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EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Samfylking sem tilkynnt hefur verið um fyrirfram
(Mál nr. IV/M.665 - CEP/Groupe de la Cité)

95/EES/42/01

1.

Framkvæmdastjórninni barst 26. 10. 1995 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu, samkvæmt
4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1), þar sem fyrirtækið CEP Communication (CEP),
undir yfirráðum Havas, öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins, yfirráð yfir
Groupe de la Cité (GLC) í stað Groupe Express (L’Express), Société d’Exploitation de
l’Hebdomadaire Le Point (SEBDO), Courrier International SA og Editions Culturelles et Musicales
- ECM - s. à r.l. (Gault et Millau) með millifærslu hlutabréfa. GLC hefur hingað til verið undir
sameiginlegum yfirráðum CEP og Générale Occidentale.

2.

Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja:
-

CEP: blaðamennska á sviði efnahagsmála og atvinnulífs, skipulagning á sýningum,
útgáfustarfsemi (í gegnum GLC),

-

Havas: svæðisbundin fjölmiðlun, árbækur, auglýsingaskrifstofur, ferðamál, ráðgjöf á sviði
upplýsingamiðlunar, blaðamennska og útgáfa, sjónvarp og útvarp,

-

GLC: bókaútgáfa og -dreifing,

-

l’Express, SEBDO, Courrier International og Gault et Millau: vikurit um pólitísk og almenn
fréttatengd málefni, fagtímarit sem miðast við stóran hóp lesenda.

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 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 eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í
Stjtíð. EB nr. C 292, 7. 11. 1995. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar um
bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.665 - CEP/Groupe de la Cité,
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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Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
95/EES/42/02
(Mál nr. IV/M.628 - Générale Bank/Crédit Lyonnais Nederland Bank)

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 9. 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

Álit ráðgjafarnefndar um samfylkingu fyrirtækja frá
27. fundi hennar sem var haldinn 19. desember 1994 um
almenn drög að ákvörðun varðandi mál nr. IV/M.484 Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST

95/EES/42/03

Framkvæmdastjórnin birti álit ráðgjafarnefndar um samfylkingu fyrirtækja frá 27. fundi hennar sem var
haldinn 19. desember 1994 um almenn drög að ákvörðun varðandi mál nr. IV/M.484 - Krupp/Thyssen/
Riva/Falck/Tadfin/AST í Stjtíð. EB nr. C 274, 19. 10. 1995 (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjtíð.
EB).

Fjarskipti: Skrá yfir staðla er varða frjálsan aðgang að netum
(fjórða útgáfa ONP-staðla)

95/EES/42/04

Í samræmi við tilskipun ráðsins 90/387/EBE birtir framkvæmdastjórnin reglulega skrá yfir staðla varðandi
frjálsan aðgang að netum. Framkvæmdastjórnin birti athugasemd til skýringar á fjórðu útgáfu ONPstaðla í Stjtíð. EB nr. C 266, 13. 10. 1995 (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjtíð. EB).

Auglýsingar frá hollenskum stjórnvöldum

95/EES/42/05

Framkvæmdastjórnin birti níu auglýsingar frá hollenskum stjórnvöldum samkvæmt tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að
leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni í Stjtíð. EB nr. C 267, 14. 10. 1995 (sjá nánari útlistun í
framannefndum Stjtíð. EB).

(1)

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

9.11.1995

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB

Nr.42/00
03

Skrá yfir skjöl varðandi EES sem framkvæmdastjórnin sendi
ráðinu á tímabilinu 16. 10. til 20. 10. 1995

95/EES/42/06

Þessi skjöl er unnt að fá hjá söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna

Kóði

Skráningarnúmer

Titill

Samþykkt af Sent til
framkvæmda ráðsins
stjórninni
þann

COM(95) 449

16.10.1995
CB-CO-95-490-EN-C(1) Orðsending framkvæmdastjórnarinnar um
aðgerðaáætlun bandalagsins um heilbrigðiseftirlit í tengslum við ráðstafanir á sviði
almannaheilbrigðis

Blaðsíðu
jöldi
þann

17.10.1995

64

Tillaga að ákvörðun Evrópuþingsins og
ráðsins um að samþykkja aðgerðaáætlun
bandalagsins í tengslum við ráðstafanir á
sviði almannaheilbrigðis
COM(95) 474

CB-CO-95-514-EN-C

Breytt tillaga að tilskipun ráðsins um
samræmingu á skilyrðum fyrir innlendum
skipstjórnarskírteinum fyrir flutning á
vörum og farþegum á skipgengum
vatnaleiðum innan bandalagsins

18.10.1995

18.10.1995

8

COM(95) 406

CB-CO-95-516-EN-C

Tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um hert eftirlit með vátryggingafyrirtækjum í vátryggingasamstæðum

4.10.1995

20.10.1995

24

COM(95) 479

CB-CO-95-520-EN-C

Tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
breytingu á viðaukanum við reglugerð
ráðsins (EBE) nr. 3911/92 frá 9. desember
1992 um útflutning á menningarminjum

19.10.1995

20.10.1995

14

18.10.1995

20.10.1995

8

Tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um breytingu á viðaukanum við
tilskipun ráðsins nr. 93/7/EBE frá 15. mars
1993 um að skila menningarminjum sem
hafa verið fluttar ólöglega frá yfirráðasvæði
aðildarríkis

COM(95) 482

(1)

CB-CO-95-522-EN-C

,,EN“ vísar til enska COM-skjalsins.

Tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um breytingu á tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 94/35/EB um
sætuefni í matvælum
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95/EES/42/07

-

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)

95-0259-A

41. breyting hvað varðar framkvæmd laga um vélknúin
ökutæki (KDV) frá 1967

26.1.1996

95-0260-A

1.

Austurrísk sambandsríkjalög um breytingu á lögum um 19.12.1995
hreinlæti á baðstöðum

2.

Fyrirmæli frá austurríska heilbrigðis- og neytendaverndarráðherranum um hreinlæti á baðstöðum, kröfur
um húsakynni og öryggis- og björgunarráðstafanir sem
gerðar eru hvað varðar daglegan rekstur baðstaða
(BHygV)

95-0270-FIN

Tillaga að breytingu á gildandi ákvæðum í finnskum
byggingareglugerðum frá 1988 - B7 Stálmannvirki

1.12.1995

95-0271-D

Tæknilegir skilmálar fyrir afhendingu á viðvörunarböndum
til notkunar á vegavinnusvæðum (TL-Warnbänder 95)

6.12.1995

95-0272-D

Tæknilegir skilmálar fyrir afhendingu á stýrieiningum til
notkunar við byggingavinnu (TL-Leitelemente 95)

6.12.1995

95-0273-D

Tæknilegir skilmálar fyrir afhendingu á færanlegum
varnarbúnaði (TL-transportable Schutzeinrichtungen 95)

6.12.1995

95-0274-D

Tæknilegir skilmálar fyrir afhendingu á búnaði til að girða
af svæði (TL-Absperrschranken 95)

6.12.1995

95-0275-D

Tæknilegir skilmálar fyrir afhendingu á færanlegum
ljósmerkjabúnaði (TL-transportable Lichtsignalanlagen 95)

6.12.1995

95-0276-D

Tæknilegir skilmálar fyrir afhendingu á fjarlægðarmerkjabúnaði (TL-Leitbaken 95)

6.12.1995

95-0277-D

Viðbótarsamningsskilyrði og tilskipanir um öryggi á
svæðum þar sem vegavinna fer fram (ZTV-SA 95)

6.12.1995

95-0278-D

Tæknilegir skilmálar fyrir afhendingu á skiltum sem notuð
eru tímabundið við vegavinnu (TL-vorübergehende
Markierungen 95)

6.12.1995

95-0279-D

Tæknilegir skilmálar fyrir afhendingu á búnaði til að setja
upp skilti og umferðarmerkingar (TL-Aufstellvorrichtungen 95)

6.12.1995

95-0280-D

Tæknilegir skilmálar fyrir afhendingu á stöðvunarskiltum
(TL-Absperrtafeln 95)

6.12.1995

95-0281-D

11. viðbætir við reglugerðir um slysavarnir fyrir útgerðarfyrirtæki (VBG 108), ásamt framkvæmdaleiðbeiningum

6.12.1995

95-0282-DK

Fyrirmæli um breytingu á tilmælum um viðbótarreglugerðir 7.12.1995
um hönnun á lyftum o.s.frv. (lyftudyr o.s.frv.)

(3) (4)

(1)

Ár – skráningarnúmer – upprunaaðildarríki.

(2)

Eindagi fyrir athugasemdir frá framkvæmdastjórninni og aðildarríkjum.

(3)

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

(4)

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