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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB10.4.1997 Nr.15/1100

Samfylking sem tilkynnt hefur verið fyrirfram
(Mál nr. IV/M.896 - Tenneco/KNP BT)

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. 3. 1997 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Tenneco Inc. (USA) (Tenneco) öðlast
í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins heildaryfirráð yfir þeim deildum í fyrirtækinu N.V.
Koninklijke KNP BT (Hollandi) sem annast framleiðslu á hlífðarumbúðum og sveigjanlegum
umbúðum (KNP BT/umbúðadeildir) með hlutabréfakaupum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Tenneco: framleiðsla og sala á ýmis konar umbúðavörum, framleiðsla og sala á útblásturskerfum
og höggdeyfum í bíla,

- KNP BT/umbúðadeildir: framleiðsla og sala á vörum úr plast- og pappatrefjum til notkunar
sem hlífðarumbúðir og sveigjanlegar umbúðir.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
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 104, 3. 4. 1997. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar um
bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls IV/M.896 - Tenneco/KNP BT,
á eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B-Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 Brussels

EB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN

(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 fyrirfram

(Mál nr. IV/M.914 - Tesco ABF)

1. Framkvæmdastjórninni barst 1. 4. 1997 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(1) þar sem fyrirtækið Tesco öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr.
3. gr. reglugerðar ráðsins yfirráð yfir hluta af Associated British Food plc (ABF) með
hlutabréfakaupum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

- Tesco (Breska konungsríkinu): smásala á matvælum,
- ABF (Írlandi og Norður-Írlandi):

- Comar Ltd (Power Supermarkets Ltd): smásala á matvælum,
- Crazy Prices: smásala á matvælum,
- Daily Wrap Produce Ltd: vöruinnkaup og pökkun,
- Kingsway Fresh Foods Ltd: flesk- og kjötvinnsla,
- Lifestyle Sports & Leisure Ltd: íþrótta- og tómstundafatnaður,
- Stewarts Supermarkets Ltd: smásala á matvælum.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið
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 110, 9. 4. 1997. Athugasemdirnar er unnt að senda til framkvæmdastjórnarinnar um
bréfasíma (nr. +32 2 296 43 01/296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls IV/M.914 - Tesco ABF, á
eftirfarandi heimilisfang:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B-Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1040 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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Tilkynning um fyrirtæki um sameiginlegt verkefni
(Mál nr. IV/36.426/C3)

1. Framkvæmdastjórninni barst 5. mars 1997 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins
nr. 17/62(1) um samning milli Philips Flat Panel Display í Hollandi og Hosiden Corporation í Japan
um myndun  fyrirtækis um sameiginlegt verkefni undir heitinu Hosiden and Philips Display Corpo-
ration. Fyrirtækið verður með aðalstöðvar sínar í Kobe, Japan. Hlutverk þess er að rannsaka, þróa,
framleiða og markaðssetja vörur af gerðinni Active Matrix Liquid Crystal Display. Samningsaðilar
ætla að selja vörur sínar í Evrópu, Norður-Ameríku og Austurlöndum fjær.

2. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að fyrirtækið um sameiginlega verkefnið
sem tilkynnt hefur verið um geti fallið undir gildissvið reglugerðar nr. 17/62.

3. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum
athugasemdum sínum varðandi tilkynntan samning á framfæri við sig.

Athugasemdir skulu hafa borist framkvæmdastjórninni eigi síðar en tíu dögum eftir þessa birtingu í Stjtíð.
EB nr. C 110, 9. 4. 1997. Unnt er að senda athugasemdirnar um bréfasíma (+32 2 296 98 09) eða í pósti,
með tilvísun til máls nr. IV/36.426/C3, og er heimilisfangið:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate C
Office 3/103
150, avenue de Cortenberg
B-1049 Brussel

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.831 - P&O/Royal NedLloyd)

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. 12. 1996 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(2). 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 396M0831.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

(1) Stjtíð. EB nr. 13, 21. 2. 1962, bls. 204.

(2) 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

(Mál nr. IV/M.846 - Philips/Hewlett-Packard)

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. 2. 1997 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(1). 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 397M0846.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.861 - Textron/Kautex)

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 12. 1996 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(1). 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 396M0861.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

(1) Stjtíð. EB 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
(Mál nr. IV/M.871 - UPM-Kymmene/Finnpap)

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. 2. 1997 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(1). 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 397M0871.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu
(Mál nr. IV/M.872 - TRW/Magna)

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 1. 1997 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(1). 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 397M0872.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

(1) Stjtíð. EB 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

(Mál nr. IV/M.884 - KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler)

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. 2. 1997 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(1). 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 397M0884.
CELEX er tölvuvætt skjalakerfi sem hefur að geyma réttarreglur Evrópubandalagsins. Unnt er að fá
frekari upplýsingar um áskrift hjá:

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

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

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 8/97

Ítalía

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð, sbr. 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans, vegna
styrkja til flutningafyrirtækja í héraðinu Friuli-Venezia Giulia (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 98 frá
26. 3. 1997).

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:

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

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Ítalíu.

Ríkisaðstoð
Mál nr. C 10/97

Portúgal

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að hefja málsmeðferð, sbr. 2. mgr. 93. gr. EB-sáttmálans, vegna
aðstoðar Portúgals til skipasmíðastöðvarinnar Lisnave (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 98 frá
26. 3. 1997).

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:

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

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Portúgal.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB10.4.1997 Nr.15/7700

Heimild fyrir ríkisaðstoð í samræmi við 92. og 93. gr. EB-sáttmálans
Mál sem framkvæmdastjórnin andmælir ekki

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt aðstoð austurrískra stjórnvalda til fyrirtækisins Kresta Anlagenbau
GmbH vegna smíði iðjuvers, ríkisaðstoð nr. N 564/96 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 88 frá
19. 3. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur ákveðið að mótmæla ekki fjárhagsaðgerðum Breska konungsríkisins í tengslum
við einkavæðingu á skipasmíðastöðinni Rosyth Royal Dockyard, ríkisaðstoð nr. N 858/96 (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB nr. C 88 frá 19. 3. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt aðstoð franskra stjórnvalda til fyrirtækisins Pescanova vegna
kaupa á skipafélaginu Jegoquere, ríkisaðstoð nr. N 448/96 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 88 frá
19. 3. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska áætlun um aðstoð til að mæta tekjutapi vegna fiskiskipa
sem tímabundið eru tekin úr rekstri, ríkisaðstoð nr. NN 138/94 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 93 frá
22. 3. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska áætlun um styrkveitingar til fiskiðjuvera og áhafna skipa
sem hætta starfsemi á meðan verið er að byggja upp stofna, ríkisaðstoð nr. NN 146/94 (sjá nánari útlistun
í Stjtíð. EB nr. C 93 frá 22. 3. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt ítalska áætlun um aðstoð til að mæta tekjutapi vegna tímabundinnar
stöðvunar á fiskveiðum, ríkisaðstoð nr. NN 204/95 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 93 frá
22. 3. 1997).

Framkvæmdastjórnin hefur samþykkt spænska aðstoð til eigenda fiskiskipa sem veiða í landhelgi Máritaníu,
ríkisaðstoð nr. NN 004/96 (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. C 93 frá 22. 3. 1997).

Skrá yfir ákvarðanir og tilskipanir sem
framkvæmdastjórnin hefur birt

Framkvæmdastjórnin hefur birt eftirfarandi ákvarðanir og tilskipanir:

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. desember 1996 um eftirlitsaðferðir vegna viðhalds opinberrar
viðurkenningar á að nautgripahjarðir í ákveðnum aðildarríkjum EB og héruðum þeirra séu lausar við
öldusótt (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 73, 14. 3. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. febrúar 1997 um aðferðagreiningu vegna breytinga úr evrópska
lands- og héraðsreikningakerfinu í bandalaginu (ESA 95) í evrópska þjóðhagsreikningakerfið (ESA
2. útgáfa) (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 69, 11. 3. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 10. febrúar 1997 um tölvuskráðar upplýsingar um flutninga á
dýrum eða dýraafurðum sem eru endursendar frá þriðju löndum (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 59,
28. 2. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. febrúar 1997 um aðferðir við samræmisvottun á
byggingarvörum samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE hvað varðar smíðatimbur og
fylgibúnað (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 73, 14. 3. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 17. febrúar 1997 um aðferðir við samræmisvottun á
byggingarvörum samkvæmt 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 89/106/EBE hvað varðar málmsprautu-
festingar til notkunar við múrhleðslu (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 73, 14. 3. 1997)

97/EES/15/12
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Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. febrúar 1997 um breytingu á ákvörðun 95/94/EB um gerð
skrár yfir sæðingarstöðvar sem hafa leyfi til að flytja sæði úr alisvínum frá tilteknum þriðju löndum til
bandalagsins (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 68, 8. 3. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 20. febrúar 1997 um breytingu á ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 94/652/EB um gerð skrár og úthlutun verkefna sem hafist verður handa um innan ramma
samvinnu milli aðildarríkjanna hvað varðar vísindalega rannsókn á málum sem tengjast matvælum (sjá
nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 70, 12. 3. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 24. febrúar 1997 um breytingu á viðauka við tilskipun
91/629/EBE um lágmarksstaðla í tengslum við vernd á kálfum (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 76,
18. 3. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 25. febrúar 1997 um breytingu á tilskipun framkvæmda-
stjórnarinnar 96/659/EB um verndarráðstafanir í Suður-Afríku vegna Kongó-Krímblóðeitrunarsóttar (sjá
nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 76, 18. 3. 1997)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/10/EB frá 26. febrúar 1997 um 3. aðlögun að tæknibreytingum á
I. viðauka við tilskipun ráðsins 76/769/EBE um samræmingu ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum
aðildarríkjanna varðandi takmörkun á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna (sjá nánari
útlistun í Stjtíð. EB nr. L 68, 8. 3. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 28. febrúar 1997 um viðurkenningu á áætlun vegna VHS-veiki
sem Breska konungsríkið lagði fram (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 77, 19. 3. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 7. mars 1997 um merkingu og notkun svínakjöts með hliðsjón af
beitingu 9. gr. tilskipunar ráðsins 80/217/EBE (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 68, 8. 3. 1997)

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 18. mars 1997 um verndarráðstafanir vegna miltisbrands á
Madagaskar (sjá nánari útlistun í Stjtíð. EB nr. L 80, 21. 3. 1997)
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Skrá yfir skjöl varðandi EES sem framkvæmdastjórnin sendi
ráðinu á tímabilinu 24. 2. til 7. 3. 1997

Þessi skjöl er unnt að fá hjá söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna

Kóði Skráningarnúmer Titill Samþykkt Sent til Blað-

af fram- ráðsins síðu-

kvæmda- þann fjöldi

stjórninni

þann

COM(97) 60 CB-CO-97-050-EN-C(1)

COM(97) 77 CB-CO-97-070-EN-C

COM(97) 72 CB-CO-96-063-EN-C

COM(97) 73 CB-CO-97-064-EN-C

COM(97) 23 CB-CO-97-020-EN-C

COM(97) 85 CB-CO-97-077-EN-C

COM(97) 100 CB-CO-97-084-EN-C

COM(97) 76 CB-CO-97-068-EN-C

COM(97) 101 CB-CO-97-085-EN-C

COM(97) 94 CB-CO-97-080-EN-C

Breytt tillaga að tilskipun ráðsins um breytingu á
tilskipun 77/187/EBE um samræmingu á lögum
aðildarríkjanna um vernd launþega við
eigendaskipti að fyrirtækjum, atvinnurekstri eða
hluta atvinnurekstrar

Breytt tillaga að tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins um aðgerðir gegn loftmengun af
útblásturslofti frá vélknúnum ökutækjum og um
breytingu á tilskipun ráðsins  70/156/EBE og
70/220/EBE

Breytt tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
skilyrði fyrir því að flutningafyrirtæki stundi
farþegaflutninga á vegum innanlands í aðildarríki
sem það hefur ekki aðsetur í

Breytt tillaga að reglugerð ráðsins (EB) um
breytingu á reglugerð (EBE) nr. 684/92 um
setningu sameiginlegra reglna um farþegaflutninga
milli landa með hóp- og langferðabifreiðum

Orðsending frá framkvæmdastjórninni til ráðsins
og Evrópuþingsins um beitingu á tilskipun
75/439/EBE, 75/442/EBE, 78/319/EBE og
86/278/EBE um meðhöndlun á úrgangi

Bókun framkvæmdastjórnarinnar um réttindi
launþega við eigendaskipti að fyrirtækjum

Álit framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt d-lið
2. mgr. 189. gr. b í EB-sáttmálanum um
breytingar Evrópuþingsins á sameiginlegri afstöðu
ráðsins varðandi tillögu að tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins um sameiginleg rammaákvæði
um almenn og einstök leyfi á sviði
fjarskiptaþjónustu

Breytt tillaga að tilmælum ráðsins um bílastæða-
kort fyrir hreyfihamlað fólk

Álit framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt d-lið
2. mgr. 189. gr. b í EB-sáttmálanum um
breytingar Evrópuþingsins á sameiginlegri afstöðu
ráðsins varðandi tillögu að ákvörðun Evrópu-
þingsins og ráðsins um sameiginlega tilhögun við
úthlutun leyfa á sviði einstaklingsfjarskipta-
þjónustu um gervihnött í bandalaginu

Álit framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt d-lið
2. mgr. 189. gr. b í EB-sáttmálanum um
breytingar Evrópuþingsins á sameiginlegri afstöðu
ráðsins varðandi tillögu að tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins um meðferð persónu-
upplýsinga og vernd einstaklinga á sviði
fjarskiptamála einkum í tengslum við stafræna
samþætta þjónustunetið (ISDN) og almenna
stafræna farsímakerfið

24.2.1997 24.2.1997 25

25.2.1997 26.2.1997 8

26.2.1997 27.2.1997 10

26.2.1997 27.2.1997 7

27.2.1997 27.2.1997 64

4.3.1997 4.3.1997 21

3.3.1997 4.3.1997 10

4.3.1997 5.3.1997 12

5.3.1997 5.3.1997 6

5.3.1996 6.3.1997 11

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