu gegn Partex-Companhia Portuguesa de Serviços SA.

Mál C-225/00: Beiðni um forúrskurð frá fjórðu deild ríkisráðsins (Consiglio di Stato)  samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 7. mars 2000 í málinu Cavalleri Ottavio SpA, sem kemur fram fyrir eigin
hönd og einnig fyrir hönd fyrirtækisins Anselmi Cave Ghiaia Srl, gegn ANAS � Ente Nazionale per le
Strade og Lauro Cantieri Valsesia SpA, sem kemur fram fyrir eigin hönd og einnig fyrir hönd fyrirtækisins
IOS SpA.

Mál C-230/00: Mál höfðað 9. júní 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn konungsríkinu
Belgíu.

Mál C-233/00: Mál höfðað 13. júní 2000 af lýðveldinu Frakklandi gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál C-235/00: Beiðni um forúrskurð frá High Court of Justice (England & Wales), Queen�s Bench
Division (Crown Office), samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 1. júní  2000 í málinu Commissioners
of Customs and Excise gegn CSC Financial Services Ltd (áður Continuum (Europe) Ltd).

Mál C-236/00: Mál höfðað 13. júní 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
Stórhertogadæminu Lúxemborg.

Mál C-237/00: Mál höfðað 14. júní 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
Stórhertogadæminu Lúxemborg.
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Mál C-238/00 P: Áfrýjað var þann 14. apríl 2000 af Peter Reichert dómi uppkveðnum þann 13. apríl
2000 af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (einn dómari) í máli T-18/98 milli Peter Reichert
og Evrópuþingsins.

Mál C-243/00: Beiðni um forúrskurð frá High Court of Justice (England & Wales), Queen�s Bench
Division (Divisional Court) samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 23. maí 2000 í málinu The Queen
gegn Secretary of State for Trade and Industry, fyrir hönd: Trades Union Congress.

Mál C-247/00: Mál höfðað 21. júní 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Portúgal.

Mál C-248/00: Mál höfðað 22. júní 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Frakklandi.

Mál C-250/00: Mál höfðað 22. júní 2000 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn lýðveldinu
Portúgal.

Mál C-251/00: Beiðni um forúrskurð frá Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, 2° Juízo - 1a

Secção samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 13. mars 2000 í málinu Ilumitrónica - Iluminação e
Electrónica Lda gegn Chefe da Divisão de Procedimentos Aduaneiros e Fiscais/Direcção das Alfândegas
de Lisboa.

Mál C-256/00: Beiðni um forúrskurð frá Cour d�Appel, Brussel (fjórða deild) samkvæmt dómi þess
dómstóls frá 19. júní 2000 í málinu S.A. Besix NV, sem áður hét S.A. Entreprises SBBM og Six Construct
gegn WABAG Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar GmbH & Co KG, sem er fyrirtæki skráð
samkvæmt þýskum lögum, og Planungs und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar GmbH &
Co KG, fyrirtæki skráð samkvæmt þýskum lögum.

Mál C-274/00 P: Áfrýjað var þann 10. júlí 2000 af Odette Simon dómi uppkveðnum þann 10. maí 2000
af dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi (einn dómari) í máli T-177/97 milli Odette Simon og
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.
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Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna
á fyrsta dómstigi(1)

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 8. júní 2000 í sameinuðum málum T-76/96, T-260/97 og
T-117/98: Camar srl og Tico srl gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna og ráðs Evrópusambandsins
(samhæft markaðsskipulag � bananar � umsókn um viðbótarinnflutningsleyfi � breytingar á kvótum ef
þörf krefur � bráðabirgðaráðstafanir).

Fyrirmæli dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 22. maí 2000 í máli T-103/99: Associazione delle Cantine
Sociali Venete gegn umboðsmanni Evrópusambandsins og Evrópuþingsins (málhöfðun vegna vanrækslu
á aðgerðum � umboðsmaður � mál ekki tækt til efnismeðferðar).

Mál T-138/00: Mál höfðað 23. maí 2000 af Erpo Möbelwek GmbH gegn Office for Harmonization in the
Internal Market (vörumerki og hönnun).

Mál T-140/00: Mál höfðað 25. maí 2000 af Zapf Creation AG gegn Office for Harmonization in the
Internal Market (vörumerki og hönnun).

Mál T-141/00: Mál höfðað 25. maí 2000 af Laboratoires Pharmaceutiques Trenker S.A. gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-146/00: Mál höfðað 30. maí 2000 af Stefan Ruf og Martin Stier gegn Office for Harmonization in
the Internal Market (vörumerki og hönnun).

Mál T-149/00: Mál höfðað 2. júní 2000 af Centro Euromediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile (Innova)
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

(1) Sjá Stjtíð. EB C 233, 12.8.2000.
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