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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB31.12.1995 Nr.51/0001

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

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

95/EES/51/01

95/EES/51/02

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.639 - Montedison/Groupe Vernes/SCI)

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. 12. 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
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussels
Bréfasími: +32 2 296 43 01

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.669 - Charterhouse/Porterbrook)

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. 12. 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
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussels
Bréfasími: +32 2 296 43 01
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95/EES/51/03Skrá yfir ákvarðanir sem framkvæmdastjórnin hefur birt

Framkvæmdastjórnin hefur birt eftirfarandi ákvarðanir:

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 26. júlí 1995 um skilyrt samþykki fyrir aðstoð Frakklands til
bankans Crédit Lyonnais (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 308, 21. 12. 1995).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 1. desember 1995 um vistfræðilegar forsendur fyrir notkun
vistmerkis bandalagsins á ljósaperur (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 302, 15. 12. 1995).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. desember 1995 um breytingu á ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 92/160/EBE og 93/197/EBE hvað varðar skiptingu Egyptalands í svæði vegna
innflutnings á skráðum hrossum (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 304, 16. 12. 1995).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. desember 1995 um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiski
og fiskeldisafurðum sem upprunnar eru í Japan (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 304, 16. 12. 1995).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 6. desember 1995 um breytingu á ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 95/119/EB um tilteknar verndarráðstafanir hvað varðar fiskafurðir sem
upprunnar eru í Japan (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 304, 16. 12. 1995).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. desember 1995 um að skipa sérfræðinganefnd um flutning á
jarðgasi um leiðslur (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 304, 16. 12. 1995).

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 8. desember 1995 um breytingu á ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar um sérstök skilyrði fyrir innflutningi á fiskafurðum frá Kanada (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB nr. L 310, 22. 12. 1995).

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/67/EB frá
15. desember 1995 um tæknilegar breytingar, hvað varðar

skilgreiningu á ,,fjölþjóðlegum þróunarbönkum“, á tilskipun ráðsins
89/674 um eiginfjárhlutfall lánastofnana

Framkvæmdastjórnin birti tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/67/EB frá 15. desember 1995 um
tæknilegar breytingar, hvað varðar skilgreiningu á ,,fjölþjóðlegum þróunarbönkum“, á tilskipun ráðsins
89/674 um eiginfjárhlutfall lánastofnana í Stjtíð. EB nr. L 314, 28. 12. 1995 (sjá nánari útlistun í
framannefndum Stjtíð. EB).

95/EES/51/04
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95/EES/51/05Auglýsing samkvæmt 2. mgr. 12. gr. reglugerðar ráðsins (EBE)
nr. 4056/86 varðandi mál nr. 35.202 - samningur um sameiginlegan

rekstur á ferju milli Dragør og Limhamn

Framkvæmdastjórnin birti auglýsingu samkvæmt 2. mgr. 12. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) 4056/86
varðandi mál nr. 35.202 - samningur um sameiginlegan rekstur á ferju milli Dragør og Limhamn, í
Stjtíð. EB nr. C 350, 30. 12. 1995 (sjá nánari útlistun í framannefndum Stjtíð. EB).

Þessi auglýsing er birt samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 12. gr. reglugerðar ráðsins
(EBE) nr. 4056/86. Á þessu stigi málsins hefur framkvæmdastjórnin ekki tekið neina afstöðu gagnvart
því hvort samningurinn samrýmist 3. mgr. 85. gr. sáttmálans. Í samræmi við 2. mgr. 12. gr. reglugerðar
(EBE) nr. 4056/86 gefur framkvæmdastjórnin öllum þeim sem eiga hagsmuna að gæta og aðildarríkjunum
kost á að senda athugasemdir sínar innan 30 daga eftir birtingu þessarar auglýsingar með tilvísun til
máls nr. IV/35.202, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition
Division IV/D/3
200, rue de la Loi
B-1049 Brussel

Auglýsing til innflytjenda tiltekinna stálvara sem upprunnar
eru í Rúmeníu, Lýðveldinu Búlgaríu, Lýðveldinu Tékklandi og

Lýðveldinu Slóvakíu

Framkvæmdastjórnin birti auglýsingu til innflytjenda tiltekinna stálvara sem upprunnar eru í Rúmeníu,
Lýðveldinu Búlgaríu, Lýðveldinu Tékklandi og Lýðveldinu Slóvakíu í Stjtíð. EB nr. C 332, 9. 12. 1995
(sjá nánari útlistun í framannefndum Stjtíð. EB).

Ríkisaðstoð
C 39/95
Ítalía

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð samkvæmt 4. mgr. 6. gr. ákvörðunar
framkvæmdastjórnarinnar nr. 3855/91/KSE hvað varðar aðstoð sem Ítalía veitti fyrirtækinu Acciaierie
di Bolzano (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 344, 22. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin veitir hér með hinum aðildarríkjum EES og hagsmunaaðilum frest til að koma
athugasemdum sínum varðandi þessar ráðstafanir á framfæri, innan eins mánaðar frá birtingu þessarar
auglýsingar í Stjtíð. EB, við:

Commission of the European Communities
200, rue de la Loi
B-1049 Brussels

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Ítalíu.

95/EES/51/06

95/EES/51/07
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95/EES/51/08Heimild fyrir ríkisaðstoð samkvæmt 92. og 93. gr. EB-sáttmálans
Mál sem framkvæmdastjórnin andmælir ekki

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt aðstoð vegna starfsþjálfunar í fiskiðnaði á Spáni, ríkisaðstoð
nr. (N) 236/95 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur, í samræmi við 7. mgr. 4. gr. í sjöundu tilskipun um aðstoð til skipasmíða,
ákveðið að andmæla ekki hollensku þróunaraðstoðarverkefni í Jamaíku í tengslum við afhendingu
dráttarbátar til hafnaryfirvalda í Jamaíku, ríkisaðstoð nr. N 263/95 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB
nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur, í samræmi við 7. mgr. 4. gr. í sjöundu tilskipun um aðstoð til skipasmíða,
ákveðið að andmæla ekki þýsku þróunaraðstoðarverkefni í Lýðveldinu Indónesíu í tengslum við kaup
PT Pelayaran National Indonesia (PT.PELNI) á farþegaskipi, ríkisaðstoð nr. N 376/95 (sjá nánari útlistun
í Stjtíð. EB nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt annan hluta greiðslu þýskrar styrkveitingar vegna
endurskipulagningar á skipasmíðastöðinni Volkswerft í samræmi við sjöundu tilskipun um aðstoð til
skipasmíða, ríkisaðstoð nr. N 84/95 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt danskan ábyrgðasjóð fyrir skipasmíðar, ríkisaðstoð nr. N 391/95
(sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur, í samræmi við 7. mgr. 4. gr. í sjöundu tilskipun um aðstoð til skipasmíða,
ákveðið að andmæla ekki hollensku þróunaraðstoðarverkefni í Jemen í tengslum við afhendingu tveggja
dráttarbáta til hafnaryfirvalda í Hodeida, ríkisaðstoð nr. N 457/95 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB
nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að andmæla ekki félagslegri aðstoð ítalskra yfirvalda samkvæmt
1. mgr. 4. gr. ákvörðunar 3855/91/KSE til Ilva-samstæðunnar fyrrverandi, ríkisaðstoð nr. N 143/94 (sjá
nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur, í samræmi við 7. mgr. 4. gr. í sjöundu tilskipun um aðstoð til skipasmíða,
ákveðið að andmæla ekki spænsku þróunaraðstoðarverkefni í Túnisíu í tengslum við afhendingu á tveimur
ekjuskipum til túníska félagsins COTUNAV sem er í ríkiseigu, ríkisaðstoð nr. N 379/95 (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð til að þróa kvíaeldi, ríkisaðstoð nr. N 608/95 (sjá
nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð til að hætta rekstri fiskiskipa, ríkisaðstoð
nr. N 497/95 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt nýja fjárhagsáætlun sem ítölsk stjórnvöld lögðu til vegna
aðstoðaráætlunar um eflingu atvinnumála, ríkisaðstoð nr. NN 91/A/95 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB
nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalskan ábyrgðasjóð fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem falla
undir málasvið 1, ríkisaðstoð nr. N 662/95 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt aðstoða til að styrkja unga atvinnurekendur á Ítalíu, ríkisaðstoð
nr. N 367/A/94 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 343, 21. 12. 1995).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt aðstoð til iðnfyrirtækja sem veitt er af yfirvöldum í héraðinu
Sikiley, ríkisaðstoð nr. N 730/95 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 343, 21. 12. 1995).
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Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska aðstoð til fyrirtækjanna Canicatti, Licata, Sciacca,
Barrafranca og Mazzarino á Sikiley sem urðu fyrir skemmdum vegna flóðanna í október 1990, ríkisaðstoð
nr. N 273/95 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 343, 21. 12. 1995).

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt
a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92

Breytingar sem Frakkland gerði hvað varðar skyldu til að veita
opinbera þjónustu í áætlunarflugi innan Frakklands

Frakkland hefur ákveðið að breyta skyldu til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi á flugleiðum
milli Parísar (Orly) og Carcassonne sem birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins nr. C 227,
1. september 1995, samkvæmt a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí
1992 um aðgang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB
nr. C 349, 29. 12. 1995).

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt
a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92

Kveðið á um skyldu til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi innan
Frakklands

Frakkland hefur ákveðið, samkvæmt a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá
23. júlí 1992 um aðgang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins, að kveða á um skyldu
til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi á flugleiðum milli Parísar (Charles de Gaulle, Orly) og
Montbéliard (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 350, 30. 12. 1995).

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt
a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92

Kveðið á um skyldu til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi innan
Frakklands

Frakkland hefur ákveðið, samkvæmt a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá
23. júlí 1992 um aðgang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins, að kveða á um skyldu
til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi á flugleiðum milli Aubagne og Marseilles (Provence) (sjá
nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 350, 30. 12. 1995).
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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt
a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92

Kveðið á um skyldu til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi innan
Frakklands

Frakkland hefur ákveðið, samkvæmt a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá
23. júlí 1992 um aðgang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins, að kveða á um skyldu
til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi á flugleiðum milli Clermont-Ferrand og Lyon (Satolas),
milli Clermont-Ferrand og Marseilles og Clermont-Ferrand og Nice (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr.
C 350, 30. 12. 1995).

Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt
a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92

Kveðið á um skyldu til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi innan
Frakklands

Frakkland hefur ákveðið, samkvæmt a-lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá
23. júlí 1992 um aðgang bandalagsflugfélaga að flugleiðum innan bandalagsins, að kveða á um skyldu
til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi á flugleiðum milli Parísar (Orly) og Saint-Brieuc (sjá
nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 350, 30. 12. 1995).

Rekstur áætlunarflugleiða

Útboðsauglýsing frá Frakklandi, í samræmi við d-lið 1. mgr. 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um rekstur

áætlunarflugs milli Parísar (Orly) og Albi

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 hefur Frakkland ákveðið að kveða á um skyldu
til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi á milli Parísar (Orly) og Albi . Skilyrðin sem bundin eru
þessari skyldu til að veita opinbera þjónustu voru birt í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins nr. C 284,
28. október 1995 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 350, 30. 12. 1995).

Tilboðin skulu send í ábyrgðarpósti með kvittun fyrir móttöku, þar sem póststimpill gildir sem sönnun
um sendingu eða afhent persónulega gegn kvittun eigi síðar en 1 mánuði og í síðasta lagi 5 vikum eftir
birtingu í Stjtíð. EB fyrir kl. 17 00 að staðartíma á eftirfarandi heimilisfang:

Syndicat mixte de l´aérodrome d´Albi-Le Séquestre
14, rue Timbal
F-81000 Albi
Sími: (33) 63 49 48 47
Bréfasími: (33) 63 49 48 40

95/EES/51/12
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Rekstur áætlunarflugleiða

Útboðsauglýsing frá Frakklandi, í samræmi við d-lið 1. mgr. 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um rekstur

áætlunarflugs milli F-Parísar (Orly) og F-Aurillac

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 hefur Frakkland ákveðið að kveða á um skyldu
til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi á milli F-París (Orly) og F-Aurillac. Skilyrðin sem bundin
eru þessari skyldu til að veita opinbera þjónustu voru birt í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins
nr. C 227, 1. september 1995 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 350, 30. 12. 1995).

Tilboðin skulu send í ábyrgðarpósti með kvittun fyrir móttöku, þar sem póststimpill gildir sem sönnun
um sendingu eða afhent persónulega gegn kvittun eigi síðar en 1 mánuði og í síðasta lagi 5 vikum eftir
birtingu í Stjtíð. EB fyrir kl. 17 00 að staðartíma á eftirfarandi heimilisfang:

La Chambre de Commerce et d´Industrie d´Aurillac et du Cantal
44, boulevard du Pont-Rouge
F-15013 Aurillac

Sími: (33) 71 45 40 40
Bréfasími: (33) 71 48 48 12

Rekstur áætlunarflugleiða

Útboðsauglýsing frá Frakklandi, í samræmi við d-lið 1. mgr. 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um rekstur

áætlunarflugs milli Reims (Champagne) og Lyon (Satolas)

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 hefur Frakkland ákveðið að kveða á um skyldu
til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi á milli Reims (Champagne) og Lyon (Satolas). Skilyrðin
sem bundin eru þessari skyldu til að veita opinbera þjónustu voru birt í Stjórnartíðindum
Evrópubandalagsins nr. C 227, 1. september 1995 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 350,
30. 12. 1995).

Tilboðin skulu send í ábyrgðarpósti með kvittun fyrir móttöku, þar sem póststimpill gildir sem sönnun
um sendingu eða afhent persónulega gegn kvittun eigi síðar en 1 mánuði og í síðasta lagi 5 vikum eftir
birtingu í Stjtíð. EB fyrir kl. 17 00 að staðartíma á eftirfarandi heimilisfang:

Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d´Industrie de Reims et d´Épernay, direction de
l´exploitation aéronautique, 5, rue des Marmouzets, Boîte postale 2511, F-51070 Reims Cedex, sími
(33) 26 07 15 15, bréfasími (33) 26 07 62 23, telex 830908F.
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Rekstur áætlunarflugleiða

Útboðsauglýsing frá Frakklandi, í samræmi við d-lið 1. mgr. 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um rekstur

áætlunarflugs milli La Rochelle og Poitiers

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 hefur Frakkland ákveðið að kveða á um skyldu
til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi á milli La Rochelle og Poitiers. Skilyrðin sem bundin eru
þessari skyldu til að veita opinbera þjónustu voru birt í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins nr. C 227,
1. september 1995 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 350, 30. 12. 1995).

Tilboðin skulu send í ábyrgðarpósti með kvittun fyrir móttöku, þar sem póststimpill gildir sem sönnun
fyrir sendingu eða afhent persónulega gegn kvittun eigi síðar en 1 mánuði og í síðasta lagi 5 vikum eftir
birtingu í Stjtíð. EB fyrir kl. 17 00 að staðartíma á eftirfarandi heimilisfang:

Chambre de Commerce et d´Industrie de La Rochelle
14, rue du Palais
F-17024 La Rochelle

Sími: (33) 46 00 54 00
Bréfasími: (33) 46 00 54 02

Rekstur áætlunarflugleiða

Útboðsauglýsing frá Frakklandi, í samræmi við d-lið 1. mgr. 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2408/92 frá 23. júlí 1992 um rekstur

áætlunarflugs milli F-París (Orly) og F-Carcassonne

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 hefur Frakkland ákveðið að kveða á um skyldu
til að veita opinbera þjónustu í áætlunarflugi á milli F-París (Orly) og F-Carcassonne. Skilyrðin sem
bundin eru þessari skyldu til að veita opinbera þjónustu voru birt í Stjórnartíðindum Evrópubandalagsins
nr. C 227,1. september 1995 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 350, 30. 12. 1995).

Tilboðin skulu send í ábyrgðarpósti með kvittun fyrir móttöku, þar sem póststimpill gildir sem sönnun
um sendingu eða afhent persónulega gegn kvittun eigi síðar en 1 mánuði og í síðasta lagi 5 vikum eftir
birtingu í Stjtíð. EB fyrir kl. 17 00 að staðartíma á eftirfarandi heimilisfang:

Chambre de Commerce et d´Industrie de Carcassonne-Limoux-
Castelnaudary
3, boulevard Camille Pelletan
BP 13
F-11001 Carcassonne

Sími: (33) 68 25 35 63
Bréfasími: (33) 68 71 01 60

95/EES/51/17
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Tilmæli um tillögur

Yfirstandandi boð um að senda inn tillögur vegna sérstöku áætlunarinnar um útbreiðslu á og
bestun niðurstaðna sem leiðir af starfsemi á sviði rannsókna og tækniþróunar, þar með taldar
tilraunir (1994-1998), hvað varðar evrópsk netkerfi og þjónustu

Ítarlegar upplýsingar um vinnuáætlunina, hvernig staðið skuli að innsendingu tilmæla
(upplýsingabakkinn) og staðlaðan samning sem verður gerður fyrir þær tillögur sem verða valdar eru
fáanlegar á skrifstofu framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt beiðni (sjá nánari upplýsingar í Stjtíð EB
nr. C 337, 15. 12. 1995).

Tillögurnar verða að hafa borist framkvæmdastjórninni á heimilisfangið sem tilgreint er hér að neðan
eða til einhverrar skrifstofu framkvæmdastjórnarinnar í aðildarríkjum bandalagsins, annaðhvort fyrir
15. mars 1996 (kl. 17 00) eða fyrir 13. september 1996 (17 00) og gildir móttökukvittun sem sönnun
fyrir sendingu.

European Commission
Directorate-General XIII
(Telecommunications, Information Market and Exploitation of Research)
DG XIII D/4, Room B4/087 B
Jean Monnet Building
L-2920 Luxembourg

Bréfasími: +(352) 4301 34544

Tilmæli um tillögur vegna rannsókna- og þróunaraðgerða í tengslum við sérstöku áætlunina um
útbreiðslu á og bestun niðurstaðna sem leiðir af starfsemi á sviði rannsókna og tækniþróunar,
þar með taldar tilraunir (1994-1998), hvað varðar nýjungar á sviði stjórnunartækni.

Ítarlegar upplýsingar um vinnuáætlunina, hvernig staðið skuli að innsendingu tilmæla (upplýsinga-
bakkinn) og staðlaðan samning sem verður gerður fyrir þær tillögur sem verða valdar eru fáanlegar á
skrifstofu framkvæmdastjórnarinnar (sjá nánari upplýsingar í Stjtíð EB nr. C 337, 15. 12. 1995).

Tillögurnar verða að hafa borist framkvæmdastjórninni fyrir 15. mars 1996 (kl. 17 00 að staðartíma), og
gildir póststimill sem sönnun fyrir sendingu, eða afhentar persónulega, á heimilisfangið sem tilgreint er
hér að neðan eða til einhverrar skrifstofu framkvæmdastjórnarinnar í aðildarríkjum bandalagsins áður er
framannefndur frestur rennur út og gildir móttökukvittun sem sönnun fyrir sendingu.

European Commission
DG XIII - The Innovation Programme
DG XIII/D-4, Room B4-106A
Jean Monnet Building
L-2920 Luxembourg

Bréfasími: +(352) 4301 34544

95/EES/51/19
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Kóði Skráningarnúmer Titill Samþykkt af Sent til Blaðsíðu-
framkvæmda- ráðsins fjöldi
stjórninni þann
þann

COM(95) 642 CB-CO-95-683-EN-C(1)

COM(95) 435 CB-CO-95-477-EN-C

COM(95) 615 CB-CO-95-650-EN-C

COM(95) 627 CB-CO-95-664-EN-C

Endurskoðuð tillaga að tilskipun ráðsins um
breytingu á tilskipun 89/655/EBE um lág-
markskröfur varðandi öryggi og hollustu er
starfsmenn nota tæki á vinnustöðum (önnur
sértilskipun í skilningi 1. mgr. 16. gr.
tilskipunar 89/391/EBE)

Skýrsla framkvæmdastjórnarinnar um rekstur
upplýsinga- og samstarfsneta fyrir fyrirtæki í
framtíðinni

Tillaga að reglugerð ráðsins um leyfilegan
heildarafla og skilyrði fyrir veiðileyfi hvað
varðar tiltekna fiskistofna og hópa fiskistofna
árið 1996

Tillaga að reglugerð ráðsins um breytingu á
reglugerð (EB) nr. 3699/93 um viðmið og
fyrirkomulag varðandi skipulagsaðstoð
bandalagsins á sviði fiskveiða og kvíaeldis,
og vinnslu og markaðssetningu fisk- og
kvíaeldisafurða

4.12.1995 4.12.1995 12

5.12.1995 5.12.1995 49

5.12.1995 6.12.1995 67

5.12.1995 6.12.1995 6

(1) ,,EN“ vísar til enska COM-skjalsins.

95/EES/51/20

10

Skrá yfir skjöl varðandi EES sem framkvæmdastjórnin
sendi ráðinu á tímabilinu 4. 12. til 15. 12. 1995

Þessi skjöl er unnt að fá hjá söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna

Tilmæli um tillögur vegna uppsetningar á neti stofnana á sviði orkutækni (OPET-net) í tengslum
við sérstöku áætlunina um útbreiðslu á og bestun niðurstaðna sem leiðir af starfsemi á sviði
rannsókna og tækniþróunar, þar með taldar tilraunir (1994-1998).

Ítarlegar upplýsingar um vinnuáætlunina, hvernig staðið skuli að innsendingu tilmæla
(upplýsingabakkinn) og staðlaðan samning sem verður gerður fyrir þær tillögur sem verða valdar eru
fáanlegar á skrifstofu framkvæmdastjórnarinnar (sjá nánari upplýsingar í Stjtíð EB nr. C 337,
15. 12. 1995).

Tillögurnar verða að hafa borist framkvæmdastjórninni fyrir 15. mars 1996 (kl. 17 00 að staðartíma), og
gildir póststimill sem sönnun fyrir sendingu, eða afhentar persónulega, á heimilisfangið sem tilgreint er
hér að neðan eða til einhverrar skrifstofu framkvæmdastjórnarinnar í aðildarríkjum bandalagsins áður er
framannefndur frestur rennur út og gildir móttökukvittun sem sönnun fyrir sendingu.

Allar fyrirspurnir varðandi þessi tilmæli um tillögur skulu merktar ,,OPET Network“ og sendar á
eftirfarandi heimilisfang:

European Commission
DG XIII - The Innovation Programme
DG XIII/D-4, Room B4-106A
Jean Monnet Building
L-2920 Luxembourg

Bréfasími: +(352) 4301 34129
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(1) ,,EN“ vísar til enska COM-skjalsins.

Kóði Skráningarnúmer Titill Samþykkt af Sent til Blaðsíðu-
framkvæmda- ráðsins fjöldi
stjórninni þann
þann

COM(95) 613 CB-CO-95-649-EN-C

COM(95) 620 CB-CO-95-654-EN-C

COM(95) 635 CB-CO-95-676-EN-C

COM(95) 693 CB-CO-95-682-EN-C

COM(95) 638 CB-CO-95-678-EN-C

COM(95) 674 CB-CO-95-714-EN-C

COM(95) 675 CB-CO-95-715-EN-C

COM(95) 676 CB-CO-95-716-EN-C

COM(95) 685 CB-CO-95-723-EN-C

COM(95) 705 CB-CO-95-739-EN-C

COM(95) 715 CB-CO-95-744-EN-C

Breytt tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
tilteknar tæknilegar  ráðstafanir varðandi
verndun fiskveiðiauðlinda (samsteypt útgáfa)

Tillaga að reglugerð ráðsins um
tilraunaverkefni hvað varðar gervihnattaeftirlit
á umráðasvæði Norðvestur-Atlantshafs-
fiskveiðinefndarinnar (NAFO)

Tillaga að reglugerð ráðsins um breytingu á
reglugerð (EB) nr. 1626/94 um tilteknar
tæknilegar ráðstafanir vegna verndunar
fiskveiðiauðlinda í Miðjarðarhafi

Tillaga að reglugerð ráðsins um breytingu á
reglugerð ráðsins (EB) nr. 3372/94 frá 20.
desember 1994 um úthlutun veiðikvóta til
aðildarríkjanna, árið 1995, fyrir fiskiskip sem
veiða í litháískri landhelgi

Breytt tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um kröfur um orkunýtni rafmagnskæli-
og frystiskápa til heimilisnota svo og samsettra
skápa

Tillaga að ákvörðun ráðsins um að heimila
Lýðveldinu Portúgal að framlengja samning við
Lýðveldið Suður-Afríku um gagnkvæm
fiskveiðiréttindi til 7. mars 1996

Tillaga að reglugerð ráðsins um úthlutun
veiðikvóta til aðildarríkjanna, árið 1995, fyrir
fiskiskip sem veiða í lettneskri landhelgi

Tillaga að reglugerð ráðsins um úthlutun
veiðikvóta til aðildarríkjanna, árið 1995, fyrir
fiskiskip sem veiða í eistlenskri landhelgi

Tillaga að reglugerð ráðsins um úthlutun
veiðikvóta til aðildarríkjanna, árið 1995, fyrir
fiskiskip sem veiða í færeyskri landhelgi

Tillaga að reglugerð ráðsins um úthlutun
veiðikvóta til aðildarríkjanna, árið 1995, fyrir
fiskiskip sem veiða í pólskri landhelgi

Tillaga að reglugerð ráðsins um tilteknar
ráðstafanir, árið 1996, varðandi verndun og
stjórnun fiskveiðiauðlinda sem gilda um skip
sem sigla undir norskum fána

6.12.1995 7.12.1995 42

6.12.1995 7.12.1995 7

6.12.1995 7.12.1995 5

7.12.1995 7.12.1995 6

8.12.1995 8.12.1995 25

13.12.1995 14.12.1995 4

13.12.1995 14.12.1995 8

13.12.1995 14.12.1995 8

13.12.1995 14.12.1995 6

15.12.1995 15.12.1995  6

15.12.1995 15.12.1995 13
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95/EES/51/21

Tilvísun (1) Titill Lok þriggja mánaða

stöðvunartímabils(2)

12

(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.

Reglur um upplýsingaskipti – tæknilegar reglugerðir

- 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.

95-0369-D

95-0370-D

95-0371-D

95-0372-D

95-0373-D

95-0374-D

95-0375-D

95-0376-UK

95-0356-I

95-0368-UK

95-0377-E

95-0379-D

95-0382-A

95-0383-NL

(3) (4)

Tæknilegar reglugerðir fyrir gufukatla - TRD 460: Búnaður
til að draga úr mengun  andrúmslofts af völdum efna í reyk
frá gufukatlatækjabúnaði

Tæknilegar reglugerðir fyrir gufukatla - TRD 101:
Málmplötur

Tæknilegar reglugerðir fyrir gufukatla - TRD 452: Búnaður
til að geyma pressað, fljótandi ammóníak fyrir
gufukatlatækjabúnað - uppsetning, útbúnaður, starfsræksla

Tæknilegar reglugerðir fyrir gufukatlatækjabúnað - TRD
201, 2. viðbætir: Málmskeyting stálhluta -  leiðbeiningar
fyrir prófun og eftirlit með logsugutækjum fyrir katla

Tæknilegar reglugerðir fyrir gufukatla TRD - 413:
Kolarykskynding í gufukötlum

Tæknilegar reglugerðir fyrir gufukatla TRD - 451: Búnaður
til að geyma pressað, fljótandi ammóníak fyrir gufukatla/
gufukatlatækjabúnað

Tæknilegar reglugerðir fyrir gufukatla TRD - 201, 1.
viðbætir: Málmskeyting stálhluta -  prófunarleiðbeiningar

TR2095 ,,NMCS2“ - Akstursforskriftir fyrir  VMS (Variable
Message Sign)

Öryggisstaðlar fyrir hönnun og rekstur íþróttastöðva

Breyting á reglugerðum um umferðamerki  (Norður-Írland)
1996

Tillaga að konunglegum úrskurði um viðurkenningu á
viðbótartæknileiðbeiningum  MI-IP 03 fyrir olíutækjabúnað
til einkanota

Byggingareglugerðir, skrár A og C - útgáfa  96/1

Reglugerð frá efnahagsmálaráðherra sambandsríkisins um
tæknileg öryggisákvæði um flutningagáma

Tilskipun um innihald eðalmálma vegna útgáfu eftirlits-
stimpla í samræmi við sáttmálann varðandi eftirlit og
stimplun á vörum úr eðalmálmi

15.2.1996

15.2.1996

15.2.1996

15.2.1996

15.2.1996

15.2.1996

15.2.1996

14.2.1996

23.2.1996

23.2.1996

19.2.1996

22.2.1996

22.2.1996

23.2.1996
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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.

DÓMSTÓLLINN

Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna(1)

Dómur dómstólsins (sjötta deild) frá 26. október 1995 í máli C-151/94: Framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna gegn Stórhertogadæminu Lúxemborg (48. gr. EB-sáttmálans - jafnræði við
málsmeðferð - skattlagning tekna fólks sem dvelst tímabundið í landinu - endurgreiðsla umframskatta).

Hvað varðar mál C-40/95 (beiðni um forúrskurð frá VAT and Duties Tribunal, London, samkvæmt
útskurði þess dómstóls frá 1. febrúar 1995 í máli Conoco Ltd gegn Commissioners of Customs and
Excise) hefur framannefndur dómstóll, samkvæmt fyrirmælum frá 1. nóvember 1995, lagt fram tvær
viðbótarspurningar sem bárust þann 9. nóvember 1995.

Mál C-322/95: Beiðni um forúrskurð frá Pretura Circondariale di Roma samkvæmt fyrirmælum þess
dómstóls frá 3. október 1995 í máli Emanuele Iurlaro gegn Previndenza Sociale (INPS).

Mál C-329/95: Beiðni um forúrskurð frá Länsrätten Stockholm samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls
frá 13. október 1995 í máli sem höfðað var af V.A.G. Sverige AB.

Mál C-333/95: Beiðni um forúrskurð frá Tribunale di Genova - Sezione Prima Civile samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 5. október 1995 í máli 1) F.lli Carli SpA og 2) Casa di Spedizione Viale
sas gegn Amministrazione delle Finanze.

Mál C-335/95: Beiðni um forúrskurð frá Cour du Travail, Liège (önnur deild) samkvæmt dómi þess
dómstóls frá 10. október 1995 í máli Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs
Indépendants (INASTI) gegn Michel Picard.

Mál C-336/95: Beiðni um forúrskurð frá Juzgado de lo Social No 16 samkvæmt fyrirmælum þess
dómstóls frá 1. september 1995 í máli Pedro Burdalo o.fl. gegn Fondo de Garantía Salarial.

Mál C-337/95: Beiðni um forúrskurð frá Hoge Raad der Nederlanden samkvæmt dómi þess dómstóls
frá 20. október 1995 í máli 1. Parfums Christian Dior SA og 2. Parfums Christian Dior BV gegn Evora
BV.

(1) Sjá Stjtíð. EB nr. C 351, 30. 12. 1995.
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Mál C-339/95: Beiðni um forúrskurð frá High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial
Court samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls frá 18. janúar 1995 í máli Compagnia Di Navigazione
Marittima o.fl. gegn Compagnie Maritime Belge o.fl.

Mál C-341/95: Beiðni um forúrskurð frá Pretura Circondariale di Avezzano frá 16. október 1995 í máli
sem er í gangi fyrir þeim dómstól milli Gianni Bettati og Safety Hi-Tech s.r.l.

Mál C-343/95: Beiðni um forúrskurð frá Tribunale di Genova, Sesta Sezione Civile samkvæmt
fyrirmælum þess dómstóls frá 12. október 1995 í máli Diego Calì & Figli SpA gegn Servizi Ecologici
Porto di Genova SpA.

Mál C-345/95: Mál höfðað þann 7. nóvember 1995 af Lýðveldinu Frakklandi gegn Evrópuþinginu.

Mál C-346/95: Beiðni um forúrskurð frá Finanzgericht München samkvæmt fyrirmælum þess dómstóls
frá 20. september 1995 í máli Elisabeth Blasi gegn Finanzamt München.

Mál C-347/95: Beiðni um forúrskurð frá Supremo Tribunal Administrativo (önnur deild - skattamál)
samkvæmt dómi þess dómstóls frá 11. október 1995 í máli Fazenda Pública gegn UCAL (União das
Cooperativas Abastecedoras de Leite de Lisboa, UCRL).

Mál C-348/95: Beiðni um forúrskurð frá Supremo Tribunal Administrativo (önnur deild - skattamál)
samkvæmt dómi þess dómstóls frá 19. október 1995 í máli Fábrica de Queijo ERU Portuguesa Lda.
gegn Ministério Público Fazenda Pública.

Mál C-349/95: Beiðni um forúrskurð frá Hoge Raad der Nederlanden samkvæmt dómi þess dómstóls
frá 3. nóvember 1995 í máli Frits Loendersloot gegn George Ballantine & Son Ltd o.fl.

Mál C-350/95: Mál höfðað þann 10. nóvember 1995 af framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn
Stórhertogadæminu Lúxemborg.

Mál C-352/95: Beiðni um forúrskurð frá Tribunal de Commerce, Pontoise samkvæmt dómi þess dómstóls
frá 3. október 1995 í máli Phytheron International SA gegn Jean Bourdon SA.

Mál C-98/95 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Konungsríkinu Belgíu.

Mál C-14/95 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Konungsríkinu Belgíu.

Mál C-113/95 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu Ítalíu.

Mál C-125/95 tekið af málaskrá: Framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna gegn Lýðveldinu Portúgal.
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(1) Sjá Stjtíð. EB nr. C 351, 30. 12. 1995.

Upplýsingar frá dómstól Evrópubandalaganna á fyrsta dómstigi(1)

Dómur dómstólsins á fyrsta dómstigi frá 9. nóvember 1995 í máli T-346/94: France-Aviation gegn
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna (endurgreiðsla á tollgjöldum - audi alteram partem - sérstakar
aðstæður).

Mál T-184/95: Mál höfðað þann 6. október 1995 af Dorsch Ingenieurgesellschaft mbH gegn ráði
Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-192/95: Mál höfðað þann 16. október 1995 af Hitachi Ltd, Matsushita Electronics Corporation,
Mitsubishi Electric Corporation, NEC Corporation, Oki Electric Industry Co., Sanyo Electric Co., Sharp
Corporation og Toshiba Corporation gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-197/95: Mál höfðað þann 16. október 1995 af Sveriges Betodlares Centralförening og Sven Åke
Henriksson gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-198/95: Mál höfðað þann 18. október 1995 af Comafrica SpA og Dole Fresh Fruit Europe Ltd &
Co. gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-199/95: Mál höfðað þann 20. október 1995 af Le Nouveau Garage SA o.fl. gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-202/95: Mál höfðað þann 27. október 1995 af Heinrich Gottmann gegn ráði Evrópusambandsins
og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-204/95: Mál höfðað þann 30. október 1995 af International Express Carriers Conference (IECC)
gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-206/95: Mál höfðað þann 3. nóvember 1995 af Josef Gierse gegn ráði Evrópusambandsins og
framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-208/95: Mál höfðað þann 3. nóvember 1995 af Miwon Co. Ltd gegn framkvæmdastjórn
Evrópubandalaganna.

Mál T-209/95: Mál höfðað þann 3. nóvember 1995 af Windstar Sail Cruises Limited, Wind Star Lim-
ited og Wind Spirit Limited gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-526/93 tekið af málaskrá: Matthew Fogarty, James Eager, Denis O’Halloran, John Joseph Dillon,
John Joe Lynch, Mary og Martin McMahon, Joseph Fitzsimmons og Howard McCollum gegn ráði
Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-561/93 tekið af málaskrá: Tiercé Ladbroke SA gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-66/94 tekið af málaskrá: Auditel Srl gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna

Sameinuð mál T-189/94, T-190/94 og T-191/94 tekin af málaskrá: Philippe Heno, Michel Manchion og
Jean-Michel Tellier gegn ráði Evrópusambandsins og framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.

Mál T-154/95 tekið af málaskrá: Ittima Maremmana Sàrl gegn framkvæmdastjórn Evrópubandalaganna.
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