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s . E ES J!i,j

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 98/EES/22/01
nr. 57/96 

frá 28. október 1996
uni breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglu gerðir, staðlar, prófanir og 

vottun) ogXX. viðauka (Umhverfísmál) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efiiahagssvæðið, eins 
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum 
um Evrópska efiiahagssvæðið, er nefhist hér á eftir samningurinn, 
einkum98. gr.,

og að teknu tilliti til eflirfarandi:

II. viðauka við samninginn varbreytt með ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefndarinnar nr. 15/96 frá 4. mars 1996(T).

XX. viðauka við samninginn var breytt mcð ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefhdarinnarnr. 13/96frá l.m ars 19960 .

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3093/94 f'ellir úr gildi rcglugerð ráðsins 
(EBE) nr. 594/91 frá 4. mars 1991 um efni sem eyða ósoníaginu 
(Stjtíð. EB nr. L 67, 14.3. 1991, bis. 1).

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3093/94 frá 15. desember 1994 um 
efni sem eyða ósonlaginu(J) skai felld inn i samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Texti 12. liðar i XV. kafla II. viðauka falli niður.

2. gr.

Eftirfarandi liður komi aftan við lið 21a (tilskipun ráðsins 
92/72/EBE) i III. kafla XX. viðauka við samninginn:

„21aa. 394 R  3093: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 3093/94 frá
15. desember 1994 um efni sem eyða ósonlaginu (Stjtíð. 
EB nr. L 3 3 3 ,22, 12. 1994, bis. 1).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því erþennan samning varðar,
aðiöguð sem hér segir:

a) í 3. gr.:

i) komi orðin „8, til 10. mgr.” í stað orðaruia „8. til 12. 
mgr.’M l.tiló .m gr.,

ii) komi orðin „til 10. mgr.” í stað orðanna „10. til 12. 
mgr.” í 7. mgr.,

iii) gilda ákvæði 3. og4. undirgreinar í 1. mgr. ekki,

iv) giída ákvæði 2. o g 3. undirgreinar í 2. til 5. mgr. og 7. 
mgr. ekki,

v) gildaákvæði 11. og 12. mgr. ekki.

b) Í4 .g r.

i) komi setningin „Hverjum framleiðanda ber að Iryggja” 
í stað setningarinnar „M eð fyrirvara um 10. mgr. ber 
liverjum framleiðanda að tryggja” í 1. ti! 7. mgr.,

ii) í 8. mgr:
gildir tilvísunin í 10. mgr. ekki,
gildir fyrsti undirliður síðustu undirgreinar ekki,
gildir síðasta undirgrein ekki,

iii) gildir 10. mgr. ekki.

c) III, kafli gildir ekki.

(') Stjtift. EB nr. L 124, 23. 5. 1996, bis. 17 og EES-viðbælir við Stjtið. EB
nr. 22, 23. 5. 1996, bis. 69.

(2) Stjtíð. EB nr. L 124, 23. 5.1996, hts. 15 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB
nr. 22, 23. 5. 1996, bis. 63.

O  Stjtiö. EB in. L 333, 22. 12. 1994, bis. 1.
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d) Ákvæði 16. til i 8. gr. gilda ekki.

EFTA-ríkin skuiu lirinda í framkvæmd nauðsynlegum innlendum 
ráðstöfunum tii að fara að samsvarandi ákvæðum Montreal- 
bókunarinnar og samsvaratidi ráðstöflmum í reglugerð ráðsins 
(EB)nr. 3093/94.” .

3. gr.

Fullgiltur texíi reglugerðar ráðsins (EB) nr. 3093/94 á íslensku og 
norsku fy Igir sein viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvom 
máli íyrirsig.

4. gv.

Ákvörðimþessi öðlastgildi hinn i . nóvember 1996, að því tilskildu 
að allar tiikynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi 
verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

5. gr.

Akvörðun þessi skal birt i EES-deiid og EES-viðbæti við 
Stjómartíðindi Evrópubandalagsins.

Gjört í Brussel 28. október 1996. 

Fyrir liönd sameiginlegu EES-nefhdariiinar 

Formaður

H. H afstein
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REGLUGERÐ RAÐSINS (EB) nr. 3093/94 

frá 15. desember 1994 

um efni sem eyða ósonlaginu(*)

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón a f  stofnsáltmála Evrópubandalagsins, einkum
1. mgr. 130, gr. s,

með hliðsjón aftillögu framkvæmdastjórnarinnar ('),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 189. gr. c í 
sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Sýnt hefur verið fram á að linnuiaus losun ósoneyðandi efna í 
núverandi mæli veldur umtalsverðum skaða á ósonlagimi.

Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 594/91 frá 4. mars 1991 um efni sem 
ey ð a  ó so n lag in u  (4) va r b re y tt m eð reg lu g e rð  (EB E ) 
nr. 3952/92 (5). í tengslum við þessa breytingu er æskilegt að 
umsteypa allri reglugerðinni til frekari glöggvunar.

I ljósi þess hver ábyrgðarhluti bandalagsins er i umhverfismálum 
og viðskiptum hafa öll aðildarríkin og bandalagið gerst aðilar að 
V ínarsáttm álanum  um vernd ósonlagsins, og að M ontreal- 
bókuninni um eíhi sem valda rýrnun ósonlagsins, eins og henni 
var breytt af aðilum að sáttmálanum á öðrum fundi þeirra í Lon
don.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 333,22. 12.1994, bis. 1, var 
ncfnd í ákvörðun sameiginlegu EES-iicfndaiiniiar nr. 57/96 frá 28. 
oktober 1996 uni breytingu á II. viðauka (Tækiiilcgar rcglugcrðir, 
staðlar, prófanir og vottun) og XX. viðauka (Uinhvcrfisinál) við EES- 
sanminginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíftindi 
Eviópufoaiidalagsins.

(’) Stjtíð. EB nr. C 232,28. 8.1993, bls. 6.
O  Stjtíð. EB ii r. C 52,19. 2. 1994, bls. 8.
(3) Álit Evrópnþingsins frá 8. febrúar 1994 (Stjtíð. EB nr. C 61,28.2.1994, 

bls. 114). Sameiginleg ufstaða ráðsins frá 27. júlí 1994 (Stjtíö. EB nr. 
C 301,27.10.1994, bls. l).ÁkvorðunEvrópiiþingsinsfrá 17. nóvember 
1994 (hefiir eim ekld vcrið birt í Sfjórnartfðindum EB).

O  Stjtíð. EB nr. L 67, 14.3. 1991, bls. 1.
(5) Stjtíð. EB nr. L405, 31. 12. 1992, bls. 41.

Með tilliti til nýlegra vísindarannsókna samþykktu aðilarnir að 
Montrealbókuninni, á fjórða fundi sínum í Kaupmannahöfn, þar 
sem bandalagið og aðildarríkin höfðu forystu, aðra breytingu á 
bókuninni sem felur í sér frekari ráðstafanir til verndunar 
ósonlaginu.

Nauðsynlegt er að grípa til aðgerða á vettvangi bandalagsins til að 
standa við skuldbindingar sem bandalagið hefur tekið á sig með 
Vínarsáttmáiaiiuin og amiarri breytingu bókunarinnar, cinkum að 
hafa stjórn á fram leiðslu  og fram boði á m etýlbróm íði og 
vetnisbrómflúorkoiefhum og framboði og notkun á vetnisklór- 
flúorkolefhum innan bandalagsins.

Með tilliti til visindarannsókna er rétt í sérstökum tilvikum að 
grípa til takmörkunarráðstafana sem eru enn strangari en þær 
sem er að finna í annarri breytingu á bókuninni.

Æskilegt er að leyfíleg notkun ósoneyðandi efna sé tekin til 
endurskoðunar regíulega með hliðsjón a f nefndarmeðferð.

N auðsynlegt er að fy lg jast mcð þróun m arkaðarins fyrir 
ósoneyðandi efni, einkum með það í huga að tryggja nægilegt 
framboð til bráðanotkunar, jafnframt því að fylgjast með þróun 
viðeigandi efiia sem eiga að koma í staðinn, en einnig þarf að halda 
í lágmarki innflutningi á nýjum, endurheimtum og endurunnum 
ósoneyðandi efnum  sera fara í frjálsa dreifingu í Evrópu- 
bandalaginu.

Rétt er að gera allar raunhæfar varúðaiTáðstafanir til að koma í 
veg fyrir losun ósoneyðandi efna og til að stuðla að endurheimt 
þeirra að notkun lokinni með endurnýtingu eða örugga fórgun í 
huga.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
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I.KAFLI

INNGANGSÁKVÆÐI

1. gr.

Gildissvið

Þessi reglugerð gildir um framleiðslu, innflutning, útflutning, 
fram boð, notkun og endurheim t klórflúorkolefna, annarra 
flillhalógenbundinna klórflúorkolefha, halóna, koltetraklóriðs,
1,1,1-tríklóretans, metýlbrómíðs, vetnisbrómílúorkolefiia og 
vetnisklórflúorkolefha. Hún gildir einnig um skýrslugjöf varðandi 
þessi efni.

2. gr. 

Skilgrein ingar

I þessari reglugerð er merking eítirfarandi hugtaka sem hér segir:

„bókunin“ : Montrcalbókunin um efni sem valda rýrnun 
ósonlagsins, hvort sem um er að ræða upprunaleguútgáfima 
frá 1987, eins hún var aðlöguð 1990 og 1992, breytlu 
útgáf una írá 1990, eins og hún var aðlöguð 1992, eða breyttu 
útgáfiina frá 1992,

„aðiii“ : aðili að bókuninni,

„ríki sem er ekki aðili að bókuninni“: að því er varðar íiltckið 
tak m örku narsky lt efn i, n 'ki eða svæ ðissto fnun  um 
elhahagslegan samruna sein hefur ekki samþykkt að vera 
bundin a f takmörkunum sem gilda um viðkomandi efhi,

„ tak m ö rk u n arsk y ld  e fn i“ : k ló rf lú o rk o le fn i, önnur 
fullhalógenbundin klórflúorkolefni, halón, koltetraklóríð,
1,1,1 -tríklórelan, metýlbrómíð, vetnisbrómflúorkoleftii og 
vetnisklórflúorkolefni, hvort sem þau eru ein sér eða í 
e fn ab lö nd u . Þ essi sk ilg re in in g  tek u r hvork i til 
takmörkunarskyldra efna, sem eru í iðnaðarvörum öðrum 
en ilátum notuðum við flutning eða geynisíu þessara efna, 
né til óverulegs m agns takmörkunarskylds efnis, sem 
myndast óvænt eða tilfallandi á meðan á íramleiðsluferli 
stendur, myndast úr óhvörfuðu hráefni, verður til sem 
óhreinindaleifar í kemískum efnum, þegar efhið er notað 
sem hjálparefni, eða losnar meðan á vöruframleiðslu eða - 
meðhöndlun stendur,

„klórflúorkolefni“ : takmörkunarskyld efni sem eru skráð í
I. flokki í I. viðauka, þar með talin myndbrigði þeirra,

„önnur fullhalógenbundin klórfíúorkolefiii“ : takinörkunar- 
skyld efni sem eru skráð í II. flokki í I. viðauka, þar með 
talin myndbrigði þeirra,

„halón“ : takmörkunarskyld efni sem eru skráð í III. flokki 
í I. viðauka, þar með talin myndbrigði þeirra,

„koltetraklóríð“ : takmörkunarskylt efni sem er skráð í
IV. flokki í I. viðauka,

„ l,l,l-trík ló re tan“ : takmörkunarskylt efni sem er skráð í
V. flokki í I. viðauka,

„m etýlbróm íð“ : takm örkunarskylt efni sem er skráð Í
VI. flokki i I. viðauka,

„vetnisbrómflúorkoíefni“: takmörkunarskyld efni sem eru 
skráð í VII. flokki i I. viðauka, þar með talin myndbrigði 
þeiira,

„vetnisklórflúorkolefni'1: takmörkunarskyid efni sem eru 
skráð í VIII. flokki i I, viðauka, þar með talin myndbrigði 
þeirra,

„framleiðandi“ : einstaklingur eða lögaðili sem framleiðir 
takmörkunarskyld efni innan bandalagsins,

„fram leiðsla": m agn takm örkunarskyldra efna sem er 
fram leitt, að frádregnu þvi m agni sem  er eytt með 
tækniaðferðum sem aðilarnir samþykkja og að frádregnu 
því magni sem er alfarið notað sem hi'áefhi við firamleiðslu 
annarra keinískra efna. Ekki skal líta á magn sem er 
endurheimt eða endurunnið sem „framleiðslu“,

„fyrirtæki": einstaklingur cða lögaðili, sem framleiðir, 
en d u rn ý tir m eð m arkaðsse tn ingu  í huga eða no tar 
takniörkunarskyld efni í iðnaðar- eða viðskiptaskyni í 
bandalaginu, eða sá sem kemur innfluttum efhum a f  þessu 
tagi í frjáfsa dreifingu innan bandalagsins, eða flytur slik 
efni út úr bandalaginu í iðnaðar- eða viðskiptaskyni,

„ósoneyðingarmáttur14: talan í síðastadálki í I. viðaukasem 
sýnir möguleg áhrifhvers takmörkunarskylds efnis um sig 
á ósonlagið,

„reiknað magn“: niag» sem er ákvarðað með þvi að mai'gfalda 
magn hvers takmörkunarskylds efnis með ósoneyðingar- 
mætti þess, eins og hann er gefinn upp í I. viðauka, og með 
því að leggja saman niðurstöðutölurnar fyrir hvem flokk 
takmörkunarskyldra efna í 1. viðauka,

„iðnaðarhagræðing“: tilfærsla, annaðhvort inilli aðila eða 
innan aðildarríkis, alls eða hluta reiknaðs magns framleiðanda 
til annars framleiðanda í því skyni að ná íram efnahagslegri 
skilvirkiii eða til að bregðast við fyrirsjáanlegum birgðaskorti 
vegna verksmiðjulokana,

„endurheimt“ : söfhun og geymsla takmörkunarskyldra efha 
frá til dæmis mannvirkjum, tækjabúnaði eða lokuðum 
geymum í tengslum við þjónustu eða fyrir forgun,

„endurnýting“ : endurnotkun endurheimís takmörkunar- 
skylds efhis í kjölfar gmnnhreinsunar, til að mynda síunar 
og þurrkunar. Þegar um kæ lim iðla er að ræða felur
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endumýtingin venjulega í sér að umrætt efni er fyllt á 
búnaðinn aftur og er það oft gert á staðnum,

„endurvinns!a“ : endurvinnsla og endurbætur á endurheimtu 
takmörkunarskyldu efhi með vinnshi eins og síun, þurrkun, 
eimingu og kemískri meðferð í því skyni að endurbyggja 
efnið með hliðsjón a f  tilteknum staðli, sem oft felur í sér 
vinnslu annars staðar í aðstöðu sem er miðsvæðis.

II. KAFLI 

ÁFANGAÁÆTLUN

3. gr.

Eftirlit með framleiðslu takmörkunarskyldra efna

1. M eð fyrirvara um ákvæði 8, til 12. mgr., ber hverjum 
framleiðanda að tryggja að:

reiknað magn klórflúorkolefnaframleiðslu hans, á tímabilinu 
I . janúartil 31. desember 1994, fari ekki yfir 15% afreiknuðu 
magni klórflúorkolefnaframíeiðslu hans árið 1986,

klórflúorkolefhi verði ekki framleidd eftir 31. desember
1994.

Með fyrirvara um ákvæði 8. til 12. mgr., ber hverjum framleiðanda 
í aðildarríki þar sem reiknað magn klórflúorkolefnaframleiðslu 
var minna en 15 000 tonn árið 1986 að tryggja að:

reiknað magn klórfíúorkolefiiaframleiðslu hans, á tímabilinu
1. janúar til 3 1. desember 1994, og á tó lf mánaða íímabili 
þar á eftir, fari ekki yfir 15% af reiknuðu framleiðslumagni 
hans árið 1986,

klórflúorkolefhi verði ekki framleidd eftir 31. desember
1995.

Með hliðsjón aftilnefningum aðildarríkjanna skal framkvæmda- 
stjórnin, í samræmi við máísmeðferÖina sem mælt er fyrir um í 
16. gr., nota viðm iðanirnar í ákvörðun IV/25, sem aðilar að 
Montrealbókuninni samþykktu, til að ákveða fyrir hvert ár í 
senn fyrir hvaða bráðanotkun megi heimila framleiðslu og 
innflutning á klórllúorkolefhum í bandalaginu eftir 31. desember 
1994, og hvaða notendur geti nýtt sér þessa bráðanotkun í eigin 
þágu. Einungis skal leyfa slika framleiðslu og innflutning ef hvorki 
er um aðra kosti að ræða né unnt að útvega endurunnin 
klórflúorkolefni hjá einhverjum aðila að bókuninni.

Framkvæmdastjórnin skal veita þeim notendum sem fjallað er 
um í þriðju undirgrein leyfi og tilkynna þeim fyrir hvaða not 
leyfið gildir, hvaða efni þeir hafa leyfi til að nota og í hve miklu 
magni.

F ram le ið an d i g e tu r feng ið  ley fi h já  lögbæ ru  y f irv a ld i 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi íramleiðsla fer fram, ti! að 
framleiða klórflúorkolefni eftir 31. desember 1994 íþv í skyni að 
anna eftirspurn framangreindra notenda sem leyfi er veitt iyrir. 
Lðgbæ rt yfirvald hlutaðeigandi aðildarríkis skal tilkynna 
framkvæmdastjórninni fyrirfram hafí það í hyggju að veita sííkt 
leyfí.

2. M eð fyrirvara um ákvæði 8, til 12. mgr., ber hverjum 
framleiðanda að tryggja að:

reiknað magn framíeiðslu hans á öðrum fullhalógenbundnum 
klórflúorkolefnum, á tímabilinu 1. janúar til 31. desember 
1994, fari ekki yfir 15% af reiknuðu inagni a f framleiðslu 
hans á öðrum fullhalógenbundnum klórflúorkolefnum árið 
1989,

önnur fullhalógenbundin klórflúorkolefni verði ekki 
framleidd eftir 31. desember 1994.

Með hliðsjón af tilnefn ingum aðildarríkjanna skal framkvæmda- 
stjórnin, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
16. gr., nota viðmiðanirnar í ákvörðun IV/25, sem aðilar að 
M ontrealbókuninni samþykktu, til að ákveða fyrir hvert ár í 
senn fyrir livaða bráðanotkun megi heimila fram leiðslu og 
innflutning á öðrum fullhalógenbundnum klórflúorkolefnum í 
bandalaginu eftir 31. desember 1994, og hvaða notendur geti nýtt 
sér þessa bráðanotkun í eigin þágu. Einungis skal leyfa slika 
framleiðshi og innflutning e f hvorki er um aðra kosti að ræða né 
unnt að ú tveg a  önnur fu llh a ló g en b u n d in  en d u ru nn in  
klórflúorkolefni hjá einhverjum aðila að bókunimii.

Framkvæmdastjórnin skal veita þeiin notendum scrn fjallað cr 
um í annarri undirgrein leyfi og tilkynna þeim fyrir hvaða not 
leyfið gildir, hvaða efiii þeir hafa leyfi til að nota og í hve miklu 
magni.

F ram le ið an d i g e tu r feng ið  leyfi h já  lögb æ ru  y f irv a ld i 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, til að 
framleiða önnur fullhalógenbundin klórflúorkolefni eftir 31. 
desember 1994 í því skyni að anna eftirspum framangreindra 
notenda sem leyfi er veitt fyrir. Lögbært yfirvald hlutaðeigandi 
aðildarríkis skal tilkynna framkvæmdastjórninni fyrirfram hafi 
það i hyggju að veita slikt leyfi.

3. M eð fyrirvara um ákvæði 8. til 12. mgr., ber hverjum  
framleiðanda að tryggja að halón verði ekki framleidd eftir 3 1. 
desember 1993.

M eð h lið s jó n  a f  tü n e fn in g u m  að ild a rr ík ja n n a  skal 
framkvæmdastjórnin, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt 
er fyrir um í 16. gr., nota viðmiðanimar í ákvörðun IV/25, sem 
aðilar að Montrealbókuninni samþykktu, til að ákveða fyrir hvcrt 
ár í senn fyrir hvaða bráðanotkun megi heimila framleiðslu og 
innflutning á haiónum í bandalaginu eftir 31. desember 1993, og 
hvaða notendur geti nýtt sér þessa bráðanotkun i eigin þágu. 
Einungis skal leyfa slika framleiðshi og innflutning e f  hvorki er 
um aðra kosti að ræða né unnt að útvega endurunnin halón hjá 
einhverjum aðila að bókuninni.
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F ra m k v æ m d as tj ó r n i n skal veita þeim notendum sem Ijallað er 
um í annarri undirgrein leyfi og tilkynna þeim fyrir hvaða not 
leyfið gildir, hvaða efni þeir hafa leyfi til að nota og í hve miklu 
magni.

F ram le ið an d i gc tu r feng ið  leyfi h já lögb æ ru  y firv a ld i 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, til að 
framleiða halón eftir 31. desember 1993 í því skyni að anna 
eftirspum framangreindra notenda sem leyfi er veitt fyrir. Lögbært 
yfirvald hlutaðeigandi aðildarríkis skal tilkynna framkvæmda- 
stjóminni fyrirfram hafi það í hyggju að veita slikt leyfi.

4. M eð fyrirvara um ákvæði 8. til 12. mgr., ber hverjum 
framleiðanda að tryggja að:

reiknað magn koltetraklóríðframleiðsíu hans, á tímabilinu 
1. janúar til 31. desember 1994, fari ekki yfir 15% af reiknuðu 
magni koltetraklóríðframleiðslu hans árið 1989,

koltetraklóríð verði ekki frainleitt eftir 31. desember 1994.

M eð h lið s jó n  a f  tiln e fn in g u m  að ild a rr ík ja n n a  skal 
framkvæmdastjómin, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt 
er fyrir um í 16. gr., nota viðmiðanirnar í ákvörðun IV/25, sem 
aðilar að Montrealbókuninni samþykktu, til að ákveða fyrir hvert 
ár í senn fyrir hvaða bráðanotkun megi heimila framleiðslu og 
innflutning á koltetraklóríði i bandalaginu eftir 31. desember 1994, 
og hvaða notendur geti nýtt sér þessa bráðanotkun i eigin þágu. 
Einungis skal leyfa slika framleiðslu og innflutning e f hvorki er 
um aðra kosti að ræða né unnt að útvega endurunnið koltetraklóríð 
hjá einhverjum aðila að bókuninni.

Framkvæmdastjómin skal veita þeim notendum sem tjallað er 
um í annarri undirgrein leyfi og tilkynna þeim fyrir hvaða not 
leyfið gildir, hvaða efiii þeir hafa leyfi til að nota og í hve miklu 
magni.

F ram le ið an d i getur feng ið  ley fi h já  lög b æ ru  y firv a ld i 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, til að 
framleiða koltetraklóríð eftir 31. desember 1994 í því skyni að 
anna eftirspurn framangreindra notenda sem leyfi er veilt fyrir. 
L ögbæ rt yfirvald hlutaðeigandi að ildarrík is skal tilkynna 
framkvæmdastjórninni fyrirfram hafi það í hyggju að veita slíkt 
leyfí.

5. Með fyrirvara um ákvæði 8. ti! 12. mgr,, ber hverjum 
framleiðanda að tryggja aÖ:

reiknað magn 1,1 J-tríklóretanframieiðslu hans, á tímabilinu
1. janúar til 31. desember 1994, og á tó lf mánaða tímabili 
þar á eftir, fari ekki yfir 50% af reiknuðu magni 1,1,1- 
tríklóretanframleiðslu hans árið 1989,

1,1,1-tríklóretan verði ekki framleitt eftir 3 1. desember 1995,

Með hliðsjón a f tilnefningum aðildamkjanna skaí framkvæmda- 
stjórnin, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
16. gr., nota viðm iðanirnar í ákvörðun IV/25, sem aðilar að 
Montrealbókuninni samþykktu, til að ákveða fyrir hvert ár í 
senn fyrir hvaða bráðanotkun megi heimila framleiðslu og 
innflutning á 1,1,1 -tríklóretani í bandalaginu eftir 31. desember 
1995, og hvaða notendur geti nýtt sér þessa bráðanotkun i eigin 
þágu. Einungis skal leyfa slika framleiðslu og innflutning e f hvorki 
er um aðra kosti að ræða né unnt að útvega endurunnið 1,1,1- 
tríklóretan hjá einhverjum aðila að bókuninni.

Framkvæmdastjómin skal veita þeiin notendum sem fjallað er 
um i annarri undirgrein leyfi og tilkynna þeim fyrir hvaða not 
leyfið gildir, hvaða efni þeir hafa leyfi til að nota og i hve miklu 
magni.

F ram le ið and i ge tu r fen g ið  ley fi h jå logbæ ru  y firv a ld i 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi íramleiðsla fer fram, til að 
framleiða 1,1,1-tríklóretan eftir 31. desember 1995 í því skyni að 
anna eftirspum framangreindra notenda sem leyfi er veitt fyrir. 
Lögbæ rt y firvald  h lutaðeigandi aðildarríkis skal tilkynna 
framkvæmdastjóminni fyrirfram hafi það Í hyggju að veita slikt 
leyfi.

6. Með fyrirvara um ákvæði 8. til 12. mgr., ber hverjum 
framleiðanda að tryggja að:

reiknað magn metýlbrómiðframleiðslu hans fari, á timabilinu
1. janúar til 31. desember 1995, og á tó lf mánaða timabili 
þar á eftir, ekki yfir reiknað magn metýlbrómíðframleiðslu 
hans árið 1991,

reiknað magn metýfbrómíðframleiðslu hans fari, á timabilinu
1. janúar til 31. desember 1998, og á hverju tó lf inánaða 
timabili þar á eftir, ekki yfir 75% a f  reiknuðu magni 
metýlbrómíðframleiðslu hans árið 1991.

Reiknað magn hvers framleiðanda á metýlbrómíði, sem hann 
íramleiðir samkvæmt þessari málsgrein, skal ekki taka til þess 
m agns sem hann fram le ið ir  og er æ tlað til svæ lingar á 
vörusendingum eða meðhöndlunar á farmi fyrir flutning.

7. Með fyrirvara um ákvæði 10, til 12. mgr., ber hverjum 
framleiðanda að tryggja að vetnisbrómflúorkolefni verði ekki 
framleidd eftir 31. desember 1995.

Með hliðsjón af tilnelhingum aðildarríkjannaskal framkvæmda- 
stjómin, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í
16. gr., nota viðmiðanirnar í ákvörðun IV/25, sem aðilar að 
Montrealbókuninni samþykktu, til að ákveða fyrir hvert ár í 
senn fyrir hvaða bráðanotkun megi heimila framleiðslu og 
innflutning á vetnisbróm flúorkolefnum  i bandalaginu eftir 
31. desem ber 1995, og hvaða notendur geti nýtt sér þessa 
bráðanotkun í eigin þágu. Einungis skal leyfa slíka framleiðslu og 
innflutning e f hvorki er um aðra kosti að ræða né uimt að útvega 
endurunnin vetnisbróm flúorkolefni hjá einhverjum aðila að 
bókuninni.
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Framkvæmdastjórnin skal veita þeim notendum sem fjallað er 
um í annarri undirgrein leyfi og tilkynna þeim fyrir hvaða not 
leyfið gildir, hvaða efni þeir hafa leyfi til að nota og í hve miklu 
magni.

Framleiðandi getur fengið leyfí hjá lögbæru yfirvaldi aðildar- 
ríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, tii að framleiða 
vetnisbrórnflúorkolefhi cftir 31. desember 1995 í því skyni að 
anna eftirspum framangreindra notenda sem leyfi er veitt fyrir. 
L ögbæ rt y firvald  h lutaðeigandi aðildarríkis skal tilkynna 
framkvæmdastjóminni fyrirfram hafi það í hyggju að veita slíkt 
leyfi.

8. Að því marki sem bókunin heimilar, getur lögbært yfirvald 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, leyft 
framleiðanda að fara fram úr reiknuðu framleiðslumagni, sem mælt 
er fyrir um \ 1. til 6. mgr., til að fullnægja grundvallarþörfum 
heimamarkaðar aðilanna sem fjallað er um í 5, gr. bókunarinnar, 
að því tilskildu að reiknað viðbótarmagnframleiðsluhlutaðeigandi 
aðildarríkis fari ekki umfram það magn sem er ley ft í þessu 
sambandi samkvæmt 2. gr. A til E og 2. gr. II í bókuninni fyrir 
tím abilin  sein um ræðir. L ögbæ rt yfirvald h lutaðeigandi 
aðildaiTÍkis skal tilkynna framkvæmdastjórninni fyrirfrain hafi 
það í hyggju að veita slikt leyfi.

9. Að þvi marki sem bókunin heimilar, getur lögbært yfirvald 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsia fer fram, leyft 
framleiðanda að fara fram úr reiknuðu framleiðslumagni, sem mælt 
er fyrir um i 1. til 5. og 7. mgr., til að fullnægja bráðanotkun 
aðilanna fari þeir fram á slikt. Lögbært yfirvald hlutaðeigandi 
aðildatríkis skal tilkynna framkvæmdastjóminni fyrirfram liafi 
það í hyggju að veita slikt leyfi.

10. Að því marki sem bókunin heimilar, getur iögbært yfirvald 
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, leyft 
framleiðanda að fara fram úr reiknuðu framleiðslumagni, sem mælt 
er fyrir um í 1. til 9. mgr., vegna iðnaðarhagræðingar innan 
h lu tað e ig an d i a ð ild a rr ík is , að þ v í tilsk ild u  að re iknað  
framleiðslumagn aðildairíkisins fari ekki yfir summu reiknaðs 
framleiðslumagns innlendra framleiðanda hjá því, eins og mælt er 
fyrir um í 1. til 9. mgr., á þeim tímabilum sem um ræðir. Lögbært 
yfirvald hlutaðeigandi aðildarrikis skal tilkynna framkvæmda- 
stjórninni fyrirfram hafi það í hyggju að veita slikt leyfi.

11. Að því marki sem bókunin heimilar, getur framkvæmda- 
stjórnin með samþykki lögbærs yfirvalds aðildarrikisins, þar sem 
viðkomandi framleiðsla fer fram, leyft framíeiðanda að fara lram 
úr reiknuðu framleiðslumagni, sem mælt er fyrir um í 1. til 10. 
mgr., vegna iðnaðarhagræðingar milli aðildarrikja, að því tilskildu 
að samanlagt reiknað framleiðslumagn hlutaðeigandi aðildarríkja 
fari ekki yfir summu reiknaðs framleiðslum agns innlendra 
framleiðanda hjá þeim, eins og mælt ev fyrir um í 1. til 10. mgr., á 
þeim tímabiluin sem um ræðir. Einnig skal farið fram á samþykki 
íögbærs yfírvalds aðildarríkisins þar sem áformað er að draga úr 
framleiðslu.

12. Að því marki sem bókunin heimilar, getur framkvæmda- 
s tjó rn in  að fengnu sam þy kk i bæ ði lögbæ rs y firv a ld s  
aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla fer fram, og 
ríkisstjómar hlutaðeigandi þriðja aðila, íeyft framleiðanda að leggja 
saman reiknað framleiðslumagn, sem mælt er fyrir um í 1. til 11. 
mgr., og reiknað magn sem framleiðanda í þriðj a landi cr ley ft að 
framleiða samkvæmt bókuninni og löggjöf viðkomandi þriðja lands 
vegna iðnaðarhagræðingar við þriðja aðila, að því tilskildu að 
samanlagt reiknað framleiðslumagn framleiðendanna tveggja fari 
ekki yfir summu reiknaðs magns sem bandalagsframleiðandum er 
leyft að framleiða samkvæmt 1. til 11. mgr. og reiknaðs inagns 
sem þriðja aðila er leyft að framleiða samkvæmt bókuninni og 
löggjöf viðkomandi þriðja lands.

4. gr.

Eftirlit með fiam boði takmörkunarskyldra cfna

1. M eð fy rirv a ra  um ákvæ ð i 10. m gr., ber hverjum  
framleiðanda að tryggja að;

reiknað magn klórflúorkolefiia, sem hann markaðssetur eða 
notar í eigin þágu á timabilinu 1. janúar til 31. desember 
1994, fari ekkiyíir 15% afreiknuðumagni klórflúorkolefna 
sem hann markaðssetti eða notaði í eigin þágu árið 1986,

hann hvorki markaðssetji klórflúorkolefni né noti þau í eigin 
þágu eftir 31. desember 1994.

Lögbært yfirvald aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla 
fer fram, getur leyft framleiðanda að markaðssetja klórflúorkolefiii 
eftir 31. desember 1994 í því skyni að anna eftirspurn, sem leyfi 
er veitt fyrir, þeirra notenda sem Qallað er um í 1. mgr. 3. gr.

2. M eð fy rirv a ra  um ák væ ð i 10. m gr., ber hverjum  
framleiðanda að tryggja að:

reiknað magn annarra fu I lhalógenbundinna klórflúorkolefna, 
sem hann markaðssetur eða notar i eigin þágu á timabilinu 
1 .janúar til 31. desember 1994, fari ekki yfir 15% a f  reiknuðu 
magni annarra fiillhalógenbundinna klórflúorkolefna sem 
hann markaðssetti eða notaði í eigin þágu árið 1989,

hann hvork i m arkaðsse tji önnur fu llhaló genb und in  
klórflúorkolefni né noti þau i eigin þágu eftir 31. desember 
1994.

Lögbært yfirvald aðildarríkisins, þar sem viðkomandi framleiðsla 
fer fram, getur leyft fram leiðanda að m arkaðssetja önnur 
fullhalógenbundin klórflúorkoíefhi eftir 31. desember 1994 íþví 
skyni að anna eftirspum, sem leyfi er veitt fyrir, þeirra notenda 
sem fjallað er um í 2. mgr, 3. gr.

3. M eð fy rirv a ra  um ákvæ ði 10. m gr., be r hverjum  
framleiðanda að tryggja að hann hvorki markaðssetji né noti halón 
i eigin þágu eftir 31. desember 1993.
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III. K A IL I

VIÐSKIPTI 

6. gr. 

Leyfi til að flytja inn frá þriðju löndum

1. Framvisa verður innílulningsley fí vegna takmörkunarskyldra 
efna sem eru sett í fijálsa dreifingu í bandalaginu eða í virka vinnslu, 
hvort sem eíhin em ný, endurheimt eða endurunnin. Leyfíð skal 
gefið út af framkvæmdastjórninni þegar hún hefur gengið úr skugga 
um að ákvæði 6., 7., 8. og 12. gr. séu virt. Framkvæmdastjóminni 
ber að senda afrit afþessu leyfi til lögbærs yfirvaíds aðildarríkisins 
sem fyrh'hugað er að flytja umrædd efni inn til. Hvert aðildarríki 
um sig skal útnefha lögbært yfirvald í þessu skyni.

2. I beiðni um leyfi skal eftirfarandi tilgreint:

a) nafn og heimilisfang innflytjandans og útfly tjandans;

b) útflutningslandið;

c) lýsing á hverju efhi þar sem fram komi:

vörulýsing,

vörul iður og núiner í sameinuðu tollnafnaski'ámii, 

eðli efnisins (nýtt, endurheimt eða endurunnið), 

magn efnisins í kílógrðmmum;

d) tilg a n g u r fy rirh ug að s  in n flu tn in g s  (eyð ing  með 
tækniaðferðum sem aðilarnir samþykkja, endurnýting, 
notkun sem hráefni eða önnur notkun takmörkunarskyfda 
efhisins);

e) s taðu r og  d ag se tn ing  fy rirh u g að s  in n flu tn in g s , e f  
upplýsingar þar að Iútandi liggja fyrir.

3. Framkvæmdastjórnin getur krafíst vottorðs til staðfestingar 
á eðli efnisins sem á að flytja inn.

7. gr

Innflutningur takmörkunarskyldra efna frá þriðju 
löndu m

1. Með fyrirvara um 8. mgr. 4. gr., og nema til standi að eyða 
efnunum með tækniaðferðum sem aðilarnir samþykkja, nota þau 
sem hráefhi við frarnleiðslu annarra kemískra efiia eða til svælingar 
ávörusendingum eða meðhöndlunar á farmi fyrir flutning, skulu 
takmörkunarskyld efhi sem eru sett í ír jálsa dreifmgu í bandalaginu 
og flutt eru inn frá þriðju löndum vera háð magntakmörkunum. 
Þ essa r tak m ark an ir sk u lu  ák v arð að ar i sam ræ m i við  
málsmeðferðina sem mælt er fyrir mn i 16. gr.

2. Bandalagið skal taka upp kvótana sem mælt er fyrir um í
II. viðauka eða í 8. mgr. 4. gr., er eiga að gilda fyrir hvert 12 
mánaða timabili sem um getur í viðaukanum eða í 8. mgr. 4. gr., og 
úthluta þeim til fyrirtækja í samræmi við málsmeðferðina í 16. gr.

3. Framkvæmdastjórninni getur, í samræmi við málsmeð- 
ferðina í 16. gr., breytt kvótunum  sem m æ lt er fyrir um í
Il.viðauka.

4. Framkvæmdastjómin getui' ley ft innílutning á takmörkunar- 
skyldum efhum til bandalagsins í meira magni en tilgreint er í 8. 
mgr. 4. gr. og í II. viðaukatil að anna eftirspurn, sem leyfí er veitt 
fyrir, þeirra notenda sem fjallað er um í 1, lil 5. og 7. tngr. 3. gr.

5. Framkvæmdastjómin getur leyft fyrirtækjum að setja í lij á Is a 
dreifingu i bandalaginu takinörkunarskyld efni, sein fyrirhugað er 
að eyða með tækniaðferðum sem aðilamir samþykkja, eða sem 
fyrirhugað er að nota sem hráefni við fram leiðslu á Öðrum 
kem ískum  efnum  eða til svæ lingar á vörusendingum  eða 
meðhöndlunar á farmi fyrir flutning, i samræmi við málsmeðferðina 
sem mælt er fyrir um í 16. gr.

8. gr

Innflutningur takmörkunarskyldra efna frá ríki sem er 
ekki aðili

1. Bannað er að setja í frjálsa dreifíngu i bandalaginu ný, 
en d u rh e im t eða en d u ru nn in  k ló rf lú o rk o le fn i, ö nn ur 
fiillhalógenbundin klórflúorkolefhi, halón, koltetraklóríð eða 1,1,1,- 
tríklóretan sem er flutt inn fiá ríki sem er ekki aðili að bókuninni,

2. Einu ári frá gildistökudegi annarrar breytingar á bókuninni 
er barmað að setja í frjálsa dreifmgu í bandalaginu ný, endurheimt 
eða endurunnin vetnisbrómflúorkolefni sem eru flutt inn frá ríki 
.sem er ekki aðili að bókuninni. F'ramkvæindastjórnm birtir 
g ild is tö k u d ag  þ e ssa ra r  b rey tin g a r í S tjó rn a rtíð in d u m  
Ewópubaiidalagcmna.

9. gr

Innflutningur á vörum, sem innihalda takmörkunarskyld 
efni, frá ríkjum sem eru ekki aðilar að bókuninni

1, Með fyrirvara um ákvörðunina sem um getur í 4, mgr,, er 
bannað að setja í frjálsa dreifmgu 1 bandalaginu frainleiðsluvörur 
sem innihalda klórflúorkolefni eða halón og eru flultar inn frá ríki 
sem er ekki aðiíi að bókuninni.

2. Með fyrirvara um ákvörðunina sem uni getur í 4. mgr., er 
bannað að setja í frjálsa dreifingu i bandalaginu framleiðsluvörur 
sem innihalda önnur fu llhalógenbundin k lórflúorko lefn i, 
koltetraklórið eða 1,1,1 -tríklóretan og eru fluttar inn frá ríki sem 
er ekki aðili að bókuninni.
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3. Með fyrirvara um ákvörðunina sem uni getur í 4. mgr., er 
bannað að setja í frjálsa dreifingu i bandalaginu framleiðsíuvörur 
sem innihalda vetnisbrómflúorkolefhi og em fluttar imi frá ríki 
sem er ekki aðili að bókuninni.

4. Framkvæmdastjóminni er heimilt, í samræmi við málsmeð- 
ferðina sem mælt er fyrir um í 16. gi\, að bæta við eða fella brott 
liði i skránni í V. viðauka eða breyta henni með tilliti til skráa sem 
aðilarnir hafa tekið saman.

10. gr 

Innflutningur á vörum, sem eru framleiddar með 
takmörkunarskyldum efnurn, frá ríkjum sem eru ekki 

aðilar að bókuninni

Með hliðsjón a f  ákvörðun aðilanna skal ráðið, að fenginni tillögu 
framkvæmdastjórnarinnar, samþykkja reglur um fijálsa dreifingu 
framleiðsluvara, sem eru fluttar inn frá ríki sem er ekki aðili að 
bókuninni, og sem eru framleiddar nieð takmörkunarskyldum 
efnum, sem hægt er að sanngreina með óyggjandi hætti, en 
innihalda ekki þessi efni. Við sanngreiningu slíkra efna skal farið 
eftirtæknilegum ráðum sem aðilarnir fameðjöfiiuniillibili. Ráðið 
tekur ákvörðun með auknum meirihluta.

11. gr 

Útflutningur á takmörkunarskylduin efnuin til ríkja scm  
eru ekld aðílar að bókuninni

1. Útflutningur frá bandalaginu á nýjum, endurheimtum eða 
endurumium klórflúorkolefnum, öðrum fullhalógenbundnum 
klórflúorkolefinim, halónum, koltetraklórlði eða 1,1,1-tríklóretani 
til ríkja sem eru ekki aðilar að bókuninni er bannaður,

2. Einu ári eftir dagsetninguna sem birtist í Stjórnartíðmdum  
Evrópubandalagatma, samkvæmt 2. mgr. 8. gr., er útflutningur 
frá bandalaginu á nýjum, endurheimtum  eða endurunnum  
vetnisbrómflúorkoleimim (il ríkja sem eru ekki aðilar að bókuninni 
bannaður.

12. gr

Sérstök leyfi til að eiga viðskipti við ríki sem eru ekki 
aðilar að bókuninni

Þ rá tt fy rir  8 ., 9. (1 ., 2. og 3. m gr.) og I I .  gr,, ge tu r 
framkvæmdastjórnin leyft viðskipti með takmörkunarskyld efni 
og framleiðsluvörur, sem innihalda og/eða em framleiddar með 
einu eða fleiri þessara efria, við riki sem er ekki aðili að bókuninni, 
að því tilskildu að ríkið teljist, á fundi aðiíanna, fara í einu og öllu 
að ákvæðum 2. gr., 2. gr. A til E, 2. gr. G og 4. gr, i bókuninni og 
hafi lagt fram upplýsingar þar að lútandi eins og tilgreint er i 7. gr. 
bókunarinnar. Framkvæmdastjómin tekur ákvarðanir i samræmi 
við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 16. gr.

13. gr 

Viðskipti við yílrráðasvæði sem heyra ekki undir 
bókuiiina

1. Með fyrirvara um ákvörðun sem er tekin sam kvæm t
2. mgr., gilda ákvæði 8., 9. og 11. gr. um yfirráðasvæði sem falla 
ekki undir bókunina á sama hátt og þau gilda um riki sem eru ekki 
aðiíar að bókuninni.

2. Fari yfirvöld á yfirráðasvæði, sem fellur ekki undir bókunina, 
i einu og öllu að ákvæðum 2. gr., 2. gr. A til B, 2. gr. G og 4. gr. 
bókunarinnar, og hafi þau lagt fram upplýsingar þar að lútandi 
eins og um getur í 7. gr. bókunarinnar, getur framkvæmdastjórnin 
ákveðié að sum eða öll ákvæði 8., 9. og 11. gr. gildi ekki hvað 
umrætt yfirráðasvæði varðar.

F ram k v æ m d astjó rn in  tek u r ák vörðun  í sam ræ m i við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 16. gr.

IV.KAFLI 

LOSUNAREFTTRLIT 

14. gr. 

E ndurlie in it notaöra tak m örku narsky ld ra  efna

Frá fyi'sta degi fjórða mánaðar eftir gildistöku þessarar reglugerðai- 
skulu klórflúorkolefhi, fullhaiógenbundin klórflúorkolefrii, halón, 
kolteti'aklóríð, 1,1,1-tríklóretan, vetnisbróm flúorkolefni og 
velnisklórflúorkolefni sem fmnast í:

kæ libúnaði til no ta  í a tv innurekstri og iðnaði og í 
loftræstibúnaði,

búnaði sem inniheldur leysiefni, og

brunavarnarkerfum,

i tengslum við þjónustu og viðhald búnaðarins, eða áður en hann 
er gerður óvirkur eða tekinn ur umferð, endurheimt, efþað reynist 
gerlegt, með það fyrir augum að eyða efnunum með tækniað- 
ferðum sem aðilamir samþykkja, eða með öðram umhverfïsvænum 
eyðingaraðferðum, eða endurnýta eða endurvinnaþau, Aðildarríkin 
geta fastsett kröfur um lágmarksmenntun og hæfi folks sem sinnir 
umræddum þjónuslustörfum.

Þetta ákvæði hefur ekki áhrif á tilskipun ráðsins 75/442/EBE frá
15. júií 1975 ( ‘) um úrgang eða á ráðstafanir sem aðildarríkin hafa 
geit til að framfylgja ákvæðum hennar.

Eigi síðar en 31. desember 1994 skalframkvæmdastjórnin senda 
ráðinu og Evrópuþinginu skýrslu um framkvæmd aðildarríkjanna 
á ákvæðum þessarar greinar.

0  Sljlið. EB nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 39. Tilskipunin cins og licniti var 
brcytt incfi filskipun 91/156/EBE (Stjtíð. EB nr. L 78, 26. 3. 1991, bls. 
32) ogineð tilskipun 91/692/EBE (Stjtíð. EB nr. L377,31. 12.1991, bls. 
48).
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15. gr. 

Losu a takmörkunarskyldra efna

1. Frá fyrsta degi fjórða mánaðar eftir gildistöku þessarar 
reglugerðar skal gera allar rauiihæfai' varúðanáðstafanir til að koma 
i veg fyrir losun klórflúorkolefria, annarra fiillhalógenbundinna 
klórflúorkoiefna, halóna, koltetraklóríðs, 1,1,1-tríkíóretans, 
v e tn isb ró m flú o rk o le fn a  og v e tn isk ló rflú o rk o le fn a  úr 
loftræstibúnaði og kælibúnaði til atvinnurekstrar og iðnaðar, 
brunavarnarkerfum ogbúnaði sem inniheldur leysiefni, á meðan á 
framleiðslu, uppsetníngu, rekstri og þjónustu við hann stendur. 
Aðildarríkin geta fastsett kröfiir um lágmarksmenntun og hæfi 
folks sem sinnir umræddum þjónustustörfum.

2. Frá fyrsta degi fjórða mánaðar eftir gildistöku þessarar 
reglugerðar skal gera allar raunhæfar varúðarráðstafanir til að koma 
í veg fyrir losun m etýlbrómíðs úr sótthreinsibúnaði og víð 
starfsemi þar sem metýlbrómíð er notað. Aðildarríkin geta fastsett 
kröfur um lágmarksmenntun og hæfí folks sem sinnir umræddum 
þjónustustörfum.

3. Frå fyrsta degi íjórða mánaðar eftir giidistöku þessarar 
reglugerðar skal gera allar raunhæfar varúðarráðstafanir til að koma 
í veg fyrir losun takmörkunarskyldra efha sem eru notuð sem 
hráefni við fiamleiöslu annarra kemískra efna.

4. Frá fyrsta degi fjórða mánaðar eftir gildistöku þessarar 
reglugerðar skal gera allar raunhæfar varúðaiTáðstafanir til að koma 
í veg fyrir losun takmörkunarskyldra efha sem verða til óvænt 
við framleiðslu annarra kemískra efna.

V.KAFLI 

STJÓRNUN, SKÝRSLUGJÖF OG LOKAÁKVÆÐI

16. gr.

Stjórnun

Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar sem skipuð er 
fulltrúum aðildarríkjanna undir formennsku fulltrúa framkvæmda- 
stjómarinnar.

Fulltrúi framkvæmdastjómarinnar leggur fyrir nefndina drög að 
þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefhdin skal skila áliti sínu á 
drögunum fyrir þann trest sem formanninum er heimilt að setja 
eflir því hversu brýnt málið er. Álitið skal samþykkt með þeim 
meirihluta sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 148. gr. sáttmálans þegar 
um er að ræða ákvarðanir sem ráðið á að samþykkja samkvæmt 
tillögu framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði fulltrúa aðildarríkjanna 
í neihdinni vega eins og mælt er fyrir um í þeirri grein. Formaðurinn 
greiðir ekki atkvæði.

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ráðstafanir sem öðlast gildi 
þegar í stað. Séu ráðstafanirnar hins vegar ekki í samræmi við álit 
nefndarinnar ber framkvæmdastjóminni að gi-eina ráðinu tafarlaust

frá þeim. E f svo ber undir getur framkvæmdastjóniin frestað því 
að ráðstafanirnar, sem hún hefur ákveðið, komi til framkvæmda 
um einn mánuð hið lengsta frá því að ráðinu var greint frá þeim.

Ráðinu er heimilt að taka aðra ákvörðun með auknum meirihluta 
innan þeirra tímamarka sem um getur í þriðju málsgrein.

17. gr.

Skýrslugjöf

1. a) Fyrir 31. mars ár hvert, i fyrsta sinn árið 1995, skal hver 
framleiðandi, innflytjandi og/eðaútflytjandi takmörkunar
skyldra efha senda framkvæmdastj óminni upplýsingar, og 
afrit a f þeim til lögbærs yfirvalds hlutaðeigandi aðildarríkis, 
um:

heildarframleiðslu,

framleiðslu til að anna eftirspurn, sem leyfi er veitt 
fyrir, þeirra notenda sem fjallað er um í 1. til 5. og 7. 
mgr. 3. gr.,

framleiðsluaukningu samkvæmt 8. mgr. 3. gr. sem hefur 
það að markmiði að fullnægja gmndvallarþörfum 
heimamarkaðar þeirra aðila sem uni getur í 5. gr. 
bókunarinnar,

fram lei ðs 1 uaukn ingu samkvæmt 9. mgr. 3. gr. sem heflir 
það að markmiði að anna bráðanotkun aðilanna,

framleiðsluaukningu samkvæmt 10., 11. og 12. mgr.
3. gr. sem leyfi hefur fengist fyrir í tengslum við 
iðnaðarhagræðingu,

endurunnið magn,

magn sem hefúr verið eytt með tækniaðferðum sem 
aðilarnir samþykkja,

birgðir,

m agn innfluttra nýrra efna sem eru sett í frjálsa 
dreiftngu í bandalaginu, sundurliðað fyrir rfki sem eru 
aðilar að bókuninni og þau sem em  ekki aðilar að 
henni,

innflutning til bandalagsins til að anna eftirspurn, sem 
leyfi er veitt fyrir, þeirra notenda sem fjallað er um i
1. til 5. og7. mgr. 3. gr.,

útflutning á framleiðslu frá bandalaginu, sundurliðað 
fyrir rfki sem eru aðilar að bókuninni og þau sem eru 
ekki aðilarað henni,

framleiðslu sem framleiðandi markaðssetur eða notar 
f eigin þágu innan bandalagsins,

magn sem er notað sem hråefhi,
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hvað varðar hvert takm örkunarskylt efni um sig fyrir 
tímabilið 1. janúar til 31. desember undanfarandi árs.

Þ rá tt fy rir  fra m an g re in d a r sk u ld b in d in g a r  skal 
upplýsingunum, sem um getur í þessarí málsgrein, fyrir 
tímabilið l.janúartil 31. desember 1993, skilaðeigi síðaren 
síðasta dag fjórða m ánaðar eftir gild istöku þessarar 
reglugerðar.

b) Að því er varðar 8. mgr. 4. gr. skal hver framleiðandi eða 
innflytjandi vetnisklórflúorkolefna, á síðasta degi fyrsta 
ársfjórðungs eftir gildistöku þessarar reglugerðar, og á 
s íð as ta  degi hvers á rs fjó rð u n g s  þar á eftir, senda 
framkvæmdastjórninni upplýsingar, og afrit a f  þeim til 
lögbærs yfirvalds hlutaðeigandi aðifdarríkis, um:

ve tn isk ló rflú o rk o lefnafram leiðslu  hans sem er 
markaðssett eða rtotuð í hans cigin þágu í bandalaginu,

innflutning vetnisklórflúorkolefna til bandalagsins.

2. Sérhver notandi,sem ijallaðerum  í l .t il5 .o g 7 .m g r.3 .g r., 
skal, í síðasta lagi 31. mars ár hvert, 1 fyrsta sinn árið 1996 að því 
er v a rð a r k ló rf lú o rk o le fn i, ö nn u r fu llh a ló g en b u n d in  
klórflúorkolefni, halón og koltetraklóríð og 1997 að því er varðar
1,1,1 - trík ló re tan  og v e tn isb ró m flú o rk o le fn i, ve ita  
framkvæmdastjóminni upplýsingar, og senda afrit a f  þeim til 
lögbærs yfirvalds aðildarríkisins þar sem hann notar umrædd 
efhi, um hvemig og í hve miklum mæli hann notar efni sem hann 
hefiir fengið leyfi til að nota samkvæmt viðeigandi málsgreinum
3. gr.

3. S érhv er fram le ið and i, in n fly tja n d i og  ú tfly tjan d í 
metýlbrómíðs á árinu 1991 skal veita framkvæmdastjórninni 
upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. varðandi það ár, og senda 
afrit a f  þeim til lögbærs yfirvalds hlutaðeigandi aðildarríkis, eigi 
síðar en síðasta dag íjórða mánaðar eftir gildistöku þessarar 
reglugerðar. Sérhver framleiðandi, innflytjandi og útflyíjandi skal 
einnig tilgreina það magn sem hann notar til svæ lingar á 
vörusendingum eða meðhöndlunar á farmi fyrir flutning.

4. Framkvæmdastjórnin skal gera viðeigandi ráðstafanir til að 
farið sé með upplýsingar sem henni berast sem Irúnaðarmál.

18. gr. 

Eftirlit

1. Framkvæmdastjórninni er heimilt, til að inna a f hendi þau 
verk sem henni ber samkvæmt þessari reglugerð, að afla allra 
nauðsynlegra upp lýsinga hjá rík isstjórnum  og lögbærum  
yflrvöldum aðildarríkjanna og hjá tyrirtækjunum,

2. Þegar framkvæmdastjómin sendir beiðni um upplýsingar 
til fyrirtækis ber henni samtímis að senda afrit a f  beiðninni til 
íögbærs yfirvalds aðildarríkisins þar sem fyrirtækið hefur aðsetur, 
ásam t greinargerð um hvers vegna farið er fram á þessar 
upplýsingar.

3. Lögbær yfirvöld í aðildarríkjunum skulu láta fara fram þær 
rannsóknir sem framkvæmdastjórnin telur þörf á samkvæmt 
þessari reglugerð.

4. E f framkvæmdastjómin og iögbæit yfirvald aðildarríkisins, 
þar sem rannsóknirnar eiga að fara fram, eru því samþykk ber 
em bæ ttism önnum  fram kvæ m d astjó rnarinnar að að stoð a 
embættismenn yflrvaldsins við að sinna skyldustörfum sínum.

5. Fram k v æm d a stj ó rn i n skal gera viðeigandi ráðstafanir til að
farið sé með upplýsingar sem er aflað samkvæmt þessari grein
sem ti’únaðannál.

19. gr. 

Viðurlög

Hvert aðildarríki um sig skal ákveða viðurlög við broti á þessari 
reglugerð eða á Ínnlendum ráðstöfunum sem eru gerðar til að 
lirinda henni í framkvæmd.

20. gu

1. Reglugerð (EBE) nr. 594/91 falli úr gildi.

2, Litið skal á tilvisanir í reglugerðina, sem felld er úr gildi 
samkvæmt 1, mgr., sem tilvisanir í þessa reglugerð.

21. gr.

Giklistaka

R eglugerð þessi öðlast g ildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartiöinchim Evrópubandalagama.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 15. desember 1994.

Fyrir hönd ráðsins,

A. MERKEL

forseti.
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L VÎDÀUKI

Efni sem reglugerðin gildir um

Flokkur Efni Ósoneyðingar- 
máttur (f)

I, flokkur c f c i3 (CFC- 11) 1,0
c f 2c i2 (CFC- 12) 1,0
C 2F 3C13 (CFC-113) 0,8
C .F.C l, (CFC-114) 1,0
C2F 5C1 (CFC-115) 0,6

II. flokkur CFjCI (CFC- 13) 1,0
c 2f c i5 (CFC- I I I ) 1,0
c 2f 2c i4 (CFC-112) 1,0
c 3f c i7 (CFC-21I) 1,0
c 3f 2c i6 (CFC-212) 1,0
c 3f 3c i5 (CFC-213) 1,0
C3F4C14 (CFC-214) 1,0
c ,f 5c i3 (CFC-215) 1,0
c 3f 6c i2 (CFC-216) 1,0
c 3f 7c i (CFC-217) 1,0

111. flokkur CF2B i-CI (halôn-1211) 3,0
CFjBr (halón-1301) 10,0
C2F,B r2 (halón-2402) 6,0

IV. flokkur CCI, (koltetraklóríð) 1,1

V. flokkur c 2u 3c \ 3 ø ( 1,1,1-tríklóretan) 0,1

VI. llokkur CH3Br (metýlbrómið) 0,7

VIL flokkur CHFBr2 1,00
CHF2Br 0,74
C II2FBr 0,73

C2HFBr4 0,8
C2HF2Br3 1,8
C2HF3Br3 1,6
C2HF4Br 1,2
CaHaFBr, 1,1
C2H 2F2Br2 1,5
C2H2F 3Br 1,6
C2H3FB r2 1,7
C2H3F 2Br 1,1
C2H 4FBr 0,1

C3HFBr6 1,5
C3HF2Br5 1,9
C3HF3Br, 1,8
C ,H F.B i\3 4 3 2,2
C3H F5Br2 2,0
C3HF6Br 3,3

C3H 2FBr5 1,9
C3H2F2Br, 2,1
C ,H 2F 3Br3 5,6
C3H2F4Br2 7,5
C3H 2F 5Br 1,4
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Flokkur Efni Ó soneyðingar- 
máttui (J)

VII. flokkur (frh.) C ^ F B r , 3,9
C3H 3F2Br3 3,1
C3H 3F 3Br2 2,5
C3H 3F4Br 4,4
C3H ,FB r3 0,3
C ,H > 2B r2 1,0
C3H.,F3Br 0,8

C ,H sFBr2 0,4
C3H 5F2Br 0,8
C H F B r3 u 0,7

VIII. flokkur CHFC12 (HCFC- 21) 0,040
c h f 2c i (HCFC- 22) 0,055
c h 2f c i (HCFC- 31) 0,020
C.HFCl.2 4 (HCFC-121) 0,040
C2HF2C]3 (HCFC-122) 0,080
c 2h f 3c i2 (HCFC-123)(3) 0,020
c 2h f 4c i (HCFC-124)(3) 0,022
c 2h 2f c i3 (HCFC-131) 0,050
c 2h 2f 2c i2 (HCFC-132) 0,050
C2H 2F3C1 (HCFC-133) 0,060
c 2h 3f c i 2 (HCFC-141) 0,070
c h 3f c i2 (HCFC-141b)(3) 0,110
c 2h 3f 2c i (HCFC-142) 0,070
c h 3f 2c i (HCFC-142b)(3) 0,065
C2H:1FC1 (HCFC-151) 0,005
C,HFC1( (HCFC-221) 0,070
c 3h f 2c i5 (HCFC-222) 0,090
c 3h f 3c i4 (HCFC-223) 0,080
c j i f . c li A j (HCFC-224) 0,090
c 3h f 5c i2 (HCFC-225) 0,070
c f 3c f 2c h c i2 (HCFC-225ca)(3) 0,025
c f 2c if 2c h c if (HCFC-225cb)(3) 0,033
c 3h f 6c i (HCFC-226) 0,100
c 3h 2f c i s (HCFC-231) 0,090
c 3h 2f 2c i4 (HCFC-232) 0,100
C3H 2F3C13 (HCFC-23 3) 0,230
c 3h 2f 4c i2 (HCFC-234) 0,280
c 3h 2f sc i (HCFC-23 5) 0,520
c 3h 3f c i4 (HCFC-241 ) 0,090
c ,h 3f 2c i3 (HCFC-242) 0,130
c 3h 3f 3c i2 (HCFC-243) 0,120
c ,h ,f ,c i3 3 4 (HCFC-244) 0,140
C3H4FCi3 (HCFC-251) 0,010
c 3h 4f 2c i2 (HCFC-252) 0,040
c 3h 4f 3c i (HCFC-253) 0,030
c 3h sf c i 2 (HCFC-261) 0,020
c 3h 5f 2c i (HCFC-262) 0,020
c 3h 6f c i (HCFC-271) 0,030

(') Tiilurnar sem sýna ósoneyðingannált oru áællaðar út frá níiveraiuli þekkingu og verða cndurskoðaðar og uppfærðar
reglulega með liliðsjón a f  ákvörðunum  sein verða tekiiar a f  aðilum að M oiilrcalbókiiiiinni uni efni sein valda rýrm m  
ósonlagsÍDs.

(*) Þessi formula á ckki við uni íklóretan.
(*) Hagkvæinustu efnin frá viðskiptalegu sjúnarmiði samkvæmt bókuninni.
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ÍL VIÐÁ IJ KI

Magiitakmarkaiiir á innfluíningi frá þriðju iöndum

(reiknað magn í tonnuin)

Efni
Fyrir tó lf mánaða 

tím abilfrá l.janúar 
til 31. desember I. flokkur II. flokkur III. flokkur IV. flokkur V. flokkur VI. flokkur VII. flokkur

1993 1 161 14 700 I 288 2 378
1994 348 4 0 386 I 189
1995 0 0 0 1 189 11 530
1996 0 11 530 0
1997 11 530
1998 8 648
1999 8 648
2000 8 648
2001 8 648
2002 8 648
2003 8 648
2004 8 648
2005 8 648
2006 8 648
2007 8 648
2008 8 648
2009 8 648
2010 8 648
2011 8 648
2012 8 648
2013 8 648
2014 8 648
2015 8 648
Síðar 8 648
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III. VIÐAIÍKI

Númcr og lýsingar í sameiiniðu tollnafnaskránni (SAT) vegna cfnanna sem  
uni getur í I. og II. viðauka

SAT-númer Lýsing

2903 40 Í0 —  Tríklórflúonnetan
2903 40 20 —  Díkfórdíflúormetan
2903 40 30 ---- Tríklórtríflúoretan
2903 40 40 —  Díklórtetraflúoretan
2903 40 50 -----Klórpentaflúoretan
2903 40 61 ------ Klórtríflúormetan, Pentaklórflúoretan, Tetraklórdí-

flúoretan, Heptaklórflúotprópan, Hexaklórdíflúorprópan, 
Pentaklórlríflúorprópan, Tetraklórtetraflúorprópan, 
Tríklórpentaflúorprópan, Díklórhexaflúorprópan eða 
Klórheptaílúorprópan

2903 40 70 —  Brómtríflúormetan
2903 40 80 ---- Díbrómtetrafíúoretan
2903 40 91 —  Brómkiórdíflúormetan
2903 14 00 - - Kolteti'aklóríð
2903 19 10 —  1,1,1-tríklóretan
2903 30 33 —  Brómmetan (metýlbrómíð)

úr 2903 40 98 —  Vetnisbrómflúorkolefhi
úr 2903 40 69 —  Vetnisklórflúorkolefni
úr 3823 90 96 ------Blöndur sem innihalda efiii sem falla undir númerin 2903 40

10,2903 40 20,2903 40 30,2903 40 40,2903 40 50 eða 
2903 40 61

úr 3823 90 97 ------Blöndur sem Ínnihalda efni sem falla undir númerin 2903 40
70, 2903 40 80, 2903 40 91 eða 3823 90 96

úi-3823 90 98 —  Blöndur sem innihalda efni sem falla undir númerin 2903 14 
00 eða 2903 19 10
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IV. VTÐAUKI

Heildartakmörk á því ínagni sem framleiðendur og innflytjendur vetnisklórfliíoikolefna geta 
sett á markað og notað eigin þágu í bandalaginu

Fyrir tó lf mánaða tímabil frá 
1. janúar til 31. desember

VIII. flokkur(')
Viðmiðunannörk fyrir 

ósoneyðingarmátt í tonnum
Hlutfall af 

viðmiðunarmörkum

1995 7 655 100%
1996 7 655 100 %
1997 7 655 100%
1998 7 655 100%
1999 7 655 100%
2000 7 655 100 %
2000 7 655 100 %
2002 7 655 100 %
2003 7 655 100 %
2004 4 975 65%
2005 4 975 65%
2006 4 975 65%
2007 3 062 40%
2008 3 062 40%
2009 3 062 40%
2010 í 531 20%
2011 1 531 20%
2012 1 531 20 %
2013 383 5 %
2014 383 5 %
2015 0 0 %

(') Viðmiðunarmörkin miðast við 2,6 % af klórflúorkolefnum og 100 % af vctiiisklórflúnrkolefnum seni frunileiðeudur 
innrkaðssctja erta nota i eigiu þágu á árinu 1989.

V.VIÐAUKI

Númer í sanieinuðu tollnafnaskránni vegna vara scm innihalda takmörkunarskyld efiiií1)

1. Loftræstieiningar í bifreiðar og flutnLngabifreiðar

SAT-númer

8701 20 10-8701 90 90
8702 10 11 -8702 90 90
8703 10 10- 8703 90 90
8704 10 11 - 8704 90 90
8705 10 0 0 - 8705 90 90
8706 00 11 -8706 00 99

(') Þessi tollmimcr cru gefln tii glöggvuuar fyrir follyfirvöld aðildarríkjanna.
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2. Kæli- og loftræstiVvarmadælubúnaður til heimilisnota og atvinnurekstrar 

Kæliskápar:

SAT-númer

8418 10 1 0 -8 4 1 8 2 9  00 
841850 11 -8418 50 19 
841861 1 0 -8 4 1 8 6 9  99

Frystiskápar:

SAT-númer

Rakaeyöingattæki ;

Vatnskælar:

ísvélar:

8418 10 10 
8418 30 10 
841840 10 
8418 50 11 
841861 10 
8418 69 10

8418 29 00 
8418 30 99 
8418 40 99 
8418 50 19 
8418 61 90 
8418 69 99

SAT-númer

8415 10 0 0 -84 15  83 90 
8424 89 00 
8479 89 10 
8479 89 80

SAT-númer

8419 60 00 
8419 89 80

SAT-númer

8418 10 10 
8418 30 10 
8418 40 10 
8418 50 11 
8418 61 10 
8418 69 10 
8479 89 80

8414 29 00 
8418 30 99 
8418 40 99 
8418 50 19 
8418 61 90 
8418 69 99

Loftræsti- og varmadælubúnaður:

SAT-númer

8415 10 0 0 -8 4 1 5  83 90 
841861 10 -841861  90 
8418 69 10-84 18  69 99 
8418 99 10-8418 99 90
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3. Urifefni, að undanskildum drifefnum til lyflækninga 

Matvæli:

SAT-númer

0404 90 11 - 0404 90 99 
151790 10- 151790 99 
2106 90 91 
2106 90 99

Málning og lökk, unnir vatnsdreifblitir og leysilitir:

SAT-númer

3208 10 10-32 08  10 90 
3208 20 10-32 08  20 90
3208 90 10-32 08  90 99
3209 10 0 0 -3 2 0 9  90 00 
321000 1 0 -3 2 1 0 0 0  90 
3212 90 90

Umvörur, snyrtivörur eða hreinlætisvömr:

SAT-númer

3303 00 10 - 3303 00 90
3304 30 00
3304 99 00
3305 10 0 0 -3 3 0 5  90 90
3306 10 0 0 -3 3 0 6  90 00
3307 10 0 0 -3 3 0 7  30 00 
3307 49 00
3307 90 00

Yfirborðsviik efiii:

SAT-númer

3402 20 10 -3 4 0 2  20 90

Smurefm;

SAT-númer

3403 11 00
3403 19 10-3403 19 99 
3403 91 00
3403 99 10-3403 99 90

Efni til heimilisnota:

SAT-númer

3405 10 00 
3405 20 00 
3405 30 00 
3405 40 00
3405 90 10-34 05  90 90



4.6.1998 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr.22/21

Vörur úr eldflmum efnum:

SAT-númer

3606 10 00

Efni tit vamar gegn eða útrýmingar á skocdýrum, nagdýrum, sveppum og illgresi o.þ.h.:

SAT-númer

3808 10 10-3808 10 90 
3808 20 10-38 08  20 80 
3808 30 11 - 3808 30 90 
3808 40 10-38 08  40 90 
3808 90 10-38 08  90 90

Áferðar- og íburðarefni o.þ.h.:

SAT-númer

3809 10 10-3809  10 90 
3809 91 00 - 3809 93 00

Lífræn samsett leysiefhi o.þ.h.:

SAT-númer

3814 00 10-3814  00 90

Unninn afísingarvökvi:

SAT-númer

3820 00 00

Efni kemísks eða skylds iðnaðar:

SAT-númer

3823 90 10 
3823 90 60 
3823 90 70
3823 90 81 -3823 90 98

Silikon i frumgerðum:

SAT-númer

3910 00 00

Vopn;

SAT-númer

9304 00 00
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4. Færanleg slökkvitæki:

SAT-númer

8424 10 10-84 24  10 99

5, Einangrunarpiötur, klæðningar og rörahlífar:

SAT-númer

3917 21 10-3917  40 90
3920 10 21 -3920 99 90
3921 11 00-39 21  90 90
3925 10 00 -3 9 2 5  90 80
3926 90 10-3926  90 99

6. Forfjölliður:

SAT-númer

3901 10 10-3911 90 90
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 98/EES/22/02
nr. 37/97 

frá 27. júní 1997 

um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn 
um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins

SAMEIGEVLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efhahagssvæðið, eins 
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum 
um Evrópska efnahagssvæðið, er ne&ist hér á eftir samningurinn, 
einkum 86. og 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Bókun 31 við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefndarinnar nr. 83/96 frá 13. desember I996Q .

1. gr.

Eftirfarandi undirliður bætist við í 5, mgr. 2. gr. i bókun 31 við 
samninginn:

396 D 0664: Ákvöröun ráðsins 96/664/EB frá 21. november 
1996 um samþykkt áætlunai' bandalagsins til margra ára 
um að stuðla að ijölbreytni tungum ála í upplýsinga- 
þjóðféíaginu (Stjtíð. EB nr. L 306,28. 11. 1996, bls. 40).“ .

2. gr.

Rétt er að auka samvinnu samningsaðilanna þannig að hún taki 
til áætlunar bandalagsins til margra ára um að stuðla að fjölbreytni 
tungum ála í u p p lý sing aþ jó ð fé lag in u  (ákvö rð un  ráðsins 
96/664/EBX2).

Því ber að breyta bókun 3 1 við samninginn tii að gera ráð fyrir að 
þessi aukna samvinna heljist 1. janúar 1997.

ÁKVEÐJÐ EFTIRFARANDI:

Ákvörðun þessi öðlast g ildihinn 1. jú lí 1997, að því tilskildu aö 
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi 
verið sendar sam eiginlegu EES-nefndinni. Hún keinur til 
framkvæmdafrá l.janúar 1997.

3. gr.

A kvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandaíagsins.

Gjört í Brussel 27. júní 1997.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Formaður 

C. Day

(‘) Stjtið. EB nr. L 145, 5. 6. 1997, bls. 52 og EES-viSbætir viií StjKð. Eli 
nr. 24, 5. 6.1997, bls. 1.

0  Stjtíð. EB nr. L 306, 28. 11. 1996, bls. 40.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 98/EES/22/03
nr. 38/97 

frá 27. júní 1997 

uni breytingu á bókun 31 við EES-sanininginn 
um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins

S AMEl GIN LEG A EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón a f  samningnum um Evrópska efhahagssvæðið, eins 
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum 
um Evrópska efnahagssvæðið, ernefhist hér á eftir samningurinn, 
einkum 86. og 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Bókun 31 við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefndarinnar nr. 8/94 frá7 .jún í 1994(').

Rétt er að auka samvinnu samningsaðilanna þannig að hún taki til 
þriðju áætlunarinnar til margra ára um lítil og meðalstór fyrirtæki 
í E vrópusam bandinu (1997 til 2000) (ákvö rð un  ráðsins 
97/15/EBX2).

Því ber að breyta bókun 31 við samninginn til að gcra ráð fyrir að 
þessi aukna sam vinnaheijist l.jan úa r 1997.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eítirfarandi undirliður komi aftan við 5. mgr. 7. gr. í bókun 31 við 
samninginn á eftir fyrsta undirlið (ákvörðun ráðsins 93/379/EBE):

„- 397 D 0015: Ákvörðun ráðsins 97/15/EB frá 9. desember
1996 um þriðju áætlunina til margra áia um lítil og meðalstór 
fyrirtæki { Evrópusambandinu (1997 til 2000) (Stjtíð. EB 
nr. L 6, 10. 1. 1997, bls. 25).“ .

2. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. júli 1997, að því tilskildu að 
allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi 
verið sendar sam eiginlegu EES-nefndinni. Hún kem ur til 
framkvæmdafrá l.janúar 1997.

3. gr.

Ákvðrðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við 
Stjómartíðindi Evrópubandaíagsins.

Gjört i Brussel 27. júní 1997.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nelndarinnar 

Formaður 

C. Day

(') Sfjtíð. EB nr. L 198,30. 7.1994, bls. 142 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB 
iir. 25,30. 7. 1994, bls. 1.

0  Sljtíð. EB nr- L 6, 10. 1.1997, bls. 25.

\
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 98/EES/22/04 

nr. 83/97 
frá 31. október 1997 

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) 
við EES-samninginn

SAM EIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón a f samningnuni um Evrópska efnahagssvæðið, eins 
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum 
um Evrópska efhahagssvæðið, er nefhist hér á eftir samningurinn, 
einkum 98. gr.,

og aö teknu tilliti til eftirfarandi:

viðauka við sainninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu 
EES-nefndarinnar nr. 18/97 frá24. mars 1997(').

Tilskipun framkvæmdastjómarinnar 97/15/EB frá25. mars 1997 
um samþykkt staðla sem Evrópustofnun um flugumferðaröryggi 
hefur samið og breytingu á tilskipun ráðins 93/65/EBE um 
skilgrciningu og notkun samhæfðra tækniforskrifta vegna kaupa 
á búnaði og kerfum fyrir flugumferðarþjónustu(2) skal felid inn t 
samninginn.

Breyta ber aðlögunarlið a) við tilskipun ráðsins 93/65/EBE í Xlll. 
viðauka við samiiinginn.

ÁKVEDIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi bætist við í lið 66c (tilskipun ráðsins 93/65/EBE) í 
XIII, viðauka við samninginn:

eins og henni var breytt með:

397 L  0015: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/15/ 
EB frá 25. mars 1997 (Stjtíð. EB nr. L 95, 10. 4. 1997, 
bls. 16).” .

2. gr.

Eftirfarandi komi í stað aðlögunarliðar a) í íið 66c (tilskipun ráðsins 
93/65/EBE) i XIII. viðauka við samninginn:

,,a) við skrána í II. viðauka bætist eftirfarandi:

Noregur 
Luftfartsverket 
Postboks 8124 Dep 
N-0032 Oslo

Oslo Lufthavn A/S 
Postboks 100 
N-2060 Gardermoen.” .

3. gr.

Fullgiltur texti tüskipunar framkvæmdastjórnarinnar 97 /15/EB á 
islensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar 
ákvörðunar á hvom  máli fyrir sig.

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. november 1997, að því tilskildu 
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi 
verið sendar sameiginlegu EES-neíndÍnnÍ.

5. gr.

Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við 
StjórnartíðindiEvrópubandalagsins.

Gjört í Brussel 31. október 1997. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefudarinnar 

Formaður 

E. Bull
(') Stjtíð. EB i i  r . L 182,10. 7.1997, bls. 52 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB

nr. 29, 10. 7. 1997, bls. 88.
(') StjlM. EB nr. L 95,10. <1.1997, bls. 16.
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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 97/15/EB 

frá 25. mars 1997 

um samþykkt stadia sem Evrópustofnun um flugumferðaröryggi hefur 
samið og breytingu á tilskipun ráðsins 93/65/EBE um skilgreiningu og 

notkun samhæfðra tækniforskrifta vegna kaupa á búnaði og kerfum fyrir 
flugumferðarþjónustu(*)

(Texti sem  v a rð a r EES)

FR A M K V Æ M D A ST JÓ R N  EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón a f  stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

m eðhliðsjón a f  tilskipun ráðsins 93/65/EBE frá 19.júlí 1993 um 
skilgreinmgu og notkun samhæfðra tækniforskrifta vegna kaupa 
á búnaði og kerfum fyrir flugumferðarþjónustu ( l), einkum 3. gr. 
og 2. mgr. 5. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

I samræmi við 3. gr. tilskipunar 93/65/EBE ber framkvæmda- 
stjórnirmi að skilgreina og samþykkja staðla sem Evrópustofnun 
um flugumferðaröryggi heftir samið.

Í 1. viðauka viö tilskipun 93/65/EBE er að finna viðmiðunarskrá 
um staðla Evrópustofnunarum flugumferðaröryggi. Sú skrá ætti 
að vera svo tæmandi sem unnt er.

í II. viðauka við tilskipun 93/65/EBE eru tilgreindar þær 
samningsstofnanir sem hafa með höndum kaup á flugleiðsögu- 
búnaði. Þá skrá verður að uppfæra regiulega.

Evrópustofiiun um flugumferðaröryggi hefur samþykkt tvo staðla 
og er því viðeigandi að þeir verði lögboðnir. Einnig er viðeigandi 
að v iðm iðunarskránn i í I. v iðauka verði b rey tt e ftir  að 
E vrópusto fnun  um flu gu m ferð arö ryg g i hefu r tek ið  upp 
EATCHIP-áætlunina.

Nauðsynlegt er að breyta II, viðauka til að taka til greina breytmgar 
sem  að ild arrik in  hafa tilk y n n t og til þess að bæ ta við 
samningsstofnunum í nýjum aðiidarríkjum.

Ráðstafanir þær sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru í 
samræmi við álitsgerð nefrtdariiinar sem komið var á fót í samræmi 
við tilskipun 93/65/EBE.

SA M ÞY KK T TILSK IPU N  ÞESSA:

(*) Þessi EB-gcrð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 95,10. 4. 1997, bls. 16, var 
nefnrt i ákvörðun sameiginlegu EES-ncfndarinnar nr. 83/97 frá 31. 
októbcr 1997 um breytiugu á XIII. viðauka (Flutningasfarfscini) við 
EES-sanininginti, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæd við Sljórnartíðindi 
E vró pu ba nd a 1 ags i ns.

1. gr.

Lögboðnir þæ ttir þeirra fo rskrifta  frá E vrópustofnun um 
flugumferðaröryggi, sem frnnamá í eftirtöldum skjölum um staðla 
stofnunarinnar, eru samþykktir þar eð þeir eru nauðsynlegir vegna 
framkvæmdar samþætts flugumferðarkerfís í Evrópu:

staðall E vrópustofnunar um flugum ferðaröryggi um 
beinlínumiðlun gagna (on-line data interchange, OLDI), 
fyrstaútgáfa, (skjal Evrópustofiiunar um flugumferðaröryggi 
nr. 001-92),

Staðall E vrópustofnunar um flugum ferðaröryggi um 
fi'amsetniiigu við gagnaskipti vegna flugumferðarþjónustu 
(air traffic services data exchange presentation, ADEXP) 
(skjal Evrópustofhunar um flugumfcrðaröryggi nr. 002-93).

2. gr.

I stað I. viðauka við tilskipun 93/65/EBE komi viðaukinn við 
þessa tilskipun.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á ákvæðum II. viðauka við 
tilskipunina:

1. Upplýsingar um samningsstoftianir hjá Evrópustofriun um
flugumferðaröryggi, í Belgíu, Danmörku, Frakklandi, á 
G rikk land i, Irland i, I ta líu , í P ortugal og í B resk a  
konungsríkinu breytast sem hér segir:

EUROCONTROL

Rue de la Fusée,
96 B -1130 Bruxelles

B elgia

Régie des Voies Aériennes (RVA/RLW)
Centre Communication Nord (CCN) 
rue du Progrès 80 Bte 2 
B-1030Bruxelles
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Daninörk

Statens Luftfartsvæsen 
(Civil Aviation Administration)
Postbox 744 
DK-København SV

Billund Lufthavn 
PO Box 10 
D K -7190 Billund

Københavns Lufthavne A/S 
PO Box 74 
Flyvervej 11 
DK“2770 Kastrup

Frakkland

Ministre chargé de l’aviation civile 
Direction générale de l’aviation civile 
48, rue Camille Desmoulins 
F-92452 Issy les Moulineaux Cedex

og í sinni lögsögu:

Aéroport de Paris 
291, Boulevard Raspail 
F-75675 Paris Cedex 14

Grikkland

Ministry o f  Transport and Communications
Civil Aviation Authority
General Directorate o f Air Navigation

sem felur verkefiii a f  þessu tagi einkum eftirfarandi stofnun:

Electronics Division 
Vasileos Georgiou 1 
PO Box 73751 -16604 Elliniko 
GR-Athens

Irland

The Irish Aviation Authority 
Aviation House 
Hawkins Street 
IRL-Dublin2

Aer Rianta Cpt.
Dublin Airport 
IRL-County Dublin

Ítalía

ENAV
Ente Nazionale di Assistenza al Volo 
Via Salaria, 715 
1-00138 Roma

Portugal

ANA-E.P. (Empresa Publica de Aeroportos e Navegaçâo 
Aérea)
Rua D, Edifïcio 120 
Aeroporto de Lisboa 
P-1700 Lisboa

Breska koimngsríkið

National Air Traffic Services Ltd 
CAA House 
45-59 Kingsway 
UK-London WC2B 6TE

2. Eftirtaldar samningsstofhanir bætist við skråna:

Austurríki

Austro Control GmbH 
Schnirchgasse 11 
A -1030 Wien

Finnlaiid

Ilmailulaitos/Luftfartsverket 
(CAA Finnland)
PO Box 50 
FIN-01531 Vantaa

Svíþjóð

Swedish Civil Aviation Administration
Luftfartsverket
Vikboplan 11
S-601 79 Norrköping

4. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg ákvæði til að 
fara að tilskipun þessari eigi síðar en 1. desember 1997. Þau 
skulu tilkynna það framkvæmdastjóminni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða fylgja þeim slik tilvísun þegar þau 
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun.
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2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 5. gr.
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málcfni sem
tilskipun þessi nær til. Frarakvæmdastjómin skal tilkynna það Tiískipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eflir að hún birtist í
hinum aðildairíkjunum. Stjórnartiöindum Evrópubandalagama.

6. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 25. mars 1997. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Neil KINNOCK 

framkvæmdastj óri.
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V í Ð A U K I

„I. VIÐAUKI

GILDISSVIÐ STAÐLA EVRÓPUSTOFNUNAR UM FLUGUMFERÐARÖRYGGI SEM UM
G ETURÍ3. GR.

Viðmiðunarskrá

Fjarskipti

Flugleiðsaga

Eftirlií

Gagnavinnslukerfi

Verklag við stjómun loftrýma og flugumferðarþjónustu 

Vinnurcglur vegna flugumferðarþjónustu og kröfur mn starfshætti 

M annafli11
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AKVORÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 84/97 

frá 12, november 1997
um breytingu á XIV. viðauka (Samkeppni) 

við EES-samninginn

98/EES/22/05

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hiiðsjón a f samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins 
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum 
um Evrópska efhahagssvæðið, er nefnisthér á eftir samningurinn, 
einkum98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

XIV. v iðauka viö sam ninginn  var breytt m eð ákvörðun 
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 12/97 frá 14. mars 1997(!).

Reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1983/83(2) og 
(EBE) nr. 1984/83 (3)fiá  22 .júní 1983 umbeitingu 3. mgr. 85. gr. 
sáttmálans gagnvart flokkum samninga um einkadreifingu og 
einkakaup eru þegar hluti a f XIV. viðauka við samninginn.

Gildistíma reglugerða (EBE) nr. 1983/83 og (EBE) nr. 1984/83 
lýkur 31. desember 1997 og því hefur framkvæmdastjórnin 
ákveðið að breyta reglugerðunuin með því að framlengja gildistíma 
þeirra til 31. desember 1999.

Til þess að viðhalda réttaröryggi fyrirtækja og einsíeitu Evrópsku 
efhahagssvæði skal fellareglugerð framkvæmdastjómarinnar (EB) 
nr, 1582/97 frá 30. júlí 1997 um breytingu á reglugerðum (EBE) 
nr. 1983/83 ognr. 1984/83 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans 
gagnvart flokkum samninga um einkadreifingu annars vegar og 
einkakaup hins vegar^) inn i samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

2. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1983/83) i 
XIV. viðauka við samninginn skal breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við:

397 R 1582: Reglugerð framkvæmdastjómarinnar (EB) 
nr. 1582/97 frá 30. jú lí 1997 (Stjtíð. EB nr. L 214,
6. 8. 1997, bls. 27).“ .

2. Aðíögunarliðure) falii niður.

2. gr.

3. lið (reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 1984/83) i
XIV. viðauka við samninginn skal breytt sem hér segir:

1. Eftirfarandi undirliður bætist við:

397 R 1582: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) 
nr. 1582/97 frá 30. júlí 1997 (Stjtíð. EB nr. L 214,
6. 8. 1997, bls. 27).“.

2. Aðlögunarliður e) falli niður.

3. gr.

Fullgiltur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 
1582/97 á islensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu 
þessarar ákvörðunar á hvoru máli fy rir sig.

4. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 13. november 1997, að því 
tilskildu að allar tilkynningar sam kvæm t 1. mgr. 103. gr. 
samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

5 .g r.

Akvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópubandaíagsins.

Gjört í Brussel 12. november 1997. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefhdarinnar 

Formaður 

E. Bull

(') SfjHð. EB iir, L 182, 10. 7. 1997, bls. 42 og EES-viöbætir við Stjtíð. EÜ
nr.29, 10. 7. 1997, bls. 46.

O  Stjtíð. EG nr. L 173, 30. 6.1983, bis. 1.
0  Stjtíð. EB nu L 173,30. 6.1983, bls. 5.
(J) Stjtíð. EB nr. L 214, 6. 8.1997, bls. 27.
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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 1582/97
frá 30. júlí 1997

um breytingu á reglugerðum (EBE) nr. 1983/83 og nr. 1984/83 um beitingu 
3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart flokkum samninga um einkadreifingu 

annars vegar og einkakaup hins vegar(*)

FRAM KVÆ M DASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA  
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála E vr ópub andalag s in s,

með hliðsjón af reglugerð ráðsins nr. 19/65/EBE frá 2. mars 1965 
um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum 
samninga og samstilltra aðgerða ('), eins og henni var síðast breytt 
með lögunum um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar, 
einkum 1. gr.,

að birtum drögum að þessari regíugerð (2),

að höföu samráði við ráðgjafarnefndina um samkeppnishömlur 
og yfirburðastöðu,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

G ild istím i reg lu g erð a  fram k væ m d astjó rnarin na r (E B E ) 
nr. 1983/83 (3) og nr. 1984/83 (4) um beitingu 3. mgr. 85. gr. 
sáttmálans gagnvart flokkum samninga um einkadreifingu annars 
vegar og einkakaup hins vegar, eins og þeim var sfðast breytt með 
lögunum um aðild Austurrikis, Finnlands og Svíþjóðar, rcnnur út 
31. desember 1997.

Framkvæmdastjórnin hefur geflð út grænbók um lóðréttar hömlur 
í samkeppnisstefhu EB með það í huga að stofna til víðtækrar 
almennrar umræðu um beitingu 1. og 3. mgr. 85. gr. sáttmálans 
gagnvart samningum m illi fyrirtækja, sem starfa á ólíkum 
rekstrargrundvelli, þar með taldir samningar um einkadreifingu, 
samningar um einkakaup og sérleyfissamningar.

Rétt er að gera ráð fyrir nægum tíma til að ljúka þessari umræðu, 
skoða niðurstöður hennar og draga ályktanir sem geta nýst við 
stefnumótun á sviði samkeppnismála í framtíðinni.

Ekki verður við komið að ljúka þcssari vinnu tímanlega til að 
hægt sé að samþykkja og birta nýja reglugerð fyrir 31. desember 
1997.

Til að tryggja réttaröiyggi fyrirtækja er rétt að breyta reglugerðum 
(EBE)nr. 1983/83 ognr. 1984/83 m eðþvíað framlengja gildistima 
þeirra til 31. desember 1999 en þá fellur úr gildi reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 4087/88 frá 30. november 
1988 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart flokkum 
umboðssamninga (s).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í Í0. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1983/83 komi dagsetningin 
„31. desember 1999“ í stað „31. desember 1997“.

2. gr.

Í 19. gr. reglugerðar (EBE) nr. 1984/83 komi dagsetningin 
„31. desember 1999“ í stað „31. desember 1997“.

3. gr.

Reglugerðþessi öðlast gildf á tuttugusta degi frá því að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 30. jú lí 1997. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Karei VAN MIERT

framkvæmdastj óri.
(*) Þessi EB-gerft, sem birtist í Sfjtið. EB nr. L 214,6. 8.1997, bls. 27, var 

nefnd i ákvftrðun sameiginlegu EES-ncfiidariiinar nr. 84/97 frá 
12. november 1997 um breytingu á XIV. viðanka (Sanikeppni) við EES- 
samninginn, sjá þessa útgáfu a f EES-viðbæti við Stjórnurfíðiudi
Evrópubandalagsins. (S) stjtið. EB nr. L 359, 28. 12. 1988, bls. 46.

{') Stjtíð. EB nr. 36, 6. 3.1965, bls. 533/65.
f )  Sljtíð. EB tir. C 121,19. 4.1997, bls. 7.
(J) Stjtíð. EU nr. L 173,30. 6.1983, bls. 1.
(J) Stjfíð. EB ii r. L 173,30. 6.1983, bls. 5.
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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 98/EES/22/06 

nr. 85/97 
frá 12. november 1997 

um breytingu á XV. viðauka (Ríkisaðstoð) 
við EES-samninginn

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón a f  samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins 
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum 
um Evrópska efiiahagssvæðið, er nefiiist hér á eftir samningurinn, 
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

XV. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu 
EES-neftidarinnarnr. 58/96 frá28. október 1996(!).

Reglugerð ráðsins (EB) 3094/95 frá 22. desember 1995 um aðstoð 
til skipasmíða(2), eins og henni var breytt með reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 1904/96(3), um upptöku skuldbindinga bandalagsins 
sam kvæ m t O E C D -sam ning num  um að v irð a  eð lileg  
samkeppnisskilyrði í skipasmíðaiðnaðinum og skipaviðgeröum, 
skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐH) EFTIRFARANDI:

1. gr.

Eftirfarandi liður komi aftan við lið 1 b (tilskipun ráðsins 90/684/ 
EBE) í XV. viðauka við samninginn:

„ lc . 395 R 3094: R eg lu g erð  ráðsins (EB ) 3094/95 frá 
22. desember 1995 um aðstoð til skipasmíða (Stjtíð. EB nr. 
L 332, 30. 12. 1995, bls. 1), einsog henni var breytt með:

396 R 1904: Reglugerð ráðsins (EB) 1904/96 frá 
27. september 1996 um breytingu á reglugerð (EB) ni*. 
3094/95 um aðstoð til skipasmíða (Stjtíð. EB nr. 
L 251 ,3 . 10. 1996, bls. 5).

Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er þennan samning varðar, 
aðlöguð sem hér segir:

a) „92. gr. sáttmálans" lesist „61. gr, EES-samningsins“;

b) „93. gr. sáttmálans“ lesist „62. gr. EES-samningsins“ ;

c) I 1. og 2. mgr. 7. gr. lesist klausan „samrýmanlegt hinum 
sameiginlega markaði“ sem „samrýmanlegt framkvæmd 
EES-samningsins“;

(d) í 1. mgr. 7. gr. gildir 2. málsliður ekki;

(e) í 2. mgr. 7. gr. gildir 2. málsliður ekki;

f) Ákvæði 3. mgr. 7. gr. gilda ekki.“

2. gr.

F ullg iltu r texti reg íug erðar ráðsins (EB) nr. 3094/95 frá 
22. desember 1995 um aðstoð til skipasmíða og reglugerðar ráðsins 
(EB) 1904/96 írá 27. september 1996, um breytingu á henni, á 
íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar 
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.

Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 13. nóvember 1997, að því 
tilskildu að allar tilkynningar samkvæm t 1. mgr. 103. gr. 
samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefhdinni.

4. gr.

Á kvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti viö 
StjórnartíðindiEvrópubandalagsins.

Gjört í Brussel 12. nóvember 1997. 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 

Formaður 

E. Bull
(') Stjtíð. EB ur. L 182, 10. 7. 1997, bls. 28 og EES-viðbælir við Stjtíð. EB 

nr, 29,10. 7. 1997, bis. 1.
(-) Stjtiö. EB nr. L  332, 30. 12.1995, bis. 1.
O  Stjtíð. EB nr. L 251, 3.10. 1996, bls. 5.
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REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) 
nr. 3094/95 frá 22. desember 1995 

um aðstoð til skipasmíða(*)

RÁÐ EVRÓPUSAM BANDSINS H EFU R,

mcð hliðsjón a f stofhsáttmála Evrópubandalagsins, einkum e-lið
3. mgr. 92. gr., 94. gr. og 113. gr.,

með hliðsjón aftillögu framkvæmdastjórnarinnar ('),

með hliðsjón a f áliti Evrópuþingsins (2),

með hliðsjón a f áliti efnahags- og félagsmálanelhdarinnar (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Tilskipun ráðsins 90/684/EBE frá 21. desember 1990 um aðstoð 
til skipasmíða (4) fellur úr gildi 31. desember 1995.

A vegum Efhahags- og fiamfarastofnunarinnar (OECD) he fur 
veriÖ gerður samningur milli Evrópubandalagsins og tiltekinna 
þriðju ríkja um að virða eðlileg samkeppnisskilyrði í skipasmíða- 
og skipaviðgerðaiðnaði (5).

G ild istím a núgildandi ákvæða tilsk ipunarinnar verður að 
framlengja til bráðabirgða e f  OECD-samningurinn öðlast ekki 
gildi l.janúar 1996.

Gert er ráð fyrir að sá samningur öðlist gildi 1. janúar 1996, eftir 
að allir samningsaðilar hafa lagt fram skjöl til fullgildingar, 
staðfestingar eða samþykkis.

I samningnum er kveðið á um að afnema skuli alla beina aðstoð til 
skipasniíða, aðra en félagslega aðstoð og styrki til rannsókna og 
þróunarstarfs innan tiltekinna marka.

Téður samningur heimilar óbeinar ráðstafanir vegna stuðnings 
við skipasmíðar í formi lánafyrirgreiðslu og ábyrgða vegna lána 
til skipaeigenda, enda samræmist þær OECD-samkomulaginu 
um útflutningslán vegna skipa.

(*) Þcssi EB-gcrð, sein birtist i Stjtíö, EB nr. L 332,30. 12.1905, his. 1, var 
ncfnd i ákvörðun sameiginlegu E lïS-nefndarinnar nr. 85/97 frâ 
12. november 1997 um breytingu á XV. viðauka (Ríkisaðstoö) við EES- 
sainiiiiigiiin, sjð þessa útgáfu af EES-viðbæli við Stjórnartíðiudi 
Evrópubandalagsins.

(’) Stjfíð. EB nr. C 304,15. 11. 1995, bls. 21.
O  Stjtið. EB nr. C 339, 18.12.1995.
(•') Álit frá 23. nóvember 1995 (hefur enn ekki verið birt í Stjáruartíðimlum

EB).
f )  Sfjtið. EBnr. L 380,31.12.1990, bls. 27. Tilskipun inni varsíðast breytt

með tilskipun 94/73/EB (StjtM. EB nr. L351, 31. 12.1994, bls. 10).

OECD-sainningurinn um að virða eðlileg samkeppnisskilyrði í 
skipasmíða- og skipaviðgerðaiðnaði og bandaiagslöggjöf, sem 
byggð er á honuin, eru ákaflega mikilvæg.

Umboð framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 85., 86., 92. og 93. 
gr. sáttmálans gerir henni kleift að bregðast við samkeppnis- 
hamlandi ráðstöfunum eðastarfsháttum, og aðgerðir framkvæmda- 
stjórnarinnar vegna slíkra ráðstafana og starfshátta a f hálfu 
skipasmíðastöðva verða óaðskiljanlegur hluti af átsskýrslunni 
sem aðildarríkjunum verður send.

Fyrrnefndan samning má endurskoða þremur árum eftir að hann 
öðlast gildi.

SAM ÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

I.K AFLI 

ALMENN ÁKVÆ ÐI 

1. gn

I þessari reglugerð er merking eftirtaliima hugtaka sem Iiér segir:

a) „skipasm íðar“ : sm íðar í bandalaginu á sjálfknúnum  
hafskipum til atvinnurekstrar, þ.e.:

skipunt, eigi undir 100 brúttótonnum, til fólks- og/ 
eða vöruflutninga;

skipum, eigi undir 100 brúttótonnum, til sérhæfðra 
nota (til dæirtis dýpkunarprömmum og ísbrjótum, en 
að undanskildum  flotbryggjum  og hreyfanlegum 
haffæmm einingum);

dráttarbátum með að minnsta kosti 365 kW vélarafl;

f isk isk ip um , eig i und ir 100 b rú ttó tonnum , til 
útflutnings til landa utan bandalagsins; og

ófullgerðum en fljótandi og hreyfanlegum skrokkuin 
framantalinna skipa.

(5) Stjtið. EB nr. C 375,30. 12. 1994, bls. 3.
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Undanskilin eru herskip og breytingar sem gerðar eru á 
öðrum skipum eða viðbætur við þau, enda séu slíkar 
breytingar eingöngu gcrðar í hemaðarlegum tilgangi og 
ráðstafanir eða aðferðir, sem beitt er vegna slíkra skipa, 
breytinga eða viðbóta, séu ekki dulbúnar aðgerðir til að 
hygla skipasmíðum sem samrýmast ekki ákvæðum þessarar 
reglugerðar;

b) „skipaviðgerðir“: viðgerðir eða endurbætur í bandalaginu á 
sjálfknúnuin hafskipum  til atvinnurekstrar samkvæmt 
skilgreiningunni í a-lið;

c) „skipabreytingar“ : breytingar í bandalaginu á sjáífknúnum 
hafskipum til atvinnurekstrar samkvæmt skilgreiningunni i 
a-Iið, enda hafi framkvæmdimar í för með sér gagngerar 
breytingar á farmrými, skrokki, knúningskerfí eða skipulagi 
farþegarýmis, sbr. þó ákvæði 5. gr.;

d) „sjálfknúið hafskip14: skip sem hefur alla nauðsynlega 
eiginleika til sjálfstæðra úthafssiglinga i krafti vélarafls og 
stýribúnaðar;

e) „OECD-samningurinn“ : samningurinn um að virða eðlileg 
samkeppnisskilyrði i skipasmíða- og skipaviðgerðaiðnaði;

f) „aðstoð“ : ríkisaðstoð samkvæmt 92. og 93. gr. sáttmálans. 
Þar með teist ekki aðeins aðstoð sem ríkið veitir sjálft heldur 
og aðstoð frá héraðs- eða sveitarstjórnum  eða öðrum 
opinberum aðilum ásamt aðstoð sem felst t beinum eða 
óbeinum  fjárm agnsaðgerðum  að ildarrík janna vegna 
skipasmíða-, skipabreytinga- eða skipaviðgerðafyrirtækja 
og ekki verður litið á sem eiginiega veitingu áhættufjármagns 
sam kvæ m t v ið tek n u m  fjá rfe s tin g a rv en ju m  
markaðsbúskapar;

g) „tengdur aðili“ : sérhver einstaklingur eða lögaðili:

i) sem á skipasmiðastöð eða stjómar henni; eða

ii) er í eign eða undir stjórn skipasmiðastöðvar, beint eða 
óbeint, hvort heldur með hlutafjáreign eða á annan 
hátt. Stjórn telst það vera þegar einstaklingur eða 
skipasmíðastöð á me ira en 25% hlut í hinum aðilanum 
eða stjómar slíkum hlut.

2. gr.

1. Aðstoð, sem veitt er sérstakíega vegna skipasm íða, - 
breytinga eða -viðgerða, samkvæmt skiígreiningum í þessari 
reglugerð, hvort heldur beint eða óbeint, og íjánnögnuð er af 
aðildarrikjunum eða héraðs- eða sveitarstjórnum þeirra eða að 
tilstuðlan rfkisins með einhverjum  hætti, getur því aðeins 
samrýmst hinum sameiginlega markaði að hún uppfylli ákvæði 
þessarar reglugerðar. Þetta á ekki aðeins við um fyrirtæki sem 
reka slika starfsemi heldur og tengda aðila.

2. Aðstoð, sem veitt er á grundvelli þessarar reglugerðar, má 
ekki binda neinum skilyrðum sem fela í sér mismunun gagnvart 
vörum sem eru upprunnar i öðrum aðildamkjum.

H.JKAFJLI

SAMRÝMANLEGAR RÁÐSTAFANIR

3.gr.

Félagsleg aðstoð

1. Þegar aðstoð er veitt til greiðslu kostnaðar við ráðstafanir 
sem eingöngu eru gerðar til hagsbóta þeim starfsmönnum sem 
tapa rctti til eftirlaunabóta, er sagt upp eða missa vinnu í 
viðkomandi skipasmíða-, skipabreytinga- eða skipaviðgerðastöð 
á annan varanlegan hátt, þá getur sú aðstoð talist samrýmanleg 
hinum sameiginlega markaði e f  hún tengist lokun stöðvar eða 
samdrætti í starfseminni, gjaldþroti eða því að tekin er upp önnur 
starfsemi en skipasmíðar, -breytingar eða -viðgcrðir.

2. Einkum kemur til greina að veita aðstoð afþví tagi, sem uin 
getur í þessari grein, vegna eftirfarandi útgjalda:

greiðslna til starfsmanna sem sagt hefúr verið upp eða farið 
hafa á eftirlaun fyrir lögboðinn eftirlaunaaldur,

kostnaðar við ráðgjafarþjónustu fyrir starfsmenn sem sagt 
heíur verið upp eða sagt verður upp eða fara á eftirlaun 
fyrir lögboðinn eftirlaunaaldur, þar með taldar gi'eiðslur frá 
skipasm íðastöðvum  til að greiða fyrir stofnun lítilla 
fyrirtækja sem eru óháð téðiun skipasmíðastöðvum og þar 
sem aðallega er rekin önnur starfsemi en skipasmíðar, - 
breytingar eða -viðgerðir,

greiðslna til starfsmanna vegna endurmeimtunar.

4. gr.

Aðstoð til rannsókna og þróunarstarfs

1. O pinber aðstoð vegna rannsókna og þróunarstarfs í 
skipasmíða-, skipabreytinga- og skipaviðgerðaiðnaði geturtalist 
samiýmanleg hinum sameiginlega markaði e f hún tengist:

i) undirstöðurannsóknum;

ii) g runnrannsóknum  á sviði iðnaðar, enda sé um fang 
aðstoðarinnar takm arkað við 50% a f  aðstoðarhæ fum  
kostnaði;

iii) hagnýtum rannsóknum, enda sé umfang aðstoðarinnar 
takmarkað við 35% af aðstoðarhæfum kostnaði;

iv) þróunarstarfi, enda sé umfang aðstoðarinnar takmarkað við 
25% af aðstoðarhæfum kostnaði.
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2. Lcyfilegt hámarksumfang aðstoðar vegna rannsókna og 
þróunarstarfs á vegum lítilla og meðalstórra fyrirtækja (') skal 
vera 20 prósentustigum hærra en sem nemur þeiin hundraðshluta 
sem er tilgreindur i ii-, iii- og iv-lið 1. mgr.

3. í þcssari grein er merking eftirfarandi hugtaka á sviði 
aðstoöar vegna rannsókna og þróunarstarfs sem hér segir:

a) eingöngu má veita aðstoð vegna:

i) kostnaðar við tækjabúnað, efni, lóðir og byggingar, að 
því niarki sem þessir hlutir eru nýttir til tiltekinna 
rannsóknarverkefna og þróunarstarfs;

ii) kostnaðar vegna vísindam anna, tæ knim anna og 
annarra starfsmanna, að þvi marki sem þeir starfa við 
hin tiíteknu rannsóknar- og þróunarverkefni;

iii) ráögjafarþjónustu og hliðstæðrar þjónustu á borð við 
aðkeyptarrannsóknir, tæknilegaþekkingu, einkaleyfi
o.s.frv.;

iv) fastakostnaðar (grunnvirkja og stoðþjónustu), að því 
marki sem hann tengist rannsóknar-verkefnum og 
þróunarstarfi, enda sé hann eigi hærri en 45% af 
heildarkostnaði við verkefnið vegna grunnrannsókna 
á sviði iðnaðar, 20% vegna hagnýtra rannsókna og 
10% vegna þróunarstarfs;

b) „undirstöðurannsóknir11: sjálfstæ tt rannsóknastarf sem 
unnið er í æðri mennta- eða rannsóknastofnunum með það 
að markmiði að auka altnenna vísinda- og tækniþekkingu en 
þjónar ekki iðnaði eða viðskiptum sérstaklega;

c) „grunnrannsóknir á sviði iðnaðar“ : undirstöðuvinna, bæði 
kennileg og með tilraunum, sem hefurþað að markmiði að 
auka almennan sklining á lögmálum visinda og verkfræði og 
getui' nýst í tiltekinni atvinnugrein eða í starfsemi tiltekins 
fyrirtækis;

d) „hagnýtar rannsóknir“ : rannsóknir eða tilraunavinna á 
grundvelli niðurstaðnaúr undirstöðurannsóknum með það 
fyrir augum að stuðía að tilteknum hagnýtum markmiðum 
á borð við þróun nýrra vömtegunda, framleiðsluferla eða 
þjónustu. Slíkumrannsóknum lýkur aðjafhaði m eðþví að 
hönnuð er fyrsta frumgerð og þær ná ekki til starfs sem 
hefur það að meginmarkmiði að hanna, þróa eöa prófa vörur 
eða þjónustu sem orðið gætu söluvara;

e) „þróunarstarf* er kerfísbundin nýting vísindalegrar og 
tæknilegrar þekkingar við höimun, þróun, prófim eða mat á 
nýjum vörum, framleiðsluferlum eða þjónustu, eða við 
endurbætur á vöru eða þjónustu sem fyrir er, með það fyrir 
augum að hún uppfylli tilteknar gæðakröfur og gæða- 
markmið. Þetta þrep felur að jaftiaði í sér gerð líkana áður 
en til fram leiðsiu  kemur, til að m ynda tilrauna- og 
sýniverkefni, en nær ekki til hagnýtíngar í framleiðslu eða 
viðskiptum;

(') Að því cr varfiar þessa reglugerð eru „lítil og meðalstór fyrirtæki14 
fyrirfæki mcð fø rti starfsmeun eu 300, miimi veltu cn 20 milljóiiir ECU 
og liöfuðstól sem ekl(i er í eign stórfyrirtækis að mcira cn 25%.

í) aðstoð vegna rannsókna og þróunarstarfs, sem er veitt 
sérstaklega til skipasmíða, -brcytinga eða -viðgerða, skal 
taka til eftirtalinna þátta, án þess að takmarkast við þá:

i) rannsókna og þróunarverkefna sem eru unnin í 
sk ip asm íð a -, sk ip ab rey tin g a - eða sk ipav ið - 
gerðaiðnaði, eða hjá rannsóknastofhunum sem sá 
iðnaður stjómar eða fjánnagnar;

ii) rannsókna og þróunarverkelha sem eru unnin á vegum 
skipafélaga eða rannsóknastofnana sem þau stjóma 
eða fjármagna, enda tengist slik verkefhi skipasmíðuin, 
-breytingum eða -viðgerðum beint;

iii) rannsókna og þróunarverkefna sem eru unnin í 
h ásk ó lum , op inberum  og /eða sjá lfs tæ ð u m  
e in k arek n u m  ran nsó k n asto fn u n u m  og öðrum  
atv in n u g re in u m  í sam vin nu  við sk ipasm íða-, 
skipabreytinga- og skipaviðgerðaiðnaðinn;

iv) rannsókna og þróunarverkefna sem eru unnin í 
h ásk ó lum , op inberum  og /eða  sjá lfs tæ ð u m  
einkareknum rannsóknastofnunum og öðrum greinum 
iðnaðar, enda sé þess að vænta, á verkefnistímanum, 
að niðurstöðurnar muni skipta verulegu máli fyrir 
sk ipasm íða-, sk ipabrey tinga- eða skipav iðger- 
ðaiðnaðinn sérstaklega.

4. U p p íý sin g a r um n ið u rs tö ð u r úr rannsók nu in  og 
þróunarstarfi skulu birtar sem fyrst og að minnsta kosti einu 
sinni á ári.

5. gr.

Óbein aðstoð

1. Þegar aðstoð er veitt skipafélögum eða þriðju aðilum vegna 
skipasmíða og skipabreytinga, þó ekki vegna viðgerða, sem lán 
úr ríkissjóði og ríkisábyrgð getur hún talist samiýmanleg hinum 
sam eiginlega m arkaði e f  hún fullnægir ákvæðum  OECD- 
sainkomulagsinsum útflutningslán vegna skipa (') eða einhverjum 
þeim samningi sem felur í sér breytingar á því samkomulagi eða 
kemur í þess stað.

2. Þegar aðstoð vegna skipasmiða og skipabreytinga er veitt 
þróunarlandi sem þróunaraðstoð af réttmætum ástæðum getur 
hún talist samrýmanleg hinuin sameiginlega markaði e f hún er í 
samræmi viÖ viðeigandi skilmála í OECD-samkomulaginu eða 
einhverjum þeim samningi sem felur í sér breytingar á því 
samkomulagi eða kemur i þess stað, eins og um getur í 1. mgr.

3. Aðstoð sem aðildarríki veitir skipaeigendum eða þriðju 
aðilum í viðkomandi aðildarríki til nýsmíði eðabreytinga á skipum 
má ekki leiða til, eða geta leitt til, röskunar á samkeppni um 
verkefni m illi skipasm íðastöðva í aðildarríkinu og skipas- 
míðastöðva í öðrum aðildarríkjum.

(') Stjtíð. EB nr. C 375,30. 12. 1994, bls. 38.
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4. í þessari grein merkir „skipabreytingar“ breytingar í 
bandalaginu á sjálfknúnum  hafskipum  til a tv innurekstrar 
samkvæmt skilgreiningunni í a-íið 1. gr., eigi undir 1 000 
brúttótonnum, enda hafi framkvæmdimai- í för með sér gagngerar 
breytingar á fannrým i, skrokki, knúningskerfí eða skipulagi 
farþegarýmis.

6. gr.

Spánn, Portugal, Belgia

III. KAFJLI 

EFTIRLIT

8. gr.

1. Auk ákvæðanna í 93. gr. sáttmálans skaí aðstoð, sein vcitt
er sam kvæm t þessari reglugerð  fy rirtæ kjum  sem  stunda 
skipasmíðar og viðgerðar, háð sérstökum reglum um tilkynningu 
sem mn getur í 2. mgr.

Aðstoð til endursmíða, sem veilt er á Spáni, í Portugal og í Belgíu 
í formi fj árfesti ngaraðstoðar, og félagsleg aðstoð, sem ekki er 
fjallað um í 3. gr. og greidd er eftir 1. janúar 1996, getur taiist 
samrýmanleg hinum sameiginlega markaði. Slika aðstoð verður 
að tilkynna sérstaklega í hverju tilviki um sig og verður hún að 
hljóta fyrir Irani samþykki framkvæmdastjórnarinnar eigi siðar 
en 31. desember 1996 og vera bundin eftirtöldu hámarki og 
greiðslufresti:

Fjárhæð aðstoðar

Spánn: lOmilIjarðarESP
Portúgal: 5,2 milljarðarPTE
Belgia: 1 320m illjónirBEF

7- gr.

Greiðslufrestur

31. desember 1998 
31. desember 1998 
31. desember 1997

2. Aðildam kin skulu tilkynna tram k v æ m d as tj ó r n i n n i fyrir 
fram um eftirfarandi ráðstafanir og bíða samþykkis hennar áður 
en þeim er hrundið i framkvæmd:

a) nýjar eða núgildandi áætlanir um aðstoð, eða breytingar á 
núgildandi áætlunum sem þessi reglugerð tekur til;

b) allar ákvarðanir um að beita almennri áætlun, þar á meðal 
alm ennum svæðisbundnum  áæ tlunum , um  aðstoð til 
fyrirtækja sem þessi reglugerð tekur til, til þess að sannreyna 
megi að aðstoðin samræmist 92. gr. sáttmálans;

c) beitingu einstakra áætlana um aðstoð í tilvikinu sem um 
getur í 2. mgr. 5. gr., eða við sam þykkt viðkomandi 
aðstoðaráætlunar hafí framkvæmdastjórnin sérstaklega 
kveðið á um það.

Aðrar ráðstafanir

1. I undantekningartilvikum, og með fyrirvara um 92. gr. 
sáttm álans, getur önnur aðstoð talist sam rým anleg hinum 
sameiginlega markaði. Teiji frarnkvæmdastjómin að sú sé raunin 
skal henni heimilt, að höfðu samráði við hina sérstöku nefhd sem 
komið var á fót með 113. gr. sáttmálans, að leita eftir undanþágu 
hjá samstarfshópi aðilanna samkvæmt 5. mgr. 5. gr. OECD- 
samningsins.

2. Með fyrirvara um að fullnægt sé skilyrðum sem sett eru í 
92. grein sáttmálans, getur meiri aðstoð en kveðið er á um i ii-, iii- 
og iv-lið 1. mgr. 4. gr. talist samrýmanleg hinum sameiginlega 
markaöi þegar um er að ræða rannsóknir og þróunarvcrkefni sem 
varða öryggi og umhverfi. Telji framkvæmdastjórnin að sú sé 
raunin skal henni heimilt að leita eftir samþykki hjá samstarfshópi 
aðilanna vegna verkefnisins í samræmi við 2. tölul. 3. liðar í I. 
viðauka B við OECD-samninginn.

3. Þegar aðstoð, sem veitt er í samræmi við þessa reglugerð, 
verður tilefni málarekstrar fyrir kærunefnd samkvæmt 8. gr. 
OECD-samningsins eða, þegar um útflutningslán er að ræða, tilefni 
s am ráð sfe rlis  sam kvæ m t O E C D -sainkom ulag in u  um 
útflutningslán vegna skipa, þá skal afstaða bandalagsins samþykkt 
a f hálfú framkvæmdastjórnarinnar að höfðu samráði við hina 
sérstöku nefiid sem komið var á fót með 113. gr. sáttmálans.

9. gr.

1. Til að framkvæmdastjórnin geti fylgst með framkvæmd
reglna um aðstoð samkvæmt II. kafla skulu aðildarríkin veita
henni eftirfarandi upplýsingar:

a) mánaðarlegar skýrslur um lánafy rirgreiðslu með opinberum 
stuðningi vegna allra samninga urn nýsmíði og breytingar á 
skipum fyrir Iok næsta mánaðar eftir undirritun hvers 
samnings í samræmi við eyðublað 1 í viðauka;

b) skýrslur um áætlanir, sem aðildarríkin kunna að standa að 
um opinberar ábyrgðir og tryggingar fyrir skip, fyrir
1. april næsta ár á eftir uppgjörsári, ásamt upplýsingum 
um niðurstöður áætlana, greiddar bótakröfur, tekjur af 
iðgjöldum og þóknunum og innheimtai' kröfúr, auk annatra 
viðeigandi upplýsinga sem framkvæmdastjórnin óskar eftir;

c) verklokaskýrslur vegna allra samninga um nýsmíði og 
breytingar á skipum, sem undirritaðir eru áður en reglugerð 
þessi öðlast gildi, fyrir lok næsta mánaðar eftir verklok í 
samræmi við eyðublað 2 í viðauka;

d) árlegar skýrslur, sem skulu látnar í té fyrir 1. mars næsta 
árs á eftir árinu sem skýrslan nær til, með upplýsingum um 
heildarljárhæ ð þeirrar aðstoðar sem veitt hefur verið 
einstökum skipasmíðastöðvum innanlands á undangengnu 
almanaksári í samræmi við eyðublað 3 í viðauka;
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e) árlegar skýrslur um skipasmíðastöðvar, sem geta smíðað 
kaupskip yfír 5 000 brúttótonnum, eigi síðar en tveimur 
mánuðum eftir að aðalíimdur he fur samþykkt ársskýrslu 
stöðvarinnar, með opinberum upplýsingumum breytingar 
á framleiðslugetu og eignarhaldi í samræmi við eyðublað 4 í 
viðauka.

2. Á grundvelii uppiýsinga sem komið er á framfæri við 
framkvæmdastjórnina í samræmi við 8. gr. og 1. mgr. þessarar 
greinar gerir hún árlega heildarskýrslu sem leggur grunnirm að 
viðræðum við sérfræðinga frá aðildarríkjunum.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarn'kjunum án frekaii lögfestingar.

Gjört í Brussel 22, desember 1995. 

Fyrir hönd ráðsins,

L. ATIENZA SERNA 

forseti.

(‘) Cildistöltiidagur OECÐ-sanimngsins verðnr birtur í Stjórnartiðiiiduin 
Evrópubandalaganna að tilstuðlan aðalskrifstufii i'áðsins.

10. gr.

R eglugerð þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í 
Stjórnartiðindum Evrópubandalaganna.

Hún gildir frá ogm eð gildistöku OECD-samningsinsQ.

Öðlist téður samningur ekki gildi 1, janúar 1996, skulu viðeigandi 
ákvæði tilskipunar 90/684/EBE giida uns hann öðlast gildi, þó 
eigi lengur en til 1. október 1996.
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Eyðublað 3

EVROPUBANDALAGIÐ

SKÝRSLA UM FJÁRHAGSLEGAN STUÐNING VIÐ STARFSMENN EDA FYRIRTÆKI

Nafn fyrirtækis:

Aðstoðarhæfur 
kostnaður (þar 

með taldarvegna 
1. liðar uppiýs- 
ingar um fjölda 
starfsmanna)

Form Fjárhæð framkvæmda
stjórnarinnar)

Fenginaðstoð Lagaiegurgrundvöllur
(þar með talin dag- 
setning samþykktar

1. Félagslegaðstoð:

a) Greiöslur vegna uppsagna
b) Greiðslur vegna sneinmtekinna eftirlauna
c) Greiöslur vegna nýrrar starfsmenntunar
d) Greiöslur vegna endurmenntunar

2. Aðstoð lil rannsókna og þróunarstarfs

a) Undirstöðurannsóknir
b) Grunnrannsóknir á sviði iðnaðar
c) Hagnýtar rannsóknir
d) Þróunarstarf

3. Alniennar aösloðaráætlanir (geta skal þess a f hvaða 
tagi stuðningurinn er)

Tengiliðurvegnafyrirspurna:..................................................................  Dagsetning:

S taða:............................................................................................................ Undirritun:
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Eyðublað 4 

SKÝRSLA UM  SKIPASMÍÐASTÖÐVAR SEM GETA SMÍÐAÐ KAUPSKIP YFIR 5 000 
BRÚTTÓTONNUM

1. Nafn fyrirtækisins......................................... ( .................................................................................)

2. Heildarframleiðslugeta.................................  ( ................................................................... ) (VBT)

3. Upplýsingar um skipakví/skipalægi

Skipakví eða skipalæ gi................................  Hámarksstærð skipa (BT)
t ........................................................................) ( ................................................................................. )
( ..................................................................................... )  ( ................................................................................................ )
(  ) (  '• )

4. Lýsing á hvers kyns áætlunmn um aukningu eða samdrált framleiðslugetu

5. Eignarhaldsform (samsetning höfiiðstóls, umfang beinnar eða óbeinnar ríkisaðildar)

6. Fjárhagsskýrslur (efnahagsreikningnr, reksíraiTeikningur, þar með íaldir sérstakir reikningar yfir 
skipasmíðaverkefni e i gn arhal d sfélagsin s, eftil eru)

7. Millifærslur frá hinu opinbera (þar með taldar ábyrgðir á lánum, fjánnagnstilfærsla með útgáfu 
skuldabréfa o.s.frv.)

8. Undanþágur frá skuldbindingum íjárhagslegs eðlis eða öðrum skuldbindingum (þar á mcðal 
skattaívilnanir o.s.frv.)

9. Hlutafjárfranilag (þar með taíin eiginfjáraukning, arðgreiðslur, lán og endurgreiðsla þeirra o.s.fiT.)

10. Afskriftir lána

11. Millifært tap
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REGLUGERÐ RÁÐSINS (EB) nr. 1904/96 

frá 27. september 1996 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 3094/95 um aðstoö til skipasmíða(*)

RÁÐ EVRÓPUSAM BANDSINS HEFU R,

með hliðsjón a f  stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 92.
(c-lið 3. mgr.), 94. og 113. gr.,

með hliðsjón aftillögu framkvæmdastjórnarinnar (!),

með hiiðsjón a f  áliti Evrópuþingsins (2),

með hliðsjón a f  áliti efnahags- og félagsmálanefhdarinnar (-1),

og að teknu tiíliti til eftirfarandi:

Samningur um að virða eðlileg samkeppnisskilyrði í skipasmíða- 
og sk ipav iðgerðariðnaðin um  i 4), sem var gerður á m ílli 
Evrópubandalagsins og tiltekinna þriðju landa innan ramma 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD), hefur ekki enn 
öðíast gildi.

A f þeim sökum hefur reglugerð ráðsins (EB) nr. 3094/95 frá
22. desember 1995 um aðstoð til skipasmíða (5) ekki enn komið 
til framkvæmda.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 27. september 1996.

Fyrir hönd ráðsins,

M  L O W R Y  

forseti.

(*) Þessi EB-gerð, scm birlist í Stjtíð. EB in; L 251, 3. 10. 1996, bls. 5, var 
nefnd í ákvörðnn sameiginlegu EES-ncfndannnai' nr. 85/97 frá 
12. november 1997 um breytingu á XV. viöauka (Rílusaðstoð) víð EES- 
samninginn, sjá þessa lítgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalagsins,

(■) Stjtíft. EB nr. C 213,23. 7.1995, bls. 14.
0  Áiiti var skilað 20. september 1996 (licfur enn ekki verið bil t í (6) Stjtíð.EB nr.L380,31.12.1990, bls.27.Tilski|)uninnivai síiíastbieytt

Stjóinartíðindum EB). með tilskipun 94/73/EB (Stjtíð. EB nr. L 351, 31. 12. 1994, bls, 10).
(3) Áliti var skilað 25. september 1996 (kefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíöindum EB).
O  Stjtíð. EB nr. C 375,30. 12. 1994, bls. 3.
(5) Stjtíð. EB nr. L332,31. 12.1995, bis. 1.

í samræmi við 10. gr. umræddrar reglugerðar skulu viðeigandi 
reglur tilskipunar 90/684/EBE (6) gilda til bráðabirgða eða þar til 
OECD-samningurinn öðlast gildi, þó ekki íengur en til 1. október 
1996.

E f til þess kemur að gildistöku OECD-samningsins verði frestað 
fi'ani yfír 1. október 1996 verður ráðið að grípa til nauðsynlegra 
ráðstafana. Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 3094/95.

SAM ÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

Stök grein

í stað þriðju málsgreinar 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 3094/95 
komi eftirfarandi:

„Viðeigandi ákvæði tilskipunar 90/684/EBE skulu gilda uns téður 
samningur öðlast gildi, þó ekki tengur en til 3 1. desember 1997.“
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækj a 98/EES/22/07
(Mal nr. IV/M. 1165 - Lufthansa/Menzies/LCC)

1. Fmmkvæmdastjóminni barst 27. mai 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4, gr. 
regíugcrðar ráðsins (EBE) nr. 40 6 4 /890  þar sem fyrirtækin Lufthansa Airport and Ground Services 
GmbH, sem stjórnað er a f Deutsche Lufthansa AG, og Menzies Transport Services Ltd., sem 
stjómað er a f John Menzies plc, öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins sameiginleg 
yfíiráð yfir The London Cargo Center Ltd., með kaupuin á hlutabréfum og eignum.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

Lufthansa Airport and Ground Services GmbH: fíugafgreiðsla,

Menzies Transport Services Ltd: flutningamiðlun, sem og vöruflutningar á vegum og i lofti,

The London Cargo Center Ltd: vömafgreiðsla á flugvöllunum Heathi'ow, Gatwick og Stansted 
í London (“London Airport System”),

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 um sinn.

4. Framkvæmdastjórnin gefur þriðju aðilum sem eiga hagsmuna að gæta kost á að komahugsanlegum 
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafaborist íramkvæmdastjóminni innan tíu daga írá birtingu þessarar tilkynningar 
í Stjtíð. EB nr. C 171,5.6. 1998. Athugasemdimar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma 
(nr. +32 2 29643 01 eða296 7 2 4 4 )eð a í pósti, m eðtilvísuntil málsnr, IV/M.1165 - Lufthansa/Menzies/ 
LCC, á eftirfarandi heimilisfang:

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

(') Stjlíð. IÎB nr. L 395,30.12.1989, bls. 1, leiðrétt meðStjtfð. EB nr. L257,21.9.1990, his. 13. Reglugerðinni varsíðastbrcytt
með reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtfð. EB nr. L<40, 13. 2. 1998,
bls. 17.
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylldngu fyrirtækja 98/EES/22/08
(Mal nr. IV/M.1137 - Exxon/Shell)

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. mai 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr.
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(') þar sem fyrirtækin Exxon Chemical Company (Exxon), 
sem tilheyrir Exxon Corporation, The Shell Petroleum Company Limited og Shell Oil Company 
(Shell) öðlast í skilningi b-iiðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins sameiginlegyfirráðyfírnýstofiiuðu 
fyrirtæki um sameiginlegt verkefiii sem starfar á sviði íbætiefna í smurolíu og eldsneyti.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

Exxon: olíu- og gasleit, kemisk efni, kol og orkuframleiðsla,

Shell: olia ogjarðgas, efni úr oliu og gasi,

fyrirtækið um sameiginlega verkefiiið: íbætiefni i smuroliu og eldsneyti.

3. AÖ undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verió 
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvörðun hvað þetta 
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæindastjómin gefur þriðju aðilum sein eiga hagsmuna að gæta kost á að koma hugsanlegum 
athugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir verða að hafa borist framkvæmdastjórninni Ínnan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar 
f Stjtíð. EB nr. C 169,4.6. 1998, Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasínia 
(nr, +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með lilvísun til mais nr. ÏV/M .1137 - Exxon/Shell, á 
eftirfarandi hcimilisfang:

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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 98/EES/22/09
(Mai nr. IV/M. 1201 - Dupont/Merck)

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. mai 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr. 
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(‘) þar sem fyrirtækið E.I. du Pont de Nemours & Co.
(DuPont), Bandaríkjunum, öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins full yfírráð yfir 
The DuPont Merck Pharmaceutical Company, sem er helmingafyrirtæki um sameiginlegt verkefni 
milli DuPont og Merck & Co. (Merck) á sviði lækningatækja og geislavirki'a lyfja, með kaupum á 
eignarhluta Mercks.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

Dupont: kemisk efni og orkugefandi efiii,

Merck: lyf.

3. Að undangenginni forkömiun 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 um sinn.

(') Stjfíð. EB nr. L395,30.12.1989, bls. 1, leiðréd mcð Síjtíð. EB nr. L257,21.9.1990, bls. 13. Uegiugerðiuni varsíðasf breytt
mcð reglugcrð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB «r. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Sljfíð. Eli nr, L 40, 13. 2. 1998,
Ms. 17.
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4. Framkvæmdastjórnin geflir þriðju aði ium sem eiga hagsmuna að gæta kost á að korna hugsanlegum 
aihugasemdum sínum varðandi fyrirhugaða aðgerð á framfæri við sig.

Athugasemdir veröa að hafa borist framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar 
í Stjtíð. EB nr. C 169 ,4.6. 1998. Athugasemdirnar má sendatil frainkvænidastjórnarinnar um bréfasíma 
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1201 - Dupont/Merck, 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

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 98/EES/22/10
(Mai nr. IV/M.1150 - Schweizer Rück/NCM)

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. mai í 998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr. 
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(‘) þar sem fyrirtækið Sehweizerische Riickversicherungs- 
gesellschaft (Swiss Re) öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins full yfni'áð yfir 
NCM Holding NV (NCM), með kaupum á meirihluta hlutabréfa.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

Swiss Re: endurtryggingar um allan heim,

NCM: frumtryggingar og endurtryggingar á sviði umboðstryggingastarfsemi (delcredere).

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjómin að samfylkingin sein tilkynnt hefur veriö 
geti fallið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. f»ó 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 trá birtingu þessarar tilkynningar 
í Stjtíð. EB nr. C 168,3. 6. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjórnarinnar um bréfasíma 
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvisun til máls nr. IV/M .l 150 - Schweizer Riick/
NCM , á eftirfarandi heimilisfang:

Commission o f  the European Communities 
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - M erger Task Force 
Avenue de Cortenberg 150 
B-1040 Brussels

(') Stjlíð.EB nr. L 395,30.12.1989, bis. 1, lciðrcttmeð Síjtíð. EB ur. L 257,21.9.1990, bls. 13. Ueglugerðinni varsíðast bi eytt
með reglugerð (EB) nr. 1310/97, Stjtíð. EB nr. L [80, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjtíð. EB nr. L40, 13. 2. 1998,
his. 17.



EES-viðbætir við Stjómartíðindi EB 4.6.1998

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 98/EES/22/11
(Mál nr, IV/M.1X84 - Travelers/Citicorp)

1. Framkvæmdastjóminni barst20. mai 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt4. gr. 
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(‘) þar sem fyrírtækið Travelers Group Inc, og Citicorp 
sameinast að Tul lu fyrirtækinu Citicorp í skilningi a-liðar 1. mgr. 3, gr. reglugerðar ráðsins.

2. Hlutaðeigandi fyrirlæki starfa á sviði banka-, trygginga- og íjármála.

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 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. EB nr. C 168 ,3 .6 .1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjómarimiar um bréfasíma 
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, tneð tilvísun til máls nr. IV/M. 1184 - Travelers/Citicorp, 
á eftirfarandi heimílisfang:

Commission o f  the European Communities 
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - M erger Task Force 
Avenue de Cortenberg 150 
B -1040 Brussels

Engin andstaða gegn tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 98/EES/22/12
(Mal nr. IV/M.1090 - GRE/PPP)

Framkvæmdastjórnin ákvað 16.2. 1998 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 a f ákvörðuninni er eingöngu fáanleg á ensku og 
verður birt eftir að viðskiptaleyndarmál sem kunna að koma þar fvam hafa verið felld brott. Ákvörðunin 
erfáanleg:

í pappírsútgáfu á söluskrifstofum opinberrar útgáfustarfsemi Evrópubandalaganna,

í tölvutæku formi í „CEN”-útgáfu a f  CELEX- gagnagrunninum, undir skjalanúmeri 398M1090.
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
simi: +352 2929 42455, bréfasími: +352 2929 42763

(') Síjííð. EB nr. L395,30.12,1989, bls. 1, leiöréttmeðStjtið.EB nr. L257,21.9.1990, bis. 13. Reglugerðinni var síðast breytt
með reglugcrð (EB) nr. 1310/97, Stjtið. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og Iciðrctt með Stjtíð. EB nr. L40, 13. 2. 1998,



4.6.1998 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr.22/47

Tilkynning uni fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 98/EES/22/13
(Mál nr. IV/M.1145 - Pakhoed/Van Ommeren)

1. Framkvæmdastjóminni barst 14, mai 1998 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu samkvæmt 4. gr. 
reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89(') þar sem fyrirtækið Koninklijke Pakhoed NV (Pakhoed) 
sameinast að öllu leyti fyrirtækinu Koninklijke Van Ommeren NV (Van Ommeren) i skilningi a-liöar
1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins.

2. Viðskiptastarfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

Pakhoed: geymsla í tönkum, flutningur með tankskipum og önnur flutningsþjónusta, sem og 
dreifing á kemiskum eihum,

Van Ommeren: geymsla 1 tönkum, flutningur með tankskipum og önnur tlutningsþjónusta.

3. Að undangenginni forkönnun telur framkvæmdastjórnin að samfylkingin sem tilkynnt hefur verið 
geti failið undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 4064/89. Þó er lokaákvöröim hvað þetta 
atriði varðar frestað um sinn.

4. Framkvæmdastjómin 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 framkvæmdastjóminni innan tíu daga frá birtingu þessarar tilkynningar 
í Stjtíð. EB nr. C 165,30. 5. 1998. Athugasemdirnar má senda til framkvæmdastjómarinnar um bréfaslma 
(nr. +32 2 296 43 01 eða 296 72 44) eða í pósti, með tilvísun til máls nr. IV/M.1145 - Pakhoed/Van 
Ommeren, á eftirfarandi heimilisfang:

Commission o f  the European Communities 
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate B - M erger Task Force 
Avenue de Cortenberg 150 
B-1040 Brussels

(') Stjtíð. EB nr. L395,30. 12.1989, bls. 1, leiðrctt mcð Sfjfíð. EB nr. L2S7,21.9.1990, bis. 13. Rcglugerðiiini varsíðast brcytt
mcð reglugerð (EB) nr. 1310/97, Sljtíð. EB nr. L 180, 9. 7. 1997, bls. 1 og leiðrétt með Stjííð. EB nr. L 40, 13. 2. 1998,
bls. 17.
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