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01

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
(Mál nr. IV/M.572 - GEHE/AAH)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 28. 2. 1995 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið GEHE AG, Stuttgart/D (GEHE) sem
lýtur yfirráðum Haniel & Cie GmbH, Duisburg/D (Haniel) öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr.
reglugerðar ráðsins, heildaryfirráð yfir fyrirtækinu Amalgamated Anthracite Holdings (AAH plc)
með yfirtökuboði sem var auglýst 27. 2. 1995.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:
-

GEHE: heildsala á almennum lyfjum,

-

AAH: heildsala á almennum lyfjum, þjónusta á sviði umhverfismála, dreifingarþjónusta.

3.

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

4.

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í
Stjtíð. EB nr. C 58, 8. 3. 1995. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar í gegnum
bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/M.572 - GEHE/AAH, og er
heimilisfangið:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

(1)

Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
(Mál nr. IV/M.539 - Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico)

16.3.1995

1.

Framkvæmdastjórninni barst 28. 2. 1995 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem Allianz AG Holding öðlast, í skilningi b-liðar 1.
mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, heildaryfirráð yfir fyrirtækjunum Elvia Versicherungen (Sviss) og
Lloyd Adriatico SpA (Ítalíu) með hlutabréfakaupum. Í tengslum við þessa aðgerð færist meirihluti
hlutabréfanna í þýsku Vereinte-Gruppe milliliðalaust frá Schweizer Rückversicherungsgesellschaft
yfir til væntanlegs kaupanda sem fjárfestingarbanki skal útvega.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:
-

Allianz: tryggingastarfsemi,

-

Elvia: tryggingastarfsemi,

-

Lloyd Adriatico: tryggingastarfsemi.

00
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3.

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

4.

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í
Stjtíð. EB nr. C 61, 10. 3. 1995. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar í
gegnum bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/M.539 - Allianz/Elvia/
Lloyd Adriatico, og er heimilisfangið:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
95/EES/9/03
(Mál nr. IV/M.495 - Behringwerke AG/Armour Pharmaceutical Co.)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 28. 2. 1995 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem Behringwerke AG og Armour Pharmaceutical
Co. mynda samfylkingu um sameiginlegt verkefni og flytja þangað alheimsviðskipti sín með
plasmaafleiður.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:
-

Behringwerke: framleiðsla og dreifing á lyfjum handa mönnum,

-

Armour Pharmaceutical: framleiðsla og dreifing á lyfjum.

3.

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

(1)

Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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Framkvæmdastjórnin gefur þriðja aðila sem á hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í
Stjtíð. EB nr. C 61, 10. 3. 1995. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar í
gegnum bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/M.495 - Behringwerke
AG/Armour Pharmaceutical Co., og er heimilisfangið:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
(Mál nr. IV/M.557 - Alfred C. Toepfer /Champagne Céréales)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. 3. 1995 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem Alfred C. Toepfer International GmbH og Champagne Céréales öðlast, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, sameiginleg yfirráð
yfir Cerecom Cereal Commerce GmbH með hlutabréfakaupum.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:
-

Alfred C. Toepfer International GmbH: alþjóðleg viðskipti með landbúnaðarvörur,

-

Champagne Céréales: alþjóðleg viðskipti með landbúnaðarvörur,

-

Cerecom Cereal Commerce GmbH: alþjóðleg viðskipti með bygg til maltgerðar.

3.

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

4.

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

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í
Stjtíð. EB nr. C 63, 14. 3. 1995. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar í
gegnum bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01) eða í pósti, undir tilvísunarnúmeri IV/M.557 - Alfred C.
Toepfer /Champagne Céréales, og er heimilisfangið:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

(1)

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

95/EES/9/04

ÍSLENSK útgáfa

Nr.9/ 04

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.543 - Zurigo/Banco di Napoli)
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Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 2. 1995 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og
lýsa því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6.
gr. í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1). Þriðji aðili sem á nægilegra hagsmuna að gæta getur fengið
eintak af ákvörðuninni samkvæmt skriflegri beiðni til:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Bréfasími: +32 2 296 43 01

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.521 - Viag/Sanofi)

95/EES/9/06

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. 12. 1994 að mótmæla ekki framangreindri tilkynntri samfylkingu og
lýsa því yfir að hún samrýmdist hinum sameiginlega markaði. Þessi ákvörðun byggist á b-lið 1. mgr. 6.
gr. í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4064/89( 1). Þriðji aðili sem á nægilegra hagsmuna að gæta getur fengið
eintak af ákvörðuninni samkvæmt skriflegri beiðni til:
Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Bréfasími: +32 2 296 43 01

95/EES/9/07
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 484/95 frá
3. mars 1995 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2947/94 um að
fastsetja samræmdan niðurfærslustuðul til að ákvarða magn banana
sem á að úthluta til hvers rekstraraðila í flokkum A og B með hliðsjón
af innflutningskvóta fyrir árið 1995
Framkvæmdastjórnin birti reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 484/95 frá 3. mars 1995 um
breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2947/94 um að fastsetja samræmdan niðurfærslustuðul til að ákvarða
magn banana sem á að úthluta til hvers rekstraraðila í flokkum A og B með hliðsjón af innflutningskvóta
fyrir árið 1995 í Stjtíð. EB nr. L 49, 4. 3. 1995. Í stað stuðlanna í fyrsta og öðrum undirlið í 1. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 2947/94 komi eftirfarandi:
-

fyrir rekstraraðila í A-flokki: 0,553646,
fyrir rekstraraðila í B-flokki: 0,473009

með staðfestu í bandalaginu frá 31. desember 1995 (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjórnartíðindum).

(1)

Stjtíð. EB nr. L 395, 30. 12. 1989. Leiðrétting: Stjtíð. EB nr. L 257, 21. 9. 1990, bls. 13.
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95/EES/9/08
Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 483/95 frá
3. mars 1995 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2814/94 um að
fastsetja samræmdan niðurfærslustuðul til að ákvarða magn banana
sem á að úthluta til hvers rekstraraðila í C-flokki með hliðsjón af
innflutningskvóta fyrir árið 1995
Framkvæmdastjórnin birti reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 483/95 frá 3. mars 1995 um
breytingu á reglugerð (EBE) nr. 2814/94 um að fastsetja samræmdan niðurfærslustuðul til að ákvarða
magn banana sem á að úthluta til hvers rekstraraðila í C-flokki með hliðsjón af innflutningskvóta fyrir
árið 1995 með hliðsjón af innflutningskvóta fyrir árið 1995 í Stjtíð. EB nr. L 49, 4. 3. 1995. Í 1. gr.
reglugerðar (EB) nr. 2814/94 komi ,,0,000712137“ í stað ,,0,000647397“ (sjá nánari útlistun í
framannefndum Stjórnartíðindum).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. mars 1995 um
breytingu á ákvörðun 94/85/EB um gerð skrár yfir þriðju lönd sem
aðildarríkin heimila innflutning á fersku alifuglakjöti frá

95/EES/9/09

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 2. mars 1995 um breytingu á ákvörðun
94/85/EB um gerð skrár yfir þriðju lönd sem aðildarríkin heimila innflutning á fersku alifuglakjöti frá í
Stjtíð. EB nr. L 55, 11. 3. 1995. Í viðauka við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/85/EB bætast
eftirfarandi línur við í samræmi við stafrófsröð ISO-kóðans:
,,

: NA: Namibía: X: eingöngu strútskjöt:
: SI: Slóvenía: X: :“

(sjá nánari útlistun í framannefndum Stjórnartíðindum).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. mars 1995 til
samþykktar á útrýmingaráætlun vegna smitandi kverka- og
barkabólgu í nautgripum í Austurríki

95/EES/9/10

Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. mars 1995 til samþykktar á
útrýmingaráætlun vegna smitandi kverka- og barkabólgu í nautgripum í Austurríki í Stjtíð. EB nr. L 55,
11. 3. 1995. Með ákvörðuninni er áætlunin um útrýmingu smitandi kverka- og barkabólgu í nautgripum
í Austurríki samþykkt til tveggja ára (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjórnartíðindum).
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Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. mars 1995 um
breytingu á ákvörðun 94/381/EB um tilteknar verndarráðstafanir gegn
smitandi heilahrörnun í nautgripum og fóðrun á prótínafleiðum úr
spendýrum
Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. mars 1995 um breytingu á ákvörðun
94/381/EB um tilteknar verndarráðstafanir gegn smitandi heilahrörnun í nautgripum og fóðrun á
prótínafleiðum úr spendýrum í Stjtíð. EB nr. L 55, 11. 3. 1995. Eftirfarandi málsgrein bætist við 1. gr.
ákvörðunar 94/381/EB:
,,3. bannið sem um getur í 1. mgr. gildir ekki um:
mjólk,
gelatín,
amínósýrur sem eru framleiddar úr húðum og skinnum með vinnsluferli þar sem efnið er
unnið með pH 1 til 2 og þar á eftir með pH > 11 og síðan með hitameðferð við 140° C í 30
mínútur við 3 bör,
tvíkalsíumfosfat af fitulausum beinum,
þurrkað plasma og aðrar blóðafurðir.“ (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjórnartíðindum).

95/EES/9/12
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. febrúar 1995 um
gerð skrár í Austurríki og Finnlandi fyrir tímabilið 1995 til 1999 yfir
dreifbýlissvæði samkvæmt markmiði 5b, eins og skilgreint er í
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2052/88
Framkvæmdastjórnin birti ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. febrúar 1995 um gerð skrár í
Austurríki og Finnlandi fyrir tímabilið 1995 til 1999 yfir dreifbýlissvæði samkvæmt markmiði 5b, eins
og skilgreint er í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2052/88 í Stjtíð. EB nr. L 49, 4. 3. 1995. Fyrir tímabilið
1995 til 1999 skulu dreifbýlissvæði í Austurríki og Finnlandi sem koma til greina samkvæmt markmiði
5b, eins og skilgreint er í reglugerð (EBE) nr. 2052/88, vera þau svæði sem talin eru upp í viðauka við
þessa ákvörðun (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjórnartíðindum).
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Reglur um upplýsingaskipti – tæknilegar reglugerðir

95/EES/9/13

-

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

-

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

Tilkynningar um drög að tæknilegum reglugerðum sem borist hafa framkvæmdastjórninni.

Tilvísun (1)

Titill

Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils(2)

95-0010-NL

Breyting 1994-1: Reglugerð um viðskiptastaðla fyrir
alifugla til slátrunar

12.4.1995

95-0011-NL

Reglugerð um kalkúnaáætlun PPR-IKB (samtök alifuglaog eggjaframleiðenda)

12.4.1995

95-0012-F

SP-DGPT-ATAS-21: Tækniforskriftir fyrir radíótengingar
til að senda stafræn merki á tíðnisviðinu 37 til 39,5 gHz

10.4.1995

95-0013-F

Grundvallarreglur um viðurkenningarprófanir fyrir
einkasímstöðvar með örvun innri tengisniða

10.4.1995

95-0014-F

Drög að úrskurði um breytingu á úrskurði nr. 88-682 frá
6. maí 1988 um eftirlit með mælitækjum

11.4.1995

95-0015-UK

Skýrgreining samkvæmt 6. mgr. 22. gr. í kröfunum um
aukabúnað á notendabúnaði sem á að tengja við 4-þráða
leigulínur með hliðrænu talbandi í almenna fjarskiptanetinu
í Breska konungsríkinu

18.4.1995

95-0016-UK

Skýrgreining samkvæmt 6. mgr. 22. gr. í kröfunum um
aukabúnað á notendabúnaði sem á að tengja við 2-þráða
leigulínur með hliðrænu talbandi í almenna fjarskiptanetinu
í Breska konungsríkinu

18.4.1995

95-0017-I

Reglugerð um eiginleika, kröfur og gildistíma neyðarmerkja sem eingöngu ber að nota um borð í skemmtibátum

14.4.1995

95-0018-F

Fyrirmæli um breytingu á fyrirmælum frá 5. september
1989 um notkun ensímblandna við framleiðslu á tilteknum
matvælum og drykkjarvörum sem ætluð eru til neyslu

18.4.1995

Drög að fyrirmælum um aukefni sem eru heimiluð við
framleiðslu á tóbaksvörum og á öðrum vörum sem koma í
stað þeirra

18.4.1995

95-0019-F

95-0020-E

Leiðréttingar og breytingar á ETS 300 001 frá ágúst 1992
(NET-4), sem Spánn leggur til

95-0021-NL

Fyrirmæli um ökutæki - Stjórnsýslufyrirmæli sem fylgja
umferðarlögum frá 1994 (Wegenverkeerswet). Lög sem
tekin eru upp með hliðsjón af umferðarlögum frá 1994

20.4.1995

Drög að ráðherrafyrirmælum til viðbótar ráðherrafyrirmælum frá 16. júlí 1980 þar sem kveðið er á um reglur um
geislameðhöndlun matvæla og dýrafóðurs

24.5.1995

Drög að ráðherrafyrirmælum til viðbótar ráðherrafyrirmælum frá 16. júlí 1980 þar sem kveðið er á um reglur um
geislameðhöndlun matvæla og dýrafóðurs

24.5.1995

Konungsúrskurður um samþykki á notendafjarskiptabúnaði

21.4.1995

95-0022-B

95-0023-B

95-0024-B

(1)

Ár – skráningarnúmer – upprunaaðildarríki.

(2)

Eindagi fyrir athugasemdir frá framkvæmdastjórninni og aðildarríkjum.

20.4.1995
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Tilvísun (1)

Titill

Lok þriggja mánaða
stöðvunartímabils(2)

95-0025-UK

Reglugerðir frá 1995 um vogarbúnað (sjálfvirk samlagningarvog fyrir áfyllingu og ósamfellda vigtun)(breyting)

24.4.1995

95-0026-NL

Tækniforskrift fyrir jaðarradíóbúnað, flugsímakerfi um
jarðstöðvar (terrestrial flight telephone system) sem
starfræktur er á tíðnisviðunum 1670 mHz - 1675 mHz og
1800 mHz - 1805 mHz

27.4.1995

95-0027-F

B11 23A: Samþykktarforskriftir fyrir staðlaðan notendabúnað sem tengdur er við hliðrænt notendatengisnið í
almenna símstöðvakerfinu

23.5.1995

95-0028-NL

Breytingarfyrirmæli um varnarefnaleifar

15.5.1995

95-0029-B

Ráðherrafyrirmæli um breytingu á ráðherrafyrirmælum
frá 16. mars 1993 um framlengingarsnúrur með
hreyfanlegri innstungu eða fjöltengi með eða án
vindubúnaðar

2.5.1995

(3) (4)

Framkvæmdastjórnin vekur athygli á að samkvæmt skilmálum orðsendingar hennar frá 1. október 1986
(Stjtíð. EB nr. C 245, 1. 10. 1986, bls. 4) gerir hún ráð fyrir að ef aðildarríki samþykkir tæknilega
reglugerð sem fellur undir ákvæði tilskipunar 83/189/EBE án þess að senda drögin til
framkvæmdastjórnarinnar eða virða skyldubundna stöðvun, sé ekki unnt að framfylgja reglugerðinni
gagnvart þriðja aðila samkvæmt skilmálum réttarkerfis hlutaðeigandi aðildarríkis. Framkvæmdastjórnin
telur þar af leiðandi að málsaðilar hafi rétt til að vænta þess að dómstólar landsins neiti að koma innlendum
tæknilegum reglugerðum, sem ekki hefur verið tilkynnt um eins og krafist er í lögum bandalagsins, til
framkvæmda.
Upplýsingar um tilkynningarnar eru fáanlegar hjá stjórnsýsludeildum ríkjanna og hefur skrá yfir þær
verið birt í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins nr. C 67 frá 17. 3. 1989 bls. 3 og í EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins nr. 6 frá 4. 5. 1994, bls. 8.

(3)

Hefðbundnar reglur um upplýsingaskipti gilda ekki um ,,lyfjaskrá“.

(4)

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

