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EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

Tilkynning frá Eftirlitsstofnun EFTA samkvæmt a-lið 1. mgr. 4. gr. gerðarinnar 
sem um getur í lið 64a í XIII. viðauka við EES-samninginn (reglugerð ráðsins (EBE) 

nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um aðgang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan 
bandalagsins)

ÁKVÆÐI UM NÝJAR SKYLDUR UM OPINBERA ÞJÓNUSTU Í ÁÆTLUNAR FLUGI Á 
LEIÐUNUM LAKSELV-TROMSØ-LAKSELV OG ANDENES-BODØ-ANDENES, 

ANDENES-TROMSØ-ANDENES

Lakselv-Tromsø-Lakselv

1. INNGANGUR

 Í samræmi við a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um 
að gang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins (http://europa.eu.int/eur-lex/en) 
hafa norsk stjórnvöld ákveðið að setja ákvæði um skyldur um opinbera þjónustu í áætlunarflugi frá 
1. janúar 2004 á eftirfarandi leið:

        -      Lakselv-Tromsø-Lakselv

2. Í SKYLDUM UM OPINBERA ÞJÓNUSTU FELST EFTIRFARANDI:

2.1. Lágmarkstíðni fl ugferða, sætaframboð, leiðarval og áætlanir

-  Kröfurnar gilda allt árið.

-  Skylt er að halda uppi daglegu flugi í báðar áttir.

Tíðni flugferða

-  A.m.k. þrjár daglegar ferðir báðar leiðir frá mánudegi til föstudags og a.m.k. þrjár ferðir báðar 
leiðir samtals laugardag og sunnudag.

Sætaframboð

-  Framboð í hvora átt skal vera a.m.k. 760 sæti samtals frá mánudegi til föstudags og a.m.k. 152 
sæti samtals laugardag og sunnudag. 

Leiðarval

-  A.m.k. tvær ferðanna, sem skylt er að fara daglega í hvora átt frá mánudegi til föstudags, 
og a.m.k. tvær ferðanna, sem skylt er að fara samtals laugardag og sunnudag, skulu vera án 
milli lend ingar. Í öðrum ferðum má millilenda eigi oftar en einu sinni.

Áætlanir

-  Taka skal mið af almennri eftirspurn eftir flugi.

-  Ferðirnar, sem skylt er að fara, verða að fylgja áætlun sem tengir þær við flugþjónustu á leiðinni 
Tromsø-Ósló-Tromsø

2003/EES/18/01
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-  Að auki gildir eftirfarandi um ferðir sem skylt er að fara frá mánudegi til föstudags 
(staðar tími):

-  Fyrsta koma til Tromsø skal vera eigi síðar en kl. 08:30 og síðasta brottför frá Tromsø eigi fyrr 
en kl. 19:30.

-  Fyrsta brottför frá Tromsø skal vera eigi síðar en kl. 11:30 og síðasta brottför frá Lakselv eigi fyrr 
en kl. 17:00.

2.2. Gerð loftfars

 Í flugferðum, sem skylt er að fara, skal nota loftfar sem er skráð fyrir a.m.k. 30 farþega og búið 
þrýsti rými.

 Athygli flugrekenda er sérstaklega vakin á tæknilegum aðbúnaði og aðstæðum til athafna á 
flug völlunum. Unnt er að fá nánari upplýsingar hjá:

 Luftfartstilsynet, Postboks 8050 Dep, N-0031 OSLO, sími: + 47 23 31 78 00

2.3. Fargjöld

-  Hæsta grunnfargjald (fyrir breytanlegan farmiða) aðra leið má ekki vera hærra en NOK 1.150,- á 
rekstrarárinu sem hefst 1. janúar 2004.

-  Fyrir hvert rekstrarár þar á eftir skal hámarksfargjaldið leiðrétt 1. apríl í samræmi við hækkun 
vísitölu neysluverðs á 12 mánaða tímabilinu sem lýkur 15. febrúar sama ár, sam kvæmt 
upp lýs ing um norsku hagstofunnar (http://www.ssb.no/english/subjects/08/02/10/kpi_en/).

-  Flugrekandi skal eiga aðild að flugskiptasamningum sem gilda um innanlandsleiðir á hverjum 
tíma og skal bjóða alla afslætti samkvæmt þessum samningum.

-  Bjóða skal félagslega afslætti í samræmi við viðtekna venju.

2.4. Samfelld þjónusta

 Fjöldi flugferða, sem er aflýst af ástæðum sem hægt er að rekja beint til flugrekanda, má ekki fara 
yfir 1,5 % af fyrirhuguðum fjölda flugferða á hverju ári.

2.5. Samstarfssamningar

 Um útboð, sem takmarkar aðgang að leiðinni Lakselv-Tromsø-Lakselv við einn flugrekanda, gildir 
eftirfarandi:

 Fargjöld

-  Öll fargjöld vegna tengiflugs við annað flug skulu boðin öllum flugrekendum á sömu kjörum. 
Undanþegin þessu eru fargjöld vegna tengiflugs við annað flug sem bjóðandi annast, að því 
til skildu að fargjaldið sé ekki hærra en 40 % af verði breytanlegs farmiða.

-  Ekki er hægt að vinna sér inn eða taka út bónusstig skv. tryggðar-/bónusáætlunum á 
flug leið unum.

 Skilyrði vegna flutnings farþega

-  Öll skilyrði, sem flugrekandi setur vegna flutnings farþega til eða frá flugleiðum annarra 
flug rek enda, að meðtöldum tímanum sem fer í að skipta um flug og innrita farþega og farangur, 
skulu vera hlutlæg og án mismununar.
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3. ANNAÐ

 Þessar skyldur um opinbera þjónustu koma í stað þeirra sem voru birtar sem liður (3) í Stjórnar tíð indum 
Evrópubandalaganna C 112 frá 9. maí 2002 hvað varðar áætlunar flug á leiðinni Lakselv-Tromsø-
Lakselv.

4. NÁNARI UPPLÝSINGAR FÁST HJÁ:

           Samferdselsdepartementet
  Postboks 8010 Dep
  N-0030 OSLO

Sími: + 47 22 24 82 41, bréfasími: + 47 22 24 95 72

 Þessar upplýsingar er einnig að finna á Internetinu:
http://www.odin.dep.no/sd/engelsk/aktuelt

Andenes-Bodø-Andenes, Andenes-Tromsø-Andenes

1. INNGANGUR

 Í samræmi við a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um 
að gang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins (http://europa.eu.int/eur-lex/en) hafa 
norsk stjórnvöld ákveðið að setja ákvæði um skyldur um opinbera þjónustu í áætlunarflugi frá 
1. janúar 2004 á eftirfarandi leiðum:

-  Andenes-Bodø-Andenes, Andenes-Tromsø-Andenes

2. Í SKYLDUM UM OPINBERA ÞJÓNUSTU FELST EFTIRFARANDI:

2.1. Lágmarkstíðni fl ugferða, sætaframboð, leiðarval og tímaáætlanir

 Kröfurnar gilda allt árið. Skylt er að halda uppi daglegu flugi í báðar áttir.

 Tíðni flugferða

 Andenes-Bodø-Andenes, Andenes-Tromsø-Andenes samtals:

-  A.m.k. fjórar daglegar ferðir báðar leiðir frá mánudegi til föstudags og a.m.k. fimm ferðir báðar 
leiðir samtals laugardag og sunnudag.

-  Taka skal tillit til almennrar eftirspurnar eftir flugi þegar daglegum ferðum báðar leiðir er skipt 
milli leiðanna Andenes-Bodø-Andenes og Andenes-Tromsø-Andenes.

 Andenes-Bodø-Andenes:

-  A.m.k. tvær daglegar ferðir báðar leiðir frá mánudegi til föstudags og a.m.k. tvær ferðir báðar 
leiðir samtals laugardag og sunnudag.

 Andenes-Tromsø-Andenes:

-  A.m.k. ein dagleg ferð báðar leiðir.

 Sætaframboð

-  Á leiðunum Andenes-Bodø-Andenes og Andenes-Tromsø-Andenes í sameiningu skal framboð 
í hvora átt vera a.m.k. 615 sæti samtals frá mánudegi til föstudags og a.m.k. 160 sæti samtals 
laug ar dag og sunnudag. 
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 Leiðarval

-  A.m.k. þrjár ferðanna fjögurra, sem skylt er að fara daglega í hvora átt frá mánudegi til föstu dags, 
og a.m.k. fjórar af ferðunum fimm, sem skylt er að fara í hvora átt samtals laugardag og sunnu dag, 
skulu vera án millilendingar. Í öðrum ferðum má millilenda eigi oftar en einu sinni.

Áætlanir

-  Taka skal mið af almennri eftirspurn eftir flugi.

Andenes-Bod-Andenes, Andenes-Tromsø-Andenes samtals:

-  A.m.k. þrjár ferðir frá mánudegi til föstudags og a.m.k. fjórar ferðir samtals laugardag og 
sunnu dag verða að fylgja áætlun sem tengir þær við flugþjónustu til/frá Ósló.

Andenes-Bodø-Andenes:

-  Að auki gildir eftirfarandi um ferðir sem skylt er að fara frá mánudegi til föstudags (staðartími):

-  Fyrsta koma til Bodø skal vera eigi síðar en kl. 07:30 og síðasta brottför frá Bodø eigi fyrr en kl. 
20:00.

Andenes-Tromsø-Andenes:

-  Að auki gildir eftirfarandi um ferðir sem skylt er að fara frá mánudegi til föstudags (staðartími):

-  Fyrsta koma til Tromsø skal vera eigi síðar en kl. 10:00 og síðasta brottför frá Tromsø eigi fyrr en 
kl. 16:30.

2.2. Gerð loftfars

 Í flugferðum, sem skylt er að fara, skal nota loftfar sem er skráð fyrir a.m.k. 30 farþega og búið 
þrýstirými.

 Athygli flugrekenda er sérstaklega vakin á tæknilegum aðbúnaði og aðstæðum til athafna á 
flugvöllunum. Unnt er að fá nánari upplýsingar hjá:

 Luftfartstilsynet, Postboks 8050 Dep, N-0031 OSLO, sími: + 47 23 31 78 00

2.3. Fargjöld

-  Hæstu grunnfargjöld (fyrir breytanlegan farmiða) aðra leið mega ekki vera hærri í NOK en sem 
hér segir á rekstrar árinu sem hefst 1. janúar 2004:

 Andenes-Bodø 1.395,-

 Andenes-Tromsø       680,-

-  Fyrir hvert rekstrarár þar á eftir skulu hámarksfargjöldin leiðrétt 1. apríl í samræmi við hækkun 
vísitölu neysluverðs á 12 mánaða tímabilinu sem lýkur 15. febrúar sama ár, sam kvæmt 
upp lýs ing um norsku hagstofunnar (http://www.ssb.no/english/subjects/08/02/10/kpi_en/).

-  Flugrekandi skal eiga aðild að flugskiptasamningum sem gilda um innanlandsleiðir á hverjum 
tíma og skal bjóða alla afslætti samkvæmt þessum samningum.

-  Bjóða skal félagslega afslætti í samræmi við viðtekna venju.
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2.4. Samfelld þjónusta

 Fjöldi flugferða, sem er aflýst af ástæðum sem hægt er að rekja beint til flugrekanda, má ekki fara 
yfir 1,5 % af fyrirhuguðum fjölda flugferða á hverju ári.

2.5. Samstarfssamningar

 Um útboð, sem takmarkar aðgang að leiðunum sem falla undir skyldur um opinbera þjónustu við einn 
flugrekanda, gildir eftirfarandi:

 Fargjöld

-  Öll fargjöld vegna tengiflugs við annað flug skulu boðin öllum flugrekendum á sömu kjörum. 
Undanþegin þessu eru fargjöld vegna tengiflugs við annað flug sem bjóðandi annast, að því 
tilskildu að fargjaldið sé ekki hærra en 40 % af verði breytanlegs farmiða.

-  Ekki er hægt að vinna sér inn eða taka út bónusstig skv. tryggðar-/bónusáætlunum á 
flug leið unum.

Skilyrði vegna flutnings farþega

 Öll skilyrði sem flugrekandi setur fyrir flutningi farþega til eða frá flugleiðum annarra flug rek enda, að 
meðtöldum tímanum sem fer í að skipta um flug og innrita farþega og farangur, skulu vera hlutlæg og 
án mismununar.

3. ANNAÐ

 Þessar skyldur um opinbera þjónustu koma í stað þeirra sem voru birtar sem liður (4) í 
Stjórnar tíð indum Evrópubandalaganna C 112 frá 9. maí 2002 hvað varðar áætlunarflug á leiðunum 
Andenes-Bodø-Andenes og Andenes-Tromsø-Andenes. 

4. NÁNARI UPPLÝSINGAR FÁST HJÁ:

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
N-0030 OSLO

Sími: + 47 22 24 82 41, bréfasími: + 47 22 24 95 72

        Þessar upplýsingar er einnig að finna á Internetinu:
        http://www.odin.dep.no/sd/engelsk/aktuelt
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REKSTUR ÁÆTLUNARFLUGS

Útboð frá Noregi í samræmi við d-lið 1. mgr. 4. gr. gerðarinnar sem um getur í lið 64a í 
XIII. viðauka við EES-samninginn (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um 

aðgang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins) á rekstri áætlunarflugs á leiðunum 
Lakselv-Tromsø-Lakselv, Andenes-Bodø-Andenes og Andenes-Tromsø-Andenes

1. INNGANGUR

 Í samræmi við a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um 
aðgang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins (http://europa.eu.int/eur-lex/en/) 
hafa norsk stjórnvöld ákveðið að ákveðið að setja ákvæði um skyldur um opinbera þjónustu í 
svæðisbundnu áætlunarflugi frá 1. janúar 2004 og voru þær birtar 10.4.2003 í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins C 87 og S 71 og EES-viðbæti nr. 18.

 Hafi enginn flugrekandi sent samgönguráðuneytinu skriflegt erindi innan tveggja mán aða frá 
því að tilboðsfrestur rennur út, sbr. 12. lið þessarar tilkynningar, til stað fest ingar á því að hann 
hyggist hefja áætlunarflug 1. janúar 2004 í samræmi við skyldur um opinbera þjónustu á einni eða 
fleiri útboðsleiðum sem um getur í 2. lið þessarar til kynningar, án þess að fara fram á fjárstyrk 
eða markaðsvernd, munu norsk yfirvöld láta fara fram útboð í samræmi við d-lið 1. mgr. 4. gr. 
fyrrnefndrar reglugerðar og takmarka þannig hvert það útboð, sem um getur í 2. lið, við einn 
flugrekanda frá og með 1. janúar 2004.

2. MARKMIÐ ÚTBOÐSINS

 Markmið útboðsins er að koma á áætlunarflugi frá 1. janúar 2004 í samræmi við skyldur um opinbera 
þjónustu, eins og þeim er lýst í II. kafla útboðstilkynningarinnar.

 Samgönguráðuneytið áskilur sér rétt til að breyta ákvæðum um opinbera þjónustu ef breytingar verða 
á skilyrðum um viðurkenningu flugvalla. Ef slíkar breytingar verða er ráðuneytinu heimilt að bjóða 
út að nýju flugsvæðið sem um er að ræða.

 Útboðið tekur til áætlunarflugs á leiðunum Lakselv-Tromsø-Lakselv, Andenes-Bodø-Andenes og 
Andenes-Tromsø-Andenes.

 Flugrekendur eru hvattir til að gera tilboð í flug á flugsvæðinu Lakselv-Tromsø-Lakselv og 
flugsvæðinu Andenes-Bodø-Andenes, Andenes-Tromsø-Andenes í einu lagi, einkum ef það gerir 
þeim kleift að fara fram á lægri heildarstyrk fyrir flugsvæðið. Bjóðendum ber þá að gefa greinilega 
til kynna styrkfjárhæðina sem farið er fram á fyrir hvert tilboð um sig, ef svo skyldi fara að aðeins 
eitt tilboð frá þeim verði valið.

3. RÉTTUR TIL AÐ GERA TILBOÐ

 Allir flugrekendur með gilt flugrekstrarleyfi samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2407/92 
frá 23. júlí 1992 um veitingu flugrekstrarleyfa til handa flugfélögum, geta gert tilboð 
(http://europa.eu.int/eur-lex/en/).

4. ÚTBOÐSTILHÖGUN

 Útboðið fer fram í samræmi við d-, e-, f-, g-, h- og i-lið í 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) 
nr. 2408/92.
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 Tilboðum, sem berast of seint, og tilboðum, sem eru ekki í samræmi við útboðs lýsinguna, verður 
vísað frá (1).

 Samgönguráðuneytið áskilur sér rétt til að leita eftir samningum síðar ef öll tilboð sem berast 
eru ófullnægjandi (2), óviðunandi (3) eða óhentug. Slíkir samningar skulu vera í samræmi við 
skyldur um opinbera þjónustu og án þess að grundvallarbreytingar séu gerðar á upprunalegum 
útboðsskilyrðum.

 Ef síðari samningar hafa ekki í för með sér viðunandi lausn (4) áskilur samgöngu ráðu neytið sér rétt 
til að aflýsa útboðinu í heild sinni. Við þær aðstæður er heimilt að birta nýja útboðslýsingu með 
nýjum skilmálum.

 Samgönguráðuneytið áskilur sér rétt til að hafna (5) öllum tilboðum ef gildar ástæður til þess koma 
upp í kjölfar útboðsins.

 Tilboðið er bindandi fyrir bjóðendur þar til úthlutun hefur farið fram.

5. SAMNINGUR

5.1. Meginreglan er sú að tekið verður því tilboði þar sem lægstrar styrkfjárhæðar er krafist fyrir hvert 
flugsvæði eða fyrir flugsvæðin saman.

5.2. Ef ekki er unnt að úthluta samningi í samræmi við ákvæði liðar 5.1 vegna þess að jafn hárrar 
styrkfjárhæðar er krafist í tveimur eða fleiri tilboðum skal tekið því tilboði, eða þeim 
sameinuðum tilboðum þar sem við á, þar sem flest sæti eru í boði innan hvors flugsvæðis, 
Lakselv-Tromsø-Lakselv og Andenes-Bodø-Andenes, Andenes-Tromsø-Andenes, á tímabilinu 
1. janúar 2004–31. mars 2006.

(1)   Vísað frá = tilboði hafnað án þess að það sé skoðað frekar. Vísað er til 9., 11. og 12. gr. norskrar reglugerðar frá 15. apríl 1994 um 
útboðstilhögun í tengslum við skyldur um opinbera þjón ustu til framkvæmdar á 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92.

        9. gr. Upplýsingar varðandi tilboð sem berast of seint
        Tilboðum, sem berast eftir að útboðsfrestur rennur út, sjá 6. gr., skal vísað frá af þeim sökum og skulu þau endursend. Þetta á þó 

ekki við um tilboð sem berast eftir að útboðs frestur rennur út en áður en tilboð eru opnuð ef ljóst er af póststimpli að tilboðið hafi 
verið sett í póst nógu snemma til að það bærist áður en fresturinn rann út samkvæmt eðlilegri póstþjónustuáætlun eða ef bjóðandinn 
sem um ræðir getur sannað það með kvittun frá norsku póstþjónustunni áður en tilboð eru opnuð. Ákvörðun um að vísa tilboði frá 
skal skráð í tilboðaskrá ásamt ástæðum fyrir þeirri ákvörðun.

        11. gr. Tilboði vísað frá
1.  Tilboði skal vísa frá ef: það uppfyllir ekki skilyrði fyrir þátttöku í útboðinu, sbr. 3. gr., eins og það hljóðar á síð asta skiladegi.
2.  Eftir nánari athugun er heimilt að vísa tilboði frá ef:

         a)    í það vantar einhverjar þær upplýsingar sem kveðið er á um í útboðslýsingu;
         b)    í því kemur ekki fram fjárhæð styrksins sem farið er fram á eins og kveðið er á um í útboðslýsingu, sbr. h-lið 8. gr.;
         c)    bjóðandi getur ekki hafið þjónustu innan þess frests sem kveðið er á um í útboðs lýs ingu, sbr. p-lið 8. gr.;
         d)    í tilboðinu er farið fram á óeðlilega háan styrk miðað við þjónustuna sem á að veita og bjóð andi getur ekki gefið upp 

fullnægjandi ástæður fyrir því.
 Í tilboðaskrá skal koma skýrt fram hvaða tilboðum er vísað frá ásamt ástæðunni fyrir því, sbr. f-lið 10. gr.

        12. gr. Viðmið vegna útilokunar bjóðenda
1.  Við val á bjóðanda og úthlutun samnings er umsjónaraðilum útboðs heimilt að útiloka hvaða bjóðanda sem vera skal ef:

a)    hann er gjaldþrota, stendur í skuldajöfnunarmáli eða verið er að slíta fyrirtæki hans, eða ef hann hefur hætt starfsemi eða 
er í sambærilegri aðstöðu vegna svipaðrar málsmeðferðar í samræmi við innlend lög eða reglur;

b)    höfðað hefur verið mál til að lýsa hann gjaldþrota, til að jafna skuldir eða til að slíta fyrirtæki hans eða í öðrum svipuðum 
tilgangi í samræmi við innlend lög eða reglur;

c)    hann hefur hlotið endanlegan dóm fyrir brot er varðar breytni hans í starfi;
d)    hann hefur gerst sekur um gróf brot á starfs- og siðareglum í sinni starfsgrein sem hafa verið sönnuð með hverjum þeim 

hætti sem umsjónaraðili útboðsins tekur gildan;
e)    hann hefur svikist um að greiða skatta og gjöld í samræmi við landslög þess ríkis þar sem hann hefur staðfestu eða norsk 

lög;
f)     hann hefur gerst sekur um alvarlega rangar staðhæfingar í þeim upplýsingum sem krafist er samkvæmt 8. og 13. gr.

2.  Ef umsjónaraðili útboðs krefur bjóðanda um sönnun fyrir því að ekkert af því, sem um getur í a-, b-, c-, e- eða f-lið í 1. mgr., 
eigi við um hann, er umsjónaraðila heimilt að viðurkenna eftirfarandi sem fullnægjandi sönnun:
a)  Þegar um er að ræða a-, b- eða c-lið, sakavottorð eða vottorð úr gjaldþrotaskrá, en að öðrum kosti jafngilt skjal gefið út af 

dómsmálayfirvöldum eða stjórnvöldum í heimaríki bjóð anda eða því ríki þar sem hann er staddur, sem sýnir fram á að 
ekkert af þessu eigi við um hann.

b)  Þegar um er að ræða e- eða f-lið, vottorð þar til bærs yfirvalds í viðkomandi ríki.
(2)   Sbr. 11. gr. reglugerðar um útboðstilhögun í tengslum við skyldur um opinbera þjónustu til framkvæmdar á reglugerð ráðsins (EBE) 

nr. 2408/92 frá 15. apríl 1994, nr. 256 (sbr. 1. neðan máls grein hér á undan).
(3)   Sbr. 5. lið III. kafla útboðslýsingarinnar.
(4)   Sbr. 11. gr. norskrar reglugerðar frá 15. apríl 1994 um útboðstilhögun í tengslum við skyldur um opinbera þjónustu til framkvæmdar 

á 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 og 5. lið III. kafla útboðslýsingarinnar.
(5)   Hafna = útboðinu er lokað eftir að tilboðið hefur verið athugað efnislega.
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6. ÚTBOÐSGÖGN

 Útboðsgögnin í heild, þ.e. ákvæði um skyldur vegna opinberrar þjónustu, sérreglur um 
út boðs lýsinguna (norsk reglugerð um útboðstilhögun í tengslum við skyldur um opin bera þjónustu til 
framkvæmdar á 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92), staðal samn ingur og kostnaðaráætlun, 
fást að kostnaðarlausu hjá umsjónaraðila útboðsins:

 Samferdselsdepartementet / Ministry of Transport and 
 Communications
 Postboks 8010 Dep

N-0030 OSLO
 sími: + 47 22 24 82 41

bréfasími: + 47 22 24 95 72

 Þessar upplýsingar er einnig að finna á Internetinu:
(http://www.odin.dep.no/sd/engelsk/aktuelt)

7. STYRKFJÁRHÆÐ

 Tilboð skulu vera í samræmi við kostnaðaráætlunina í útboðsgögnunum og til taka skal skil merkilega 
í norskum krónum (NOK) þá styrkfjárhæð sem krafist er vegna umrædds flugrekstrar frá þeim degi 
sem áætlað er að hann hefjist og til loka samn ings tímans, sbr. 9. lið hér á eftir. Tilboðin skulu miðast 
við verðlag á fyrsta rekstrar ári, sem telst vera 1. janúar 2004–31. mars 2005, og sundurliðuð eftir 
árum.

 Nákvæm styrkfjárhæð fyrir rekstrarárið sem hefst 1. apríl 2005 skal byggjast á leið rétt ingu á 
rekstrartekjum og -kostnaði í kostnaðaráætluninni. Leiðréttingarnar skulu miðast við hækkun 
vísitölu neysluverðs á 12 mánaða tímabilinu sem lýkur 15. febrúar sama ár, sam kvæmt upplýsingum 
norsku hagstofunnar  (http://www.ssb.no/english/subjects/08/02/10/kpi_en/).

 Flugrekandi skal halda eftir öllum tekjum af starfseminni og bera að öllu leyti ábyrgð á útgjöldum. 
Ef umtalsverðar og ófyrirséðar breytingar verða á forsendum sem liggja til grund vallar tilboðinu er 
þó heimilt að fara fram á samninga um endurskoðun á því í sam ræmi við staðalsamninginn.

8. FARGJÖLD OG ÁÆTLANIR

 Í tilboðum skal tilgreina fargjöld og skilmála sem gilda um þau. Fargjöld skulu vera í samræmi við 
skyldur um opinbera þjónustu sem birtar eru í II. kafla útboðs til kynn ing ar innar.

 Samgönguráðuneytið áskilur sér rétt til breytinga á dreifibréfi ráðuneytisins N-8/97 um málsmeðferð 
í tengslum við umferðaráætlanir og fargjöld fyrir áætlunarflug í Noregi.

9. SAMNINGSTÍMI, BREYTINGAR OG UPPSÖGN SAMNINGS

 Öll tilboð skulu miðast við samningstíma frá 1. janúar 2004 til 31. mars 2006.

 Athugun á framkvæmd samningsins skal fara fram í samstarfi við flugrekandann á næstu sex vikum 
eftir að samningstímanum lýkur.

 Óheimilt er að breyta samningnum nema þær breytingar séu í samræmi við skyldur um opin bera 
þjónustu sem birtar eru í II. kafla útboðs til kynn ing ar innar. Allar breytingar á samningnum skulu 
skráðar í viðauka við hann.

 Flugrekanda er eingöngu heimilt að segja samningnum upp með 12 mánaða fyrirvara.

10. VANEFNDIR/UPPSÖGN SAMNINGS

 Ef annar samningsaðilinn vanefnir á verulegan hátt samningsskyldur sínar getur hinn aðilinn sagt 
samningnum upp fyrirvaralaust.
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 Með fyrirvara um takmarkanir í gjaldþrotalögum er samgönguráðuneytinu heimilt að segja 
samningnum upp fyrirvaralaust ef flugrekandi kemst í greiðsluþrot, hefur skulda jöfn unarmál eða 
verður gjaldþrota. Samgönguráðuneytinu er einnig heimilt að segja samn ingnum upp í öðrum 
tilvikum sem um er fjallað í 12. gr. reglugerðar um útboðs til högun í tengslum við skyldur um 
opinbera þjónustu, sem er að finna í útboðsgögnunum. (http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-
19940415-0256.html).

 Ef flugrekandi hefur vegna óviðráðanlegra aðstæðna eða af öðrum sökum, sem eru ekki í valdi hans, 
verið ófær um að standa við skyldur um opinbera þjónustu samkvæmt samningnum í meira en fjóra 
mánuði á næstliðnum sex mánuðum er heimilt að segja samningnum upp skriflega með eins mánaðar 
fyrirvara.

 Samgönguráðuneytinu er heimilt að segja samningnum upp fyrirvaralaust ef flugrekandi missir eða 
fær ekki endurnýjað flugrekstrarleyfi sitt.

 Óháð hugsanlegum skaðabótakröfum skal fjárstyrkur lækka í hlutfalli við heildarfjölda flugferða 
sem aflýst er af ástæðum sem rekja má beint til flugrekanda ef fjöldi flugferða sem aflýst er af slíkum 
ástæðum á rekstrarárinu fer yfir 1,5% af fyrirhuguðum fjölda flugferða samkvæmt samþykktri 
áætlun.

11. FLUGKÓÐI

 Flug mega ekki bera aðra kóða en flugfélags bjóðanda og mega ekki vera hluti af neins konar 
kóðaskiptasamningi.

12. SKILADAGUR TILBOÐA

 Tilboðin skulu send í ábyrgðarpósti og afhent gegn kvittun fyrir móttöku, og skal póst stimp ill þá 
gilda sem sönnun fyrir sendingu, eða boðsend gegn kvittun á eftirfarandi heimilisfang:

 Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (besøksadresse)
Postboks 8010 Dep
N-0030 OSLO

 eigi seinna en 12.5.2003 kl. 15:00 (að staðartíma).

 Tilboðum skal skila í 3 – þremur – eintökum.

13. GILDI ÚTBOÐSLÝSINGARINNAR

 Þessi útboðslýsing gildir því aðeins að enginn EES-flugrekandi hafi sent sam göngu ráðu neytinu 
skriflegt erindi innan tveggja mánaða frá því að tilboðsfrestur rennur út, sbr. 12. lið þessarar 
tilkynningar, til staðfestingar á því að hann hyggist hefja áætlunar flug 1. janúar 2004 í samræmi 
við skyldur um opinbera þjónustu á einni eða fleiri út  boðs leiðum sem um getur í 2. lið þessarar 
tilkynningar, án þess að fara fram á fjár styrk.
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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2621 - SEB/Moulinex (II)) 

1.    Framkvæmdastjórninni barst 13.11.2001 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 SEB S.A. (,,SEB“, Frakklandi) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 
3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar yfirráð yfir hluta fyrirtækisins Moulinex S.A. (,,Moulinex“, 
Frakklandi) með kaupum á hlutabréfum.

2.    Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

 - SEB: hönnun, framleiðsla, markaðssetning og sala á litlum rafmagnsheimilistækjum,

- Moulinex: hönnun, framleiðsla, markaðssetning og sala á litlum rafmagnsheimilistækjum,

  Þann 8. janúar 2002 lýsti framkvæmdastjórnin því yfir að fyrirhuguð samfylking samrýmdist 
hinum sameiginlega markaði. Þann 3. apríl 2003 ógilti Evrópudómstóllinn að hluta til ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar að því er varðar áhrif hennar í Finnlandi, Spáni, Írlandi, Ítalíu og 
Breska konungsríkinu. Samkvæmt 5. mgr. 10. gr. reglugerðar (EBE) 4064/89 hófst fresturinn 
til að meta samfylkinguna 4. apríl 2003.  

3.    Að undangenginni frumkönnun 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. ESB C 88, 11.4.2003. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar 
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M.2621 
- SEB/Moulinex (II), 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 í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13. 
(2)    Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.

2003/EES/18/03
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2972 - DSM/Roche Vitamins)

1.    Framkvæmdastjórninni barst 31.3.2003 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 DSM N.V. (,,DSM“, Hollandi) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 
3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, full yfirráð yfir fyrirtækinu Roche Vitamins and Fine Chemicals 
Division (,,RV&FC“, Sviss) með kaupum á hlutabréfum.

2.    Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

        -       DSM: þróun og framleiðsla á líftæknivörum, ensímum í fóður, efnum sem auka gæði, fjölliðum 
og kemískum efnum til notkunar í iðnaði, 

         -        RV&FC: þróun og sala í vítamínum, karótenóíðefnum, ensímum í fóður, sem og öðrum aukefnum 
í matvæli, forblönduðum efnum og innihaldsefnum í snyrtivörur.  

3.    Að undangenginni frumkönnun 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. ESB C 84, 8.4.2003. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar 
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M.2972 
- DSM/Roche Vitamins, 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 í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13. 
(2)    Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3063 – De Agostini/Holding di Partecipazioni/RCS Diffusione/JV)

1.    Framkvæmdastjórninni barst 3.4.2003 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 Istituto Geografico De Agostini (IGDA, Ítalíu), sem tilheyrir 
samsteypunni De Agostini S.p.A, og Holding di Partecipazioni (HdP, Ítalíu), öðlast í skilningi b-liðar 
1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar, sameiginleg  yfirráð yfir núverandi fyrirtæki um sameiginlegt 
verkefni (RCS Diffusione) með kaupum og skiptum á hlutabréfum.

2.    Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

       -       IGDA: útgáfa og dreifing (hið síðarnefnda í gegnum dótturfyrirtækið Deadis S.r.l.) á verkum 
í mörgum bindum (alfræðiritum og sambærilegum verkum), kennsluefni, viðskiptaritum, efni 
fyrir ferðamenn og landakortum,

        -       HdP: eignarhaldsfélag á sviði fjölmiðlunar (útgáfa, útvarp og auglýsingar) í gegnum ýmis 
dótturfyrirtæk: útgáfa og dreifing (RCS Diffusione) á dagblöðum (RCS Editori), tímaritum 
(einkum RCS Periodici), og ritsöfnum (RCS Collexionabili),

        -       RCS Diffusione (með sameiningu á núverandi starfsemi Deadis S.r.l. og RCS Diffusione): 
dreifing um blaðaturna á dagblöðum, tímaritum og öðrum sérvörum (t.d. talkortum í farsíma, 
rafhlöðum og hreinlætisvörum).

3.    Að undangenginni frumkönnun 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. ESB C 87, 10.4.2003. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar 
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M.3063 
– De Agostini/Holding di Partecipazioni/RCS Diffusione/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 í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13. 
(2)    Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3066-Delta Lloyd N.V./ABN AMRO Bank N.V./JV)

Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1.    Framkvæmdastjórninni barst 27.3.2003 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 Delta Lloyd N.V. (,,Delta Lloyd“, Hollandi), sem tilheyrir Aviva-
samstæðunni, og ABN AMRO Bank N.V. (,,ABN AMRO“, Hollandi) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 
3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar sameiginleg yfirráð yfir ABN AMRO Levensverzekering N.V., ABN 
AMRO Schadeverzekering N.V., ABN AMRO Assuradeuren B.V. og ABN AMRO Verzekeringen B.V., 
sem í dag eru að öllu leyti stjórnað af ABN AMRO, með kaupum á hlutum í nýstofnuðu fyrirtæki um 
sameiginlegt verkefni.  

2.    Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

        -       Delta Lloyd: vátryggingaábyrgðir og vátryggingamiðlun,

        -       ABN AMRO: útvegun á fjármálaþjónustu,

         -        JV: vátryggingaábyrgðir.
 
3.     Að undangenginni frumkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun um þetta atriði 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. ESB C 87, 10.4.2003. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar 
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M.3066-
Delta Lloyd N.V./ABN AMRO Bank N.V./JV, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition 
Directorate B – Merger Task Force 
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1)    Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13. 
(2)    Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
(3)    Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3102 - Thomesto/SCA Holz JV)

Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1.    Framkvæmdastjórninni barst 31.3.2003 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 finnska fyrirtækið Thomesto Ltd., sem tilheyrir finnsku Metsäliitto-
samsteypunni, og þýsku fyrirtækin SCA Hygiene Products A.G. og SCA Hygiene Products GmbH, 
sem tilheyra sænsku samsteypunni Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (,,SCA“) öðlast í skilningi 
b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar sameiginleg yfirráð yfir þýska fyrirtækinu SCA Holz 
GmbH, með kaupum á hlutabréfum.

2.    Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

        -       Metsäliitto: skógrækt, trjákvoða og pappír, vélvædd timburvinnsla, timbur, krossviður og unnar 
trévörur, prent- og skrifpappír, umbúðir, pappi og  pappírsþurrkur,

        -       SCA: hreinlætisvörur, umbúðir, trjákvoða og timburvörur,

        -       SCA Holz: timburkaup í Þýskalandi og Austurríki. 
 
3.     Að undangenginni frumkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun um þetta atriði 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. ESB C 84, 8.4.2003. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar 
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M.3102 
- Thomesto/SCA Holz JV, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition 
Directorate B – Merger Task Force 
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1)    Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13. 
(2)    Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
(3)    Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3104 – Compass/Cremonini/JV)

Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1.    Framkvæmdastjórninni barst 28.3.2003 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 Compass Group PLC (,,Compass“, Breska konungsríkinu) og 
Cremonini Spa (,,Cremonini“, Ítalíu) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar 
sameiginleg yfirráð yfir Moto Spa (Ítalíu) og Autoplose Ges.mbH (Austurríki), sem í dag eru að öllu 
leyti stjórnað af Compass, með kaupum á hlutabréfum í fyrirtæki um sameiginlegt verkefni.

2.    Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

        -       Compass: samningsbundin þjónusta og sérleyfisþjónusta á sviði matvæla, m.a. matvælaþjónusta 
við hraðbrautir,

        -       Cremonini: framleiðsla og heildsala á matvælum og þjónusta á sviði matvælaiðnaðar,

        -       sameiginlega fyrirtækið: matvælaþjónusta við hraðbrautir.
 
3.     Að undangenginni frumkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun um þetta atriði 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. ESB C 82, 5.4.2003. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar 
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M.3104 
– Compass/Cremonini/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition 
Directorate B – Merger Task Force 
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1)    Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13. 
(2)    Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
(3)    Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3131 – Sika/Buzzi/JV)

Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1.    Framkvæmdastjórninni barst 2.4.2003 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 Sika AG (Sviss) og BUZZI Unicem S.p.A. (,,BUZZI“, Ítalíu), 
öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar sameiginleg yfirráð yfir fyrirtækinu 
Addiment Italia S.r.l., Ítalíu, með kaupum á hlutabréfum.

2.    Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

        -       Sika: steinsteypa og sementsíblöndunarefni,

         -        Buzzi: sement og skyldar vörur, tilbúin steinsteypa og íblöndunarefni, 

        -       Addiment Italia: steinsteypa, sementsíblöndunarefni og önnur byggingarefni.

3.     Að undangenginni frumkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun um þetta atriði 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. ESB C 87, 10.4.2003. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar 
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M.3131 
– Sika/Buzzi/JV, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition 
Directorate B – Merger Task Force 
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1)    Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13. 
(2)    Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
(3)    Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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10.4.2003 Nr. 18/17EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2003/EES/18/10Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3142 – CVC/Danske Traelast)

1.    Framkvæmdastjórninni barst 3.4.2003 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 CVC Fund III (CVC, Breska konungsríkinu), sem tilheyrir CVC 
Group, öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar full yfirráð yfir fyrirtækinu 
Danske Traelast A/S (DT, Danmörku), með opinberu útboði sem var auglýst 3. apríl 2003.

2.    Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

       -       CVC: stjórnunar- og fjárfestingarráðgjöf fyrir fjárfestingarsjóði og stjórnun fjárfestinga fyrir 
þeirra hönd,

        -       DT: heildsala og smásala á byggingarefni.

3.    Að undangenginni frumkönnun 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. ESB C 88, 11.4.2003. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar 
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M.3142 
– CVC/Danske Traelast, 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 í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13. 
(2)    Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3154 – Süd-Chemie/Sabic/Scientific Design)

Mál sem hugsanlega verður tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1.    Framkvæmdastjórninni barst 3.4.2003 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 Süd-Chemie AG (,,SC“, Þýskalandi) og Saudi Basic Industries Corporation 
(,,SABIC“, Sádi-Arabíu) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar sameiginleg 
yfirráð yfir Scientific Design Company, Inc. (,,SD“, USA), sem tilheyrir samstæðunni Linde AG, 
Þýskalandi, með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2.    Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

        -       SC: framleiðsla og sala á kemískum efnum, þar með töldum hvötum, 

         -        Sabic: framleiðsla og sala á kemískum efnum, 

        -      SD: útgáfa tæknileyfa og framleiðsla á vörum fyrir kemíska efnaiðnaðinn og tengd 
verkfræðistarfsemi.

 
3.     Að undangenginni frumkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið reglugerðar (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun um þetta atriði 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. ESB C 88, 11.4.2003. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar 
um bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls COMP/M.3154 
– Süd-Chemie/Sabic/Scientific Design, á eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
Directorate-General for Competition 
Directorate B – Merger Task Force 
Rue Joseph II/Jozef II-straat 70 
B-1049 Bruxelles/Brussel.

(1)    Stjtíð. EB L 395, 30.12.1989, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 257, 21.9.1990, bls. 13. 
(2)    Stjtíð. EB L 180, 9.7.1997, bls. 1, leiðrétt í Stjtíð. EB L 40, 13.2.1998, bls. 17.
(3)    Stjtíð. EB C 217, 29.7.2000, bls. 32.
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.2926 – EQT/H & R/Dragoco)

Framkvæmdastjórnin ákvað 16.9.2002 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 302M2926. 
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,
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09.

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3082 – PON/Nimbus/Geveke)

Framkvæmdastjórnin ákvað 24.2.2003 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 303M3082. 
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,
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09.

2003/EES/18/12
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3049 – Alcan/Flexpack)

Framkvæmdastjórnin ákvað 24.2.2003 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 303M3049. 
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,
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09.

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3088 – Duferco/Sorral/Beautor)

Framkvæmdastjórnin ákvað 20.3.2003 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 frönsku 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 ,,CFR“-útgáfu af CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 303M3088. 
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,
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09.

2003/EES/18/14
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3096 – TotalFinaElf/Mobil Gas)

Framkvæmdastjórnin ákvað 28.2.2003 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 303M3096. 
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,
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09.

2003/EES/18/16

2003/EES/18/17Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3084 – Siemens/Sepua/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 28.2.2003 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 303M3084. 
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,
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09.
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3098 – Nissho Iwai/Nichimen)

Framkvæmdastjórnin ákvað 28.3.2003 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 303M3098. 
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,
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09.

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3115 – ABN AMRO Capital/Pizzaexpress)

Framkvæmdastjórnin ákvað 27.3.2003 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 303M3115. 
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,
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09.

2003/EES/18/18
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3060 – UCB/Solutia)

Framkvæmdastjórnin ákvað 31.1.2003 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 303M3060. 
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,
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09.

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3122 – Dupont/Statoil/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 25.3.2003 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 303M3122. 
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,
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09.

2003/EES/18/20
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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja
(Mál nr. COMP/M.3124 – Deutsche Bahn/Westlb/Aurelis/JV)

Framkvæmdastjórnin ákvað 28.3.2003 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 303M3124. 
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,
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
sími: (352) 29 29 427 18, bréfasími: (352) 29 29 427 09.

2003/EES/18/22
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Heimild fyrir ríkisaðstoð samkvæmt 87. og 88. gr. EB-sáttmálans  

Mál sem framkvæmdastjórnin andmælir ekki
  
Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð í þágu Tuboplast Group, ríkisaðstoð nr. N 2/02, 
sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska aðstoð í þágu Communicant Semiconductor Technologies 
AG, ríkisaðstoð nr. N 300/02, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýskan byggðastyrk í þágu fyrirtækisins Agrolinz Melamin 
Deutschland GmbH, ríkisaðstoð nr. N 514/02, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt franskan byggðastyrk vegna eftirgjafar á skatti í þágu nýstofnaðra 
fyrirtækja í löndunum handan hafsins, ríkisaðstoð nr. N 517/01, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt hollenskan byggðaþróunarstyrk í tengslum við frísneska áætlun um 
atvinnumál 2003, ríkisaðstoð nr. N 616/A/B/02, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska aðstoð í þágu fyrirtækisins Vestas Deutschland GmbH 
Lauchammer vegna framleiðslu á snúningsblöðum í vindknúnar orkustöðvar, ríkisaðstoð nr. N 640/02, sjá 
Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt írskar styrkjaráðstafanir í tengslum við ráðgjafarþjónustu við lítil og 
meðalstór fyrirtæki, ríkisaðstoð nr. N 653/02, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt írska aðstoð í tengslum við þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja 
í vörusýningum, ríkisaðstoð nr. N 654/02, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð í þágu Icaria Initiatives Social vegna ráðningar á 
átta andlega vanheilum starfsmönnum, ríkisaðstoð nr. N 699/02, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska ráðstöfun (felur ekki í sér aðstoð) varðandi Ganzliner 
Besicherungspulver GmbH, ríkisaðstoð nr. N 714/99, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt gríska byggðaþróunaraðstoð til að efla hátækni í litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum, ríkisaðstoð nr. N 375/02, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt framlengingu á franskri byggðaþróunaraðstoð varðandi styrktan 
lánasjóð, ríkisaðstoð nr. N 422/02, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt franska byggðaþróunaraðstoð til Guadeloupe, ríkisaðstoð 
nr. N 423/02, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð til að koma á tonnagjaldi í Biskayaflóa, ríkisaðstoð 
nr. N 572/02, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska áætlun um aðstoð á sviði atvinnumála (og leiðréttingu) 
vegna fyrirtækja sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni, ríkisaðstoð nr. N 834/2000 (leiðrétting), sjá Stjtíð. 
ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt portúgalska áætlun um aðstoð vegna vátrygginga fyrir flugfélög, 
ríkisaðstoð nr. N 144/01, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt franska áætlun um ríkisaðstoð til að tryggja gegn áhættu í flugi, 
ríkisaðstoð nr. N 157/01, sjá Stjtíð. ESB C 58, 13.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska umhverfisverndaraðstoð í þágu sólarraforkustöðvar í 
Saarbrücken, ríkisaðstoð nr. N 345/02, sjá Stjtíð. ESB C 59, 14.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska áætlun um ríkisaðstoð til að bæta fyrir tap vegna 
tímabundinnar stöðvunar fiskveiðar á lýsingi, ríkisaðstoð nr. N 420/02, sjá Stjtíð. ESB C 59, 14.3.2003.
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Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt finnska aðstoð í þágu Chipping Energy Wood, ríkisaðstoð 
nr. N 469/02, sjá Stjtíð. ESB C 59, 14.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska aðstoð til fiskeldisfyrirtækja og fyrirtækja sem stunda 
fiskveiðar í ám og vötnum (Baden-Württemberg), ríkisaðstoð nr. N 573/02, sjá Stjtíð. ESB C 59, 
14.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð í tengslum við fiskveiðar í Galisíu, ríkisaðstoð 
nr. N 624/02, sjá Stjtíð. ESB C 59, 14.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt portúgalskar félags-hagfræðilegar ráðstafanir á sviði fiskveiða 
(Madeira), ríkisaðstoð nr. N 106/02, sjá Stjtíð. ESB C 59, 14.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð til að bæta tjón af völdum óveðurs í Castile-Leon, 
ríkisaðstoð nr. N 40/02, sjá Stjtíð. ESB C 59, 14.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð til fjármögnunar á fjárfestingarverkefnum á sviði 
endurnýjanlegra orkulinda, ríkisaðstoð nr. N 198/02, sjá Stjtíð. ESB C 65, 19.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt portúgalska aðstoð á frísvæði Madeira fyrir tímabilið 2003 – 2006, 
ríkisaðstoð nr. N 222 A/01, sjá Stjtíð. ESB C 65, 19.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt portúgalska aðstoð í þágu verkefna á vegum lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja á Madeira, ríkisaðstoð nr. N 762/01, sjá Stjtíð. ESB C 65, 19.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska aðstoð til að skapa ný störf á styrktum svæðum, ríkisaðstoð 
nr. N 824/01, sjá Stjtíð. ESB C 65, 19.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska þróunaraðstoð til Chemipark Bitterfeld Wolfen GmbH, 
ríkisaðstoð nr. NN 138/98, sjá Stjtíð. ESB C 65, 19.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt belgíska aðstoð til fyrirtækja sem ráða atvinnulaust fólk til starfa í 
umdæminu Vallóníu, ríkisaðstoð nr. N 498/02, sjá Stjtíð. ESB C 69, 21.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð á sviði atvinnumála í flutningsgeiranum, ríkisaðstoð 
nr. N 600/B/01, sjá Stjtíð. ESB C 69, 21.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska aðstoð til að bæta tjón af völdum náttúruhamfara, ríkisaðstoð 
nr. N 632/02, sjá Stjtíð. ESB C 69, 21.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt þýska björgunaraðstoð í þágu LTU Lufttransport-Unternehmen, 
ríkisaðstoð nr. N 723/01, sjá Stjtíð. ESB C 69, 21.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska aðstoð til að bæta sjómönnum tap vegna stöðvunar á 
fiskveiðum með reknótir, ríkisaðstoð nr. N 377/02, sjá Stjtíð. ESB C 71, 25.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt franskar félagslegar aðgerðir til að aðstoða atvinnulausa starfsmenn, 
ríkisaðstoð nr. N 797/01, sjá Stjtíð. ESB C 71, 25.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt hollenska þróunaraðstoð vegna skipasmíða í Kólumbíu, ríkisaðstoð 
nr. N 836/01, sjá Stjtíð. ESB C 71, 25.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt portúgalska þróunaraðstoð í tengslum við endurfjármögnun á 
flugfélaginu TAP, ríkisaðstoð nr. N 132/02, sjá Stjtíð. ESB C 71, 25.3.2003.

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt hollenska þróunaraðstoð vegna skipasmíða í El Salvador, ríkisaðstoð 
nr. N 455/02, sjá Stjtíð. ESB C 71, 25.3.2003.

Fullgiltan texta þessara ákvarðana, þar sem allar trúnaðarupplýsingar hafa verið fjarlægðar, er að finna 
undir:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids
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Upplýsingar frá aðildarríkjunum um ríkisaðstoð samkvæmt reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 68/2001 frá 12. janúar 2001 um beitingu 87. og 88. gr. 

EB-sáttmálans gagnvart þjálfunaraðstoð

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá spænskum stjórnvöldum um aðstoð nr.  XT 04/02 í 
tengslum við styrki til þjálfunar-, samvinnu- og tæknistarfsemi í félagshagfræðigeiranum í  Estremadura 
(sjá Stjtíð. ESB C 64 frá 18.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá breskum stjórnvöldum um aðstoð nr.  XT 10/02 í tengslum 
við aðstoð á sviði fyrirtækjastjórnunar á illa settum svæðum á Norður-Írlandi (sjá Stjtíð. ESB C 64 frá 
18.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá breskum stjórnvöldum um aðstoð nr.  XT 11/02 í tengslum 
við styrki til þjálfunar í bestu starfsháttum á sviði umhverfismála  á illa settum svæðum á Norður-Írlandi 
(sjá Stjtíð. ESB C 64 frá 18.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá ítölskum stjórnvöldum um aðstoð nr.  XT 21/01 varðandi 
styrki í Toskana til fyrirtækja í alþjóðasamkeppni í tengslum við grundvallarþjálfun, framhaldsþjálfun og 
endurmenntun starfsmanna þeirra (sjá Stjtíð. ESB C 64 frá 18.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá ítölskum stjórnvöldum um aðstoð nr.  XT 32/02 í tengslum 
við fjármögnun þjálfunaráætlana fyrir fyrirtæki, ákveðnar  atvinnugreinar eða svæði á árinu 2002 í 
sjálfstjórnarhéraðinu Trento (sjá Stjtíð. ESB C 64 frá 18.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá breskum stjórnvöldum um aðstoð nr.  XT 33/02 í tengslum 
við þjálfun starfsmanna fyrirtækisins Alstom Transport Limited í  West Midlands (sjá Stjtíð. ESB C 64 
frá 18.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá spænskum stjórnvöldum um aðstoð nr.  XT 38/01 í tengslum 
við þjálfunaraðstoð í þágu fyrirtækja í Álava í Baskahéraði (sjá Stjtíð. ESB C 64 frá 18.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá ítölskum stjórnvöldum um aðstoð nr.  XT 01/02 í tengslum 
við styrki til fyrirtækja í Basilicata, Campania, Calabria, Apulia, Sardiníu og Sikiley og til að hrinda í 
framkvæmd þjálfunaráætlunum (sjá Stjtíð. ESB C 72 frá 26.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá spænskum stjórnvöldum um aðstoð nr.  XT 44/02 í 
tengslum við styrki til þjálfunar á meðlimum og starfsmönnum samvinnufélaga og fyrirtækja í eigu 
starfsmanna í Katalóníu (sjá Stjtíð. ESB C 72 frá 26.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá þýskum stjórnvöldum um aðstoð nr.  XT 46/02 í tengslum 
við styrki til að stuðla að jöfnum tækifærum fyrir konur og menn í Mecklenburg-Vorpommern (sjá Stjtíð. 
ESB C 72 frá  26.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá þýskum stjórnvöldum um aðstoð nr.  XT 60/01 í tengslum 
við styrki til að gefa starfsfólki í fjölmiðlageiranum tækifæri til að tileinka sér tæknilega viðbótarmenntun 
í samræmi við þarfir þeirra (sjá Stjtíð. ESB C 72 frá 26.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá þýskum stjórnvöldum um aðstoð nr.  XT 77/01 í tengslum 
við almenna þjálfunaraðstoð í Bæjaralandi (sjá Stjtíð. ESB C 72 frá 26.3.2003)
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Upplýsingar frá aðildarríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt er samkvæmt reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 70/2001 frá 12. janúar 2001 um beitingu 87. og 88. gr. 

EB-sáttmálans gagnvart litlum og meðalstórum fyrirtækjum

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá ítölskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 17/02 í tengslum 
uppbyggingu á framleiðslubúnaði í Marche (sjá Stjtíð. ESB C 52 frá 6.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá breskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 22/02 í tengslum 
við styrki til að bæta samkeppnishæfni og möguleika lítilla og meðalstórra fyrirtækja í Wales til að skapa 
störf (sjá Stjtíð. ESB C 52 frá 6.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá breskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 23/01 í tengslum 
við styrki vegna ráðgjafar á sviði áætlanagerðar í þágu bændabýla í Wales (sjá Stjtíð. ESB C 52 frá 
6.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá þýskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 29/02 í tengslum 
við leiðbeiningar um framkvæmd byggðastyrkjaáætlunar í þágu iðnaðar og viðskipta í Bæjaralandi 
(sjá Stjtíð. ESB C 52 frá 6.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá spænskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 42/02 í 
tengslum við verkefni til að nýta endurnýjanlega orku og tilraunaverkefni á sviði orkusparnaðar og 
orkunýtni (sjá Stjtíð. ESB C 52 frá 6.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá spænskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 43/02 í tengslum 
við aðstoð á árinu 2002 til að kynna vörur og þjónustu í upplýsingasamfélaginu á tækniráðstefnunni 
Jornadas Técnicas Empresariales SICARM 2002 (sjá Stjtíð. ESB C 52 frá 6.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá spænskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 47/02 í 
tengslum við uppbyggingu á litlum og meðalstórum fyrirtækjum í Baskahéraði fyrir tilstillan frekari 
fjárfestinga í utanlandsmörkuðum til að styrkja samkeppnishæfni þeirra og arðsemi í framtíðinni 
(sjá Stjtíð. ESB C 52 frá 6.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá spænskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 48/02 í 
tengslum við uppbyggingu á litlum og meðalstórum fyrirtækjum í Baskahéraði fyrir tilstillan frekari 
fjárfestinga í utanlandsmörkuðum til að styrkja samkeppnishæfni þeirra og arðsemi í framtíðinni 
(sjá Stjtíð. ESB C 52 frá 6.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá spænskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 49/02 í 
tengslum við styrki til að auka fjárfestingar lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem tilheyra Grupo Innovalia 
(sjá Stjtíð. ESB C 52 frá 6.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá spænskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 52/01 í 
tengslum við reglur um viðurkenningu á einstökum styrkjum til lítilla og meðalstórra fyrirtækja í 
Landkreis Lüneberg (sjá Stjtíð. ESB C 52 frá 6.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá spænskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 57/01 í tengslum 
við viðurkenningu á styrkjum til að vinna að og hrinda í framkvæmd lausnum á sviði nýsköpunar sem 
hægt er að nota sem fyrirmynd til að tryggja störf og tæknivæðingu (sjá Stjtíð. ESB C 52 frá 6.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá ítölskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 83/01 í tengslum 
við styrki vegna átaks til að efla nýsköpun og vinnsluaðferðir í fyrirtækjum   (sjá Stjtíð. ESB C 52 frá 
6.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá ítölskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 03/02 í tengslum 
við ferðaþjónustu bænda, ferðamál og handverksfyrirtæki í héraðinu Sikiley (sjá Stjtíð. ESB C 59 frá 
14.3.2003)
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Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá ítölskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 104/01 í tengslum 
við styrki til að byggja upp fyrirtæki í Liguria (sjá Stjtíð. ESB C 59 frá 14.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá hollenskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 11/02 í 
tengslum við aðstoð til að fjárfesta í  auknum gæðum á sviði ferðamála í héruðunum Fríslandi, Groningen 
og Drenthe (sjá Stjtíð. ESB C 59 av 14.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá ítölskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 18/02 í tengslum 
við styrki varðandi ráðgjafarþjónustu til lítilla og meðalstórra fyrirtækja (sjá Stjtíð. ESB C 59 frá 
14.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá ítölskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 20/02í tengslum 
við svæðisbundna fjárfestingaraðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja í Umbríu (sjá Stjtíð. ESB C 59 
frá 14.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá þýskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 24/02 í tengslum 
við styrki til að stofna og byggja upp fyrirtæki í Hessen (sjá Stjtíð. ESB C 59 frá 14.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá breskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 27/2002 í 
tengslum við styrki til Penryn Townscape Heritage Initiative (THI) (sjá Stjtíð. ESB C 59 frá 14.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá spænskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 42/01 í 
tengslum við styrki til lítilla og meðalstórra handverksfyrirtækja sem stunda starfsemi sem tengist hafinu 
(sjá Stjtíð. ESB C 59 frá 14.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá spænskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 43/01 í tengslum 
við styrki til að hanna strandmannvirkjagerð með tilliti til ferðamála, menningar- og afþreyingarmála sem 
tengjast hafinu  (sjá Stjtíð. ESB C 59 frá 14.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá þýskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 79/01 í tengslum 
við fjárfestingaraðstoð til lítilla og meðalstórra fyrirtækja í Nordrhein-Westfalen (sjá Stjtíð. ESB C 59 frá 
14.3.2003)

Framkvæmdastjórnin hefur birt upplýsingar frá ítölskum stjórnvöldum um aðstoð nr. XS 85/01 í tengslum 
við styrki til að kaupa eða leigja verkfæri eða nýjan framleiðslubúnað (sjá Stjtíð. ESB C 59 fræa 
14.3.2003)
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar innan ramma framkvæmdar 
á tilskipun ráðsins 89/106/EBE

(Birting titla og tilvísana í  samhæfða evrópska staðla samkvæmt tilskipuninni) 

Evrópsk 

staðlastofnun 

(1)

Tilvísun Titill staðalsins

Dagsetning þegar 

staðallinn öðlast gildi sem 

samhæfður evrópskur 

staðall  samkvæmt a-lið 

2. mgr. 4. gr. tilskipunar 

89/106/EBE

Lok tímabilsins 

þegar báðir staðlar teljast 

gildir (2)

CEN EN 12259-5:2002 Föst slökkvikerfi - Hlutir í úðakerfi - 5. hluti: 
Vatnsflæðisnemar

1.7.2003 1.9.2005

CEN EN 13043:2002 Þakskífur úr leir sem skarast - Skilgreiningar og 
eiginleikar vöru

1.7.2003 1.6.2004

CEN EN 13450:2002 Fylliefni til nota í brautarteinastæði 1.10.2003 1.6.2004

CEN EN 13986:2002 Trétrefjaplötur til nota í byggingum - Eiginleikar, 
samræmismat og merking

1.4.2003 1.4.2004

CEN EN 1916:2002 Rör og fylgihlutir úr steinsteypu, óbent, með 
stáltrefjum og með bendistáli

1.8.2003 23.11.2004

(1)   ESO (European standardisation organisation):
- CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels; sími: (32-2) 550 07 11, bréfasími: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be).
- Cenelec: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Brussels; sími: (32-2) 519 68 71, bréfasími: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.be).
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia-Antipolis Cedex France, sími: (33-0) 492 94 42 00, bréfasími: (33-0) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)   Lok tímabilsins þegar báðir staðlar teljast gildir miðast við sömu dagsetningu og þegar innlendar tæknilýsingar sem stangast á eru felldar úr gildi. Eftir þessa 
dagsetningu skal miða við samræmdar evrópskar forskriftir (samræmdir staðlar eða evrópsk tæknisamþykki) þegar gengið er út frá samræmi við grunnkröfur. Þýðingin 
á titlunum hér að framan kemur frá CEN og er ,,opinber“ útgáfa  tungumálanna sem innlendar staðlastofnanir tilkynna.

Athugasemd:

Allar upplýsingar varðandi fyrirliggjandi staðla má fá annaðhvort hjá evrópskum staðlasamtökum eða innlendum staðlastofnunum. 
Allar upplýsingar um fyrirliggjandi viðmiðunarreglur um evrópsk tæknisamþykki fást annað hvort hjá Evrópusamtökum um 
tæknisamþykki (EOTA) eða meðlimum þeirra. 

Birting tilvísana í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins þýðir ekki að unnt sé að fá  staðlana á öllum tungumálum bandalagsins.

Frekari samræmdir tæknilegir staðlar varðandi tilskipunina um byggingarvörur hafa verið birtir í fyrri útgáfum Stjórnartíðinda 
Evrópusambandsins. Fullkomna uppfærða skrá er að finna á:

  http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/specdef/speclists.htm

2003/EES/18/26
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar innan ramma framkvæmdar 
tilskipunar ráðsins 96/48/EB

(Birting titla og tilvísana í samhæfða staðla samkvæmt tilskipuninni)

Evrópsk 

staðla stofnun (1)
Tilvísun og titill staðalsins Tilvísunar skjal

Tilvísun í staðalinn 

sem leystur er af hólmi

Dagur sem hætta ber 

notkun hins úrelta 

staðals

Athugasemd 1

Cenelec EN 50124-1:2001

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Samræming 
einangrunar - 1. hluti: Grunnkröfur - Bil og 
skriðspennulengd fyrir allan rafmagns- og 
rafeindabúnað

Engin -

Cenelec EN 50126:1999

Búnaður til notkunar við járnbrautir - Lýsing og 
sönnun á áreiðanleika, fáanleika, viðhaldanleika 
og öryggi (RAMS)

Engin -

Cenelec EN 50317:2002

Búnaður til notkunar við járnbrautir - 
Straumtengikerfi - Kröfur og staðfesting mælinga 
á aflfræðilegri samverkun straumsnerta og 
loftstrengja með snertivírum

Engin -

(1)   ESO (European standardisation organisation):
        CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; sími: (32-2) 550 08 11, bréfasími: (32-2) 550 08 19      http://www.cenorm.be
        Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles; sími: (32-2) 519 68 71, bréfasími: (32-2) 519 69 19 http://www.cenelec.org
        ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis; sími: (33-4) 92 94 42 00, bréfasími: (33-4) 93 65 47 16 http://www.etsi.org

Athugasemd 1:   Almennt er dagurinn sem hætt er að ganga út frá samræmi sami dagur og afturköllunardagurinn (dow), sem evrópska 
staðlastofnunin ákveður, en athygli notenda þessara staðla er vakin á því að í tilteknum undantekningartilvikum kann 
þessu að vera öðruvísi farið.
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar innan ramma framkvæmdar 
á tilskipun ráðsins 89/106/EBE

(Birting titla og tilvísana í  samhæfða evrópska staðla samkvæmt tilskipuninni)

2003/EES/18/28

Evrópsk 
staðlastofnun 

(1)
Tilvísun Titill staðalsins

Dagsetning þegar 
staðallinn öðlast 

gildi sem samhæfður 
evrópskur staðall  

samkvæmt a-lið 2. 
mgr. 4. gr. tilskipunar 

89/106/EBE

Lok tímabilsins 
þegar báðir staðlar teljast 

gildir (2)

CEN EN 13242:2002 Óbundin fylliefni og fylliefni bundin með 
vatnshverfum bindiefnum til notkunar í mannvirki 
og vegagerð

1.10.2003 1.6.2004

CEN EN 1433:2002 Frárennslisrör á svæðum sem ætluð eru akandi 
og gangandi vegfarendum - Flokkun, hönnun og 
prófunarkröfur, merking og mat á samræmi

1.8.2003 1.8.2004

CEN EN 1457:1999/A1:
2002

Reykháfar - Reykrör í loftrásir úr leir eða keramik 
- Kröfur og prófunaraðferðir

1.8.2003 1.8.2004

(1)   ESO (European standardisation organisation):
-  CEN: rue de Stassart/Stassartstraat 36, B-1050 Brussels; sími: (32-2) 550 07 11, bréfasími: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be).
-  Cenelec: rue de Stassart/Stassartstraat 35, B-1050 Brussels; sími: (32-2) 519 68 71, bréfasími: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.be).
-  ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia-Antipolis Cedex France, sími: (33-0) 492 94 42 00, bréfasími: (33-0) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)   Lok tímabilsins þegar báðir staðlar teljast gildir miðast við sömu dagsetningu og þegar innlendar tæknilýsingar sem stangast á eru felldar úr gildi. Eftir þessa 
dagsetningu skal miða við samræmdar evrópskar forskriftir (samræmdir staðlar eða evrópsk tæknisamþykki) þegar gengið er út frá samræmi við grunnkröfur. Þýðingin 
á titlunum hér að framan kemur frá CEN og er ,,opinber“ útgáfa  tungumálanna sem innlendar staðlastofnanir tilkynna.

Athugasemd:

Allar upplýsingar varðandi fyrirliggjandi staðla má fá annaðhvort hjá evrópskum staðlasamtökum eða innlendum staðlastofnunum. 
Allar upplýsingar um fyrirliggjandi viðmiðunarreglur um evrópsk tæknisamþykki fást annað hvort hjá Evrópusamtökum um 
tæknisamþykki (EOTA) eða meðlimum þeirra. 

Birting tilvísana í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins þýðir ekki að unnt sé að fá  staðlana á öllum tungumálum bandalagsins.

Frekari samræmdir tæknilegir staðlar varðandi tilskipunina um byggingarvörur hafa verið birtir í fyrri útgáfum Stjórnartíðinda 
Evrópusambandsins. Fullkomna uppfærða skrá er að finna á:

  http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/specdef/speclists.htm
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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.

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

2003-0080-P Drög að reglum um að sala og afhending á gervibyssum til fólks undir 
lögaldri, og annarra sem ekki teljast fullkomlega heilbrigðir, teljist 
skýlaust brot og að slíkum persónum sé óheimilt að eiga gervibyssur 
eða hafa þær í fórum sínum  

(3)

2003-0088-UK Fyrirmæli um endurbætur á lögum (leikjavélar) 2003 9.6.2003

2003-0089-UK Fyrirmæli um umferð á vegum – ökutæki á vegum  (viðurkenning á 
sérhönnuðum ökutækjum) (almennt) 2003

9.6.2003

2003-0090-L Tilkynning um radíótengisnið og tengisnið sem opinber 
fjarskiptafyrirtæki útvega

10.6.2003

2003-0092-F Ákvörðun frönsku fjarskiptastofnunarinnar nr. 03-xxxx frá xx/xx/
2003 um breytingu á tíðnisviðum sem er úthlutað fyrir skammdrægan 
lágaflsradíóbúnað á tíðnisviðunum 30, 71 og 407 MHz

12.6.2003

2003-0093-F Ákvörðun frönsku fjarskiptastofnunarinnar nr. 03-xxxx frá xx/xx/
2003 um breytingu á tíðnisviðum 2275 Hz fyrir skammdrægan 
lágaflsradíóbúnað sem er notaður til að finna fórnarlömb snjóskriða

12.6.2003

2003-0094-F Ákvörðun frönsku fjarskiptastofnunarinnar nr. 03-xxxx frá xx/xx/
2003 um breytingu á tíðnisviðum fyrir  fjarskiptabúnað af gerðinni 
CT2 á tíðnisviðinu 864,1-868,1 MHz

12.6.2003

2003-0095-F Fyrirmæli um innihald og skilyrði fyrir úthlutun á merkimiðanum 
,,mikil orkunýtni“  

12.6.2003

2003-0096-F Drög að fyrirmælum um notkun á vítamíninu D3 í jurtaolíur 13.6.2003

2003-0097-S Framleiðsla á tilteknum ílátum, rörum og búnaði 16.6.2003

2003-0098-F Tæknileg athugasemd við frönsku lyfjaskrána í tengslum við 
opinbera rannsókn

16.6.2003

2003-0099-NL Fyrsta breyting á umbúðaforskriftunum frá markaðssetningarráðinu 
fyrir drykkjarvörur frá 2003

16.6.2003

2003-0100-D Drög um samþykki fyrir undanþágu frá ákvæðum lyfjalaga á sviðum 
er varða almanna- og hamfaravarnir  og fyrir landvarnarliðið, 
landamæralögregluna og heimavarnir fylkjanna 

16.6.2003

2003-0102-E Drög að fyrirmælum um uppfærslu á sérstökum greinum í 
almennu tæknilýsingunum fyrir vega- og brúargerð í tengslum við 
vegayfirbyggingar og vegaklæðningar í vega- og brúargerð 

18.6.2003

2003-0103-D Breytingar á byggingarvörulista, A-hluta 1-3 og lista C (útgáfa 2002/
1, 2002/2 og 2002/3) við útgáfu 2003/1

18.6.2003

2003-0104-D Þýsk lyfjaskrá (DAB) 18.6.2003

2003-0105-D Hómópatalyfjaskrá 2003 (HAB 2003) 18.6.2003

2003-0107-S Drög að stjórnsýsluforskriftum um breytingu á stjórnsýsluákvæðum 
sænsku póst- og símamálastofnunarinnar (PTSFS 1997:6) um 
undanþágu frá leyfisskyldu fyrir ákveðna radíósenda  

19.6.2003

2003-0108-D Fyrirmæli um lögmæt rafræn viðskipti í tengslum við vernd 
eignarréttinda á sviði iðnaðar (ErvGewRV)

20.6.2003

(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.

2003/EES/18/29



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 18/34 10.4.2003

ÍS
L

E
N

SK
 ú

tg
áf

a

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  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.

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=SHIRM
ER
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
Mr. E. 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 política 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
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Mrs. Nieves García Pérez
Sími: (34-91) 379 83 32

Mrs. 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
64-70, alle de Bercy-télédoc 811
F-75574 Paris Cedex 12
Me S. Piau
Sími: (33 1) 53 44 97 04
Bréfasími: (33 1) 53 44 98 88
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

ÍTALÍA

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

Mr. 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

Mr. 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

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

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

Mrs. 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 (P.O. Box 230)
FIN-00171 Helsinki

Mr. 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
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SVÍÞJÓÐ

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

Mrs. 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

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

Eftirlitsstofnun EFTA  (DRAFTTECHREGESA)

Rue de Trèves 74
1040 Bruxelles 
Sími: + 32 2 286 1811
Bréfasími: +32 2 286 1800
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