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94/EØS/37/01

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.491 - General Re/Kölnische Rück)

1. Kommisjonen mottok 21.9.1994 melding om en planlagt foretakssammenslutning i henhold til
artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1), der General Re Corporation overtar kontroll som
definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Kölnische Rückversicherungs-
Gesellschaft AG (som nå kontrolleres av UAP-gruppen) ved kjøp av aksjer i et nyopprettet selskap.
UAP-gruppen beholder en ikke-kontrollerende andel i det nye selskapet.

2. Den aktuelle forretningsbransje er gjenforsikring.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke
gjort endelig vedtak på dette punkt.

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C
274 av 1.10.1994. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.491 - General Re/Kölnische Rück, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Tilbakekalling av en meldt transaksjon

(Sak nr. IV/M.494 - Colonia/Lefac/Breuer/KMK-CCI)

Kommisjonen mottok 16.8.1994 melding om en planlagt foretakssammenslutning i henhold til artikkel
4 i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89, der de fire foretakene

- Colonia Versicherung Aktiengesellschaft, Köln
- Lefac-Leasing-Finanz GmbH, Köln
- Breuer GmbH, Hürth og
- Krupp Mobilkrane GmbH, Wilhelmshaven (KMK), overtar felles kontroll som definert i

rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
- CCI Crane Cooperation International Handelsgesellschaft mbH, Lagenfeld,

et heleid datterselskap av KMK, ved at Colonia, Lefac og Breuer kjøper aksjer (25 % hver) i CCI.
Colonia kjøper og eier Breuers andel i henhold til en forvaltningsavtale.

Partene i transaksjonen underrettet Kommisjonen ved brev av 16. september 1994 om at den meldte
transaksjonen ville bli oppgitt. De tilbakekalte samtidig meldingen av 16. august 1994.

Høringsprosedyre i Kommisjonen

1. Kommisjonen har utarbeidet retningsgivende dokumenter om fortolkningen av rådsforordning
(EØF) nr. 4064/89 av 21.12.1989 (“fusjonsforordningen”)(1), nemlig:

- utkast til kunngjøring om begrepet berørte foretak

- utkast til kunngjøring om begrepet foretakssammenslutning

- utkast til kunngjøring om beregning av omsetning.

2. Interesserte parter kan få tilsendt en kopi av utkastene til kunngjøringer ved skriftlig henvendelse
til adressen oppgitt nedenfor.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til utkastene til
kunngjøringer. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest seks uker etter at dette er offentliggjort
i EFT nr. C 278 av 5.10.1994. Uten hensyn til denne frist vil det finne sted ytterligere høringer av
sammenslutninger av interesserte organer på europeisk plan.

Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med post, med referanse
“UND/CON/TURN”, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels

94/EØS/37/02

94/EØS/37/03

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.489 - Bertelsmann/News International/Vox)

Kommisjonen vedtok 6.9.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.447 - Schneider/AEG)

Kommisjonen vedtok 1.8.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1 ). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.470 - Gencor/Shell)

Kommisjonen vedtok 29.8.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1 ). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr.: +32 2 296 43 01

94/EØS/37/04

94/EØS/37/05

94/EØS/37/06

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.465 - GE/CIGI)

Kommisjonen vedtok 29.8.1994 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(1 ). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussels
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Statsstøtte
C 33/94 (ex N 654/93)

Italia

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten Italia har til hensikt å gi et investeringsprogram i Cartiere del Garda (se EFT nr. C 271 av
29.9.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette EØS-statene og interesserte parter, slik at de kan sende sine merknader
til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort, til:

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

Merknadene vil bli oversendt Italia.

Statsstøtte
C 20/93 (ex N 29/93)

Det forente kongerike

Kommisjonen har avsluttet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2, og i samsvar med
EF-traktatens artikkel 92 nr. 3 bokstav a) og c) samt EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 godkjent at Det
forente kongerikes myndigheter gir støtte til Hualon Corporation, Nord-Irland, til bygging og utrustning
av et tekstilproduksjonsanlegg (se EFT nr. C 271 av 29.9.1994 for nærmere opplysninger).

94/EØS/37/07

94/EØS/37/08

94/EØS/37/09

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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Statsstøtte
C 29/94 (ex NN 52/94)

Tyskland

Kommisjonen har innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn til
støtten gitt av Tyskland til EKO Stahl GmbH (se EFT nr. C 274 av 1.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette EØS-statene og interesserte parter, slik at de kan sende sine merknader
til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort, til:

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

Merknadene vil bli oversendt Tyskland.

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent støtten Belgia har til hensikt å gi et investeringsprogram i S.A. Cellardennes,
statsstøttenr. N 181/94 (se EFT nr. C 274 av 1.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtten Frankrike har til hensikt å gi Kimberly Clarck Sopalin i Sotteville,
statsstøttenr. NN 17/94 (se EFT nr. C 274 av 1.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent forlengelsen for 1994 av støtteordningen planlagt av Danmark for å oppmuntre
foretak til å delta i prosjekter internasjonalt og på fellesskapsplan, statsstøttenr. N 116/94 (se EFT nr. C
274 av 1.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen innført av Tyskland til støtte for forskning med sikte på å
bedre arbeidstakeres arbeidsvilkår, statsstøttenr. N 244/94 (se EFT nr. C 274 av 1.10.1994 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtten planlagt av Tyskland til støtte for forskning og utvikling på området
digitalt HDTV, statsstøttenr. N 710/93 (se EFT nr. C 274 av 1.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Tyskland til støtte for forskning og utvikling på
området informasjonsteknologi, statsstøttenr. N 711/94 (se EFT nr. C 274 av 1.10.1994 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Nederland for å stimulere til næringsbasert
forskning utført av sammenslutninger, statsstøttenr. N 783/A/93 (se EFT nr. C 274 av 1.10.1994 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Nederland til støtte for forskning og utvikling
på området materialteknologi, bioteknologi og miljøteknologi, statsstøttenr. N 783/B/93 (se EFT nr. C
274 av 1.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Nederland til støtte for forskning og utvikling
på området informasjonsteknologi, statsstøttenr. N 783/C/93 (se EFT nr. C 274 av 1.10.1994 for nærmere
opplysninger).

94/EØS/37/10

94/EØS/37/11
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Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Nederland for å oppmuntre nederlandske foretak
til å delta i internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter, statsstøttenr. N 783/D/93 (se EFT nr. C
274 av 1.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Nederland med sikte på økt samarbeid mellom
underleverandører og hovedleverandører, statsstøttenr. N 783/E/93 (se EFT nr. C 274 av 1.10.1994 for
nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av the Nederland med sikte på kreditt til teknisk
utvikling, statsstøttenr. N 783/F/93 (se EFT nr. C 274 av 1.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent den nederlandske støtteordningen for tilskudd til miljøforvaltning i foretak,
statsstøttenr. N 250/94 (se EFT nr. C 277 av 4.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Spania for fiskeri- og  akvakultursektoren,
statsstøttenr. N 390/94 (se EFT nr. C 277 av 4.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent støtteordningen planlagt av Tyskland for økt innsats innen anvendt forskning
og utvikling og kommersiell innføring på markedet av produkter som utvikles, statsstøtte nr. N 328/94
(se EFT nr. C 277 av 4.10.1994 for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 9. september 1994 om gjennomføring
av et midlertidig forsøk med omsetning av frø i bulk til den endelige

forbruker

Kommisjonen har i EFT nr. L 252 av 28.9.1994 kunngjort vedtak av 9. september 1994 om organisering
av et midlertidig forsøk med omsetning av frø i bulk til den endelige forbruker. Kommisjonen har
besluttet at det skal gjennomføres et midlertidig forsøk med sikte på å vurdere om omsetning av frø i
bulk til den endelige forbruker kan føre til kostnadsbesparelser i forbindelse med emballering,
emballeringsmateriale og senere disponering av emballasjen. Forsøket skal igangsettes 1. september
1994 og avsluttes 31. desember 1997.

94/EØS/37/12
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94/EØS/37/13

EFT nr. C 247, av 3.9.1994

EFT nr. C 247, av 3.9.1994

EFT nr. C 252 av 14.9.1994

EFT nr. C 257 av 14.9.1994

EFT nr. C 272 av 30.9.1994

EFT nr. C 274 av 1.10.1994

COM(94) 308

COM(94) 309

COM(94) 202

COM(94) 223

COM(94) 297

COM(94) 300

Forslag til en rådsforordning (EF) om fastsettelse
av regler for tilgang til visse fangstområder og
fiskeressurser i Fellesskapet

Forslag til en rådsforordning (EF) om endring av
rådsforordning (EØF) nr. 2847/93 av 12. oktober
1993 om innføring av et kontrollsystem for den
felles fiskeripolitikk

Kommisjonsmelding og forslag til et
europaparlaments- og rådsvedtak om vedtakelse av
et handlingsprogram for Fellesskapet for fremme
av helse, opplysningsarbeid, utdanning og
opplæring innenfor tiltaksrammen på området
folkehelse

Kommisjonsmelding - Fellesskapstiltak på området
narkotikaavhengighet

Forslag til et europaparlaments- og rådsvedtak om
vedtakelse av et handlingsprogram for Fellesskapet
for å forebygge narkotikaavhengighet innenfor
tiltaksrammen på området folkehelse (1995 - 2000)

Forslag til et rådsdirektiv om harmonisering av de
viktigste bestemmelser om eksportkredittforsikring
for transaksjoner med mellomlang og langsiktig
dekning

Forslag til et rådsdirektiv om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om vern av
arbeidstakeres rettigheter ved overdragelse av
foretak, virksomheter eller delvirksomheter

Liste over EØS-relevante dokumenter offentliggjort
av Kommisjonen i De Europeiske Fellesskaps Tidende

Kode Tittel Offentliggjort i EFT
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94-0190-DK

94-0194-I

94-0196-I

94-0197-I

94-0198-I

( 3) ( 4)

Forskrift om øvre grenseverdier for innholdet av visse
mykotoksiner i næringsmidler

Departementsforskrift om innføring av helse- og
hygienekrav som må oppfylles ved salg og forsyning
av næringsmidler på offentlig område

Forskrift om ajourføring av departementsbeslutning
av 21. mars 1973 om hygieneforskrifter for
emballasje, beholdere og redskaper som er beregnet
på å komme i kontakt med næringsmidler og
produkter til personlig bruk

Forskrift om gjennomføring av lov nr. 236 av 29.
juli 1991 om endring av bestemmelsene i den
enhetlige teksten til lovene om metriske målenheter,
godkjent ved R.D. nr. 7088 av 23. august 1980, og
senere endringer

Godkjenning av virkningsgraden til elektriske
høyspenningsseparatorer med ikke-synlig bruddsted

17.11.1994

1.12.1994

28.11.1994

28.11.1994

28.11.1994

Informasjonsrutine – tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF (EFT nr. L 81 av
26.3.1988, s. 75).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.

Referanse ( 1) Tittel Stillstandsperioden på

tre måneder utløper( 2)

Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4) er av den mening av dersom en medlemsstat vedtar en teknisk
forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til
Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor
tredjemann etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at
partene i en tvist har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske
forskrifter det ikke er gitt melding om, som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17.3.1989, s. 3 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4.5.1994, s 8.

(1) År – registreringsnummer – opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4) Ingen stillstandsperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.

94/EØS/37/14
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